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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02 

Justerare 

§ 212 

Delårsrapport 2:2017 Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
Dnr 2017/384 107 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 2:2017 Stiftelsen 

Tingsryds bostäder. 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder redovisar Delårsrapport 2:2017. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2:2017 Stiftelsen Tingsrydsbostäder. 

I Otdragsbestyrkande 
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STIFTELSEN TINGSRYDSBOST ÄDER 

§42 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-09-25 

Delårsrapport 2017-08-31 

Styrelsen beslutar 

1. Godkänna delårsrapport 2017-08-31 

2. Översända delårsrapporten till Tingsryds kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Administrativ chef Björn Davidsson redogör för delårsrapport 2017-08-31 

(bil. 4) 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2017-08-31. 

Utdrags bestyrkande 
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Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
17-09-25 

DELÅRSRAPPORT 2017-01-01 - 2017-08-31 

Verksamheten 

Från 1:e mars höjde Tingsrydsbostäder hyran med 0,65 %, vilket motsvarar en genomsnittlig 

höjning på 8,07 kr per kvadratmeter. Vid böijan av året uppgick antalet lediga lägenheter till 

11 st, vid periodens slut uppgår de lediga lägenheterna till 14 st. Hyresbortfallet uppgår till 1,0 

mkr vilket är en ökning med 0,2 jämfört med motsvarande period föregående åt·. Ökningen 

beror till viss del på ombyggda lägenheter i Ryd i början av året och nybyggda i Väckelsång. I 

oktober 2016 färdigställdes 12 ombyggda lägenheter i Ryd som idag är i stort sett helt uthyrda. 

Förste augusti färdigställdes 8 nya lägenheter i Väckelsång och idag är fem stycken uthyrda. 

De energisparprojekt Tingsryds bostäder har genomfört de senaste åren har minskat energi

förbrukningen med 23,9 % sedan 2007. 

Investeringar - Finansiering - Likviditet 

Investering i nybyggnad av åtta nya lägenheter på Gamla Vägen 23 i Väckelsång uppgår vid 

periodens utgång till 13,3 mkr. Under året kommer Tingsrydsbostäder att genomföra takbyte, 

fönsterbyte mm på Skyttegatan 11 i Tingsryd, fönster och balkongbyte på Ängsvägen i Urshult 

och takbyte på Björkeborgsgatan i Väckelsång, till en total investering om ca 4,5 mlcr. 

Satsningen på robotgräsldippare med inköp av ytterligare sex stycken, till en kostnad av 0,2 

mkr. Likvida medel uppgår till 1,5 mkr, en minskning med 6,9 mlcr sedan årsskiftet. 

Tingsrydsbostäder betalar en borgensavgift till Tingsryds kommun med 0,5 % till en totala 

kostnad på 1,2 Mkr för 2017. 

Resultat 

Periodens resultat visar på en vinst på 5,3 mlcr, vilket är en förbättring med 0,7 mla· jämfört 

med föregående år. Hyresintäkterna har ökat med ca 1,0 mlcr, detta på grund av 12 st nya 

lägenheter i Ryd och en månad av de nybyggda lägenheterna i Väckelsång. Driftskostnaderna 

jämnstora med föregående år. Reparationskostnaderna har ökat med 0,2 mlcr. Underhållskost

naderna beräknas uppgå till 7,3 mla· vid årets slut vilket är något lägre än budgeterade 7,5 mla-. 

Dock finns enligt prognosen utrymme för ett ökat underhåll. 

Prognosen för räntekostnaderna för 2017 är 1,0 mla· lägre än för 2016, detta på grund av bra 

räntevillkor på de lån som skrevs om under slutet av 2016 och beräknade omskrivningar av lån 

till betydligt bättre räntor än idag. Prognosen för år 2017 visar på en vinst på 4,2 mla· före 

bokslutsdispositioner och skatter om underhållet följer prognosen vilket är något högre än 2016 

års resultat. 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

Perålce Janen Björn Davidsson 

t!l 
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RESULTATRÄKNING 2017-01-01 - 2017-08-31 (tkr) 

Prognos Budget 

not 1701-1708 1601-1608 förändring 2016 2017 2017 

Nettoomsättning 

Hyresintäkter brutto 3 46141 · 45 194 947 68 066 69 212 69 321 

Hyresbortfall 4 -1 038 -805 -233 -1 473 -1 732 -1 733 

Hyresintäkter netto 45103 44389 714 66 593 67 480 67 588 

övriga intäkter 5 776 1 708 -932 2 648 1 070 950 

Summa nettoomsättning 45 879 46 097 -218 69 241 68 549 68 538 

Fastighets kostnader 

Underhållskostnader 6 -4 605 -4 841 236 -7 880 -7 345 -7 496 

Driftskostnader 7 -20 693 -20 658 -35 -32 471 -31 771 -32 727 

Fastighetsskatt -557 -557 0 -836 -838 -836 

Avskrivningar 8 -7 474 -7184 -290 -10 880 -11 378 -11 263 

Nedskrivningar K3 0 0 0 -821 -2 000 -2 000 

Summa driftskostnader -33 329 -33 240 -89 -52 888 -53 332 -54 322 

Resultat före avskr. 12 550 12 857 -307 16 353 15 217 14 216 

Administrationskostn. 9 -3 846 -3 993 147 -6 392 -5 970 -5 845 

Resultat eft. avskr. 8 704 8 864 -160 9 961 9 246 8 371 

Finansiella poster 
Utdelning på aktier och andelar 0 0 0 2 2 2 

Ränteintäkter 8 2 6 84 85 100 

Räntekostnader -2 552 -3 459 907 -4 917 -3 928 -4562 

Borgensavgift -817 -817 0 -1 226 -1 226 -1 255 

Summa finansiella poster -3 361 -4 274 913 -6 057 -5 067 -5 715 

Resultat efter 
finansiella poster 5 343 4590 753 3 904 4180 2 656 

Bokslutsdisp. 0 0 0 -976 -1 045 -664 

Resultat före skatt 5 343 4590 753 2 928 3135 1 992 

Skatt 0 0 0 -673 -677 -438 

Periodens resultat 5 343 4590 753 2 255 2458 1554 

2 
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BALANSRÄKNING PER DEN 31/8 2017 (tkr) 

not 170831 160831 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Byggnader 10 281 738 267 598 
Mark 10 14 283 14283 
Markanläggningar 11 557 632 
Inventarier 12 5483 5 544 
Pågående nybyggnationer 13 0 442 
Pågående ombyggnationer 13 6 869 8 845 
Summa materiella tillgångar 308 930 297 344 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappe1 14 40 40 
Andra långfristiga fordringar 14 153 145 
Summa anläggningstillgångar 193 185 

Summa anläggningstillgångar 309123 297 529 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Hyresfordringar 265 368 
Kundfordringar 434 532 
Skattefordran 940 398 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 15 167 145 
Summa kortfristiga fordringar 1 806 1 443 

Kassa och bank 16 1 490 8426 

Summa omsättningstillgångar 3 296 9 869 

Summa tillgångar 312 419 307 398 

3 



201

BALANSRÄKNING PER DEN 31/8 2017 (tkr) 

not 170831 160831 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Bundet eget kapital 
Grundfond 2 282 2 282 

Reservfond 20 199 20 199 

Summa bundet eget kapital 22 481 22 481 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 15 506 13 252 

Periodens vinst 5 343 4 590 

Summa fritt eget kapital 17 20 849 17 842 

Summa e_get kapital 43 330 40323 

Obeskattade reserver 18 3 771 2 795 

Avsatt till pensioner 3 334 3 344 

Uppskjuten skatt 1 398 1 356 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 19 248 095 248 198 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 4453 3 305 

övriga kortfristiga skulder 20 752 919 

Förskottsbetalda hyror 5 242 4 991 

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 21 2 044 2 167 

Summa kortfristiga skulder 12 491 11 382 

Summa eget kapital och skulder 312 419 307 398 

Ställda panter och ansvarsförbindelser 12 714 12 714 

4 
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Stiftelsen Tlngsrydsbostädertillämpar Arsredovlsnlngslagen (1995:1554) och Bokförlngsnämndens allmänna råd BFNAR 

2012:1 Årsredovisning och koncernredovlsning C'K3"). 

Följande värderings. och omräknlngsprinciper är tillämpade I årsredovisningen: 

Resultaträkning 

lntäktsredovisnlng 
Nettoomsättningen omfattar försäijnlngslntäkter från Stiftelsen Tlngsrydsbostäder. 

Samtliga Intäkter värderas till det belopp som lnnutit 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, bllersättningar och liknande kostnadsförs löpande. 

Avglftsbestämda penslonsplaner 
Avglftsbestämda penslonsplaner är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka fastställda avgifter betalas till en 

separat juridisk enhet. Någon rättslig eller Informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter finns Inte I de fall den juridiska enheten 

Inte har tillräckllga tillgångar för att betala alla ersättningar till de anställda. Avgifter till avglftsbestämda penslonsplaner 

kostnadsförs under det räkenskapsår de avser. 

Förmånsbestämda penslonsplaner . 
Förmånsbestämda penslonsplaner är andra planer än avgiftsbestämda penslonsplaner. 

Företaget har förmånsbestämda penslonsplaner som regleras genom betalning av pensionspremier. Dessa redovisas som 

avglftsbeslämda 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 avskrivnlngsbara beloppet vllket I de allra flesta fall utgörs av tlllgångens anskaffnlngsvärde. I ett fåtal fall tas 

hänsyn Ull ett beräknat restvärde. Rättigheter som är baserade på avtal skrivs av över avtalstlden. 

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 
15-25 år 
10-50 år 
5-10 år 
5-10 år 

När det finns en Indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivnlngsbehov. Har tlllgången ett 

återvlnnlngsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till 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 va~e 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 operatlonell leaslng (hyresavtal), oavsett om avtalen är 

finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 

Uthyrning av kontorslokaler klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt under leaslngperloden. 

Balansräkning 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång I balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar 

sam är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla Koncernen och anskaffning svärdet kan mätas på ett tlllförlltllgt 

sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffnlngsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. 

Stiftelsen Tlngsrydsbostäder har under 2016 gjort översiktllga beräkningar av marknadsvärdet på sina fastigheter baserat på 

framtida kassaflöden. Beräkningarna visar att det totala marknadsvärdet med god marginal överstiger det bokförda värdet på 

fastlghetsportföijen. För vissa relativt nyproducerade fastigheter är dock det beräknade marknadsvärdet lägre än bokfört värde. 

En nedskrivning av dessa fastlghetsvärden kan aktualiseras om värdenedgången blir bestående. Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

redovisade värde uppgår till 288 335 tkr och det verkliga värdet uppgår till ca 516 ooo tkr. Metoden för att utföra marknadsanalysen 

är en drlftsnettoanalys. Avkastnlngskraven är uppskattade till 6-8 % för hyresfastigheter, 6-7,5 % för nybyggda hyresfastigheter 

och 9-1 o % för kommersiella lokaler. Värdet är Inte baserat på värdering utförd i värderingsprogrammet Värderlngsdata. Stiftelsen 

Tingsrydsbostäder har vissa begränsningar i stiftelsens stadgar om att man Inte får avyttra stora mängder av förvallnlngs

fastlgheter på ett år. Inga väsentliga åtaganden om att köpa uppföra, reparera, underhålla eller förbättra förvaltningsfastighetema 

finns. 
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Korttidsinventarier och Inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande. 

Anskaffnlngsvärde 
I anskaffnlngsvärdet Ingår lnköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till Inköpet och syftar till att bringa tillgången på 
plats och I skick för att utnyttjas I enlighet med företagslednlngens avsikt med förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs 
utgifter för leverans, hantering, installation och montering, lagfarter samt konsulttjänster. Låneutgifter som är direkt hänförliga till 
Investeringar I anläggningstillgångar som tar betydande \Id I anspråk att färdigställa inräknas I anskaffningsvärde! under 
uppförandeperioden. J.',nskaffnlngsvärdet reduceras med offentliga bidrag som erhållits för förvärv av anläggnlngstlllgångar. 

TIiikommande utgifter 
Tillkommande utgifter avseende materiella anläggningstlllgångar aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida 
ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma Koncernen till del och anskaffningsvärdet kan 
beräknas på ett tlllförlltllgt 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. Aven när nya komponenter skapas genom tillkommande utgifter aktiveras dessa. 

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande. 

Inga låneutgifter aktiveras. 

Flnanslella Instrument 

Allmänna principer 
Finansiella Instrument redovisas Initialt \111 anskaffnlngsvärde vilket motsvarar Instrumentets verkliga värde med tillägg för 
transaktionskos\nader dvs tillämpar bolaget K3 kapitel 11. Vi bedömer att de finansiella risker vi har ex ränterisker, 
likviditetsrisker, kreditrisker är låga. 

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

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna I avtalet realiseras, förfaller eller när Företaget förlorar 
kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen 
när förpliktelsen I avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en 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 kredlttagararen utan avsikt att 
bedriva handel med fordrlngsrätterna. Kundfordringar och liknande fordringar värderas till upplupet anskaffnlngsvärde. Med 
upplupet anskaffnlngsvärde menas del värde som framkommer när Instrumentets förväntade kassaflöde diskonteras med den 
effektlvrän!a som beräknades vid anskaffnlngstillfället. Kundfordringar värderas därmed Ull 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 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 
Uppskjuten skatt är Inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller 
händelser. 

Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader förutom sådana som härrör från den första redovisningen av 
goodwill. Förändringar i uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas I resultaträkningen om Inte förändringen 
är hänförlig 1111 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 basera! 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. 

Nyckeltalsdefinitloner 
Soliditet: 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) I förhållande till balansomslutningen. 
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Noter och kommentarer till resultaträkningen (alla belopp i 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 bedömn

ingar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning. 

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande 

förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för 

att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. 

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att 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. 

Not3 
Hyres intäkter 170831 160831 Förändring 2016 Prognos 

2017 

Bostäder 41 067 40 205 862 60 579 61 601 

Lokaler 3 846 3 788 58 5 684 5 769 

Garage 552 551 1 827 828 

Tillval 676 650 26 976 1 014 

SUMMA 46 141 45,194 947 68 066 69 212 

Nat4 
Hyres bortfall 170831 160831 Förändring 2016 Prognos 

2017 

Bostäder 703 484 219 980 1 230 

Lokaler 233 207 26 329 350 

Garage 76 74 2 109 114 

Hyresrabatter 26 40 -14 55 39 

SUMMA 1 038 805 233 1 473 1 732 

Nat5 
övriga intäkter 170831 160831 Förändring 2016 Prognos 

2017 

Ersättning från hyresgäster 135 159 -24 229 175 

Återvunna hyror 98 49 49 78 80 

Sålda tjänster 505 1 236 -731 1 879 758 

Reavinst sålda maskiner 0 0 0 135 0 

övriga intäkter 38 264 -226 327 57 

SUMMA 776 1 708 -932 2 648 1 070 

7 

Budget 
2017 

61 705 
5 760 

827 
1 029 

69 321. 

Budget 
2017 

1 278 
250 
130 

75 
1 733 

Budget 
2017 

175 
50 

675 
0 

50 
950 



205

Not6 
Underhållskostnader 170831 160831 Förändring 2016 Prognos Budget 

2016 2017 

Bostäder 2 560 2199 361 3 845 3 840 3 653 

Lokaler 25 39 -14 69 75 246 

Utomhus- 910 1 088 -178 1 798 1 865 1 997 

Gemensamt underhåll 1110 1 515 -405 2168 1 565 1 600 

SUMMA 4 605 4 841 -236 7 880 7 345 7 496 

Not7 
Driftskostnader 170831 160831 Förändring 2016 Prognos Budget 

2017 2017 

Fastighetssk. personalkostn. 3 978 4 061 -83 6 444 6 166 6 497 

Fastighetssk. övr. kostnader 856 1229 -373 1 936 1 284 1 141 

Köpta tjänster städ 528 451 77 789 825 850 

Kostn. för tillval & bostadsanp. 155 198 -43 405 350 500 

Uttagsskatt 810 851 -41 1 276 1175 1 279 

Reparationer 3 336 3136 200 4 757 4 879 4 947 

Vatten 2 685 2 587 98 3 893 3 953 3 872 

Fastighetsel 1 554 1 544 10 2 334 2431 2 421 

Uppvärmning 4602 4 588 14 7 367 7 203 7 712 

Sotning, rensning ventilation 50 87 -37 115 100 100 

Sophantering, miljöavgift 1 131 1123 8 1 677 1697 1 684 

Försäkringskostnader 278 255 23 366 394 394 

Försäkringsskador 16 0 16 90 16 0 

Avskrivna fordringar 13 40 -27 108 100 314 

Befarade kundförluster 0 0 0 88 75 0 

Förh.ersättning hyresgästf. 76 101 -25 151 152 154 

TV/Fiber 520 303 217 519 815 650 

Pensionskostnader 105 104 1 156 158 162 

Summa .. 20 693 20658 35 32 471 31 771 32. 727 

NotB 
Avskrivning av materiella 170831 160831 Förändring 2017 Prognos Budget 

anläggningstillgångar 2017 2017 

Byggnader 6 896 6 630 266 10 058 10 519 10 356 

Markanläggningar 50 50 0 75 75 75 

Inventarier 528 504 24 747 784 832 

Summa 7 474 7 184 290 10 880 11 378 11 263 

Not9 
Centrala administrations- 170831 160831 Förändring 2016 Prognos Budget 

och försäljningskostnader 2016 2017 

Personalkostnader 2 364 2 379 -15 3 776 3 782 3 912 

övriga kostnader 1 482 1 614 -132 2 616 2188 1 933 

Summa 3 846 3 993 -147 6 392 5 970 5 845 

8 
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Noter och kommentarer till balansräkningen (alla belopp i tkr) 

Not 170831 160831 

10 Byggnad och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 444 721 432 972 

Nyanskaffningar/om klassificeringar 14 582 1 046 

Försäljning 0 0 

Summa anskaffningsvärden 459 303 434 018 

Ackumulerade avskrivn. enl. plan -151 700 -141 642 

Periodens avskrivn. enl. plan -6 896 -6 630 

Summa avskrivnin. enl. plan -158 596 -148 272 

Ackumulerad nedskrivningar -4 686 -3 865 

Arets nedskrivningar 0 0 

Summa nedskrivningar -4 686 -3 865 

Bokfört värde vid periodens slut 296 021 281 881 

Taxeringsvärde byggnader 207 994 211 566 

Taxeringsvärde mark 39 148 37112 

Totala investeringsbidrag 14 758 14 758 

11 Markanläggningar 

Ackumulerade anskaffningsvärden 1 501 1 501 

Nyanskaffningar/omklassificeringar 0 0 

Summa anskaffningsvärden 1 501 1 501 

Ackumulerade avskrivn. enl. plan -894 -819 

Arets avskrivn. en!. plan markanläggningar -50 -50 

Summa avskrivn. enl. plan -944 -869 

Redovisat värde vid årets slut 557 632 

12 Inventarier 

Ackumulerade anskaffningsvärden 12 893 17 412 

Periodens nyanskaffningar 741 1135 

Utrangeringar 0 0 

Summa anskaffningsvärde 13 634 18 547 

Ackumulerade avskrivn. enl. plan -7 623 -12 499 

Arets avskrivn. enl. plan -528 -504 

Utrangeringar 0 0 

Summa avskrivnin. enl. plan -8 151 -13 003 

Bokfört värde vid årets slut 5 483 5 544 

9 
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Noter och kommentarer till balansräkningen (alla belopp i tkr) 

Not 170831 160831 

13 Pågående nyanläggningar 

Ombyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 1 491 11 

Nyanskaffningar 5 378 8 834 

Om klassificeringar 0 0 

Redovisat värde vid årets slut 6 869 8 845 

Nybyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 2 857 250 

Nyanskaffningar 10 443 192 

Om klassificeringar -13 300 0 

Redovisat värde vid årets slut 0 442 

14 Värdepapper 
Andel i HBV 40 40 

Fordringar 
Innestående återbäring HBV 153 145 

Summa 193 185 

15 Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 

Upplupen ränteintäkt 0 0 

Förutbetalda försäkringskostnader 108 143 

övriga upplupna intäkter 59 2 

Summa 167 145 

16 Likvida medel 

Bank 1144 7 615 

Postgiro 346 811 

Summa 1490 8 426 

10 )){ 
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Not 170831 160831 

17 Eget Kapital 
Grundfond Reservfond övrigt fritt kapital Tot. eget kapital 

Eget kapital 2017-01-01 
Arets resultat 

2 282 20 199 15 506 37 987 
0 0 5 343 5 343 

Eget kapital 2017-08-31 2 282 20 199 20 849 43 330 

18 Obeskattade reserver 

Periodiseringsfond tax 14 
Periodiseringsfond tax 15 

Periodiseringsfond tax 16 
Periodiseringsfond tax 17 
Summa>··• ·. 

19 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 

Totålt tiH kr~ditinstitut · .. 

Lånestruktur och räntebindningstid 

Ar Lånebelopp Genomsnittsränta % 

Rörliga 26 295 1,22 

2017 36 800 2,31 

2018 35 000 1,00 

2019 61 000 1,50 

2020 39 000 0,75 

2021 50 000 0,67 

Tot. 248 095 1,24 

11 

232 
989 

1 574 
976 

< 3 771 • 

63 095 

63 095 

185 000 
185 000 

.,248 095 ·. 

Andel av lån i % 

10,6 
14,8 

14, 1 
24,6 
15,7 
20,2 

100,0 

232 
989 

1 574 
0 

·2 795 

51 398 

51 398 

196 800 

196 800 

- 248 198 
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Not 170831 

20 Övriga kortfristiga skulder 

Mervärdesskatt 
Uttagsskatt 
Personalens källskatt 

övriga kortfristiga skulder 

Summa 

21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Arbetsgivareavgift 
Upplupna semesterersättningar 

Upplupna sociala avgifter 

Löneskatt & avkastningsskatt 

Upplupna skatter 
Upplupna räntekostnader 

Övriga upplupna kostnader 

Summa 

12 

283 
226 
197 
46 

752 

486 
589 
226 
137 

0 
543 

63 
2 044 

160831 

352 
249 
216 
102 
919 

454 
399 
153 
191 
232 
738 

0 
2167 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02 

Justerare 

§ 213 

Delårsrapport 2:2017 Tingsryds Industristiftelse 
Dnr 2017/384 107 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2:2017 Tingsryds 

Industristiftelse. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Industristiftelse redovisar Delårsrapport 2:2017. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2:2017 Tingsryds Industristiftelse. 

I Utdragsbestyrkande 

12 (37) 
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Tings1yds Industristiftelse 

Justerande 

§ 36 

Delårsrapport 

Styrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (12) 

2017-09-25 

1. Styrelsen godkänner delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti, 

enligt bilaga TI 36.2017. 

Beskrivning av ärendet 

Thomas Mattsson, fd VD, går igenom förslag till delårsrapport för perioden 1 

januari - 31 augusti. 

Beslutsunderlag 

Förslag till delårsrappo1t för perioden 1 januari till 31 augusti 2017. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Mikael J eansson, ordförande 

Karin Nilsson 

Sara Runesson, ekonomiavd 

Utdrags bestyrkande 

lon·· o"l- r~~ (k )
/i 
l----
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/ 

Styrelsen och verkställande direktören för 

Tingsryds Industristiftelse 
Org nr 829500-4264 

får härmed avge 

Delårsredovisning 

för perioden 1 januari - 31 aug 2017 

Innehåll: sida 

Delårsrapport 2 

Resultaträkning 3 

Balansräkning 4 

Noter 6 

Underskrifter 10 
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Tingsryds Industristiftelse 
Org.nr 829500-4264 

DELÅRSRAPPORT 170101 - 170831 

Allmänt 
Tingsryds Industristiftelse är en stiftelse som ägs av Tingsryds kommun. Styrelsen är utsedd av 

kommunfullmäktige i Tingsryds kommun och har sitt säte i Tingsryd. 

Styrelsen har följande sammansättning 2017: 

Mikael Jeansson (s), ordf 
Karin Nilsson (c) 
Jan-Åke Cesar (s) 
Patrick Ståhlgren (m) 
Lennart Fohlin ( c) 

Styrelsen har under perioden haft fem sammanträden. 

Verkställande direktör är Thomas Mattsson. 

Revisorer 
KPMG är utsedd revisor med huvudansvarig Michael Johansson, auktoriserad revisor. 

Ändamål 
Stiftelsen har som ändamål att inom Tingsryds kommun förvärva och förvalta fastigheter samt att å dessa, i 

förekommande fall, uppföra industribyggnader. Tingsryds Industristiftelse verkar tillsammans med TUF AB och i 

tätt samarbete med kommunens näringslivsutvecklare för att aktivt se till så att det kommunala ändamålet 

uppfylls. 

Periodens händelser 
Tingsryds Industristiftelse är under avveckling men fram till dess genomförande bedrivs verksamhet i bolaget. 

Den fastighet där det sker mest utveckling är Tingsryd 4:95, hästsportanläggningen, där ett företagshotell har 

inretts. 

Förväntad framtida utveckling 
I samband med beslut om koncembildningen beslutades att Tingsryds Industristiftelse ska avvecklas successivt. 

Samtliga fastigheter kommer på sikt att genom fastighetsreglering eller försäljning överföras till Tingsryds 

Utveckling och Fastighets AB eller till extern part. 

Avskrivning 
Fastigheterna och mark har ett bokfört värde per 170831 på 11475 tkr. Sedan 2014 tillämpas nya 

avskrivningsregler, de s.k. K3-reglerna. Totalt har detta inneburit en något lägre avskrivning än tidigare. 

Ekonomi 
Bolaget redovisar ett delårsresultat efter finansiella poster om -591 tkr (1143 tkr). Periodiseringar har gjorts för 

upplupna intäkter och stöne kostnadsposter. Utfall för underhållsarbeten ligger på 316 tkr, vilket är lägre jämfört 

med föregående års 949 tkr. 

Helårsprognos för 2017 visar ett negativt resultat på ca 140 tkr. Anledningen till det prognosticerade resultatet är 

att Tingsryds Industristiftelse under 2016 avyttrade sin mest lönsamma fastighet. Omställningen till lägre intäkter 

görs under året och kommer att vara fullt genomförda till 2018. Ytterligare en anledning är en stöne extra 

avskrivning av ett fastighetsvärde på en avyttrad fastighet som regleras under året. 

Vad 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 
tf Verkställande direktör 

Sidan 2 av 10 
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Tingsryds Jndustn"stifte/se 

Org.nr 829500-4264 

RESULTATRÄKNING (tkr) 
per 2017-08-31 

Delår Delår Prognos Budget Delår 1708 

Not 1701-1708 1601-1608 2017 2017 % av budget 

Rörelsens intäkter 

Hyres intäkter 923 2275 1550 1467 62,92% 

övriga förvaltningsintäkter 4 119 613 150 50 238,00% 

Resultat av fastighetsförsäljning 5 0 1 974 0 0 

SUMMA INTÄKTER 1 042 4862 1 700 1 517 68,69% 

Rörelsens kostnader 
Underhållskostnader -316 -949 -350 -225 140,44% 

F astighetsskatt -7 -36 -7 -12 58,33% 

övriga externa kostnader 6 -910 -2426 -1450 -1152 78,99% 

Avskrivningar av materiella anläggningstillg. 7 -450 -297 -532 -205 219,51% 

Nedskrivning 

Summa rörelsekostnader -1 683 -3 708 -2 339 -1 594 105,58% 

Rörelseresultat -641 1154 -639 -77 

Finansiella poster 
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 122 122 183 180 67,78% 

Räntekostnader och liknande resultatposter -22 -83 -48 -25 88,00% 

Sorgensavgift -50 -50 -75 -75 66,67% 

Summa finansiella poster 50 -11 60 80 62,50% 

SUMMA KOSTNADER -1 633 .3 719 ·2 279 -1514 107,86% 

Resultat efter finansiella poster -591 1143 -579 3 

Bokslutsdispositioner 

Avsättning till periodiseringsfond 

Upplösning av periodiseringsfond 439 

Resultat före skatt -591 1143 -140 3 

Skatt 

Periodens resultat -591 1143 -140 3 
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Tingsryds Industristiftelse 

829500-4264 

BALANSRÄKNING (tkr) 
per 2017-08-31 

Delår Delår 

TILLGÅNGAR Not 1701-1708 1601-1608 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader, mark, markanläggning 9 10 839 10 933 

Inventarier, verktyg och installationer 10 333 0 

Installation annans fastighet 11 0 2 626 

Pågående nyanläggningar 12 303 526 

Summa materiella anläggningstillgångar 11475 14 085 

Finansiella anläggningstillgångar 

övriga långfristiga fordringar 4 940 4 896 

Fordran hos koncernföretag 
Summa finansiella anläggningstlllgångar 4940 4 896 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 16 415 18 981 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Hyresfordringar 77 116 

övriga fordringar 13 1 829 1 900 

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 14 37 744 

Summa kortfristiga fordringar 1 943 2 760 

Kassa och bank 15 5136 7 669 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 7 079 10429 

SUMMA TILLGÅNGAR 23 494 29 410 

Delår Delår 

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1701-1708 1601-1608 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Grundfond 5 020 5 020 

Summa bundet eget kapital 5 020 5 020 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 2 715 2 311 

Periodens resultat -591 1143 

Summa fritt eget kapital 2124 3454 

SUMMA EGET KAPITAL 16 7144 8474 
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Tingsryds Industristiftelse 
829500-4264 

Obeskattade reserver 
Obeskattade reserver 17 634 1 084 
Summa obeskattade reserver 634 1 084 

Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld 18 33 

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 19 10 000 15 000 
Skuld till Tingsryds kommun 4000 
Summa långfristiga skulder 10 000 19 000 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 331 469 
Skuld till Tingsryds kommun 0 
Skatteskulder 
Skulder till kreditinstitut 19 5 000 
övriga kortfristiga skulder 20 9 302 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 343 80 

Summa kortfristiga skulder 5 683 851 

SUMMA SKULDER 16 350 20 935 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 494 29 409 

Sidan 5 av 10 
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Tingsryds Industristiftelse 

829500--4264 

TILLÄGGSUPPL YSNINGAR {tkr} 

Not 4 - Övriga rörelseintäkter 

Försäljning värme 

Försäljning pellets (TUFAB) 

Övriga sidointäkter 

Summa 

Not5 - Avyttring fastigheter 

Försäljningspris 

Bokfvärde 

Reavlnsl/Reaförlust 

Not6 - Övriga externa kostnader 

Administration 

Uppvärmning 

Kostnad pellets 

Konsumtionsavgifter 

Fastighetsservice 

Fastighetsinventarier 

Försäkringar 

(Fastighetsskatt, dubbelt i delår 1604, ligger i RR) 

Befarad kundförlust 

Summa 

Not 7 - Avskrivningar 

Avskrivningar byggnader och mark 

Avskrivningar förbättringsarbeten på annan fastighet 

Avskrivning inventarier och fordon 

Nedskrivning justerat värde (Möllekulla) 

Uppskrivning av felaktigt avskriven mark 

Nedskrivning, Tingsryd 4:95 (Travet) 

Summa 

Not 8 - Arets skatter 

Redovisat resu/lat före skatt 

Aktue//skatt 

Skatt på årets resultat 

Schablonskatt periodiseringsfond 

Arets skatt 

Ändring föregående års taxering 

Förändring uppskjuten skatt K3 

Summa skatter 

2016 

6 

599 

5 

610 

2016 

780 

1 035 

599 

505 

216 

3 

138 

10 

3 286 

161231 

361 

173 

-167 

600 

967 

161231 

231 
22% 

-51 

0,47% -3 

-54 

-7 

233 

172 

1701-1708 1601-1608 Prognos 2017 Budget2017 

19 14 50 30 

599 0 0 

100 100 20 

119 613 150 50 

1701-1708 1601-1608 Prognos 2017 Budget2017 

2410 7015 2410 

2410 5041 2410 

0 1 974 0 

1701-1708 1601-1608 Prognos 2017 Budget2017 

391 388 510 295 

96 741 170 165 

599 0 0 

254 367 400 462 

43 194 75 124 

126 137 155 106 

910 2426 1310 1152 

1701-1708 1601-1608 Prognos 2017 Budget2017 

143 297 213 205 

43 43 

27 39 

237 237 

450 297 532 205 
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Tingsryds Industristiftelse 
829500-4264 

Not9 - Byggnader och mark + markanläggning 2016 1701-1708 1601-1608 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 48 943 20110 16 271 

Nyanskaffning 1141 

Omklassificering -5 439 

Avyttring/utrangeringar -24 535 -237 -5 041 

UB anskaffningsvarde 20110 19 873 11 230 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början 30 506 8 291 

Justering, (avskriven mark) -167 

Omkfassificering -2 873 

Periodens avskrivning enligt plan 321 143 -298 

Avyttringar/utrangeringar -19 496 

UB ack avskrivningar 8 291 8 434 -297 

Nedskrivningar 

Vid årets början 0 600 

Arets nedskrivningar 600 

Summa nedskrivningar 600 600 0 

Redovisat värde vid periodens slut, byggnaderlmarklmarkanl. 11 219 10 839 10 933 

Taxeringsvärde, byggnader 6 311 

Taxeringsvärde, mark 985 

7296 

Not 1 0 - Inventarier+ fordon 2016 1701-1708 1601-1608 

Ackumulerad anskaffningsvärde 

Vid årets början 400 400 

Nyanskaffningar 

Avyttringar 

UB anskaffningsvärde 400 400 

Ackumulerade avskrivningar en/ plan 

Vid årets början 0 40 

Avyttring 

Periodens avskrivning enl plan 40 27 

UB ack avskrivningar 40 67 

Redovisat värde vid periodens slut, inventarier och fordon 360 333 

Not 11 - Installation annans fastigheter 2016 1701-1708 1601-1608 

Ackumulerade anskaffningsvärde 

Vid årets början 875 2941 2906 

Omklassificering (pelletspanna) 2 066 

Avyttring (panncentral och pelletspanna) -2941 

UB anskaffningsvärde 2941 0 2906 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början 315 488 280 

Arets avskrivning 173 43 

Avyttring -531 

UB ack avskrivningar 488 0 280 

Redovisat värde vid periodens slut, installation annans fast. 2453 0 2626 
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Tingsryds Industristiftelse 
829500-4264 

Not 12 - Pågående investering 

Ackumulerade anskaffningsvärde 

Vid årets början 

Nyanskaffning 

Omklassificering 

Summa pågående investering 

TOTALT ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR UB 

Not 13 - Övriga fordringar 

Preliminär skatt 

Fastighetsskatt 

Arets skatt 

Skattefordran 

Skattekonto 

Skattfordran 

Momsfordran 

Redovisad moms 

Summa 

Not 14 - Förutbet. kostnader och uppi. intäkter 

Upplupna intäkter 

Uppi intäkt försäljning pellets till TUFAB 

Hyresintäkter april 

Förutbet kostnader 

Summa 

15 - Likvida medel 

Plusgiro 

Bank 

Summa 

2016 

0 

1141 

-1141 

0 

14 032 

161231 

905 

-36 

-54 

815 

436 

1 251 

161231 

599 

599 

161231 

899 

5 828 

6727 

1701-1708 

0 

303 

303 

11 475 

1701-1708 

603 

603 

361 

815 

50 

1829 

1701-1708 

37 

37 

1701-1708 

818 

4 318 

5136 

1601-1608 

13 559 

1601-1608 

679 

679 

430 

670 

121 

1900 

1601-1608 

744 

744 

1601-1608 

7 669 

7 669 

Sidan 8 av 10 



221

Tingsryds Industristiftelse 
829500-4264 

Not 16 - Eget kapital 

Eget kapital 2016-01-01 

Arets resultat 

Eget kapital 2016-12-31 

Not 17 - Obeskattade reserver 

Periodiseringsfond tax 2014 

Periodiseringsfond tax 2015 

Periodiseringsfond tax 2016 

Summa 

Not 18 -Avsättningar 

Ingående uppskjuten skatteskuld {K3 kap.29} 

Periodens förändring uppskjuten skatt 

Summa 

Not 19 - Lånesammandrag 

Förfallodag 

2017-10-24 

2019-02-13 

2018-09-24 

Summa 

Not20 • Övriga kortfristiga skulder 

Prel fastighetsskatt 

Skatteskuld 

Redovisad moms 

Summa 

Grund-

fond 

5 020 

5 020 

Ränta 

-0,07% 

-0,12% 

0,38% 

Not 21 - Uppi. kostnader och förutb. intäkter 

Upplupna kostnader 

Upplupna räntekostnader 

Förutbetalda hyresintäkter 

Interima leverantörsfakturor (prel.} 

Borgensavgift 

Summa 

Not 22 - Ställda säkerheter 

För egna avsättningar och skulder 

Avseende Skulder till kreditinstitut 

Fastighetsinteckningar 

Ansvarsförbindelse 

Örnen 17 
Tingsryd 4:95 
Ryd 11:1 
Ryd 1:145 
Summa inteckningar 

ReseN-

fond 

2016-12-31 

175 

292 

167 

634 

2016-12-31 

266 

-233 

33 

Lånebelopp 

5 000 

5 000 

10 000 

2016-12-31 

23 

23 

2016-12-31 

14 

155 

207 

376 

2016-12-31 

24675 

500 
23125 

400 
650 

24 675 

Fritteget Summa eget 

kapital kapital 

2 311 7 331 

403 

2 714 7734 

Kortfr. del Amortering 

5000 

5 000 

1701-1708 1601-1608 

7 36 

266 

2 

9 302 

1701-1708 1601-1608 

98 

3 8 

90 72 

152 

343 80 
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Tingsryds Industristiftelse 
829500-4264 

Tingsryd den 25 sep 2017 

/4: AD!~-
Karin · ss n 

Jä/1011 e direktör ~eL4-
_B_Jö-_r_n_E-+lpi_q_v_is_t _____ _,a / 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02 

Justerare 

§ 215 

Överlåtelse av Lindegården till Tingsrydsbostäder AB 
Dnr 2014/119 041, dnr 2017/329 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen enligt 
protokollsbilaga. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ett extrainsatt 
sammanträde hålls 2017-10-16 för förnyad behandling av ärendet. 
Ärendet behandlas sedan vid kommunstyrelsens sammanträde 
samma dag. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomichefen och teknisk chef samtalar med kommunstyrelsens 
arbetsutskott om hur beslutsprocessen för försäljning av Lindegården kan se 

ut. 

Faktaunderlag och frågor återfinns i en skrivelse av ekonomichefen. 

Ett underlag tas fram utifrån samtalet som behandlas tillsammans med 
övrigt underlag vid ett extrainsatt sammanträde för arbetsutskottet 2017-10-
16. . 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichefen, 2017-09-29 
Samhällsbyggnadsnämnden§ 131, 2017-08-22 

I Otdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au§ 215 2017-10-02 

~Tingsryds 
~·kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

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

TJÄNSTESKRlVELSE 

2017-09-29 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

överlåtelse av Lindegården till Tingsrydsbostäder AB 

Frågor för politiskt ställningstagande 

1(1) 

Utifrån samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut behöver Ksau och kommunstyrelsen i 
beredningen av ärendet till kommunfullmäktige ta fram förslag till beslut och beslutsfonnule
ringar med hänsyn till bl a nedanstående frågor: 

• Finansiering av reaförlust hos kommunen 
• Beslutsformulering 
• Ärendegång 
• Eventuella omställningskostnader 
• Övrigt 

En närmare beskrivning av frågeställningarna presenteras i denna skrivelse. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-08-22 § 131 att med hänvisning till kommunfull
mäktiges beslut erbjuda Lindegården till Tingsrydsbostäder AB för köpeskillingen en krona 
samt eventuellt omställningsstöd för iordningsställande av fastigheten i enlighet med kommun
fullmäktiges beslut efter avslutad planprocess. 

Ärendet lyfts nu till kommunfullmäktige för ställningstagande till de föreslagna ändrade villko
ren. Om fullmäktige bifaller samhällsbyggnadsnämndens beslut måste fullmäktige även anvisa. 
:finansiering av bokföringsmässig reaförlust samt ange villkor och finansiering för det eventuella 
omställningsstöd som omnämns i samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

Bakgrund 
Som en del i arbetet med Hållbar ekonomi beslutade kommunfullmäktige 2016-04-25 §79 att 
äldreboendet Lindegården skulle avvecklas. Avvecklingen verkställdes 2016-09-30, då social
förvaltningen lämnade lokalerna avseende det särskilda boendet. I samband med beslutet om 
avvecklingen beslutade kommunfullmäktige även att: "Fullmäktige överlåter Lindegården till 
Tingsryds bostäder AB i syfte att omvandla fastigheten till bostäder m.m. för uthyrning till de 
behov som föreligger". I egenskap av ansvarig för kommunens fastigheter har samhällsbygg
nadsnämnden och -förvaltningen hanterat verkställandet av kommunfullmäktiges beslut. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-01-31 §8 att erbjuda Tingsrydsbostäder AB att 
överta fastigheten Linneryd 5 :54 (Lindegården) för det bokförda värdet, som 2016-12-31 upp
gick till I 024 525 kr. 

Styrelsen i Tingsryds bostäder AB beslutade 2017-04-24 § 13 att bolaget inte kan förvärva fas
tigheten Linneryd 5:54 enligt de föreslagna villkoren. 
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Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-15 §83. att uppdr_a åt kommunledningsförvaltningen att 

upprätta planavtal med miljö- och byggnadsförvaltningen gällande den aktuella fastigheten. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-08-22 § 13 7 om samråd samt att fortsatt planarbete 

sker med normalt planförfarande. Miljö- och byggnadsförvaltningen har 2017-08-30 skickat ut 

meddelande om samråd avseende ändring av detaljplan för Linneryd 5:54 m f1 med sista svars

dag 30 september. 

I samband med underskÖttsprognos i delårsrapport 1-2017 beslutade samhällsbyggnadsnämnden 

2017-05-22 §98 hemställa hos kommunstyrelsen om kompensation för det underskott som upp

står på grund av att Tingsryds bostäder inte tar över fastigheten Lindegården i Linneryd. Kom

munstyrelsen beslutade 2017-08-14 § 13 0 att nämndens begäran om kompensation för befarat 

underskott i 2017 års budget avslås med hänvisning till fullmäktiges riktlinjer för budget och 

redovisning. Kommunstyrelsen beslutade också att samhällsbyggnadsnämnden rekommenderas 

att lyfta ärende om överlåtelse av fastigheten Lindegården i Linneryd som ett eget ärende och då 

ta ställning till om fortsatt dialog om överlåtelsen ska föras med Tingsrydsbostäder AB eller om 

ärendet ska återföras till kommunfullmäktige för ställningstagande om fullmäktiges beslut om 

överlåtelse ska bibehållas eller ändras. 

Mot bakgrund av kommunstyrelsen rekommendation beslutad samhällsbyggnadsnämnden, som 

nämnts ovan, 2017-08-22 § 131 att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut erbjuda Lin

degården till Tingsrydsbostäder AB för köpeskillingen en krona samt eventuellt omställnings

stöd för iordningsställande av fastigheten i enlighet med kommunfullmäktiges beslut efter av

slutad planprocess. 

Frågor för politiskt ställningstagande 

Ksau och kommunstyrelsen behöver i beredningen av ärendet till kommunfullmäktige ta fram 

förslag till beslut och beslutsformuleringar med hänsyn till bl a nedanstående frågor. Frågorna 

utgår ifrån samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut. 

Finansiering av reaförlust hos kommunen 
Överlåtelse till Tingsrydsbostäder för en krona innebär en bokföringsmässig reaförlust på ca 1 

mkr i kommunens resultaträkning som enligt både kommunallag och fullmäktiges riktlinjer 

måste finansieras i samband med beslutet. Fullmäktiges beslut måste således ange en tydlig 

finansiering av denna engångskostnad. Beroende på när överlåtelsen genomförs kan kostnaden 

komma att belasta antingen 2017 eller 2018 års budget. Det är tillträdesdatumet som styr bokfö

ringsdatumet. 

Beslutsformulering 
Samhällsbyggnadsnämndens beslutsformulering innebär ett erbjudande till Tingsrydsbostäder 

AB. I beredningen av ärendet bör övervägas om beslutet ska vara ett erbjudande till bolaget 

eller om formuleringen ska vara att fastigheten ska överlåtas till bolaget. Den sistnämnda vari

anten motsvarar ett ägardirektiv till bolaget som bolaget har att verkställa. 

Ställningstagande bör också göras om fullmäktiges ursprungliga formulering "i syfte att om

vandla fastigheten till bostäder m.m." ska kvarstå eller ändras. 

Ärendegång 
Vid fastighetsförsäljningar brukar färdiga köpehandlingar bifogas beslutsunderlagen inför full

mäktiges beslut. I det aktuella ärendet finns av förklarliga skäl inga handlingar upprättade och 

ställningstagande bör därför ske om ärendet återigen, när handlingar upprättats, ska behandlas 

av fullmäktige för slutligt beslut om överlåtelsen eller om uppdrag att genomföra överlåtelsen 

ska lämnas direkt till samhällsbyggnadsnämnden och styrelsen i Tingsrydsbostäder AB och i så 

fall genomföras när planprocessen är avslutad. 
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Eventuella omställningskostnader 
I samhällsbyggnadsnämndens beslut finns omnämnt ett eventuellt omställningsstöd för iord

ningsställande av fastigheten i enlighet med kommun:fullrnäktiges beslut efter avslutad planpro

cess. I ett eventuellt sådant beslut i kommunfullmäktige behöver närmare precisering göras av

seende bl a villkor, belopp, finansiering, tillvägagångssätt etc. 

Övrigt 
I ärendeberedningen behöver ksau och kommunstyrelsen även ta ställning till om det är några 

andra villkor som ska gälla eller inte. Det bör också beaktas att de ekonomiska konsekvenserna 

hos parterna måste rymmas inom den budget för kommunen respektive affärsplan för Tings

ryds bostäder AB som kommunfullmäktige har fastställt. 

Ärendets beredning 
Denna tjänsteskrivelse har upprättats av ekonomichefen, kommunledningsförval1ningen. Ären

dets process fram till nu redovisas i bilaga. 

Beslutsunderlag 
Se bilaga. 

Kommunfullmäktiges beslut ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Tingsrydsbostäder AB 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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r.lTingsryds 
\;!!:/kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-09-28 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Angående handlingar i ärendet Beslutsprocess Lindegården 

Listade nedan är de beslut som fattats gällande Lindegården och som bifogas i hand
lingarna. 

KF § 79 2016-04-25, Beslut Hållbar ekonomi Äldreomsorg 1.3 

KSAU § 187, 2016-06-13 Uppdrag om överlåtelse av Lindegården till Tingsrydsbostä

der AB 

SBN § 8, 2017-01-31, Erbjudande om överlåtelse av Lindegården till Tingsrydsbostäder 

AB 

Tingsrydsbostäder AB § 8, 2017-04-24, Bolagets nej till att ta emot överlåtelsen med de 

villkoren. 

KS § 83 2017-05-15, Planuppdrag Linneryd 5:54 (Lindegården) 

KS § 130 2017-08-14, Om åtgärder budget i balans SBN - nej till kompensation för 
Lindegården 

SBN § 137 2017-08-22 - Linneryd 5:54 mfl. Detaljplaneändring för ändrad användning 

SBN § 131 2017-08-22 Beslutsprocess Lindegården 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 2017-08-30, Meddelande om samråd Ändring av 
detaljplan Linneryd 5:54 

Jörgen Wijk 

Kommunsekreterare 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~Tingsryds 
~ ·kommun 

Kommunfullmäktige 

Justerare 

·/1th~ j ,[.L.. 

SAMMANTRÄDESPROTÖKOLL 

2016-04-25 

§ 79' 

Hållbar ekonomi 1.3 Äldreomsorg 
Dnr 2014/119 041 

Kommunfullmäktiges beslut 

14 (37) 

1 . Äldreboendet Lindegården i Linnel'yd avvecklas· och resterande 
platser på äldreboendet Örnen i Tfögsryd', tas i bruk. 

2. Fullmäktige överlåtet· Lindegården till Tingsrydsbostäder AB i syfte 
att omvandla fastigheten till bostäder m.m för uthyrning till de behöv 
som föreligger. 

3. 25 % av kostnadsminskningen återförs som permanent budgetanslag. 
Socialnämnden ansvarar för prioriteringen av dessa medel. 

4. En sammanläggning av kommunens hemtjänstområden .genomförs 
enligt förslaget Däremot av.vecklas inte personalutrymmen som 
ko.nselcvens av detta utan frågan överlåts till socialnämnden för vidare 
beredning. 

5. Socialnämnden får i uppdrag att verkställa besluten. 
6. Kommunfulhriäktige avslår forslaget till uppdrag om .vidare 

strukturförändringar för särskilda boenden i Tingsryds kon'unun. 

Reset·va tio ner 

Anna Johansson (C), Mats Wembo (C), Lennart Fohlin{C), Marie-Louise 
Hihnersson (C), Eva Hagelberg (C), Lars Nilsson (C), Ann-'Christin 
Johansson (C), Britt-Louise Bemdtsson (C), Mikael Andet'Sson (C), Johan 
Karlsson (C), Artnelise Hed (MP), Martin Uleskog (TiA) och Anette 
Weidemnat'k (KD) reserverar sig till fönnän, llit Anna Johanssons (C) 
yrkande·, 

Jörgen Forsberg (V) och Göran Måtd (V} reserverar 'sig till fönnåu. för Jörgen 
Forsbergs (V) yi'kande. 

Beskrivning av .ärendet 

Utredning hållbar ekonomi 1.3 Äldreomsorg redovisas. 

Beslutsunderlag 

Hållbar ekonomi 1.3 Äldreomso~g 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 63, 2016-03-07 
Kommunstyrelsen§ 77, 2016-03-14 
Kommunfullmäktige § 76, 2016-04-25 

Utdrags bestyrkande 
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riJTiru!sryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 15 (37) 

Kommunfullmäktige 2016-04-25 

§ 79 forts. Dm 2014/119 041 

Fiirslag till beslut på sammanträdet 

Fullmäktiges ordförande Britta Lunden informerar fullmäktige om att 

formuleringen i delbeslut 6 i kommunstyrelsen § 77/2016 ska vara enligt 

följande: 
Kommunfullmäktige avslår förslaget till uppdrag om vidare 
strukturförändringar for särskilda boenden i Tingsryds kommun. 

Jörgen Forsberg (V) yrkar att Lindegården behålls i kommunal regi och görs 

om till trygghetsboende. 

Magnus Carlberg (S) yrkar med instämmande av Patrick Ståhlgren (M) och 

Mikael Jeanssous (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Johan Karlson (C) yrkat• med instämmande av Britt-Louise Bemdtsson (C), 

Anette Weidenmark (KD), Martin Uleskog (TiA) och Annelise Hed (MP): 

1. Att den byggnad som ställs om (Lindegåtden i Linneryd), behålls i 

kommunal regi. 
2. Att de tio platser som ännu inte öppnats vid Örnen i Tingsryd, öppnas 

för boende. 
3. Att kommunen erbjuder Tingsrydsbostäder AB att köpa fastigheten 

och önskväit med imiktning: "trygghetsboende" eller otdinäl'a 

lägenheter med de äldsta medborgama som målgrupp. Det innebär att 

besluten om avveckling av särskilt boende synkroniseras med 

beredning och avsiktsförklaring från den del av kommunkoncemen 

som ska ta över ansvaret fö1· lägenheterna. 
4. Att en sammanläggning av kommunens hemtjänstområden genomförs 

enligt förslaget. Däremot avvecklas inte personalutlymmen .som 

konsekvens av detta utan frågan överlåts till socialnämnden för vidare 

beredning. 
5. Kommunfullmäktige överlåter till socialnämnden att hantera de 

:frigjorda medel som blir resultatet av besparingen. 
6. Kommunfullmäktige avslår förslaget till uppdrag om vidare 

strulcturförändringar för särskilda boenden i Tingsryds kommun. 

Bland annat Värdförbundet ocb Kommunal har i sina remissvat· pekat 

på kommunens kostnadseffektivitet inom äldreomsorgen, vilket bör 
tas i beaktande liksom att kommunen också i framtiden kommer ha 

behov av platser i särskilda boenden. 
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~Tingsryds 
\:!:)ko1nmun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16,(37) 

Kom1,nin(ullinäktige 2016-04-25 

usterare 

~U0-
J , , 

' I, ' 
I I-' , 

§ 79 forts. Dnr 2014/119 041 

Beslutsgång 

Kommunfullmäktige godkänrter följande beslutsgång: 

Ordföl'ande betraktar kommunstyrelsens förslag som huvudfcWslag .. 

Ordförande ställei' Jörgen Forsbergs (V) ytkatide inot Johart Katlsons (C) 

yrkande för att få fram ett motförslag till huvudförslaget. 

Ordförande.finner att Johan Karlsons (C) yrkande är motförslag till 

huvudförslaget. 

Ordförande ställer Johan Karlsons (C) yrkande tnot kommunstyrelsens 

förslag och finner att.kommunfullmäktige bifaller ·kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige. röstar eniigt följande: 

Ja-i-öst för bifaU till konununstyrelsens förslag; 

Nej-röst för bifall till Johan Karlsons (C) y1·kande. 

:Med 22 ja-röster mot 15 nej-röster bifaller körhri:n.irlfullmäktige 

kommunstyrelsens förslag. 

Bciilutct skiclrns till 
Socialnämnden 
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Bilaga KF § 79/2016-04-25 

·Tingsryd§ 
kommun 

Hållbar ekonomi 1.3 Äldreomsorg 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut baserat p'å' utredningens förslag, 

Kommunfullmäktige besluta!' 

1. Ä1d.reb«;>endet Lindegården i Linneryd avvecklas (-22 platser) och resterande platser på äldre
boendet Örnen i Tings1yd tas i bruk ( + 10 platser). 

2. Hemtjänsten organiseras i tre områden i enlighet med inriktningen i utredningen. 

3 A) 25% av kostnadsminskningenreserveras för kvalitetshöjningar i äldreomsorgsverksamhet:.. 
,en i enlighet med -inriktningen i• utredningen .. 

3 B) Socialnämnden far i uppdrag att fastställa en handlingsplan utiftån tillförda 1esttrser och 
givet ändamål med regelbunden åte1wppo1tering till kommunstyrelsen. 

4. Socialnämnden får i uppdrag atfverkställa besluten. 

5 A) Fullmäktige beslutar om en forik:tning att särskilda boenden långsiktigt bör koncentreras 
till tl'e eller fyra större äldreboenden i koinmunen. 

5 B) Komnnmchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsen ta fram förslag till plan för hur 
•kommunens sifrskilda ·böendeii senast år 2030 kan koncentrel'as till tre ellei· fyra.·äldreboenden .. 
Plan ska överväga möjligheten till 1rygghetsboenden samt ha inriktningen att äldreboendet Sol
haga i Väckelsång i ett tidigt" skede av tidsplanen ska omställas t ill bostäder. 

Tingsryd 2016-03-01 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

/.J¼··'i ' •'/ {t,· . . . .tf.t/- ,i;t,/ 
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Ärende ksau-ks-kf Sidan OJ) .av 159 Bilaga· ·1 
BILAGAC 

Ti gs:ryds 
kommun Uppdrag Hållbar ekonomi 

Utredning 

Utredning om minskat antal, äldreboenden och,förändrad organisation av 
hemtjänsten. 

Förslag till beslut 
Mot bakgrund av vad som framkommit"i utredningen föreslås följande: 
-Avveckling av äldreboendet 'Lindegården. 
- Förändra organisationen i hemijänsten till tre områden: Östra, Västrn och Centrala. 

- Överväga att omvruidla Solhaga/delar av Solhaga till ett trygghetsboende och se över 
möjlighet att låta kommunala böstadsbolageUa 'ö-ve1: ägandet. 

Sammanfattning 
I utredningen om minskat antal äldreboenden och förändrad·.organisation. av .hemtjänsten 
redovisas: 
-Bakgmnd och fakta om kommunens olika äldreboenden. 
-Statistik om beläggning/ lediga platser på särskilda boenden och kotttidspiatc;er. 
-Befolkningsprognos och fö1'ändringar i åldersstruktur. 
-Utdl'ag l.ll··socialnätnndens .dietlinjer enligt socja]tjänstlagen. 
-Presentation av synpmucter frånreferensgruJJp. 
-KonsekvehSahafys saint- ekononiiska effekter. 

Utredningen visar att Tingsryds kommun har fler antal platser i särskilt boende än ancfra 
jämförbara: kömmuner. Antalet äldre. invånare (80 'år och äldre) i kommunen 'är konstant 
fram .till 2022,, Det finns sju äldteboenden i kommunen och några bedöms ha behov .av 
renovering inom den närmaste tiden. Utredningen visar att det varit ca 7,5 lediga plat
ser/ ·år. Det äi· därför rimligt att minska antalet platser genqm att avveckla ett äldrebo
et1cle. 

Hemtjänsten i Tingsryds kommun är.organiserad i små.grupper i ansluthing till vatje 
ort. Utredningen visar att en organisation,med fåne och större områden kan ge ökad 
effektivitet och bättre utnyttjande av resnrser. 

Uppdragsbcsln·ivnirlg 
Utredningsuppdragmed imiktning att minska, antalet äldreboende med ett äld1·eboe11de 
-samt organisera hemtjänsten ifärre och större områden. Utrednfögen ska även beröra 
möjligheten att långsiktigt planera för 3-4 större äldreboende i1 kommunen. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
För att få fram så många synpunkter som möjligt har arbetsgtuppen ·samlat ihop en tefe
rensgrupp med personal från olika verksamheter. ReforensgrupJJen har träffats och clis
ktiterat olika alternativ och möjligheter utifrån uppdraget och ·sedan .gått ut i sina respek
tive arbetsplatser och inhämta ytterligate syJ1pt11ilctel'. 

56 
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Ärende ksau-ks-kf Sidan 61 av 159 BIiaga ·1 
BILAGAC 

2(7) 

Efter diskussioner oltl kommunens sju äldreboenden och funderingar kring de olika or
ternas förutsättningar har arbetsgruppen kommit fram till att Solhaga i Väckelsång och 
Lindegården i Linneryd är de två alternativ som är lämpligast att vidare analysera uti
från uppdraget. Det beror på fastigheten Lindegårdens renoveringsbehov och Solhagas 
geografiska läge. Väckelsång är attraktivt som bostadsort och fastigheten är möjlig att 
anpassa för andra ändamål tex. hyreslägenheter. 

Vidare har arbetsgrnppen tagit fram fakta kring kriterier för att beviljas särskilt boende, 
statistik om lediga platser, befoUmingsprognos för äldre invånare och omvärldsanalys. 
Arbetsgruppen har belyst konsekvenser av en minskning av antalet särskilda boende
platser samt gjort en beräkning av förväntade ekonomiska effekter. 

Utt·edningen belyser också för och nackdelar med att organisera hemtjänsten i större 
områden. 

Bakgrund ocb fäkta 

Särskilt boende 
Särsldlt boende är till för personer som inte kan få sitt behov av omvårdnad, trygghet 
och säkerhet tillgodosett i den ordinära bostaden. 

Kriteriet för att beviljas särskilt boende är att: 
• den enskilde har ett stort bel10v av hjälp i kombinationen med en oförmåga att 

tillkalla hjälp, 
• den enskilde har svårigbete1· att orientera sig i tid och rum, 

• den enskilde uttrycker oro, stör grannar/närstående och/eller är en fara för sig 

själv, 
• den enskildes hjälpbehov fote kan tillgodoses av hemtjänst, på ett sådant sätt att 

det tillförsäktar den enskilde en skälig levnadsnivå. 

Demensboende 
För att få beslut om bistånd i form av demensboende skal] den enskilde ha en demensdi~ 
agnas och vara bedömd att ha BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid 
Demenssjukdom). Den enskildes behov skall ej kunna tillgodoses med andra insatser. 

Antal platser i särskilt boende 
Boende Antal Anta] 

särbo korttid 
, s r" ·· · , , 34 , ;1, ( . ,Jt;J!!l(t}lJ . 
Appelgärden 
Oiiten _._ .. _ .• L., .... > 

Solhaga 
. J<prl.gäAllhui; 
Älmegården 

L !l,!!itl.~g~~el) 
Totalt 

28 1 
,as 

-~ --~ 
25 
:23 1 
24 1 
:22. l, 

194 7 
I )Antalet växclviirdsplatscr har förändrats över tid, 

57 

Antal Totalt 
växelvård 
1 36, 

-'""""-'"-'-"""~-

1 30 
·~ 

0 26 
0 ,24 
0 2S 
'O .23 J 
31) 204 
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Soläugen, Ryd- god standard på fastigheten. Kommunens näst största boende. Byggdes 
om och till i tre etapper undel' åren 2003-2006. Lägenheternas planlösning ändrades och 
utökades. Både lägenhet och badmm utökades, klädkammare tillskapades. Fast reserv
kmftvel'k finns. 

Åppelgå:rden, Urshult- fastigheten delvis renoverad. Rymliga lägenheter. Nystartad 
verksamhetLSS. Avd B, som gjordes om till LSS-boende 24:an år 2014, byggdes om 
till detnemiboende å1'2000 och då åtgärdades ventilation för de1ma flygel. Nya avdel
rungskök byggdes 2009 och yttertaket byttes samma år. Mobilt reservkraftvei'l<. finns 
placerat på brandstationen i Urshult. Fastigheten är i behov av utbyte av ventilation, ca 
6-8 rnkr. 

Örnen, Tingst-yd- nybyggt ät· 2015. Mycket god standard. Fast t·eservkmftverk finns. 

Solhaga, Väckelsång- rymliga lägeriheter, övervägande tvårumslägenheter. God stan
dard. Byggår 1988-89. Mobilt reservla-aftverk finns. 

Konga Allltus- rymliga läget1hetel', god standm·d. I fastigheten finns även andra verk
samheter.som skola, förskola, fritids, bibliotek och värdshus. Byggåt· 1996. Ombyggnad 
2004 för förskolan som flyttade in från annan lokal. Fast reservkraftverk. finns. 

Ålmegå.rden, Rävemåla- god standard. Här finns även ett boende for pel'soner med 
specie11a behov på grund .av demenssjukdom. Renovetades vid om- och tillbyggnad år 
2000. Mobilt reservkraftverk finns. 

Lindegå1·den, Linneryd- fastigheten bedöms vara i behov av renovering. Trånga ut
rymmen i lägenheterna och trånga badrum. Kommunens minsta boende. Består av både 
en- od1 tvårumslägenheter. Byggdes år 1955 och byggdes om och ti11 å1· 1982. Mobilt 
reservkraftverk finns. 

Särskild bedömning av Lindegården och Solhaga 

Lindegården 
Här finns stora behov av utbyte av ventilationen som uppskattas till ca 6-8 mkr, De 
närmaste åren finns sedan det vanliga behovet av underhåll. som utvändig målning, in
vändig målning, utbyte av våtrnmsgolv och mattor i badrum, utbyte av golv i både lä
genheter och gemensamma ytor. Utbyte av vitvaror, fastighctsmaskincr såsom tvättma
skiner, torktumlare och torkskåp. Utökade utrymmen för sopsortering. 

Solhaga 
Inom en tioårsperiod behöver ventilationen bytas ut - uppskattad kostnad ca 3 mkr. När 
reservkraftverket är i bruk så är det undermålig strömförsöijning inom boendedelama, 
det finns således ett behov av utökad elförsöijning när reservla-aften är igång. De närm
aste fem åren finns sedan det vanliga löpande behovet av underhåll såsom utvändig 
målning, invändig målning, utbyte av våtrumsgolv och mattol' i badrum, utbyte av golv i 
både lägenheter och gemensamma ytor. Utbyte av vitvamr, fastighetsmaskiner såsom 
tvätllnaskiner, torktumlare och torkskåp. Utökade utrymmen för sopsorte6ng. Vind-

58 



236

Ärende ksau-ks-kf Sidan 63 av 159 BIiaga 1 
BILAGA C 

4(7) 

fånget bör utökas i lähgd om boeridet är kvar då det blir för mycket kallras i foajen där 
de äldre vistas. 

Antal lediga platser i särskilt boende - genomsnitt åren 2010-2015 

Är 

2011 

f'2012 
2013 

j 2014 -
2015 

(l/1-
30/6) 

Lediga 
platser 

6,5 

7,25 

4.4 
9,5 

8,8 

Totalt antal 
platser 

21:8 

212 
20(1 

201 

~ il 
194 

Förklaring till förändring 

61platse,: på Jiingsgår~en,avvecl<lades 
11 platser· på Äppelgården blev korttid sommar 2011. 
--- - ------- ---~ 
l(orttidsavd på Äppelgården av~ cldades och blev 
oanvänd. 1 permanent plats per särbo blev korttid, 
totalt 7 platser. 

Uppgifter hlimtade från boendenidslilcr 2010-2015 

Det totala antalet särskilda boendeplatser har varit högre än behovet under de senaste 
åren. I genomsnitt har 7,5 platser varit lediga under åren 2010-2015. 

Antal invånare i kommunen som är 80 år eller äldre är ca 1090. Antalet berälmas vara 
oförändrat under de närmaste åren. Från 2022 kommer en succesiv ökning att ske med 
ca 20 personer/år för att år 2038 vara ca 1400 personer. 

Antal beslut om särskilt boende samt åldersstatistik 

Antal beslut 
66 
74 

Antal bifall Antal Avslag 
·@_ _J -
69 5 
40. tl 

Äldst Yngst Snittålder 
=9,""""7 ._år_ ..c.-'Jo_.ar_· ~ 85;2_1.r.:_J 
103 år 59 år 86,8 år 
~s åt-:- .73 .är-· - 8-5.~9'åt. --· 7 

Föi·ändtingar i 't1.ldersstruktureu mellan åren 2013 och 2038 presenteras i dia
grammen nedan. 

ANTAL INVÅNARE EFTER ÅLDER 

2~0 ..--- ,---,.---'--1 r=1N"-i'G=SR~V=os=rK=o=ivl=M-;caUN'"-'A""'R""'2ro=:1.3'"""0'-"c"'"H =20=3-=,s - -.----,, 

200-t--t-----,t---t--+- -t-- --t-- --t---t---+--II 

.150 ·1---t--lTII - - - utfflMffl\lffl 

100 

.60 

·o 
. 0 

1111111 
1t.1 ~o ~o •o &o "° 

==;tAi';!!)I~ ~;\(?990 
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Antål äldi:e i Tingsryds kommun 1980-2038 

/\NTAL i'ILORt I llNGSRYDS l(Or.lMUN JOB0-20-1S 
3000 --,---.---·- - -- --

000 1-------1----1-----+- --+---I--~ 

0 -
101'1) 1Dro 

Källa: Befolkningsprognos 2014°2038 Tingsryds kommun, Statist/eon AB 

Omvärld 

Invånare 80 och äldre I särskilt boende, andel % 

Invånare 80+, ·antal Tin s d 

Källa: www.kolnda.se 

:20·12 .'2013 2di<t' 
11.2 I ~16;3 15.4 

14 2 ,13,4 13,3 

1090 1088 ·1094 

5(7) 

Tabellen ·ovan v'isar hw· stor andel invånare. 80 år och äldre som bor i särskilt boende, i 
Tingsryd och i Sverige som helhet samt antalet invånare j Tingsryds kom.mun som är 80 
år och äldre. Utifrån tabellen har Tingsryds kommun 24 särskilda boendeplatser mer än 
snittet i riket. 

Konsekvensanalys 

lvJEDBORGARE 
För att göra det möjligt att tillgodose behovet av stöd och tl'ygghet trots ett minskat antal 
särskilda boendeplatser behöver kommunen som helhet se över lämpliga boendeformer 
däf'äldre kan bo med hem~jänstinsatser tex. trygghetslägenheter/setriorbostäder. 

SAMHÄLLE 
Att avveckla Solhaga skulle ittnebära en ininslming nted 25 särskilda boendeplatser, 
Lägenheterna är relativt stora och det finns goda möjligheter alt använda fastigheten för 
andra ändamål. Exempelvis skulle lägenheter11a kunna hyras ut _som trygghets1ägenheter 
vilket innebär att hemtjänsten utför eventuella insatser bos de som bor där och natt
patrullen står för insatser på.natten. Alltså' ingen fast bemanning.som på ett särskilt bo
ende. Tryggheten består i att det finns. en gemensam maJsål, er~juds gemensamma akti
viteter under veckan och närhettill .service; 
Den här typen av boende efterfi.'ågas öch kommunen har inte något att erbjtida idag. 

Att avveckla Lindegården skulle innebära en minslrnfög med 22 särskilda boendeplat
ser. Vid eventuell avveckling skulJe fastigheten kunna användas som HVB-hemfö1· en
samkommande barn. Lindegårdens vacla-a läge gör också att det finns goda cl1anser att 
avyttra fastigheten för andra ändamål. För ·att bebåUa Lindegåi·den som särskilt boende 

60 



238

Ärende ksau-ks.kf Sldan 65 av 159 Bllaga ·t 
BILAGAC 

6(7) 

eller skapa lägenheter som kan fungera som trygghetsboende skul1e sanno1ikt en omfat
tande renovering krävas. 

PROCESS 
Att organisera hemtjänsten i tre stö1te områden bedöms ge möjlighet till viss effektivi
sering geriom bl a olika samordningsvinster. En omtådeschef söm ansval'ar för flel'a 
rrtindre grupper av hem.tjänst inom ett geografiskt mmåde behöver inte itmebära att 
gmppema fysiskt flyttar ti11 smmna ställe. Nuvarande mindre grupper kan finnas som 
undergl'Upper vilket minskar riskema föl' ökad körtid och sämre personalkontinuitet, Att 
minska antalet särskilda boendeplatser kan innebära en volymökning inom hemtjänsten 
med ökade kostnader somföljd. 

Med en snabb lltveckling inom området e-hälsa och en befolkning som i större utsträck
ning kommer att vara vana vid it-teknik så kan det antas att behovet av stöd och trygg
het tillgodoses i det ordinära boendet i stöne utsträcl01ing än idag. Det är då möjligt att 
efterfrågan på särskilt boende fördröjs eller uteblii'. Ett trygghetsboende skulle då kunna 
vara ett möjligt alternativ. Att utveckla hemtjänsten med tesurser i fö11n av teknik, 
kompetens och personal bedöms vara nödvändigt för att svara upp mot behovet och 
efterfrågan. 

MEDARBETARE 
De positiva .effektema skulle bli att chefen får en bättre tiverblick över omt'ådet och lät
tat'e kan fördelai-esurser och ta tillvara på personalens kompetens. Negativa konsekven
ser kan vara att chefen har verksamheter på flera ställen vilket kan leda till en ökad 
känsla av otillräcklighet. Personalen kan uppleva att chefen inte är närvarande på 
samma sätt som idag. 

EKONOMI 
Bemanningen (exkl 11att) på särskilda boenden ät· ca 0,52 årsarbetare/ boende så bespaM 

ringen vid en minslming av 25 platser (Solhaga) blil' ca 13 åtsarbetare och vid en 
minskning av 22 platser (Lindegården) ca l 1A4 årsarbetare. 

De direkta minskade kostnaderna för en avveckling av 22 platser (Lindegården) uppgår 
till drygt 11,3 mkr (bruttolcostnad). Minskade intäkter (tnatihtäkter~ hyresintäkter, om
vårdnadsavgiftet omtotalt2,3 rnkr) samt en viss ölming (berä]mad till 1,3 mla.-) av hem
tjänsten reducetar besparingen till netto 7, 7 mkr. Kalkylen bygger på att 7 platser i ge
nomsnitt är tomma, 10 platser tas i anspråk på Örnen, och kostnaden ffä 5 personer styrs 
över till hemtjänst i ordinä\1: boende. 

Att också omvandla Solhaga till ett trygghetsboende betyder inte att förvaltningens 
kostnader minskas med de direkta kostirnder som är forknippat med Solhaga särskilda 
boende. Anledningen är att betydande kostnader skjuts över till hemtjänsten. De di
rekta minskade kostnaderna för en avveckling av 25 platser (Soll1aga) uppgår till drygt 
12,9 mkr (bn1ttokostnad). Minskade intäkter (matintäkter, hyresintäkter, omvårdnads
avgifter om totalt 2,9 mk1? samt en uppskattad, ganska betydande, kostnadsölming (be
rälmad till 25 pl * 260 000 lcr = 6, 5 mkr) för hemtjänsten reducerar besparingen till 
netto 3,5 mkr. Besparing beräknas bli mindre än de ekonomiska effekterna av att avM 
veckla Lindegården eftersom minslrningen av antalet platser görs i ett läge när antalet 
tomma SB"platser beräknas till noll, dvs alla brukares behov (genomsnitt 85 timmat· 
bistånd per pe1·son och månad) styrs över till hemtjänst i ordinärt boende. 
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Genom organisering av hemtjänsten i h·e områden bedöms kostnadsn..ivån kunna minska 
med ca ~,5%, vilket motsvarar ca 0;85 mla-. Med större områden: 

o Kan personaltid ·effektivare användas får smarta logistiska lösning vilket ger 
bästa möjliga körtid. 

• Är bemanningeJ1 mindre såtbar mot svängningar i antäl ärenden och ,vård~yngd. 
• Kan :fler personal täcka för varandta och därmed kan behovet av extra. petsonal 

minska. 

Plan för äldl'eboendcn på lång sikt 
Vid ert långsiktig. plalletfog för 3-4 .äldreboendeh i kommu.nen ser arbetsgt'Llppen det 
natmligt att dela in kommunen i Östra, Västra och Centrala med ett större boende samt 
,ett hemtjänstområde i vaijo komm1mde1. Det :innebät•·att ma11 i vaije område behållerett 
äldrel'lo~nde och avvecklar övriga. För att behålla tilkäckligt-'med platser :i 1<:ommunen 
kan det då bli nödvändigt att bygga ut de boenden som behålls. Precis som .i hemtjänsten 
så finns det samord1iingsvinster med större boenden och v.erksatnbeten kan då bedrivas 
med· en effektivate bemanningsplanering och utnyttjande av resurser. 

Överväganden och sli.-tsats 
Mot bakgrund av vad som framkommit i utredningen dras följande slutsatser: 
-att' län;ipligaste äldreboendet att avveckla. är Lindegården. 
-att eil långsiktig )11.öjlighet är att omvandla Solhaga/al.te1:l)at\vt·deJ~r av Solbaga till ett 
trygghetsboehde och se över möjlighet att låta ,kortununala böstadsbolaget ta övei' ägan
det. 
.. att dela in hem~jänsten i tre områden: Östra, Västra och Centrala där g1·änser11a kan 
justeras eftet antalet ä1:enclen ellel' volym. 
- För att ovanstående ska fungera väl behövs en tidsplaner'ing. Bedömningen är att av
veckling av Lit1degårde11 behöver ske i flera steg. Steg 1 är i.tiflyttningsstopp direkt efter 
besfot. Steg 2 är tät .kommunikation, information och samarbete meä berörda, ti LI exem
pel brukare; anställda, anhöriga, rättsliga :llireträdare, fackHga organisationer, perso
nalavdelning etc. Steg 3 är genomförnnde. En grov uppskattning är att genomförande 
kan ske inom 3A tnånader från det att beshit ·är fattat. En omvandling av 1iela Solhaga· 
till trygghetsboende .gör att vi ,minskat· med ytterligare 25 platser i stirskUt boende och 
dät·rnedi landar under snittet för riket med 13 platser. Samtidigt är det inte rin1ligt att 
endast omvandla delar av Solhaga, med tanke på kostnad för nattbemanning på ett bo
ende som är mindre, Vid en omvandling av,Solhaga är det därför viktigt att möta beho~ 
vet med utbyggnad av annat särskilt boende. Tidsplan för omvandling.av Solhaga ät· 
beroende .av faktorer enligt ovan och därför svår att bedöma i rtliläget. Att organisera om 
hemtjänsten bedöms lcumia .ske i samband med nedläggning av Lindegården .. Främst för 
att det då frikopplas chefsresurs. 

Förslag/beslutsalternativ 
Mot bakgmnd av vad som framkommit i utredni'ngen föreslås följande: 
- Avveckling av ·älclt·eboendet Linclegårcle11. 
- Förändra organisatio11en i hemtjänsten till tre områden: Östra, Västra och Centrala. 
- Överväga att omvandla Solhaga/delur uv Solbaga till ett trygghetsboende och se öv:er 
möjlighet att låta kommunala böstadsbolagettå över ägandet. 

'Tingsryd 2016~01-14 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

/) .. / ·\, 
f // /,_/,, •• y 
l tll':..-' ~ 

Katarina Carlzon 
Socialchef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-13 

§ 187 
t'l-v 

Uppdrag om överlåtelse y,e11 Lindegården till 
Tingsrydsbostäder ,.:::)8 
Dnr 2016/6 101 

1}1q ,1ri 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunchef Laila J eppsson att 
utarbeta förslag till metod för överlåtelse av Lindegården till 
Tingsrydsbostäder AB enligt ett upplägg motsvarande som för Tingsgården. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade§ 79, 2016-04-25 att avveckla äldreboendet 
Lindegården och att överlåta det till Tingsrydsbostäder AB i syfte att 
omvandla fastigheten till bostäder m.m för uthyrning till de behov som 
föreligger. 

Det tidigare äldreboende Tingsgården i Tingsryd överfördes genom ett 
fullmäktigebeslut till Tingsrydsbostäder i syfte att inrymma elevbostäder 
och två förskoleavdelningar (KF § 83, 2015-05-25), Ett aktiekapital 
motsvarande köpeskillingen överfördes därefter till Tingsrydsbostäder (KF 
§ 171, 2015-10-26). 

Motsvarande upplägg har diskuterats för överföring av Lindegården till 
Tingsrydsbostäder AB. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige§ 79, 2016-04-25 
Kommunfullmäktige§ 83, 2015-05-25 
Kommunfullmäktige§ 65, 2013-04-25 
Kommunfullmäktige§ 171, 2015-10-26 

Beslutet sldckas till 
Kommunchef Laila Jeppsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(54) 

S,amhällsbyggnadsnämnden 2017-01-31 

Justerare 

{( H 

§ 8 

Lindegå1·dcn, Linneryd 5:54 
Dnr 2016-1953-253 

Beslut 

I . Samhällsbyggnadsnämnden erbjuder Tingsryds Bostäder AB att överta 
fastigheten Linneryd 5:54, Lindegården för det bokfötda värdet, .som 

2016-12-31 uppgick till l 024525 kr. 

Beskrivning av iircudct 

Kommunfullm'äktige'beslutade 2016-04-25, ·§ 79 ätt avveckla v:erksamhete11 

på Lindegården, samt överlåta fastigheten ti 11 Tingsryds Bostäder AB, i ·syfte 

att omvandla fastigheten ,till bostäder med mera för uthyrning till de behov 

som föreligger. 

Socialförvaltningens .äldreomsorg var hyresgäst i fastigheten fram till 2016-
,10-01, då man lämnade lokalerna med undantag av hemtjänstverksamheten 

som fortfarande är hyresgäst. Hemtjänsten ·och sjuksköterskoma hyr 

tillsammans 262 m2• 

En utredning av prodtikfionskökets,,placering har gjorts, viU(en visar att det 

mest ekönom'iska äi· att köket på Lindegården inte används föl' skolans 
måltidsförsö1jning. Detta innebär .att kommunen, i nuläget endast kan 
garantera. hemtjänsten och sjuksköterskoma som hyresgäst. 

Samhälisbyggnadsutskottet beslutade den 9 januaH201'J .att föreslå 
samhällsbyggnadsnämnden att ei'bjuda Tfugsryds Bostäder AB att överta 

fastigheten Linneryd 5:54, Lindegården för det bokförda värdet, som 2016-

12-31 uppgick till 1024525' kr. 

Bcslutsunderlag· 

1. Samhällsbyggnadsutskottets samtnanträdesprotokoll 2'017-01-09 § 14, 
Extra ärende, Lindegåtden, Linneryd '5:54', 

2. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Jonas Weidenmätk, 

2016-12-30. 

Beslutet skickas till 
F ijstighetsansvarig 
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TINGSRYDSBOSTÅDER AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 

§ 13 

Analys och beslut köp av Linneryd 5:54, Lindegården 

Styrelsens beslutar 

1. Enligt föreslagna villkor kan bolaget inte förvärva fastigheten Linneryd 
5:54, Lindegården. 

Beskrivning av ärendet 

VD Peråke Janen och administrativ chef Björn Davidsson redogör för 
ekonomisk analys och marknadsvärdering av Lindegården (bil. 5). 

Utdrags bestyrkande 
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Fastlghetsbetecknlng: LINNERYD 5:54 Värdetidpunkt: 2017-04-20 

Kommun: Tingsryd kommun 
Adress: LINDVÅGEN 13 
Tomtareal, m2

: 

Upplåtelseform: 
ÄgarerrR-lnnehavare: 

Taxerlngslnformatlon 

Småhus 
Flerbostadshus 
Lokaler 
Industri 
Totalt 

Värderlngslnformation 

Bostäder 
Kontor 
Butiker 
Industri 
Produktion 
Lager 
övrigt m area 
övrigt u area 
Hotell 
Utbildning 
Vård 
Restaurang 

+ Hyra 
-Vakans 
+ Tillägg fgh.skatt 
-DoU 

11739 
Äganderätt 
TINGSRYDS KOMMUN 

1 350 
-1 013 

0 
-844 

823 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

2 250 1 350 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

600 1 349 
-450 -67 

0 0 
-375 -844 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

600 
0 
0 
0 
0 
0 

600 
-30 

0 
-375 

- Fastlghetsskatt O O O O 

- Tomträttsavgäld O O O O 

N@mne[cfli:~~~~ rJi~oWe; ~>tf:?~ ~-]i il%~ ,szy 

övriga kommentarer 

2017-04-20 

Björn Davldsson 

0% 0 
0% 0 
0% 0 
0% 0 
0% 0 
0% 0 

75% 1 349 
0% 0 
0% 0 
0% 0 
0% 0 
0% 0 

Tomträtts uppgifter 
Regleringstldpunkt: 
Utgående avgäld 
Bedömd avgäld 

0 0% 
0 0% 
0 0% 
0 0% 
0 0% 
0 0% 

600 5% 
0 0% 
0 0% 
0 0% 
0 0% 
0 0% 

0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

844 375 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
8,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

) 
} 
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~f~l'l~Jl~BPiat~,&!1._1L~A~B'LWDj{~iiPJmua,,Z~~1tlli~~iit§~~~~~ 
Värdetidpunkt: 2017-04-20 

(kkr) 

Ar 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Inflation,% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Kalkylränta, % 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 

Intäkter kr/m• 

Hyror 600 1 350 1 377 1404 1 433 1 460 1 492 1 521 1 550 1 582 1 613 1 645 

TIiiägg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rabatter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vakans -450 -1 013 -1 033 -702 -717 -365 -373 -76 -78 -79 -81 -82 

S:a Intäkter 150 338 344 702 717 1095 1119 1445 1473 1503 1533 1563 

Kostnader 

DoU -375 -844 -860 -878 -896 -914 -932 -950 -970 -988 -1 008 -1 028 

Fastfghetsskatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

',;r omträttsavgäld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

· S:a kostnader -375 -844 -860 -878 -896 -914 -932 -950 -970 -988 -1008 -1 028 

Driftnetto -225 -506 -515 -176 -179 182 187 495 503 515 525 534 

Investeringar 0 -3000 -3000 -3000 -2000 0 0 0 0 0 0 

Kassaflöde. -506 -3 515 -3 176 -3 179 -1 818 187 495 503 515 525 534 

\Nuvärde kassaflöde -8 405 Direktavkastning, % 8,0% 
!l 
'Nuvärde restvärde 2 537 Restvärde 6 678 

Summa nuvärde -5 868 Initial direktavkastning, % 8,6% 

Avrundning -2 

I Marknadsvärde -5 870 kkr Bokförtvärde 1 500 kkr över/undervärde -7 370 kkr 

Hyresgästlista 

övriga hg 
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~kommun 
Ko:m:munstyrelse11 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (42) 

2017-05-15 

§.'83 5"; r/lJ/ • I 
.Planuppdrag gällande ändring av detaljplan fö1· Linnerydfr-1 \ )w 
Dru:2017/335 214 

I(ommunsfyrclscns beslut 

1. Kommunstyrelsens uppdl'ar -åt kommunledningsforvaltningen •att upprätta· 
ett planavtal med miljö- och byggnadsförvaltningen gällande Linneryd 
5:1. 

2. Kommunstyrelsens uppdrar' åt .kommunstyrelsens ordförande att 
unde1'1:eckna avtalet. 

l. Medlen tas 'ifrån kommunstyrelsens buqgetpost gällande planuppdrag . 

.Beskt·ivning av ärendet 

Kommunfutlmälctige beslutade § 79·,. 2017-04-25, om en avveckling av 
Lindegården samt att denna skulle:överlåtas till Tingsrydsbosfäder AB. Syftet 
var att omvandla fastigheten till bostädet· mm för uthyming till de behov som 
föreligger. Föt: att detta skall komma till stånd behöver det gåtas en planändrirtg 
eftersom den nuvarande deta'ljplanen för Linneryd 5: 1,mfl· betecknas som A, 
allmänna ändamål. Detta omöjliggör i sin tur Tingsrydsbostäder att hyra ut för 
bostadSändamål. 

Fullrnäktigebeslutet öppnar ä'ven upp föt andra ändan1ål och för att utöka 
möjligheterna för Tingsrydsbostäder AB att kunna bedriva annan verksamhet än 
bara. uthyrning för bostadsändamål föreslås även .en utvidgad -användning. 

Ett förslag till utökade användning skulle kunna, vara B, H och K; bostäder, 
!\andel och Jrn11tor .. 

'Beslutsundcrlag 

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, 2017.;,0S-12 

Besl.utet skidms till 
Bygg- och milJöforva:ltningen 
Tingsrydsbo.städer AB 

2017-05-23 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (39) 

2017-08-14 

§ 130 

Åtgärder för budget i balans samhällsbyggnadsnämnden 
Dnr 2017/329 042 

Kommunstyrelsens beslut 

1, Kommunstyre]sen tar emot informationen om åtgärder från 
samhällsbyggnadsnämnden. 
2. Samhällsbyggnadsnämndens begäran om kompensation föt· befarat underskott 
i 2017 års budget avslås med hänvisning till fullmäktiges.riktlinjer för budget 
och redovisning. 
3. Samhällsbyggnadsnämnden tekommenderas att lyfta ärende om överlåtelse av 
fastigheten Lindegården i Linneryd som ett eget ätende och då ta ställning till 
om fortsatt dialog om överlåtelsen ska föras med Tingsryds bostäder AB eller om 
ärendet ska återföras till kommunfullmäktige för ställningstagande om 
fullmäktiges beslut om överlåtelse ska bibehållas eller ändras. 

Sammanfattning 

Den ekonomiska prognosen for samhällsbyggnadsnämndens verksrunhet visade 
efter mars månad ett underskott mot budgeten på-2,0 mkr. I delårsrapporten 
som upprättades efter april månads utgång justerades prognosen till drygt -1,9 
mk1\ Samhällsbyggnadsnämnden hat i sammanträde 2017:.os-22 hanterat frågan 
01n åtgärder för att undvika underskott vid årets slut. Nämndens beslut blev att 
dels ge uppdrag till miljö- och byggnadsfflrvaltningen att ta fram underlag för 
höjd taxa gällande planverksamheten och dels att begära kompensation från 
kommunstyrelsen 
avseende underskott för fastigheten Lindegården i Linnetyd. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till dels tillämpningen av fullmäktiges 
riktlinjer för budget och redovisning och dels samhällsbyggnadsnämndens 
begäran om extra budgetmedel. 

Kommunstyrelsen bör även överväga hur den fortsatta ärendegången avseende 
fastigheten Lindegården i Linneryd ska se ut.. 

Beskrivning av ärendet 

Tidigare beslut i ärendet: 

2017-04-19 
Samhällsbyggnadsnämnden får information om ekonomisk uppföljning som 
visaren prognos på budgetunderskott om -2,0 mkr för 2017. Nämnden ger 
miljö- och byggnadsffövaltningen och kommunledningsförvaltningen i 

2017-08-16 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (39) 

2017-08-14 

§ 130 förts. Dm2017/329 042, 

uppdrag att föreslå åtgärder fö'r att påverka det prognostiserade underskottet. 
Förslaget ska presenteras för nämnden 2017-05-22. 

2017-05-22 
Samhällsbyggnadsnämncleti behandlat' delårsrapp01t 1:2017, -varvid 'prognqsert 
justerats till -1,947 mla:. Näm11den beslutar i .samma ärende att uppdra till miljö
och byggnadsförvaltningen att ta fram underlag för taxa gällande 
planverksamheten, som,kan motsvai'a den budgeterade 
intäktssidan. 

Nämnden. behandlar· åtgärder för tekniska avdelningens underskott för ,den 
skattefinansierade verksamheten i eget ärende. Tekniska chefen· hat· presenterat 
följande oill<a ·beslutsalternativ för 11ämnden: 
L Samhällsbyggnads11äin11den kompenserar hela prognostiserade underskottet 
genom att ,inte artvända, vinterväghållningspengar _på enskilda vägar eller gator 
för annat ·än vinterväghållning. 
2-. Samhällsbyggnadsnämnden får .möjlighet av fullmäktige sälja Lindegården på 
'öppna marknaden. 
3-, Kommunstyrelsen kompenserar samhällsbyggnadsnämnden tor·,det underskott 
på 1,8 mkr som uppstår·på grund av att ringsrydsbostäder inte tar över 
fastigheten Lindegården i Linnetyd, 

Nämndens beslut i. ärendet blit': "Sanihällsbyggnadst1ämnden ser att 
komrnunstyrnlsen kompenserar 
samhällsbyggnadsnämnden för det underskott som uppstår på grund av att 
Tingsrydsbostäder fote tar över fastigheten Lindegårde11 i Linner.yd11

• 

2017-06-20 
Ekonomisk rapport ·efter maj månads utgång presenteras för nämnden. 
Totalprognosen har Justerats till ·-1,866 mkr. Nämnden bes1utar att inåltidschefen 
ska Jedogöra för underskottet i måltidsverksamheten 
på n~mndens sammanträde 2017-09-19 samt att l'edbgöte1sen ska-innehålla en 
ha11dlirrgsplar1 för att komm:a i balans. 

Fullmäktiges·l'iktlinjer för budget och tedovisning 

Fullmäktige fastställde 2015-10-26 § 165 nya riktlinjer för budget och 
redovisning som ersatte tidigare gällande budget- och redovisningsreglemente 
från åt· 2000. Riktlinjerna har arbetats 
fram som en del 'i arbetet med uppdraget Hållbar ekonomi och syftar bland annat 
till att förtydliga budgetansvaret och städ<a budgetföljsamheten i ·organisationen. 
Att .tiltdelade budgetramar hålls ses i tiktlinjema samen viktig faktor för bra 
verksamhetsstyrning och god ekonomisk hushål1ning. 

I ,riktlinjerna bar bland annat följ and~ fastslagits avseende budgetansvar: 

I Otdragsbestyrlmnde 
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SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 19 (39) 

2017-08-14 

§ t 30 forts. Dnr 2017/329 042 

- Nämnden ansval'ar inom sitt område för att verksamheten beddvs i enlighet 
med de budgetramar, mål och riktlinjer som fullmäktige hat· bestämt samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 
- Fullmäktigebudgeten utgör en rambudget och är bindande vad avsel' såväl 
nettoanslag och mål och riktlinjer. 

- Med budgetansvru·et följer, på alla nivåer, en skyldighet att inom sina 
befogenheter vidta åtgärder om negativa avvikelser mot budget eller 
verksatnhetsmål prognostiseras. 

- Kända kostnader ska budgeteras och finansiet'as i budgeten. Tilldelade 
budgctramat ska respekterns. 

- Nämndens verksamhet ska bedrivas inom befintlig budgetram. Nämnden får 
ilJte överskdda sin totala dl'iftbudget, utan 
har att dessförinnan noggrant pröva möjligheter till omprioriteringar, 
besparingar, standardsänkningar och/eller ökade 
intäkter. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga budgetanslag även om detta 
medför att de i budgeten angivna målen och l'iktlinjerna inte helt kan uppnås. 

I ett sätskilt stycke om åtgärder vid avvikelser har. bland annat följande 
fastställts: 

- I de fall den ekonomiska rapporten visar på ett prognostiserat underskott mot 
budgeten ska förvaltningschefen för nämnden presentera förslag till åtgärder. 
Dessa ska vara så utformade att nämnden, om möjligt, senast till utgången av 
itmevru·ande budgetår nåt· en överensstämmelse med budgeten. 

- Nämnden ska fatta beslut om åtgärdet' senast på det andra ordinarie 
nämndssammru1ttädet efter det att den ekonomiska rappmten framlades för 
nämnden. Beslutet ska, om möjligt, vara så utfotmat att nämnden senast til1 
utgången av innevarande år når en överensstämmelse med budgeten. Beslutet 
ska översändas tHI kommunstyrelse11 för kännedom. 

• Finansiering av verksamhet som enligt lag åvilar kommunen kan dock innebära 
att totalt tilldelade medel inte är tillräckliga. 
Om ambitionsnivån är högre än vad som krävs för att den lagstadgade 
skyldigheten ska vara uppfyl1d, ska nämnden öve1·väga att sänka standarden, 
dock inte under minimistandarden. Respektive nämnd hal' ansvaret för att 
verksamheten bedrivs enligt de föreskrifter som gäller för vel'ksamheten och 
måste fo11sätta att bedriva verksamheten även om budgetanslaget inte räcker till. 
I sådant fall ska nämnden lämna en rapport till kommunstyrelsen som har att 
redovisa förhållandet till fullmäktige. Itman nämnden lämnar sådan rapport ska 
prövning ha skett om underskottet kan täckas genom åtgärder i nämndens civriga 
verksamheter. Denna prövning ska framgå i rapporten till kommunstyrelsen. 

I Otdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (39) 

2017-08-14 

.§ 130 forts. Dm 201J/329 042 

För mer information om kommunstyrelsens ansvar och uppdrag samt tabell övet 
samhällsbyggnadsnämndens underskottsprngrms hänvisas till ekonomichefens 
skrivelse. 

Beslut angående fastigheten Lindegåtden i Linneryd 

Som en del i arbetet med Håll bar ekonom i bes I utade kommunfullmäktige 20 I 6-
04-25· §79 att äldreboe.ndet Lindegården skulle avvecklas. Avvecklingen 
verkställdes 2016-09-30; då socialförvaltningen lämnade lokalerna-avseende det 
särskilda· boendet. 

I samband med beslutet om avvecklingen beslutade kommunfullmäktige även 
att: 
"Fullmäktige överlåter Lindegården till Tingsrydsbostädet: AB i syfte att 
omvandla fastigheten till bostäder m.m. för uthyrning till de behov som 
föreligger". I ·eget1skap av ansvadg för komtrtunens fastigheter har 
samhällsbyggnadsnämnden och -förvaltningen hanterat verkställandet av 
kommunfullmäktiges beslut. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-01-31 .§8 att erbjuda 
Tingsrydsbostädcr AB att överta fastigheten Linneryd 5:54 (Lindegården) föt det 
bokförda: värdet~ som 2016-12-31 uppgi·ck till 1 024 525 la-. 
Styrelsen i Tingsrydsbostäder beslutade under våren att inte överta ,fastigheten 
enligt de villkor som erbjudits. 

Överväganden och slutsatser 

Tillämpning avjidlmäktiges riktlinjer.för budget och redovisning samt 
sämhällsbyggnadmämndens beg4ran om kompensation för unders koll 

Fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning medger ej tilläggsanslag för 
uppkomna underskott under löpande·budgetår. Kommunstyrelsen bl:h' ·därför 
avslå nämndens begäran om kompensation fö1· underskottet. RiktHnjerna lägger 
stor vikt vid ett -tydligt och långtgående budgetansvar med skyldighet att på alla 
nivåer vidtå åtgärder om.negativa avvikelserprognostiseras ilir ekonomi eller 
verksanthetsmål. 

Det kan också konstateras att något utrymme för en sådan kompensation inte 
finns tillgängligt för kommunstyrelsen i 20 I 7 åt·s budget. 

I sammanhanget kan också konstateras att fullmäktige, ~om en del av Hållbar 
ekonomi , har beslutat att samhältsbyggnadsnätnnden har det fölla ·ekonomiska 
ansvaret för 1ediga'lokalei-, då den tidi'garc gällande budgetkompensationen för 
detta togs bort. Syftet med beslutet var att ge ökade incitament till snabba och 
kostnadseffektiva åtgätdei' förkomniunens ledig~ lokaler. 

I Utilragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 L (39) 

2017-08-14 

§ 130 forts. Dnr 2017/329 042 

Samhällsbyggnadsnämnden bör s'åledes hantera sin underskottsprognos med 
andra åtgärder äh kompensation från kommunstyrelsen, t ex genom något av de 
alternativ som presenterats föi· nämnden, eller genom andra åtgärder eller 
nyttjande av befintligt eget kapital. 

Fortsatt ärendegång avseende fastigheten Litidegårdeni Limteryd 

Fullmäktiges beslut om övedåtelse av fastigheten fattades i april månad 2016 
och hår äJmu·ej vei.·l\st~llts, då Tibgsrydsbostäder AB beslutat .att .inte överta 
fastigheten enligt de villkor som erbjudits av samhäll'sbyggnadsnätnnden. Det är 
angeläget att ärendet 'kommer vidare ·i beslutshanteringen, bland annåt eftersom 
fastigheten genererar. löpande kostnadet ocl1 underskott såfänge nya beslut ej 
fattas eller verkställande kunnat ske. 

I 

En möjlighet till foltsall hantering torde vara att samhällsbyggnadsnämnden 
lyfter 'ärendet i eget ärende skiljt fråt1 .underskottsarer1det. Nämnden kan då 
antingen välja att föra fortsatt dialog med Tingsl'ydsbostäder AB angående 
villkoren eller att.åtetföra ärendet till 'kommunföll mäktige. Vid det sistnämnda 
·alternativet bör framföras att fullmäktiges beslut inte kunnat verkställas samt 
orsaker till detta och vilka andra altemativ som :finns .. Fullmäktige har då att ta 
ställnfog om beslutet om övedåtelse· skå,bibehällas eller ändtas. 

Beslutsunde1·lag 

l. Sktivelse från ekonomichefen, 2017-08 .. 02 
2. .Samhällsbyggnadsnämnden§ '98, 2017-05-22, Åtgärdsplan .för en 61,iqget 

i balans 
3. Kon1munfulltnäkt:ige § i65., 2015-10-26, Riktlinjer för budget och 

redovisning 
4. SamhällsQyggnadsnämnden § 97, 2017-05-221 Delårsrapport 1 
5. Samhällsbyggnads11ä1nnden §' 71, 2017-04-19 Ekonomisk rapport för 

mars20] 7 
6. Samhällsbyggnadsnämnden § ·t t l, 2017-06~20 
7. Samhällsbyggnadsnämnden·§ 8, 2017:..0l-31, Lindegården, Linnetyd. 

5:54 
.8. Kommunföllmäktige § 79, 2016-04-25, Hållbar ekonomi 1.3 

Äldreomsorg 
9.. Kommunstyrelsens arbetsutskott § 1158, 2017-08-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) yrkar med instämmande av Patrfok Ståhlgren (M) med 
it1sfänuna11de av Göran Mård '(V), Cecilia Cato (C), bifall till ·arbetsutskottets. 
förslag. 

I Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-08-14 

Dnr 2017/329 042 

22 (39) 

Ordförande filmer att kommunstyrelsen bifaller Atma Johanssons (C) yrkande. 

Beslutet.skickas 'till 
Samhällsbyggt1adsnämnden/tekn.iska avdelningen 
Ekonomiavdel11ingert 

I Utdragsbcstyrkandc 
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B~laga Ks § 130 2017-08-14 

~Tingsryds 
\:!:}kommun 
Kommunlcdningsfö1·valtningcn 

Daniel Gus!ufäson 
0477 441 26 
daniel.gustaf.5son@lingsl)'d.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

1 (1) 

Samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan för en budget i balans 
2017 

Fät·slag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1, Kommunstyrelsen tar emot informationen om åtgärder ti·ån samhällsbyggnads11ämnden. 

2. Samhällsbyggnads11ämndens begäran om kompensation för befarat underskott i 2017 års 
budget avslås med hänvisning till fullmäktiges riktlit\jer för budget och redovisning, 

3. Samhällsbyggnadsnämnder\ rekommenderas att lyfta ärende om överlåtelse av fastigheten 
Lindegåt·den i Linnetyd som ett eget ärende och då ta ställning till om fortsatt dialog om övcrlå~ 
telsen ska föras med Tingsrydsbostäder AB eller om ärendet ska äte1·föras till kommunfullmäk
tige för ställningstagande om fullmäktiges beslut om övel'låtelse ska bibehållas eller ändras. 

Sammanfattning 

Den ekonomiska prognosen fö1· samhällsbyggnadsnämndens verksamhet visade efter mars må
nad ett underskott mot budgeten på-2,0 mkr. I delårsrapporten som upprättades efter april må-
11ads utgångjustel'adesprognosen till drygt-1,9 mk.1·. Samhällsbyggnadsnämnden har i samman
träde 2017-05-22 hanterat frågan om åtgät·der för att undvika underskott vid årets slut. Nämn
dens beslut blev att dels ge uppdrag till miljö- och byggnadsfdrvaltningen att ta fram undel'!ag 
för höjd taxa gällande planvcrksamheten och dels att begära kompensation från kommunstyrel
sen avseende underskott för fastigheten Lindegården i Linneryd. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till dels tillämpningen av fullmäktiges riktlinjer för budget 
och redovisning och dels samhällsbyggnadsnämndens begäran om extra budgetmedel. 

Kommunstyrelsen bör även överväga hm den fortsatta ärendegången avseende fastigheten Lin
degården i Linneryd ska se ut. 

Bcslu·ivning av ärendet 

Tidigare beslut i ärendet 

2017-04-19 
Samhällsbyggnadsnämnden får information om ekonomisk uppföljning som visar en prognos på 
budgetundet'skott om -2,0 mkr for 2017. Nämnden ger miljö- och byggnadsföl'Valtningen och 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att föreslå åtgärder för att påverka det prognostiscrnde 
underskottet. Förslaget ska presenteras för nämnden 20 l 7-05-22. 
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2(5) 

2017-05-22 
Samhällsbygg11ads11ämnden behandlar delårsrapport 1:2017, varvid prognosen justerats till 
-1,947 mk1·. Nämnden beslutar i samma ärende ätt uppdra till miljö- och byggnadsförvaltningen 
att ta fram underlag för taxa gällande planverksa1nheten, som kan motsvara den budgeterade 
intäktssidan. 

Näm11de11 behandlat·åtgih'dcr för tekniska avdelningens underskott för den skattefi11ansie1·ade 
verksamheten i eget ärende. Tekniska chefen har presenterat foljande olika beslutsalternativ föl' 
nämnden: 

1. Samh!lllsbyggnadsnlimnden kompenserar heln prognostisetadc underskottet genom att inte an
vända vinterväghllllningspengar pli enskilda vägar eller gator för annat lin vintc1väghållning. 
2. Samhllllsbyggnadsniimnden får möjlighet av fullmäktige sälja Lindegärden på öppna mark
naden. 
3. Kommunstyrelsen kompenserar samhällsbyggnadsnämnden för det underskott på 1,8 illkr som 
uppstAr på grund av att Tingsrydsbostäder inte tar över fastigheten Lihdegården i Linneryd. 

Nämndens beslut i ärendet blir: "Samhällsbyggnadsnämnden ser att kommunstyl'elsen kompen
serar samhällsbyggnadsnätnnden ffir det undetskott som uppståt· på grund av att Tingsrydsbo
städer itlte ta1· över fastigheten Lindegården i Linneryd". 

2017-06-20 
Ekonomisk tappott efter maj månads utgång presenteras för nämnden. Totalprognosen hat juste
rats till -1,866 mkr. Nämnden beslutar att måltidschefen ska redogöra föl' undet'skottet i måltids
verksamheten pä nämndens sammanträde 2017-09-19 samt att redogörelsen ska innehålla e11 

handlingsplan för att komma i balans. 

Ful1mäktiges riktlinjer för budget och redovisning 

Fullmäktige fastställde 2015-l 0-26 § t 65 nya l'iktlinjet· 1b1· budget och redovisning som el'satte 
tidigare gällande budget- och tedovisningsreglemente från år 2000. Riktliajerna har arbetats 
fram som en del i arbetet med uppdraget Hållbar ekonomi och syftar bland annat till att förtyd" 
liga budgetansvaret och stärka budgetruljsamhcten i organisationen, Att tilldelade budgetramar 
hålls ses i riktlinjerna som en viktig faktor för bra vel'ksamhetsstyming och god ekonomisk hus
hållning. 

l riktlinjema har bland annat följande fastslagits avseende budgetansvar: 

- Nämnden ansvarar Inom sitt område för att verksamheten bedrivs I enlighet med de budgetramar, mål och rlktllnjer 
som fullmäktige har bestämt samt de föreskriner som gäller för verksamheten. 

- Fullmäktlgebudgelen utgör en rambudget och är bindande vad avser såv.!11 nettoanslag och mål och rikllinjer. 

- Med budgetansvaret följer, på alla nivåer, en skyldighet alt Inom sina befogenheter vidta.åtgärder om negativa avvikel-
ser mot budget eller verksamhetsmål prognostiseras. 

• Kända kostnader ska budgeteras och nnansleras I budgeten. TIiideiade budgetramar ska respekteras, 

- Nämndens verksamhet ska bedrivas Inom beflntllg budgetram. Nämnden får Inte överskrida sin totala driftbudget, utan 
har att dessförlnnan noggrant pröva möjligheter till omprloriterlngar, besparingar, standardsänkningar och/eller ökade 
Intäkter. Verksamheten ska bedrivas Inom befinlllga budgetanslag även om delta medför all de I budgeten angivna 
målen och riktlinjerna Inte hell kan uppnås. 

I ett särskilt stycke om åtgärde1· vid avvikelser har bland annat följande fastställts: 

- I de fall den ekonomiska rapporten visar på ett prognostiserat underskott mol budgeten ska förvaltnlngschefen för 
nämnden presentera förslag till åtgärder. Dessa ska vara så utformade att nämnden, om möJllgt, senast Ull Utgångert av 
Innevarande budgetår når en överensstämmelse med budgeten. 

- Nämnden ska raita beslut om åtgärder senast på det andra ordinarie n!lmndssammanträdet efter del a\l den ekono
mlska rapporten framlades för nämnden. Beslutet ska, om möJllgt, vara så utformat au nämnden senast till utgången av 
Innevarande år når en överensstämmelse med budgeten. Beslutet ska översändas llll l<Ommunstyretsen för kännedom. 
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- Finansiering av ve~samhet som enligt lag åvilar kommunen kan dock Innebära all totalt tilldelade medel ln1e är till
räckliga. Om amblllonsnlvån är högre än vad som krävs för all den lagstadgade skyldigheten ska vara uppfylld, sl<a 
nämnden överväga att sänka standarden, dock Inte under minimistandarden. Respektive nämnd har ansvaret för all 
verksamheten bedrivs enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten och måste fortsätta att bedriva verksamheten 
även om budgetanslaget inle räcker 1111, I sådant fall ska nämnden lämna en rapport 1111 kommunstyrelsen som har att 
redovisa förhäll&ndet Ull fullmäkllge. Innan nämnden lämnar sådan rapport ska prövning ha skett om underskottet kan 
täckas genom åtgärder I nämndens övriga verksamheter, Denna prövning ska framgå I rapporten 1111 kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens uppdrag och ansvar 

Kommunstyrelsen har enligt kommunal/agen ansvaret för att leda och samordna förvaltningen 
av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet (uppsiktsplikt), 
I kommunallagen framgår vidare att kommunstyrelsen uppmärksamt ska följa de frågor som kan 
inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt att det särskilt åligger styrel
sen alt ha hand om den ekonomiska förvaltningen och att verkställa fullmäktiges beslut. 

Motsvarande ansvm· har tilldelats kommunstyrelsen i fullmäktiges reglemente for ncimnder och 
styrelser: Här framgår att kommunstyrelsen ät' kommunens ledande politiska förvaltningsorgan 
med ansvar för den sammantagna verksamhetens utveckling, ekonomiska resultat och ekono
miska ställning. Enligt reglementet ansvarat' kommunstyrelsen föt· ledning och satnot•dning av 
all kommunal verksamhet. 

Revisorerna granskar årligen hur kommunstyrelsen genomfört sitt uppdrag utifrån dessa regel
verk. 

Av ovanstående regelvel'lc följer att kommunstyrelsen har ett ansvar inför föll mäktige att riktlin
jema ror budget och redovisning efterföljs, Syftet med regelvct·ket är att uppnå en god ekonomi
och verksamhetsstyming som i sin tur ska leda till en långsiktigt hållbar ekonomi och verksam
het i kommunen (god ekonomisk hushållning). 

Samhällsbyggnadsnämndens undersköttsprognos 

I delåt·srapport l :2017 (per 30 apl'il) 1·edovisade nämnden följande prognos föt· de olika avdel
ningarna/förvaltningarna avseende den skallefinansierade verksamheten: 

Verksamhet/Konto Budget. Utfall perioden Årsprognos . Avvikelse 

Stabsavdelnlngen 7620 1 789 6300 1 320 

Gatuavdelningen 9 534 4113 9534 0 

Parkavdelningen 4192 1286 4192 0 

Fastlghetsavdelnlng 12 736 4933 12 736 0 

Fastlghetsförvall -422 -1.070 1378 -1800 

J<ostavdelning 0 ·875 343 -343 

Städavdelnfngen 0 -282 0 0 

MIijö- o byggn.förv 2622 2 931 3746 -1124 

Totalt 36 282 12825 38229 -1947 

I pl'og110s efter maj månads utgång, presentet'ad för nämnden 2017-06-20, hade den totala pm
gnosen justerats ti Il -1 .866 tkr, 

Samhällsbyggnadsnämndens egna kapital uppgick till +2 672 tkr vid å1·ets ingång. 
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Beslut angående fastigheten Li11degå1'de11 i Linneryd 

Som en del i al'betet med Hällbat· ekot10mi beslutade kommunfullmäktige 2016-04-25 §79 att 

äldteboendet Lindegården skulle avvecklas. Avvecklingen verkställdes 2016-09-30, då social
ffirvaltningen lämnade lokalerna avseende det särskilda boendet. 

I samband med beslutet om avvecklingen beslutade kommunfullmäktige även att: 
"Fullmäktige överlåter Lindegården till Tings!'ydsbostäder AB i syfte att omva11dla fastigheten 
tilf bostädet· m.m. för uthyrning till de behov sotn :toreligger". l egenskap av ansvarig för kom~ 
munens fastigheter har samhällbyggnadsnälnnden och -förvaltningen hanterat verkställandet av 
kommunfullmäktiges bes] ut. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-0 l-31 §8 att erbjuda Tings1-ydsbostäder AB att 
överta fastigheten Linncryd 5:54 (Lindegärden) fö1· det bokföl'da vät'det, som 2016-12-31 upp
gick till 1 024 525 k1·. 

Styrelsen i iingsrydsbostäder beslutade unde1• våren att inte överta fastigheten enligt de villkor 

som erbjudits. 

Överväganden och slutsatsel' 

Tillämpning av lillbi1äktigf!S riktlinier /01· budget öch redovisning samt samhällsbvw1adsnäm11-
dens begä1•a,1 om kompensation for underskott 

Fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning medger.ej tilläggsanslag för uppkomna un
derskott under löpande budgetår. Kommunstyrelsen bör därffir avslå nämndens begärnn om 
kompensation för underskottet. Riktlinjerna lägget· stor vikt vid etttydligt.och långtgående bud
getansvar med skyldighet att.på alla nivåer vidta åtgärdet· om negativa avvikelser prognostiseras 
fö1· ekonomi eller verksamhetsmåL 

Det kan också konstateras att något utrymme för en sådan kompensation inte fitms tillgängligt 
fÖl' kommunstyrelsen i 20 l 7 års budget. 

I sammanhanget kan också konstateras att fölhnäktige1 som en del av Håll bal' ekonomi, har be
slutat attsamhällsbyggnadsnämnden har det fulla ekonomiska ansvaret för lediga lokaler, då 
den tidigare gällande budgetkompensationen föt· detta togs bo1't. Syftet med beslutet vat· att ge 
ökade incitament till snabba och kostnadseffektiva åtgärder för kommunens lediga lokaler. 

Samhällsbyggnadsnämnden böl' således hantei-a sin u11derskottsprog11os med andl'a åtgärder än 
kompensation från kommunstyrelsen, l ex genom något av de ~lternativ som presenternts för 
nämnden, eller genom andra åtgärder eller nyttjande av befintligt eget kapital. 

Fortsa/1 ilrendegång avseende fastigheten Lindegården i Linneryd 

Fullmäktiges beslut om överlåtelse av fastigheten fattades i apl'il månad 2016 och har ännu. ej 
verkställts, då Tingsrydsbostäder AB beslutat att inte överta fastigheten enligt de villkor som 
erbjudits av samhällsbyggnadsnämnden. Det är angeläget att ärendet kommet· vidare i besluts
hanteringen, bland annat eftersom fastigheten genererar löpande kostnader och underskott så 
länge nya beslut ej fattas eller verkställande kunnat ske. 

En möjlighet till fortsatt hantering torde vara att samhällsbyggnadsnämnden lyfter ärendet i eget 
äl'ende skiljt från underskottsärendet. Näm11den kan då antingen välja att föra fortsatt dialog med 
Tingsrydsbosfäder AB angäende villkoren eller att återflirn ärendet till kommunfullmäktige. Vid 
det sistnämnda alternativet bör framfötas at1 fullmäktiges beslut inte kunnat verkställas samt 
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01·saket till detta och vilka andl'a alternativ som finns. Fullmäktige har då att ta ställning om 
beslutet om överlåtelse ska bibehållas eller ändras. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen. 

Bcslutsunderlag 
SBN 2017-05-22, §98 

KF 2015-10-26, §165 
SBN 2017-05-22, §97 
SBN2017-04~19, §71 
SBN 2017~06-20, § 111 
SBN 2017-01-31, §8 
KF 2016-04-25, §79 

Åtgilrdsplan för SBN för en budget i balans (bilaga) 

Riktlinjer fö1· budget och redovisning 
Delårsrapport 1 
Ekonomisk rapport för mars 2017 
Ekonomisk !'apport för maj 2017 
Lindegården, Linneryd 5:54 
Hållbar ekonomi 1.3 Äldreomsorg 

Kommunstyrelsens beslut sim skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden/Tekniska avdelningen 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

5(5) 
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,, r.-lTinmu.-yds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(61) 

Samhällsbyggnadsnänmden 2017-05M22 

Justerare 

CH-1+ 

§ 98 

Åtgärdsplan för samhällsbyggnadsnämnden fö1· en 
budget i balans 
Dn1' 2017M0344~200 

Beslut 

1. Samllällshyggnadsnfuru1den ser att kommunstyrelsen kompenserru· 
samhällsbyggnadsnämnden för detunde1·skott som uppstår på grund av 
att Tingsrydsbost«der inte tar över fästighete11 Lindegärden i Linneryd. 

Besl<l'ivning av firendet 

Delärsrappo1ten april 2017 visal' på ett prognostisetat underskott :llir 
skattefinansierade delen på 823 tkr. Underskottet hlirrör fl'llmst från 
undetskott inom fästighetsavdelningen och kostnader för Lindegården .. Detta 
vägs upp till viss del av ett överskott på staben1 vilket bemr bland annat på 
hur rekrytering av städchef går. 

När det gäller Litidegården :finns det ett kommunfullmälctigebeslut om 
försäljning till Tings1'ydsbostlidel', vilka inte vill köpa fastigheten. Frågan 
måste dfu:.illr sltjutas över till kommunfulhnälctige fl}r nytt beslut. Det gör att 
samhällsbyggnadsnämnden inte direkt kan agera utan ett beslut från 
kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden bör kompenseras för 
kostnaderna för Lindegården då nlitnnden själv inte kan agel'a i denna :fråga. 

Itlom gatusidan har förbrukningen av vintewäghålhrlngs11e11gar vatit liten 
.efter en mild vinter. Dessa pengar har alltid använts fö1· sommamnderhåll 
främst på ensldlda v!lgar. En del pengar behöver reservel'as för 
vintetväghållning novembet, december. För att skapa en viss buffel't bör 
pengarna till vintervägMllrung reserveras för eventuellt underskott inom 
11ämndens ansvarsområde samt :ilir att pengarna faktiskt är tänkta till 
vinterväghål1ning, 

Man skall också. observera att det behövs :ilirstärkning på ingenjörssidan 
jnom tekniska avdelningeh, detta kan komma att slinka övexskottet :inom 
staben. Rekrytering av ny stMdchef kommer också att påverka detta 
överskott. Detta prognostisel'ade överskott är därför osäke1t. 

Även VA visat på ett underskott vilket är en följd av utökad entrep1-enad. 
Detta underskotttäoks dock av ett överskott från 2016; 

I~ I 
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~'Ilnmn-yds ~lrommun 
SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 30(61) 

Samhällsbyggnadsnämnden 2017.05 .. 22 

Justornre 

[,H+f 

§ 98 fortsättning 

Föreligger följande tre olika beslutsalternativ som 
samhällsbyggnadsnämnden kan tillämpa fö1• att undvika ett eventuellt 
underskott: 
1. San1hällsbyggnadsnämnden kompertserar hela 1u·ognostiserade 

underskottet genom att inte använda vinterväghållningspengar på 
ens1dlda vägar eUer gator för annat ä;n vintervtlghållnihg. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden får m:öjligbct av kommun:fi.dlmäktige att 
sälja Lindegården på öppna marknaden, 

3. Kommunstyrelsen kornvenserar samhällsbyggnadsnämnden fih' det 
underskott på 1800 tkl' som uppstår på grund av att Tingst-ydsbostädel' 
inte tar över fastigheten Lindegärden i Linneryd. 

Bcslutsunderlag 

1. Samhällsbyggnadsuihnndcns sammantrlidesprotokoll 2017-05-22 § 97, 
Delårsrapport 1. 

2. Tjänsteskrivelse :ft:ånte1citlsk chef Jonas Weidenmadc, 2017.05-15. 

3. Samhällsbyggnadsutskottets sanunanträdesprotokoll 2017-05·02 § 84, 
Atglitdsplan samhfillsbyggnadsnämnden för en budget i balans. 

4. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2017: .. 04 .. 19 § 71, 
Ekonomisk rappott för mars 2017. 

Föl'Slng till beslut pä sammanträdet 

Ordförande Carl-Henrik Henmaim (M) yrlca1• 11å altemativ tre i föreliggatide 
förslag till beslut, men att summan på 1800 tkr tas bort. 

Mikael Gowenins (M) instämmer i Carl-Heru'ik: Renmalms (M) yrkande. 

:Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

,~, 
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l~lTim!sryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 47(66) 

, SamhäUsbyggnad'snämnden 2017-08-22 

Justerare 

( 1+ rr 

§' 137 

Linneryd '5:54, Detaljplaneändring för änd'rad 
användning 
Dnr2017-0737-211 

Beslut 

l. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att samråda ined berörda enligt 5. 
kap 11-17 §§· plan- och bygglagen. 

2. Planförslaget bedöms inte innebära en sådan betydande rriiljöpåverkan 
s·0m enligt 6 kap miljöbalken kräver en ·särskild miljöbedömning. 

3. Fottsalt planarbete sker med normalt planförfärande. 

Beskrivning -av ärendet 

Syftet med pJanen är att ändra markanvändning från A, allmänna, ändamål 
till B', D, H och K; bostäder; vård, handel och kontor på fastighet Libneryd 
5 :54 och B; hostäder på Linneryd 5 :81. Där111ed bela-äftas· befintliga 
förhållanden så att rättsfäget för Linneryd 5: 81 blir ·entydigt. Planändringen 
medföi- att kommunen tillåts·,övcrlåta fastigheterna till annan. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-20,. §.1201 att ge miljö- och 
byggnadsförvaltningen i uppdi·ag atl upprätta ändring av detaljplan för 
Linne1yd 5:54 med flera, Lindegården. 

Planavtal är upprättat.. 

Beslutsumlerlag· 

1. Samhällsbyggnadsutskottets -sammanträdesprotokoll 2017-08 .. 08 § 108, 
Linneryd 5 :54, Detaljplaneändring föt ändrad användning. 

2. Satnrådshandllng inklusive bilagor, 2017-08-15. 
·3.. Sa:mrådsskrivelse :från-miljö- och byggnadsföwaltttingen, 2'01 7-07-31. 

Beslutet skickas till 
Planarkitekt 

Utdragsbestyrkan e 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(66) 

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-08-22 

Justerare· 

CHH-

§ 131 

Beslutsprocess. för Lindegården 
Dnr 2016-1953-253 

Beslut 

2D -U ~ 0 4 

1. Samhällsbyggnadsnämnden. beslutar att med hänvisning till 
kommunfullmälctiges beslut erbjuda Lindegården till Tingsryds bostäder 
AB föt köpesldllingen en krona samt eventuellt oniställningsstöd för 
iordningställande av fastigheten i enlighet med kommunfultmäktiges 
beslut efter avslutad planprocess. 

Beslu·ivning av ärendet 

Efter att äldreomsorgen har flyttat sin verksamhet från Lindegru:deii, fattade 
lcommunfu11mälctige ett beslut om att Lindegården skulle gå: över till 
Tingsrydsbostäder. Samhällsbyggnadsnäi:nnden: hår fullföljf.dettå, uppdrag 
genom att erbjuda Lindegården till Tingsryds bostäder som inte ·vilt köpa 
fastigheten -i fråga. Då kvarstår frågan vilka möjligheter 
samhällsbyggnadsnämnden .har för att avyttra fastigheten. Något annat 
alternativ än avyttring finns inte då ·nämnden inte har ekonomi för att 
hantera en tom fastighet. 

oY/ 

För närvarande har fastigheten allmänt ändamål i planen vilket göt att den 
.inte kan användas till bostäder. En planprocess pågår och ,om inga 
öveddaganden kommer in så kan processen bli relativt kort det vill säga klar 
inom. de nännaste månaderna. Oavsett om planen ändras eller inte kvarstår 
frågan om det behövs .fler bostäder i Linneryd då efterfrågan inte är stor. . 

Åtendet om Lindegården hat varit uppe i kommunstyrelsen i samband med 
hantering av nämndens budget. Kommunstyrelsen ·har återremitterat ärendet 
för.att mojliggöra en separat process som. bara avser hanteringen av 
Lindegården. 

Nämnden bör ges två förslag till beslut där det ena innebär att nämnden efter 
planprocessen återigen erbjuder Tfogsrydsbostäder AB fastighet~n enligt 
kommunfullmälctiges beslut, efter avslutad planprocess. Alternativt .återför 
samhällsbyggnadsnämnden ärendet till kö;tnmUtifullmälctige för 
ställningstagande om kommunfu.llmäictiges. beslut om överlåtelse ska 
bibehållas eiler ändras. 

Ärendet har inte behandlats vid samhäilsbyggnadsutskottets sammanträde 
den 8 augusti .20 l 7. 
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~Tingsryds 
\:!:}kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(66) 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Justera:re 

(lf1f-

§ 131 fortsättning 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från teknisk chef Jonas Weidenmark, 2017-08-15. 
2. Kommunstyrelsens sammanträdespl'otokoll 2017-08-14 § 130, Åtgärder 

föl' budget i balans samhällsbyggnadsnämnden. 
3. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2017-05-22 § 98, 

Åtgärdsplan för samhällsbyggnadsnämnden för en budget i balans. 

Förslag. till beslut på sammanträdet 

Otdförande Cai'l-Henrik Henmalm (M) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden 
ska åte1föra ärendet till kommunfullmäktige för ställningstagande om 
kommunf-u1lmäktiges beslut om överlåtelse ska bibehållas eller ändras. 

Håkan Karlsson (S) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden ska besluta att med 
hänvisning till kommunfullmäktiges beslut er~juda Lindegården till 
Tingsrydsbostäder AB för köpesldllingen en krona sa:tnt eventuellt 
omställningsstöd för iordningställande av fastigheten i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut efter avslutad planprocess. 

Ordförande Cal'l-Henrik Ben.malm (M) ajournerar sammanträdet 
ld.08.45-09.00 för överläggning i partigrupper. 

Besluts gång 

Ordförande Carl-HenrikHenmalm (M) lägger fra:tn förslag 1 och förslag 2 
till beslut. Förslag 1 innebär att samhällsbyggnadsnämnden skabesluta att 
med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut erbjuda Lindegården till 
Tingsrydsbostäder AB förköpesldllingen en krona samt eventuellt 
omställnin.gsstöd för iordningställande av fastigheten i enlighet med 
kon1IUU1lfullmäktiges beslut eftel' avslutad planprocess och förslag 2 innebär 
att saniliällsbyggnadsnämnden ska återffira ärendet till kommunfullmälctige 
för ställningstagande om kommunfullmäktiges beslut om överlåtelse ska 
bibehållas eller ändras. Ordförande Carl~Henrik Henmalm (M) ställer 
förslag 1 och 2 mot varandra och finner att samhällsbyggnadsnämnden 
bifaller förslag 2. 

Omröstning begärs, Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande 
beslutsgång: 
Ja-röst för förslag 1 
Nej-röst för förslag 2 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(66) 

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-08-22 

Jaäf# 

§ 131 fortsät.tning 

Omröstningsresultat 

Med 6 ja-röster för förslag 1 och 3 nej-röster för förslag 2 beslutar 
samhällsbyggnadsnämnden bifalla förslag 1, att samhällsbyggnadsnämnden 
ska besluta att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut erbjuda 
Lindegården till Tings1ydsbostäder AB för köpeskillingen en krona samt 
eventuellt omställningsstöd för iordningställande av fastigheten i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut efter avslutad planprocess. Se 
voteringsprotokoll i bilaga 1. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Telarisk chef 
F astighetsstrateg 
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~Tings. cyds 
~kommun 
Satnhällsbyggnadsnämnden 

Ledarmöter 
och 
ersättare 

Conny Söderkvist(S) 

(Oskar Isaksson) (S) 

HåkanlCarlsson (S) 

(Gunnar Fransson) (S) 

Jan-Åke Cesar (S) 

(JonBjörlanan) (S) 

Carl-Henrik Henmalm (M) 

(Willy Karlsson) (M) 

Mikael Gowenius (M) 

(Per-Axel Persson) (M) 

Marie-Louise Hilmersson (C) 

(Sven Johansson) (C) 

Karl-Gustaf Sjökvist (C) 

(Mats Wembo) (C) 

Biöm Elmqvist (C) 

(Maria Petersen) (C) 

Roger Rydberg{SD) 

(Leon J ensen) (-) 

ANTAL 

(Hff fct; 

Ärende § 

Ja 

X 

X 

X 

X 

'x 

X 

G 

bilaga 1 SBN § 131 2017-08-22 

VOTERINGSPROTOKOLL 

Satn1nanträdesdatum. 10 [1-03 ~ 2.i 

\ '"3\ 

Nej Avstår 

X 

X 

X 

,3 
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TK mail Kommun 

Från: 
Skickat 
Till: 

Ämne: 
Bifogade filer: 

Hej, 

Lindqvist Johanna, 
det'I 30 augusti 2017 14:31 
registrator.kronoberg@lansstyrelsen.se; exp-hkv@mil.se;· Plan@lm.se; 
info@kulturparkensmaland.se; diariecenter,region@trafikverket.se; 
registrato r.syd@po I isen.se; skanova-remisser-ka I ma r@skanova.se; 
elnat.planet@eon.se; TK mail Kommun; Gutierrez Malmbom Christina; 
Tingsrydsbostäder; Henmalm Carl-Henrik (Administration SBF); Tk mail 
Ihdustristiftelsen;·TK mail Buf; Norrman Camilla; region@kronoberg.se; 
sydost@hyresgastforeningen.se; Palmer Eva; Tk mail Socialforv; Kaisajufitti Christer; 
Nilsson Ingemar; Storm Filip; Rädddningstjanst; Johansson Bengt; Carlsson Andreas; 
Ahlgren Torbjörn; Weidenmark Jonas; Wijk Jörgen 
Ändring av detaijplan för Linneryd 5.54 ,m fl. 
Meddelande om samråd Ändring av detaljplan för Linneryd 5.54 m fl epost.pdf; 
'Svarsformulär samråd Linneryd 5.54 m fl.pdf 

Frän ·och med den 1 september 2017 'finns ett förslag till ändring av detaljplan för Linheryd 5.54' m.fl. på Tingsryds 

kommuns hemsida. Samrädstiden pågar från den 2017-09-01 till 2017-09-30 .. Skriftligt yttrande skall senast den 30 

september 2017 ha inkommit till Miljö- och byggnadsförvaltnlngen. Se bifogat ,dokument för mer ihformation .. 

Samrådshandlingarna finner ni här:: https://t ingsryd.se/boende-milio/samhallsplanering/detaljplaner-2/aktuella

detaljplaner/#425 

Oni sam rådssynpunkterna inte medför några väsentliga ändringar i plan·en vill l<ommunen utnyttja möjligheten med 

begränsat standardförfarande .. Det förutsätter att samtliga berörda inkommer med ett svar, oavsett synpunkter. Ni 

kan gärna fylla i bifogat svarsformulär. 

Jack på förhand I· 

Med vänlig· hälsning, 
Jolianna Linaqvist 
Planarkitekt 

Tingsryds kommun 
Boxaa 
Besöksadress:. Torggatan 12 
362 22 Tingsryd 
Tel direkt: 0477 - 442 20 
Tel växel: 0477 -441 ,00 
E-post: jdhanna.lindgvist2@tingsryd.se 
Hemsida: www.tihgsryd.se 

1 
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1:.f: 
Miljö- och byggriadsförvallolrigen 

MEDDELANDE OM SAMRÅD 

Ändring av detaljplan för Llnneryd 5:54 m fl. 
Llnneryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 

Från och med l september 2017 finns·ett förslag till ändring_ av detaljplan för Linneryd 
5.54 m fl . på Tingsryds ,kommuns hemsida. Länk: https://ting:;ryd.se/boende
miljo/samhallsplanering/detalj'planer-2/aktuella-detaljplaner/#425 

Samrådsticlen pågår från den 20il 1.,09-01 till 2017-09-30. 

Skriftligt yttrande skall senast den 30 september 2017 ha inkommit till: 
Miljö·- och byggnadsförvaltningen 
Box88 
362 22 TINGSRYD 
e-post: mbf@tingsryd.se 

Den som inte senast 2017-09-30 framfört synpunkter på förslaget kan fötfora rätten att 
överklaga beslutet att anta planen. 

Frågor besvarns av 
Miljö- och byggchef Camilla Norrman, 0477-441 28 
Planarkitekt Johann·a Lindqvist 0477-442 20 

Med vänlig hälsning 

JC1ft.f,\,11-n/,\,Lin(qyijt 
Planarkitekt 

postadress 
Boxas 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

'telefon fax: 
0477 441 00 (vx)' 0477 44177 

e-posUhemsida 
mbf@tingsryd.se 
www.tlngsryd.se 
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Handlingar daterade: 2017-08-30 

Ärendenummer: 2017-0737-211 

Ändring av detaljplan för 
Linneryd 5.54 m fl. 

2017-08-30 

SAMRÅD 

Svarsformulär 
Till berörda 

Dnr: 2017-0737-211 1 (2) 

Svar skall ha inkommit till Miljö- och byggnadsförvaltningen senast den 30 september 
2017 för att kunna be&ktas. 

Upplysningar lämnas av: 
Miljö- och byggchef Camilla Norrman, 0477-441 28 
Planarkitekt Johanna Lindqvist, 0477-442 20 

Undertecknad har tagit del av ärendet 

D Utan erinran 

D Med synpunkter enligt nedan eller bif. 

Ort/datum Representerar 

Underskrift Namnförtydligande 

........................................................................ ; ................................ . 
' ........................................................................................................... 

.................... ,. ......................... , ............................................... ............... . 

postadress 
Box 88 
-362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 441 77 

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

................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 



Ärende 17 

Beslut om medel för Tingsryds 

kommuns tillämpning av 

Dataskyddsförordningen 

268
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02 

usterare 

§ 216 

Information om tillämpning av Dataskyddsförordningen 
Dnr 2017/606 009 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

IT-driftchef och överförmyndarhandläggare informerar arbetsutskottet om 

EU:s dataskyddsförordning som börjar tillämpas i maj månad 2018. 

Förordningen har tillkommit för att skydda den enskilde mot sådan 

registrering av uppgifter som inte har lagstöd. Den enskilde har också rätt att 

hos en juridisk person ( företag, kommun, föreningar osv) få ut information 

om vilka uppgifter den juridiska personen har lagrat om en själv. 

Sammantaget medför förordningen stora krav på förändring av kommunens 

sätt att hantera lagrad information. 

Varje nämnd behöver säkerställa att nämnden själv följer förordningen i och 

med införandet. Kommunchefen kommer att till kommunstyrelsens 

sammanträde 2017-10-16 återkomma med en första plan för hur detta ska 

ske, inklusive ett äskande om medel för att kunna anställa rätt kompetens. 

Beslutet skickas till 
Kommunchefen 

2017-10-09 
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~Tingsryds 
~.kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Laila Jeppsson 
0477 441 21 

Laila.Jeppsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

2017-10-04 

Till Kommunstyrelsen 

Beslut om medel för Tingsryds kommuns tillämpning av dataskyddslag 
2017/39 

Förslag till beslut 
Att besluta i enlighet med skrivelsen 

Finansieras genom 100 000 kr av KS budget 2017, 500 000 av KSAU:s utvecklingspott 
för 2018. 

Sammanfattning 
Eu har antagit en ny dataskyddsförordning som gäller from 25 maj 2018. 
Syftet med lagen är att säkerställa att det finns ett fullgott skydd av personuppgifter 

Den nya regleringen påverkar alla verksamheter som behandlar personuppgifter på nå
got sätt. Det innebär en fysisk person som kan identifieras med hjälp av informationen 
särskilt med ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, online identi
fikatorer, en/flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiolo
giska, genetiska. 

Tingsryds kommun behöver göra en nulägesanalys gällande bl.a. vad, varför, hur, när vi 
samlar in m.m. Hur information förvaras och den enskilde ska veta vilken information 
som finns. Att ta fram en handlingsplan för genomförandet/förändringen. Samt säker
ställa att kommunens verksamhet sker på ett rättssäkert sätt. 

Att bedöma uppdragets storlek är svårt, men en grov bedömning är att avsätta 600 000 
kr för 2017-2018 för att inventera och genomföra den nya dataskyddslagen. 
Av dessa finansieras 100 000 kr av KS budget 2017, 500 000 av KSAU:s utvecklings
pott för 2018. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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•~= -·-

•~c -·-

DSF/GDPR 
Ny generell reglering för 

personuppgiftsbehandling 
inom EU 

dataskyddsförordning (EU} 2016/679 

svensk kompletteringslagstiftning 

Vad är personuppgift? 

,,: .' ' -- -: 
... ~...... : '_:· - . ,, . 

• } I , ":-:--• 

• En fysisk person som kan identifieras med hjälp av informationen 
särskilt med ett namn, ett identifikationsnummer, en 
lokaliseringsuppgift, onlineidentifikatorer, en/flera faktorer som är 
specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, 
psykiska, ekonomiska, kulturella, sociala identitet 

Sammanfattningsvis är personuppgifter all slags information som direkt 
eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. 

I ~ ,' '- ----:-" 

<.:~· . ,_-. 
:.,1 11 ,, ;:.~~ 

2017-10-05 
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Vad är behandling? 

• DSF ska tillämpas på sådan behandling av personuppgifter som 
helt/delvis företas på automatisk väg samt på annan behandling än 
automatisk av personuppgifter som ingår i/kommer att ingå i ett 
register. 

• En åtgärd/kombination av åtgärder ang. personuppgifter/ 
uppsättningar av personuppgifter 

• såsom t.ex. insamling, registrering, strukturering, lagring, 
bearbetning, läsning, utlämning gm överföring, spridning, 
tillhandahållande, begränsning, radering, förstöring 

Vad är ett register? 

,.,:; ,' '- -- -; 
<~ :,_ .... 
:.,•'1 ,--:::-~ 

• En strukturerad samling av personuppgifter som är tillgänglig enl. 
särskilda kriterier -;- oavsett om samlingen är centraliserad, 
decentraliserad/spridd på grundval av funktionella/geografiska 
förhållanden. 

• Akter/grupper av akter samt omslag till dessa - som inte är ordnade 
enl. särskilda kriterier- bör inte omfattas av DSF (skäl 15). 

I ; I '-----7 <-' (_, 
::,.,r ll / ~~ 

2017-10-05 
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•1::= ---
Roller som krävs för oss i Tingsryd 
• Personuppgiftsansvarig, PuA 

• Personuppgiftsbiträde, PuB 

• Dataskyddsombud, DSO 

c· .· ' --: 
'\,, _-;~~·{·-' 

• 1:.c: --
PuA, Personuppgiftsansvarig 

• En fysisk/juridisk person, offentlig myndighet, institution/annat organ 
som ensamt/tillsammans med andra bestämmer ändamålen och 
medlen för behandlingen av personuppgifter. 

• Sverige: i en kommun - hos kommunala nämnder (självständiga) 

• PuA ska genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för 
att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs enl. DSF. 

• Åtgärderna ska omfatta (om det står i proportion till behandlingen) 
genomförande av lämpliga strategier för dataskydd. 

s:' '?":· 
,.) I , ';..--:----" 

2017-10-05 
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-~ --
PuB, Personuppgiftsbiträde 

• En fysisk/juridisk person, offentlig myndighet, institution/annat organ 
som behandlar personuppgifter för den PUA:s räkning. 

•Omen behandling ska genomföras på en PuA:s vägnar ska PuA endast 
anlita PuB:s som ger tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att 
behandlingen uppfyller kraven i DSF (art. 28.1}. 

c: ,• ' -----:-
.. ;::: __ · :_ ,_ .. 

: • .' 11 , ,: -:- : . 

PuB:s ansvar 

• PuB får inte anlita en annan PuB utan att ett särskilt/allmänt skriftligt 
förhandstillstånd har erhållits av PuA. PuB ska informera PuA om 
ändringar av annan PuB så PuA kan invända. 

• Hanteringen av personuppgifter ska regleras gm avtal/rättsakt. 

• Om en PuB anlitar en annan PuB för utförande av specifik behandling 
för en PuA:s vägnar åläggs denna samma skyldigheter om dataskydd 
som de som fastställs i avtalet/rättsakten mellan PuA och PuB och ... 
garantier för uppfyllande av DSF (art. 28.4}. 

• Om det andra PuB inte fullgör sina skyldigheter om dataskydd ska den 
ursprungliga PuB vara fullt ansvarig gentemot den PUA för utförandet 
av den andra PuB:s skyldigheter 

1; , ~ <-' \, ;_:. 
::;.1 11 ,--;...-:-~ 

2017-10-05 

4 



275

•I!!'= ~ 
DSO, Dataskyddsombud 

• Definition: dataskyddsombud, DSO/"data protection officer", 
Det finns ingen definition i DSF. 

• PuA och PuB ska under alla omständigheter utnämna en DSO bl.a. 
om behandlingen genomförs av en myndighet/ett offentligt organ, -
förutom när detta sker som en del av domstolarnas dömande 
verksamhet. 

•1:1= --
DSO, Arbetsuppgifter 
• informera och ge råd till PuA/PuB och de anställda som behandlar 

personuppgifter om deras skyldigheter enl. DSF och andra av 
unionens/MS:s dataskyddsbestämmelser 

t_:· ,i '---: 

--... :_, __ - ' . 
...' I , :-:::--_. 

• på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen betr. dataskydd och 
övervaka genomförandet. 

• övervaka efterlevnaden 1. av DSF, 2. av andra av unionens/ MS:s 
dataskyddsbestämmelser och 3. av PuA:s/PuB:s strategi för skydd av 
personuppgifter, inbegripet ansvarstilldelning, information till och 
utbildning av personal som deltar i behandling och tillhörande granskning 

• fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör 
behandling, inbegripet det förhandssamråd och vid behov samråda i alla 
andra frågor. 

r-...., I '----7 

<2_·' .:~.:_~ 
:..),, .. ~~~ 

2017-10-05 
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•r:= --
Vilken rättslig grund används för behandling 
av personuppgifter 

Vid all behandling av personuP.pgifter ska sex olika principer gälla bl .a. ändamålsbegränsning. Det innebär att personuppgifter ska 
samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade änaamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med 
dessa ändamål. 

Om man exempelvis säljer tröjor finns det ingen anledning att samla in kundernas skostorlek som det däremot finns om man säljer 
skor. 

En behandling av en personuppgift är endast laglig om ett av de villkor som räknas upp i DSF är uppfyllt. Det innebär att det måste 
finnas en rättslig grund för behandlingen t.ex. att aen registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter 
behandlas för specifika ändamål . 

DSF reglerar även villkor för samtycke bl.a . att den registrerade ska ha rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. 

Genom DSF införs ett förstärkt skydd för barns personuppgifter vid erbjudande av "informationssamhällets t/"änster" (definitionen 
som är synnerligen komplex regleras I annan EU-rätt men aet rört.ex. sociala medier och e-handel) direkt til barn. 

Om barnet är under 16 år ska sådan behandling vara tillåten endast om och i den mån samtycke ges eller godkänns av den person 
som har föräldraansvar för barnet. 
Medlemsstaterna får bestämma en lägre åldersgräns, dock lägst 13 år, se punkt nr 11, och Dataskyddsutredningen har föreslagit en 
åldersgräns på 13 år i Sverige. 

• Om detta är aktuellt för er verksamhet kan ni tänka på hur ni ska kontrollera en persons ålder och hur ni ska inhämta 
vårdnadshavares, som normalt är föräldern, samtycke. 

•r:~ -·-
Endast laglig om en av följande uppfylls 

,,,:. ; ,i , -,; 
,::_- : , __ ... 

: ... )·1, ,. -.::::-~ 

1. Samtycke har lämnats (funkar inte om någon är i beroendeställning/anställd) 

samtycke av den registrerade: varje slag av frivillig, specifik, informerad 
och otvetydig viljeyttring, gm vilken den registrerade, antingen gm ett 
uttalande/gm en entydig bekräftande handling, godtar behandling av 
personuppgifter som rör honom/henne. 

Om behandlingen grundar sig på samtycke - ska PuA kunna visa att den 
registrerade har samtyckt till behandling av sina personuppgifter 

• De registrerade ska ha rätt att när som helst återkalla sitt samtycke 

2017-10-05 
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Endast laglig om en av följande uppfylls 

2. Nödvändig behandling för att fullgöra ett avtal där den registrerade är part/vidta 
åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås (art. 6.1 b). 

3. skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade/för en 
annan fysisk person (art. 6.1 dJ. 

4. Nödvändig behandling för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar PuA (art. 
6.1 c). 
Grunden för och syftet med behandlingen ska fastställas i EU-rätten/en MS:s 
nationella rätt som PuA omfattas av (art. 6.3). 

Personuppgifter får behandlas med stöd av art. 6.1 c om behandlingen är 
nödvändig för att PuA ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som (2:3) 

• gäller enligt lag/annan författning, 

• följer av kollektivavtal, eller 

• följer av beslut som har meddelats med stöd av lag/annan författning. 

Endast laglig om en av följande uppfylls 

,.:· ,• ' -; 
<r , ,_ .. 
: .. /1, ,-~~- ~· 

5. Nödvändig behandling för att utföra en uppgift av allmänt intresse/ som 

ett led i PUA:s myndighetsutövning (art. 6.1 e). 

Grunden med behandlingen ska fastställas i EU-rätten/en MS:s nationella rätt 

som PuA omfattas av (art. 6.3). 

Personuppgifter får behandlas med stöd av art. 6.1 e (2:4) 

• om behandlingen är nödvändig för att PuA ska kunna utföra en uppgift av 

allmänt intresse som följer av lag/annan författning, av kollektivavtal eller 

av beslut som har meddelats med stöd av lag/annan författning, eller 

• om behandlingen är nödvändig som ett led i PuAs myndighetsutövning 

enligt lag/annan författning. 

'~. ' --;? 
~ ,, 

~;,, ~~;{-

2017-10-05 
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-~ -·-
Endast laglig om en av följande uppfylls 

6. Nödvändig behandling för ändamål som rör PuA:s/en tredje parts 

berättigade intressen, om inte den registrerades intressen/grund
läggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av 
personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn (art. 6.1 f). 

• Detta ska inte gälla för behandling som utförs av offentliga 
myndigheter när de fullgör sina uppgifter (art. 6.1 2 st.). 

Den registrerades rättigheter 

·-=· ,I ' ---:" 
~ . { , -. 

...__ . --- ' . , . ..' I ~~ ~-:- ..... 

• DSF innehåller olika rättigheter som den registrerade har som innebär att 
han eller hon kan kontakta er och begära 

• 1. rätt till registerutdrag (tillgång), 

• 2. rätt till rättelse 

• 3. rätt att få sina personuppgifter raderade, rätten att bli bortglömd, 

• 4. rätt till begränsning av behandlingen av personuppgifterna 
(att inte använda alla uppgifter man har om en viss person), 

• 5. rätt till s.k. dataportabilitet 
(att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig} 

• 6. rätt att göra invändningar. (klaga någonstans) 

2017-10-05 
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•1::= -·-
Rätt till information 

• PuA ska vidta lämpliga åtgärder för att till den registrerade till
handahålla all 1. information och all 2. kommunikation vilken avser 
behandling i en koncis, klar och tydlig, begriplig och lätt tillgänglig 
form, med användning av klart och tydligt språk, i synnerhet för 
information som är särskilt riktad till barn (art. 12.1}. 

• Informationen ska tillhandahållas skriftligt, eller i någon annan form, 
inbegripet, när så är lämpligt, i elektronisk form. 

• + jättemycket regler om hur och vad informationen skall innehålla 

c· .1 ' -: 

-:..· : ._-.. 
,. ---. \ 

--' I , ~:-:---

· 't'~.:ion och tillgång till personuppgifter ·-ArUkel 13 Information som ska tillhandahållas om perso nuppgifterna samlas in från den registrerade 

~?o';1nfa~\~~n
0
u~pttI7a~J~m rör en registrerad person samlas in från den registrerade, ska den personuppgiftsansvarige, när personuppgifterna erhålls, till den registre rade lämna 

a) Identitet och kontaktuppgifterför den personuppgift.sansvarigeoch I tfllämpliga fall för dennes företrädare. 

b) Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet, i tillämpliga fall. 

~~Ändamålen med den behandling för vilken perso nuppgifterna är avsedda samt dell rättsliga grunden för behandlingen. 4.5.2016 L 119/40 Europeiska unionens officiella tidning 

d) Om behandlingen är baserad på artikel 6.1 f, den personuppgiftsansvarlges eller en tredje parts berättigade Intressen. 

e) Mottagarna eller de kategorier av mottagare som ska ta del av personuppgifterna, i förekommande fall. 

f) I tillämpliga fc;II att den personuppgiftsansvarige avser att överföra personuppgifter till etttredjeland eller en Internatione ll organisation och huruvida ett beslut av 
kommissionen om adekvat skyddsnivå föreligger eller saknas eller, när det gäflerde överföringar som avses i artikel 46, 47 e ller artikel 49.1 andra stycket, hänvisning till lämpliga 
eller passande skyddsåtgä rderoch hur en kopia av dem kan erhållas e ller var dessa har gjorts tillgängliga. 

2.Utöverden Information som avses f punkt 1 ska den personuppgiftsansvarigevid insamlingen av personuppgifterna lämna den registrerade fö ljande ytterligare information, 
vilken krävs för att säkerställ a rättvis och transparent l::iehandling: 

a) Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period. 

b) Att det fö religger en rätt att av den personuppgiftsansvarige begära tlll~ångtill och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den 
registrerade elle r att Invända mot behandling samt rätten till dataportablhtet. 

c) Om behandlingen grundar sig på artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a, att det föreligger en rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av 
behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades. 

d) Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet 

:lv~~i~u:ä':i~il~~3~h~f!1~~~5':;~iti,~hen~~Pf~~d~ ä~ifä!~\~j::~:~~ra~~~J=~~~;~:rft~~,~~~r:;~ass~m ä r nödvändigt fö r att Ingå ett avtal samt huruvida den registrerade är 

n;tfee:g~k~~n s;in~°i;~~j~1~';~~~hs~~t~~~~~~~ai?31j!~%~tf;~~~~~nJeh~'~~l~~tf~ ~~nl r~~?J;;;~J;_rvid det åtminstone i dessa fa ll ska lämnas meningsfull information om 

~~~';';ad~!rtt~~~~flt,~~Jttg:~a:'ä::~;:rs~~Y!ai;l~t~r~batroa;~~ ~:~~~~'drii~yft~!!~t~!~1i:!r~ie~~~:,~~~~~\i~~:~rr~~~~tsi.s~~p~~Ue~~saor.°~~~~ask~vi~~~~~tr~pas 

om och i den mån den registrerade redan förfogar över informationen. 

1~""; .' '----? <. (,_: 
,:,_;:~I ,,-::..~ 
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•~= ---
Om vi inte gör rätt? 

• Det kommer att vara möjligt för Datainspektion att påföra en 
personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde kännbara administrativa 
sanktionsavgifter som ska betalas till staten. Dessa ska, beroende på . 
omständigheterna i det enskilda fallet, påföras utöver eller i stället för andra 
åtgärder som Datainspektionen kan vidta med stöd av DSF. 

• Det är DSF som reglerar vilka uppgifter som Datainspektionen kommer att ha och 
vilka åtgärder myndigheten kan vidta. 

• Det anges även i DSF en rad omständigheter som både påverkar ett beslut om 
sanktionsavgifter ska påföras och i så fall storleken på beloppet i varje enskilt fall. 

• Vid vissa överträdelser kommer Datainspektionen ha befogenheter att kunna 
döma ut sanktionsavgifter upp till 20 miljoner euro eller, om det gäller ett företag, 
på upp till 4 % av den totala globala årsomsättningen under föregående budgetår, 
beroende på vilket värde som är högst. Sådana överträdelser är exempelvis 
hantering av personuppgifter utan lagligt stöd, att man inte har följt de sex 
principerna för personuppgiftsbehani:lling eller följt villkoren för samtycke. 

1_:- ,1 ... _ -:..,. 

.,, - ·, .. 
~·"'1 , :-;-~--

Rekommendationer 

• Hyr in en konsult eller utse någon nuvarande anställd som på heltid 
arbetar med att lösa denna övergång för Tingsryds kommun. 

• Anlita en extern DSO tillsammans med en annan kommun. Exempelvis 
för en initial period över 2 år. Därefter går det att utvärdera dennes 
tidsåtgång för respektive kommun. 

• När det är dags för övergången så bör en obligatorisk utbildningsdag 
för alla anställda och politiker hållas. 

2017-10-05 
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~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

h1l 

cQDl3/0<96 C5D I 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(18) 

2017-09-20 

§ 64 

Behov av förberedande arbete inför ny 
dataskyddsförordning 
Dnr2017/150 609 

Beslut 

1. Bildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen aktualiserar frågan om 
behov av ett förberedande arbete inom kommunen inför tillämpningen 
av den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018. 

Beskrivning av ärendet 

EU :s nya dataskyddsförordning ska tillämpas från och med den 25 maj 2018 
och förordningen innebär förändrade krav när det gäller hantering av 
personuppgifter. Bildningsnämnden, liksom Tingsryds kommun som helhet, 
behöver genomföra ett arbete för att förbereda och planera inför införandet 
av den nya förordningen. Det kommer bland annat att finnas ett stort behov 
av kompetensutveckling bland all den personal som hanterar 
personuppgifter. 

Föreligger förslag att bildningsnäfunden ska besluta att, i kommunstyrelsen, 
aktualisera frågan om behov av ett förberedande arbete inom kommunen 
inför tillämpningen av den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 
den25 maj 2018. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från bildningschef Yngve Rehnström, 2017-09-05. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Marie Sahlberg (M) föreslår att beslutet ska formuleras enligt 
följ ande; bildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen aktualiserar 
frågan om behov av ett förberedande arbete inom kommunen inför 
tillämpningen av den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 
maj 2018. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Utdrags bestyrkande 



Ärende 18 

Permutation Stiftelsen· 

Linneryd Sparbanks fonder 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02 

Justerare 

§ 217 

Permutation Stiftelsen Linneryd Sparbanks Fonder 
Dnr2017/297 107 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker Stiftelsen Linneryd Sparbanks fonders ansökan 
om permutation. 

Beskrivning av ärendet 

På grund av föråldrade ändamål samt nuvarande ränteläge har inte 
Linneryds Sparbanks fonder kunnat dela ut kapital under de senaste åren. Då 
det i detta fall är svårt att permutera fonderna så är det mest fördelaktiga att 
låta dessa upphöra genom en enklare ansökan om upphörande. 

Linneryds Sparbanks fonder bildades troligen genom ett beslut av 
kommunfullmäktige i Linneryds kommun den 10 mars 1929. Då 
originalhandlingama saknas kan detta dock inte sägas med säkerhet. 
På grund av att förutsättningarna har ändrats under tiden från stiftandet av 
dessa fonder tills idag så är det svårt för stiftelsen att dela ut de innestående 
medlen på en regelbunden basis. 
Att permutera fonder/stiftelser är inte lätt och de som är ansvariga för detta, 
Kammarkollegiet, är väldigt restriktiva i sin bedömning. Av handlingar från 
90-talet kan det utrönas att ett sådant försök tidigare har gjorts men 
misslyckats. 

Därför föreslås det att låta upphöra med dessa stiftelser genom det 
förenklade förfarandet enligt 6 kap 5 § stiftelselagen som görs hos 
Länsstyrelsen Skåne. Överförmyndarhandläggaren formulerade förslag om 
detta i skrivelse från 2017-03-29. 

Linneryds sockenråd inkom sedan med förslag på verksamheter som kan 
stödjas och utvecklas med hjälp av ovanstående fondmedel. 

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet (KS § 82/2017) med följande 
motivering: 

1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
kommunledningsförvaltningen för utredning och komplettering av 
ansökan om permutation enligt Stiftelselagen 6 kap 5 § av stiftelsen 
Linneryds sparbanks fonder, för att få förbruka stiftelsekapitalet i sin 
helhet. Detta avses verkställas genom utbetalning av stiftelsens 
tillgångar i sin helhet till Linneryds sockenråd för användning av 
medlen inom Linneryds socken för ändamål närliggande 
stiftelseändamålen. 

Utdrags bestyr Kan de 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02 

Justerare 

§ 217 forts. 

2. Avstämning ska ske med tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen i Skåne 

län, att de rekvisit som krävs för permutation enligt Stiftelselagen 6 

kap 5 § anses vara uppfyllda. 

3. Förfarandet ska säkerställa att stiftelsekapitalet kan överföras till 

Linneryds sockemåd. 

Överförmyndarhandläggaren medverkar vid dagens sammanträde och 

samtal hålls om lämpligt sätt att gå vidare i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från överförmyndarhandläggare Kristoffer Ekvall, 2017-03-29 

Brev från Linneryds sockemåd, angående övertagande av fondmedel 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 105, 2017-05-02 
Kommunstyrelsen § 82, 2017-05-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar att kommunstyrelsen tillstyrker Stiftelsen 

Linneryd Sparbanks fonders ansökan om permutation. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Patrik 

Ståhlgrens (M) yrkande. 

I Otdragsbestyrkande 



285

Postadress 

Länsstyrelsen 
Skåne 

Upphörande av stiftelse i vissa fall enligt 
6 kap 5 § stiftelselagen (1994:1220) 

Information 
En stiftelse som enligt sitt förordnande inte får 
använda hela sitt kapital för stiftelsens ändamål 
eller som har ett ålderdomligt ändamål som gör 
det svårt att hitta destinatärer kan aldrig 
förbruka sitt kapital. För att ändra dessa 
begränsningar i ett stiftelseförordnande krävs 
normalt tillstånd av Kammarkollegiet. 
För stiftelser med litet kapital finns ett förenklat 
förfarande där länsstyrelsen kan godkänna ett 
beslut av stiftelsens styrelse eller förvaltare att 
besluta om att förbruka stiftelsens kvarvarande 
tillgångar till stiftelsens ändamål, eller ett så 
närliggande ändamål som möjligt. 
Samtliga fyra förutsättningar nedan måste vara 
uppfyllda för att länsstyrelsen ska ha möjlighet 
att godkänna ett beslut att förbruka stiftelsens 
kapital 
• stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan, 
• stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål 

under de senaste fem åren, · 
• värdet av stiftelsen tillgångar, har vid 

utgången av de tre senaste räkenskapsåren 
understigit ett gränsbelopp som motsvarar 
tio gånger det då gällande prisbasbeloppet 
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings
balken, (444 000 kr, år 2014). 

• stiftelsen saknar skulder 

Information om 
personuppgiftslagen 

Länsstyrelsen i Skåne län registrerar och 
behandlar de personuppgifter som du lämnar 
till oss för att vi ska kunna hantera din ansökan 
på ett smidigt sätt och fullgöra våra arbets
uppgifter. Vi behandlar personuppgifterna 
enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen 
(1998:204). Syftet med lagen är att skydda 
människor mot att deras personliga integritet 
kränks genom felaktig behandling av person
uppgifter. Du har rätt att efter skriftlig ansökan 
få besked om hur dina personuppgifter 
behandlats. Upptäcker du felaktigheter är vi 
skyldiga att på din begäran rätta uppgifterna. 

Telefon Telefax Bankgiro 

205 15 Malmö 

Besöksadress 

Kungsgatan 13 010-224 10 00 010-22415 00 102-2847 

E-post/ Hemsida 

skane@lansstyrelsen.se 

www.lansstyrelsen.se/skane 291 86 Kristianstad ö Boulevarden 62 A 010-224 10 00 010-224 15 00 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

Upphörande av stiftelse i vissa fall enligt 

6 kap 5 § stiftelselagen (1994:1220) 

u 'ft t'ft I ppq1 er om s I e sen 
Namn 

Linneryds sparbanks fonder 
Adress 

Länsstyrelsen Skåne 

Förvaltningsavdelningen 

291 86 Kristianstad 

Organisationsnummer 

I Postnummer Postadress 

Kontaktperson I Telefon E-postadress 

Catarina Thor 
Stiftelsen bildades I Beslut om upphörande 

Ja ~ I Nej D 
10 mars 1929 

Saknar stiftelsen skulder? 

Stiftelsens tillgångar år: 

20151231 
Tillgångar (kr): 

280 819,40 
Stiftelsens tillgångar år: 

20141231 
Tillgångar (kr): 

281 397,00 
Stiftelsens tillgångar år: 

20131231 
Tillgångar (kr): 

280 550,23 

Redogörelse för varför stiftelsen inte kunnat föija/kommer att kunna föija sitt ändamål de 

senaste 5 åren 

Då stiftelsens olika ändamål inte längre stämmer överrens med dagens verklighet i samhället 

Linneryd och de senaste årens negativa räntebild har inte stiftelsen kunnat dela ut medel i enlighet 

med de stiftade ändamålen. 
Med tanke på detta och även på framtiden förväntas det inte vara möjligt att fortsättningsvis dela ut 

ett överskott till några lämpliga ändamål. 

Postadress Besöksadress 

205 15 Malmö Kungsgatan 13 

291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 

Telefon 

010-224 10 00 

010-224 10 00 

Telefax 

010-224 15 00 

010-224 15 00 

Bankgiro 

102-2847 

E-post/ Hemsida 

skane@lansstyrelsen.se 

www.lansstyrelsen.se/skane 
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Redoqörelse för vilket ändamål eventuella kvarstående medel ska förbrukas till 
Den nuvarande styrelsen har efter samråd med Linneryds Sockenråd beslutat att förbruka 
kvarstående medel till föijande: 
1. 
2. 
3. 
4. 
Dessa ändamål anses ligga nära de ursprungliga ändamålen hos stiftelsen. 

Bilagor som ska bifogas till denna blankett: 

• Vidimerad kopia av protokoll från det sammanträde där beslut om förbrukande av tillgångarna och eventuella 
justering av ändamålet fattades. Behöver beslutet godkännas av något annat subjekt än styrelsen/förvaltaren 
ska även godkännandet bifogas. 

• Kopia av årsbokslut eller motsvarade som styrker stiftelsens ekonomiska ställning. 
• Kopia av stiftelseförordnandet (det dokument med vilket stiftelsen bildades och alla därpå föLJande giltiga 

ändringar.) 

Blankett och bilagor skickas till: 

Länsstyrelsen Skåne 
291 86 Kristianstad 
eller med e-post till: skane@lansstyrelsen.se 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (42) 

2017-05-15 

§ 82 

Permutation av stiftelsen Linneryds sparbanks fonder 
Dm 2017/297 107 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen åtenemitterar ärendet till 
kommunledningsförvaltningen för utredning och komplettering av 
ansökan om permutation enligt Stiftelselagen 6 kap 5 § av stiftelsen 
Linneryds sparbanks fonder, för att få förbruka stiftelsekapitalet i sin 
helhet. Detta avses verkställas genom utbetalning av stiftelsens tillgångar 
i sin helhet till Linneryds sockemåd för användning av medlen inom 
Linneryds socken för ändamål närliggande stiftelseändamålen. 

2. Avstämning ska ske med tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen i Skåne län, 
att de rekvisit som krävs för permutation enligt Stiftelselagen 6 kap 5 § 
anses vara uppfyllda. 

3. Förfarandet ska säkerställa att stiftelsekapitalet kan överföras till 
Linneryds sockemåd. 

Beskrivning av ärendet 

På grund av föråldrade ändamål samt nuvarande ränteläge har inte Linneryds 
Sparbanks fonder kunnat dela ut kapital under de senaste åren. Då det i detta fall 
är svårt att permutera fonderna så är det mest fördelaktiga att låta dessa upphöra 
genom en enklare ansökan om upphörande. 

Linneryds Sparbanks fonder bildades troligen genom ett beslut av 
kommunfullmäktige i Linneryds kommun den 10 mars 1929. Då 
originalhandlingarna saknas kan detta dock inte sägas med säkerhet. 
På grund av att förutsättningarna har ändrats under tiden från stiftandet av dessa 
fonder tills idag så är det svårt för stiftelsen att dela ut de innestående medlen på 
en regelbunden basis. 
Att permutera fonder/stiftelser är inte lätt och de som är ansvariga för detta, 
Kammarkollegiet, är väldigt restriktiva i sin bedömning. Av handlingar från 90-
talet kan det utrönas att ett sådant försök tidigare har gjorts men misslyckats. 

Därför föreslås det att låta upphöra med dessa stiftelser genom det förenklade 
förfarandet enligt 6 kap 5 § stiftelselagen som görs hos Länsstyrelsen Skåne. 
Överförmyndarhandläggaren formulerar förslag: 

1. Kommunstyrelsen beslutar föreslå Linneryds sockemåd som mottagare 
av de kvarvarande tillgångarna och att de ska vara ansvariga för att, i 
enlighet med de olika stiftelsernas syften, ta fram de ändamål som 
tillgångarna ska användas till. 

I I 
Otdragsbestyrkande 

2017-05-23 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (42) 

2017-05-15 

§ 82 forts. Dm 2017/297 107 

2. Kommunstyrelsen ansöker om upphörande av samtliga Linneryds 

Sparbanks fonder i enlighet med 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) när 

Linneryds sockemåd har åten-apporterat vad medlen ska användas till. 

Efter att skrivelsen författades har Linneryds sockemåd inkommit med förslag 

på verksamheter som kan stödjas och utvecklas med hjälp av ovanstående 

fondmedel. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från överförmyndarhandläggare Kristoffer Ekvall, 2017-03-29 

Brev från Linneryds sockemåd, angående övertagande av fondmedel 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 105, 2017-05-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) yrkar med instämmande av Göran Mård (V) och Patrick 

Ståhlgren (M): 

1. Kommunstyrelsen åten-emitterar ärendet till 
kommunledningsförvaltningen för utredning och komplettering av 

ansökan om permutation enligt Stiftelselagen 6 kap 5 § av stiftelsen 

Linneryds sparbanks fonder, för att få förbruka stiftelsekapitalet i sin 

helhet. Detta avses verkställas genom utbetalning av stiftelsens tillgångar 

i sin helhet till Linneryds sockemåd för användning av medlen inom 

Linneryds sockenför ändamål närliggande stiftelseändamålen. 

2. Avstämning ska ske med tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen i Skåne län, 

att de rekvisit som krävs för permutation enligt Stiftelselagen 6 kap 5 § 

anses vara uppfyllda. 

3. Förfarandet ska säkerställa att stiftelsekapitalet kan överföras till 

Linneryds sockemåd. 

Besluts gång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Anna Johanssons (C) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Överförmyndarhandläggare Kristoffer Ekvall 

I Utdragsbesty,,kande 
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r.lTingsryds 
\:!:)kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Kristoffer Ekvall 
0477 44113 

Kristoffer.ekvall@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-03-29 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Permutation av Linneryds Sparbanks Fonder 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar föreslå Linneryds sockenråd som mottagare av de 

kvarvarande tillgångarna och att de ska vara ansvariga för att, i enlighet med de 

olika stiftelsernas syften, ta fram de ändamål som tillgångarna ska användas till. 

2. Kommunstyrelsen ansöker om upphörande av samtliga Linne1yds Sparbanks 

fonder i enlighet med 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) när Linneryds sock

enråd har återrapporterat vad medlen ska användas till. 

Sammanfattning 
På gmnd av föråldrade ändamål samt nuvarande ränteläge har inte Linneryds Sparbanks 

fonder kunnat dela ut kapital under de senaste åren. Då det i detta fall är svå1t att permu

tera fonderna så är det mest fördelaktiga att låta dessa upphöra genom en enklare ansö

kan om upphörande. 

Beskrivning av ärendet 
Linneryds Sparbanks fonder bildades troligen genom ett beslut av kommunfullmäktige i 

Linneryds kommun den 10 mars 1929. Då originalhandlingarna saknas kan detta dock 

inte sägas med säkerhet. 
På grund av att förntsättningarna har ändrats under tiden från stiftandet av dessa fonder 

tills idag så är det svårt för stiftelsen att dela ut de innestående medlen på en regelbun

den basis. 
Att permutera fonder/stiftelser är inte lätt och de som är ansvariga för detta, Kammar

kollegiet, är väldigt restriktiva i sin bedömning. Av handlingar från 90-talet kan det ut

rönas att ett sådant försök tidigare har gjorts men misslyckats. 
Därför föreslås det att låta upphöra med dessa stiftelser genom det förenklade förfaran

det enligt 6 kap 5 § stiftelselagen som görs hos Länsstyrelsen Skåne. 

Ärendets beredning 
Ärendet berett av kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 
Linneryds sockenråd 
Linneryds Sparbanks fonder 

Kristoffer Ekvall 
Överförmyndarhandläggare 

1(2) 

Tingsryds kommun 
8ox88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 O.Qjvx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommwwn@tinQ$fYc:tee 
www.tingsryd.se 
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Linneryds sockenråd 
Samlingsförening för Linneryd sockens alla föreningar 

Linneryds sockenråd, övertagande av fondmedel 

I det fall Linneryds socken råd skulle få överta och förvalta fondmedel som härrör från 

Linneryd finns många möjliga sätt och vägar att få dessa medel att jobba för och gagna 

socknens innevånare och därigenom gynna bygdens utveckling. 

Genom socknens föreningars representantskap vid sockenrådets möten finns en nära och 

bra kontakt med bygdens innevånare. 
Något som underlättar och möjliggör för ekonomiska medel att komma till nytta där de bäst 

behövs. 

Förslag på verksamheter som kan stödjas och utvecklas. 

• Skolans föräldraförening vill ofta göra barnens miljö bättre och mer stimulerande 

genom inköp av utrustning och annat. 
Något som kan vara svårt och omständigt att finansiera genom offentliga medel. 

• Många föreningar i socknen har omfattande barn och ungdomsverksamheter. 

De flesta föreningar har dock små kassor att jobba med och det vore en stor tillgång 

om det finns möjlighet att via socken rådet få viss stöttning till olika verksamheter och 

projekt. 

• För att upplysa, informera och öka attraktiviteten kring Linneryds socken behövs 

marknadsföring. 
All typ av annonsering i media, annonsering, skyltar och andra aktiviteter kostar stora 

pengar och är E:tt område där medel ständigt behövs. 

• Att det finns möjlighet för sockenrådet att kunna arvodera någon för att utföra ett 

uppdrag eller utföra en tjänst åt rådet. 

Generellt sker i idag allt sådant arbete på ideell basis och förhoppningar om att 

människor ställer upp frivilligt. Det är inte alltid den optimala vägen för att få fram 

den bästa lösningen. 

• Linneryds sockenråd sköter miljön kring affären i Linneryd med gräsklippning och 

plantering. Allt arbete sker på ideell basis men material behöver emellanåt köpas in. 

T.ex. köptes 2016 utfyllnads material för 12 500 kronor för att underlätta 

skötselarbetet. 

• Att sockenrådet har ekonomiska möjligheter att eventuellt täcka upp ekonomiskt vid 

arrangerandet av t.ex. hernvändardagar och liknande evenemang. 

Uppträden, underhållning och annat som kostar pengar, ska inte men kan i vissa fall 

skapa underskott som då kan behöva täckas. 

Detta är några förslag på verksamheter och projekt i Linneryds socken som kan stärkas och utvecklas 

för att skapa trivsel och stimulans när möjligheter till ekonomiskt stöd finns. 

Unneryds sockenråd Tallhaga 360 24 Llnneryd Tel:0705419825 Bg.5635-7544 e- post:linnerydssocken@hotmail.se 

Ordf. Stina Åkesson 
Hemsida: linneryd.nu 
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Motion om delade turer inom 
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( 

Tingsryds 
kommun 

munstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-10-02 

18 (37) 

:Justerare 

§ 218 

Motion om delade turer inom äldreomsorgen 
Dnr 2017/98 730 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarade med hänvisning till vård

och omsorgsnämndens yttrande. 

Vård- och omsorgsnämndens yttrande 

I Vänsterpartiets motion antyder man att delade turer används alla dygnets 

timmar. Den beskrivningen överensstämmer inte med situationen i 

Tingsryds kommun. Delade turer inom äldreomsorgen förekommer endast 

helger på dag och kvällstid. Som mest 3 delade turer per personal på 5 

veckor och som minst 1-3 delade turer per personal på 8-9 veckor. 

Intentionen i motionen, att verka för förbättrade arbetsvillkor och 

arbetsmiljö inom äldreomsorgen är god. Vård- och Omsorgsnämnden delar 

uppfattningen att delade turer är något som vi ska verka för att minska. 

Därför är förekomsten begränsad till helger. Anledningen till att det 

förekommer under helgen har främst två förklaringar. Det är för att anpassa 

bemanningen efter behovet som varierar under dagen samt för att begränsa 

antalet helger varje personal behöver jobba. Tätare helgtjänstgöring, t.ex. 

varannan helg upplevs inte som attraktivt av personalen. I denna avvägning 

blir resultatet att verksamheten i någon omfattning har delade turer på 

helger. 

Schemaläggning hanteras ute i verksamheterna där områdeschefer och 

personal i samråd lägger schema. Främst är det alltid vårdbehovet som styr. 

Skulle en verksamhet vilja schemalägga så att det inte förekommer delade 

turer på helgen så finns den möjligheten redan idag genom att fler timmar 

schemaläggs under helgen. Konsekvensen skulle med största sannolikhet bli 

tätare helgtjänstgöring och eller långa arbetspass, över 10 timmar. 

Vård- och Omsorgsnämndens ambition är att vid ökning av medel till 

nämnden bland annat prioritera bemanning. Detta kan skapa bättre 

förutsättningar för verksamheten att minska antalet delade turer och 

långsiktigt avskaffa dem. 
Vård- och Omsorgsnämnden menar därför att motionen skall anses vara 

besvarad. 

Utdrags bestyrkande 
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Tingsryds 
kommun 

munstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-10-02 

19 (37) 

Justerare 

§ 218 fortsättning 

Beskrivning av ärendet 

Göran Mård 01) och Jörgen Forsberg (V) lämnade 2017-02 13 in en motion 

gällande delade turer inom äldreomsorgen. 

I motionen yrkar Vänsterpartiet 
1. att delade turer inte ska förekomma inom den kommunala 

äldreomsorgen samt 
2. att ta fram en plan för bemanning, schemaläggning och finansiering 

så att delade turer upphört innan utgången av 2020. 

Dåvarande socialnämnden fick den översänd för yttrande. Vård- och 

omsorgsnämnden beslutade (Vård- och omsorgsnämnden § 47/2017) 

1. Vård- och omsorgsnämnden antar ordförandes yttrande som sitt eget. 

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anse 
motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 

Motion om delade turer inom äldreomsorgen, 2017-02-11 
Vård-och omsorgsnämnden § 47, 2017-08-21 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
\:.!;Jkommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(14) 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-08-21 

Justerare 

!Il/ 

§47 

Remissvar angående motion delade turer inom 
äldreomsorgen 
Dnr 2017/ 128 SN 730 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden antar ordförandes yttrande som sitt eget. 

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anse 
motionen besvarad. 

Yttrande 

I Vänsterpartiets motion antyder man att delade turer används alla dygnets 
timmar. Den beskrivningen överensstämmer inte med situationen i 
Tingsryds kommun. Delade turer inom äldreomsorgen förekommer endast 
helger på dag och kvällstid. Som mest 3 delade turer per personal på 5 
veckor och som minst 1-3 delade turer per personal på 8-9 veckor. 

Intentionen i motionen, att verka för förbättrade arbetsvillkor och 
arbetsmiljö inom äldreomsorgen är god. Vård- och Omsorgsnämnden delar 
uppfattningen att delade turer är något som vi ska verka för att minska. 
Därför är förekomsten begränsad till helger. Anledningen till att det 
förekommer under helgen har främst två förklaringar. Det är för att anpassa 
bemanningen efter behovet som varierar under dagen samt för att begränsa 
antalet helger varje personal behöver jobba. Tätare helgtjänstgöring, t.ex. 
varannan helg upplevs inte som attraktivt av personalen. I denna avvägning 
blir resultatet att verksamheten i någon omfattning har delade turer på 
helger. 

Schemaläggning hanteras ute i verksamheterna där områdeschefer och 
personal i samråd lägger schema. Främst är det alltid behovet som styr men 
självfallet skall alla parter verkar för ett så bra schema även för personalen. 
Skulle en verksamhet vilja schemalägga så att det inte förekommer delade 
turer på helgen så finns den möjligheten redan idag genom att fler timmar 
schemaläggs under helgen. Konsekvensen skulle med största sannolikhet bli 
tätare helgtjänstgöring och eller långa arbetspass, över 10 timmar. 

Utdragsbestyrkande 

2011-- Olf- 2 r 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(14) 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-08-21 

§ 4 7 :fortsättning Dnr2017/128 SN 730 

Vård- och Omsorgsnämnden ambition är att vid ökning av medel till 
nämnden bland annat prioriterar bemanning vilket kan skapa bättre 
förutsättningar för verksamheten att minska antalet delade turer och 
långsiktigt avskaffa dem. 
Vård- och Omsorgsnämnden menar därför att motionen skall anses vara 
besvarad. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens ordförande har översänd motion från Vänsterpartiet som 
remiss för yttrande till socialnämnden. Motionen gäller delade turer inom 
äldreomsorgen. 

I motionen yrkar Vänsterpartiet 
1. att delade turer inte ska förekomma inom den kommunala 

äldreomsorgen samt 
2. att ta fram en plan för bemanning, schemaläggning och finansiering 

på att delade turer upphört innan utgången av 2020. 

Vård- och omsorgsnämnden gav nämndens ordförande,§ 8 2017-04-18, i 
uppdrag att bereda _förslag på svar på remissen. 

Beslutsunderlag 

Remiss från kommunstyrelsens ordförande, 2017-03-15 
Motion om delade turer inom äldreomsorgen, 2017-02-11 
Remissvar från nämndens ordförande, 2017-08-14 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Tingsryds kommun 

Kommunfullmäktige 

Motion om delade turer inom äldreomsorgen 

TINGSRYDS l<OMMUN 

2017 -02- f 3 

Onr 

Inom äldreomsorgen i Tingsryds kommun har man delade turer, med det menas att man har 

två arbetspass på en dag med en lång ledighet mitt på dagen. 

( För att man ska kunna rekrytera personal i framtiden och i nutid så behöver man se över 

arbetsvillkoren. 

I den omställningen är god arbetsmiljö/villkor för dem som bär välfärden på sina axlar en 

( nyckelfråga. Att arbeta med människor som på olika sätt behöver hjälp och stöd är 

välfärdens viktigaste uppdrag. Att investera i välfärdens anställda är att bygga ett hållbart 

Tingsryd. 

Delade turer har länge använts inom äldreomsorgen för att lösa bemanning alla dygnets 

timmar och är en av de saker som är mest negativa med arbetssituationen. Att först jobba, 

sedan spendera några timmar på jobbet obetalt eller åka hem för att sedan kliva på samma 

arbetsplats igen är verklighet för många inom äldreomsorgen. 

För att kompensera bristande ork går många ner till deltid och konsekvensen av det är en 

pension som sedan inte går att leva på. Detta drabbar då våra medarbetare och då kvinnor 

som är den övervägande delen som arbetar inom äldreomsorgen. 

Vänsterpartiet yrkar: 

Att delade turer inte ska få förekomma inom den kommunala 

äldreomsorgen 

Att ta fram en plan för bemanning, schemaläggning och finansiering så 

att delade turer upphört innan utgången av 2020 

Tingsryd 2017.02.11 

J:r:~T~~--~ ............. .. 
Göran Mård, V-Tingsryd 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02 

Justerare 

§ 219 

Motion om huskur.age 
Dnr 2017/459 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen Inför Huskurage - det räddar 

liv! 

2. Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att ta fram en 

policy samt implementera denna i kommunala verksamheter och 

bolag. 

Beskrivning av ärendet 

Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem. I Sverige dödas varje år 

omkring 20 personer av sin nuvarande eller tidigare partner. Våld i hemmet 

sker bakom stängda dörrar och är svårt att komma åt. 

Den ideella föreningen Huskurage arbetar med att förhindra detta genom en 

metod som går ut på att ge grannar verktyg att agera och visa omtanke och 

omsorg. Det handlar om enkla saker som information till boende, 

föreläsningar m.m. Med Huskurage i ett bostadshus vet utsatta att de kan få 

hjälp och de som utsätter vet att de inte får fortsätta utöva våld i det tysta. 

I Tingsryds kommun finns redan en samverkan mellan Tingsrydsbostäder 

och IFO beträffande bostadsfrågor. Genom en kommunövergripande samlad 

policy kopplad till metoden Huskurage kan denna samverkan med relativt 

enkla medel utvecklas och synliggöras till medborgarnas fromma. 

Tidplan och finansiering 

Framtagande av policy och tidplan för införande återrapporteras till 

kommunfullmäktige i februari 2018. Finansiering av införandet bedöms 

kunna göras gemensamt inom befintlig ram hos 

kommunledningsförvaltningen och Tingsrydsbostäder. 

Beslutsunderlag 

Motion Jriför Huskurage -det räddar liv! 
Den ideella föreningen Huskurages webb - www.huskurage.se 

Skrivelse från kanslichefen, 2017-10-02 

I Otdragabestyrkande 
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TINGSRYD~ KOMMUN 

Ank. 2017 -06- 1 9 /i° 2017-06-18 

onr. ''10 l r-l¼S-t\ I O I 
MOTION till kommunfullmäktige ' 

Inför Huskurage - det räddar liv! 
Det uppskattas att minst 20 personer i vårt land varje år dör till följd av våld från en 

partner eller tidigare partner. Av dessa är 14 stycken kvinnor som mördats av sin 

tidigare eller nuvarande man. I majoriteten av fallen har våldet pågått under en längre 

tid, då framförallt inom hemmets fyra väggar. 

Detta våld går delvis att förhindra genom att göra grannar och de som verkar i ett 

område medvetna om vikten av civilkurage i bostadsbolag och bostadsrätts

föreningar, så kallat Huskurage. Huskurage är en metod framtagen av föreningen 

med samma namn. Metoden går ut på att ge grannar ett verktyg att agera, för att få 

en möjlighet att visa omtanke och omsorg vid misstanke om att någon riskerar att 

fara illa. 

Att införa Huskurage är inget som är krångligt eller dyrt. Det handlar om att anta en 

policy som boende, styrelser, föreningar och hyresvärdar enkelt kan använda vid oro 

för våld. Här kan du läsa mer om Huskurage: http://huskurage.se/ 

Genom samarbete och en ständig vilja att våldet ska upphöra kan vi med relativt 

enkla medel ta viktiga steg för att skapa trygghet och rädda liv. Att leva i trygghet är 

en mänsklig rättighet som skall gälla alla individer. Att införa Huskurage är ett viktigt 

steg i det arbetet. En rad kommuner har redan infört Huskurage, och Centerpartiet 

vill hjälpa till att snabba på den processen, eftersom vi tror på den vision och metod 

som Huskurage står för. 

Centerpartiet föreslår därför 

a t t Tingsryds kommun inför Huskurage som en metod att förebygga våld i 

nära relationer, 

att inspiration om Huskurage sprids till privata bostadsbolag i kommunen. 

r/JW/J --~~~~ 
Efritt~L~uise Berndtsson, Centerpartiet 
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! ___ _ 

~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02 

Justerare 

iVl 

§ 220 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Dm 2017/344 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen om Kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt enligt protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar och ett övergripande ansvar. 

Lednings- och samordningsfunktionen innebär att kommunstyrelsen skall 

upprätta styr- och ledningssystem och ge ramarna för planering, 

budgetprocess och uppföljning, men inte ha ansvaret för all styrning. 

Uppsiktsplikten är ett ansvar som vilar på hela kommunstyrelsen och 

innebär även att följa upp och vara informerad om situationen i nämnder och 

bolag/styrelser. Kommunstyrelsen ska också omvärldsbevaka. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen i samråd med 

sakkunnig revisor. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchefen, 2017-09-20 

Dokumentet Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

I Otdragsbestyrkande 
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~lo/3YY /Dl 

r.lTingsryds 
~kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Kommunlednings
förvaltningen 2017-09-20 

Laila Jeppsson 
0477 441 00 

Laila.jeppsson@tingsryd.se Till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Förslag till beslut 
Att ta emot informationen om Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar och ett övergripande ansvar. Lednings- och 
samordningsfunktionen innebär att Kommunstyrelsen skall upprätta styr- och lednings
system och ge ramarna för planering, budgetprocess och uppföljning, men inte ha an
svaret för all styrning. Uppsiktsplikten är ett ansvar som vilar på hela kommunstyrelsen 
och innebär även att följa upp och vara inf01merad om situationen i nämnder och bo
lag/styrelser. Kommunstyrelsen ska också omvärldsbevaka. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen i samråd med Lars Jönsson på 
KPMGAB 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2017-09-20 

Laila J eppsson 
Kommunchef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 {vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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r.!Tingsryds 
\:.!;lkommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Laila Jeppsson 
0477 441 00 

Laila.jeppsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-09-20 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Kommunallagen 6 kap 1-3 § anger att en kommuns styrelse skall 
- Leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha upp
sikt över övriga nämnders verksamhet 
- Ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i bolag 
- Uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. 
- Hos Kommunfullmäktige och nämnder göra framställan samt från nämnder 
begära in yttranden och upplysningar 

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar och ett övergripande ansvar. Lednings- och 
samordningsfunktionen innebär att Kommunstyrelsen skall upprätta styr- och lednings
system och ge ramarna för planering, budgetprocess och uppföljning, men inte ha an
svaret för all styrning. Uppsiktsplikten är ett ansvar som vilar på hela kommunstyrelsen 
och innebär även att följa upp och vara informerad om situationen i nämnder och bo
lag/styrelser. Kommunstyrelsen ska också omvärldsbevaka. 

Uppsiktsplikt bolag/styrelser 

KF 2016-02-29 § 19 Ägarpolicyn för Tingsryds kommun säger "Kommunstyrelsen ska 
ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i bolags eller kommunalförbund. 
Styrelsen ska i årliga beslut för varje aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget 
har bedrivet under föregående kalenderår varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen 
finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga 
åtgärder. 
Kommunstyrelsen har vidare ett övergripande ansvar för den kommunkoncernens ut
veckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen utövar dessutom den samordnade 
funktionen över företagen, såsom framgår av kommunstyrelsereglementet. När det gäl
ler de kommunala bolagen utövas den samordnade funktionen i samarbete med moder
bolaget. Kommunstyrelsen ska utöver detta godkänna bolagets redovisning avseende 
dessas uppfyllelse av det kommunala uppdraget (ändamålet)." 

1 (4) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Berörda helägda bolag/styrelser: 
Tingsryds kommunföretag AB 
Tingsrydsbostäder AB 
Tingsryds Energi AB 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
Industristiftelsen 

Kommunstyrelsens följer upp inom ramen för sin uppsiktsplikt för helägda bo
lag/styrelser: 
- Bolagens verksamhetsplan och budget 
- Bolagens årsredovisning 
- Bolagens uppdragsuppfyllelse 
- Bolagens delårsrapporter 
- Rapporter om ägardialog 
- Möten med bolagen 
- Protokoll från styrelsemöten 
- Bolagens ägardirektiv och särskilda ägardirektiv 

Berörda delägda bolag/styrelser (andelar eller aktier): 
Kommentusgruppen AB 
Kommuninvest ek förening 
Kommunassurans Syd försäkringar AB 
Wexnet 
Räddningsförbund Östra Kronoberg 
Södra Skogsägarna 
Konga folkets hus 
Kreditgarantiföreningen 
Sv Campingvärdars Riksförbund 
m.fl 

Kommunstyrelsens följer upp inom ramen för sin uppsiktsplikt delägda bo
lag/styrelser: 
- Bolagens årsredovisning 
- Protokoll från bolagen 

2(4) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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

Berörda nämnder: 
Bildningsnämnden 
Vård och Omsorgsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden (tom 171231) 
Miljö och Byggnämnden (from 180101) 
överförmyndarnämnden 

Kommunstyrelsens följer upp inom ramen för sin uppsiktsplikt för nämnder: 
- Nämndernas verksamhetsplan och budget 
- Nämndernas årsredovisning 
- Nämndernas delårsbokslut 
- Kommunfullmäktiges och nämndernas mål efterlevs 
- Möte med presidium i nämnder 
- Årlig internkontroll 
- Ansvara för att verksamheten i Tingsryds kommun bedrivs effektivt och i enlighet 
med policy, mål, program, reglementen och inom ekonomiska ramar som kommun
fullmäktige beslutar. 
- Följa upp resultat-, kvalitetsutveckling 

Berörda nämnder: 
Valnämnden 
Jttvsnämnden (tom 171231) 

Kommunstyrelsens följer upp inom ramen för sin uppsiktsplikt för nämnder: 
- Nämndernas årsredovisning 
- Protokoll från nämnderna 

3(4) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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

Kommunstyrelsens ansvar gentemot kommunstyrelsens 
utskott 

Kommunstyrelsens följer upp inom ramen för sin uppsiktsplikt gentemot utskot
ten: 
Verksmnhetsansvar 
Ekonomiansvar 
Arbetsmiljö för personalen 
Internkontroll för egen verksamhet 

Kommunstyrelsen ansvarar för utskotten: 
Arbete och lärande 
Personalutskott 
Kultur och Fritidsutskott 
KSAU 
Plan och Näringsliv (from 1/1 -18) 

Kommunstyrelsens utskott ansvarar för: 
Utveckling 
Drift för utskotten 
Bereda beslut till kommunstyrelsen. 
Övrigt ansvar enligt delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsen har ansvar för att bereda frågor till kommun
fullmäktige 

Laila J eppsson 
Kommunchef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02 

Justerare 

§ 221 

Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen 
Dnr 2017/232 002 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen reviderar kommunstyrelsens delegationsordning enligt 

bifogat förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden beslutade 2017-03-20 att tillsammans med Växjö och 

. Lessebo ingå en gemensam tjänstemannaorganisation för 

familjerättshandläggning. Handläggningen regleras i samarbetsavtal mellan 

kommunerna där Växjö är värdkommun, avtal gäller från 2017-10-01. 

För att göra familj erättshandläggningen enhetlig i de tre 

samverkanskommunerna krävs förändring i kommunstyrelsens 

delegationsordning. 

Revideringen gäller avsnitt 6.4 Föräldrabalken, familjerättsärende & 

adoption. Se bilaga delegationsordning med ändringsförslag. 

Ärendets beredning 

Avd chef IFO Barn har gått igenom befintlig delegationsordning 

tillsammans med familjerättssekreterare och arbetsgrupp för samordning 

familjerätt Växjö/Lessebo/Tingsryd och tagit fram förslag till revidering. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Avd. chef IFO Barn, 2017-09-19 
Reviderad delegationsordning kommunstyrelsen ( arbete-och lärandeutskott) 

I Otdragsbestyrkande 
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Tingsryds 
kommun 

Dokumenttyp 
Delegationsordning 

Dokumentansvarig Fastställd 

Senast reviderad Diarienummer 

Delegationsordning kommunstyrelsen arbete- och 
lärandeutskott 
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1. Administrativa ärenden 

Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum 

1.1 Hantering av allmänna handlingar 
Beslut om avslag på begäran om utlämnande av Chef för arbete och lärande Att lämna ut en handling är att 2 kap 14 § TF 

allmän handling till enskild eller annan myndighet betrakta som verkställighet. 6 kap. OSL 

samt uppställande av förbehåll i samband med 
utlämnande till enskild 

1.2 Personuppgiftslagen 
Fullgöra de uppgifter som ankommer på Chef för arbete och lärande Personuppgiftsansvarig är PuL 

personuppgiftsansvarig i den mån det inte respektive nämnd och styrelse. 

ankommer på personuppgiftsombud 

1.3 Överklagande 
Prövning om överklagande inkommit i rätt tid Delegaten i Om ett överklagande felaktigt 24 § FvL 

enligt förvaltningslagen samt beslut om avvisning ursprungsförslaget inkommit till kommunen ska det 
omgående vidarebefordras till rätt 
instans. 

Beslut huruvida omprövning skall ske samt Delegat i ursprungsförslaget 27 § FvL 

omprövning av beslut 
Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande Avdelningschef IFO 10 kap 2 § SoL 

till förvaltningsdomstol och allmän domstol 27 § LSS 

1.4 Ombud och delgivning 
Befullmäktigande av ombud att föra nämndens Chef för arbete och lärande 

talan inför domstol eller liknande myndigheter 
samt vid förrättningar av olika slag 
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Mottaga delgivning Registrator 

Brådskande ärenden där utskottets beslut inte kan Ordförande för utskottet "Ordförandebeslut" 6 kap 36 kap KL 

avvaktas arbete och lärande 

Besluta om yttranden i brådskande fall då Ordförande för utskottet "Ordförandebeslut" Jfr 6 kap 34 § KL 

utskottets beslut inte kan avvaktas arbete och lärande 

1.8 Avtal 
Undertecknande av avtal, förbindelser, andra Chef för arbete och lärande 

handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden 

Underteckna avtal och andra rättshandlingar Chef för arbete och lärande I övrigt betraktas det som 

avseende löpande ärenden inom det egna verkställighet att den som har 

verksamhetsområdet delegation på att ingå avtal också 
undertecknar detsamma. 

1.9 Förtroendevaldas kurser, konferenser o.d. 
Beslut om deltagande i kurser, konferenser o.d. Utskottet för arbete och 

lärande 

1.13 Personuppgifter 

Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till Chef för arbete och lärande 12 kap. 6 § SoL 

statliga myndigheter i forskningssyfte 

Beslut om anonymitetsskydd för anmälare Chef för arbete och lärande 26:5 OSL 



313

3 

2. Ekonomiärenden 

Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum 

2.1 Omfördelning av budgetmedel 
Omfördelning av budgetmedel inom verksamheten Resp. beslutsattestant 

och eget ansvar 

Omfördelning av budgetmedel mellan ansvar Utskottet för arbete och 

(understigande 2 positioners ansvar och lärande 

verksamhet) 

2.5 Avskrivningar 
Beslut om bokföringsmässig avskrivning av 
fordringar: 
- Understigande ½ basbelopp per gäldenär Chef för arbete och lärande 

- Överstigande ½ basbelopp per gäldenär Utskottet för arbete och 
lärande 

2.9 Allmänna bidrag 
Bidrag till föreningar, aktiviteter, uppvaktningar Utskottet för arbete och 

o.d. inom ramen för beviljat anslag lärande 

2.10 Attestanter 
Utse beslutsattestanter enligt gällande Chef för arbete och lärande 

attestreglemente 
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2.11 Leasing och hyra 
Undertecknande av avtal OBS! Beslut om leasing/hyra mer 

- som upprättas enl. samarbetsavtal för Ks ordf. än två år beslutas av ekonomichef 

inköpsfrågor 
- externa och interna hyresavtal Chef för arbete och lärande Hyresavtal för bostäder och 

- individrelaterade vårdavtal Chef för arbete och lärande verksamhetslokaler tecknas av 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

- serviceavtal samt interna avtal städ Chef för arbete och lärande 

- övriga avtal Chef för arbete och lärande 

2.12 Kassation och försäljning 
Beslut om kassation och försäljning av egendom Chef för arbete och lärande 

som inte längre kan användas i den egna Rektor vuxenutbildningen 

verksamheten 

2.13 Skadestånd 
Beslut i civilrättsliga skadestånds- och Chef för arbete och lärande Avser inte arbetsrättsliga 

ersättningsärenden understigande 1/2 basbelopp skadestånd. 
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3. Upphandlingsärenden 

Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum 

3.1 Fullmakt 
Lämna fullmakt att för utskottet för arbete och Chef för arbete och lärande Gäller även då SKL Kommentus 

lärandes räkning upphandla ramavtal gällande vara Inköpscentral eller 

eller tjänst Kammarkollegiet genomför hela 
upphandlingen 

Lämna fullmakt att föra socialnämndens talan vid Chef för arbete och lärande 

överprövningsärenden 

3.2 Kravspecifikation 
Beslut om godkännande av underlag för Utskottet för arbete och Samråd ska ske med 

socialförvaltningens upphandlingar lärande kommunledningsförvaltningens 

(kravspecifikation) gällande vara eller tjänst upphandlare. 

överstigande gränsen för direktupphandling 
Se Inköps- och 
upphandlingspolicy för Tingsryds 
kommun, gällande beloppsgränsen 
för direktupphandling 

3.3 Antagande av leverantör 
Beslut om antagande av leverantör i ärende om Gäller även då upphandling 

upphandling av vara eller tjänst: genomförts via direktupphandling. 

- förvaltningsövergripande Chef för arbete och lärande Gäller även beslut om att avbryta 

- avdelning Avdelningschef en upphandling. 

- område Områdeschef 
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3.4 Teckna avtal som genererats ur en upphandling 

Upp till beloppsgränsen för direktupphandling Områdeschef Gäller Utskottets egna 
upphandlingar 

Upp till 50 basbelopp/upphandling Avdelningschef 

Överstigande 50 basbelopp/upphandling Utskottet arbete och lärande 

3.5 Överprövningsärenden 
Undertecknande av svar till förvaltningsdomstol Chef för arbete och lärande 

3.6 Avropa från ramavtal 
2-50 basbelopp/avrop (understigande 2 basbelopp Chef för arbete och lärande Avser avrop från t.ex. 

är verkställighet) Länssamverkan, SKL Kommentus 
Inköpscentral, Kammarkollegiet 

Löpande anskaffningsbeslut som 
följer ramavtal, 
direktupphandlingar räknas som 
verkställighet. Ansvar och 
befogenheter i detta hänseende 
regleras genom attestlistan. 
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4. Barn/elevärenden, allmänna 

4.3 Skyldigheter avseende kränkande särbehandling 
Arende Delegat Anmärkning Lagrum 

Genomförande av åtgärder för att förebygga och Rektor 6 kap 7 § SL 

förhindra att elever utsätts för kränkande behandling 6 kap 10§ SL 

Upprättande av plan mot kränkande behandling Rektor 6 kap 8 § SL 

Uppföljning gentemot nämndens verksamheter av Chef för arbete och lärande 6kap 10 § SL 

arbetet med kränkande behandling 

5. Personalärenden 

Nr Ärende I Delegat Anmärkning Lagrum 

Delegations bestämmelserna för personalärende redovisas i kommunstyrelsens delegationsordning. 
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6. Individ- och familjeomsorg 

Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum 

Alla ansökningar om bistånd skall 
oavsett ändamål, prövas enligt 4:1 
SoL för att den enskilde skall ha 
möjlighet att få sin sak rättsligt 
prövad. I vissa fall när avslag ges 
enligt 4: 1 kan så speciella 
omständigheter föreligga att 
socialnämnden eller 
socialnämndens individutskott med 
stöd av 4:2 beviljar bistånd. 

6.1 Beslut i ärenden om försörjningsstöd 
Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum 

Beslut om ekonomiskt bistånd, inklusive Socialsekreterare 4 kap 1 § SoL 

försörjningsstöd, enligt riktlinjer 
Beslut i ärenden om försörjningsstöd En individuell bedömning skall 4 kap. 1 § SoL 

alltid göras i biståndsärenden. 

- Med villkor om praktik eller Socialsekreterare 

kompetenshöjande åtgärd 

- Med vägrande av eller nedsättning av Socialsekreterare 

fortsatt försörjningsstöd 
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Beslut om bistånd i form av förmedling av egna Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL 

medel 
Flyttkostnader 4 kap. 1 § SoL 

- upp till 10% av basbeloppet Socialsekreterare 

- 10-40% av basbeloppet Områdeschef Vuxen 

- över 40% av basbeloppet Utskottet för arbete och 
lärande 

Möbelkostnader 4 kap 1 § SoL 

- upp till 15% av basbeloppet Socialsekreterare 

- 15-30% av basbeloppet Områdeschef Vuxen 

- över 30% av basbeloppet Utskottet för arbete och 
lärande 

Hyresskulder 4 kap. 1 § SoL 

- t.o.m. två månader Socialsekreterare alternativt 

- t.om. fyra månader Områdeschef Vuxen 4 kap. 2 § SoL 

- mer än fyra månader Utskottet för arbete och 
lärande 
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Övriga skulder 4 kap 1 § SoL 

- upp till 10% av basbeloppet Socialsekreterare 

- tom 50% av basbeloppet Områdeschef Vuxen 

- över 50% av basbeloppet Utskottet för arbete och 
lärande 

Skuldsanering Utskottet för arbete och 4 kap. 1 § SoL 
lärande alternativt 

4 kap. 2 § SoL 

Tandvård 4 kap 1 § SoL 

- upp till 20% av basbeloppet Socialsekreterare 

- 20-50% av basbeloppet Områdeschef Vuxen 

- mer än 50% av basbeloppet Utskottet för arbete och 
lärande 

Teckna förstahandskontrakt hyresavtal. Områdeschef Vuxen 4 kap. 1 § SoL 

Bistånd i form av andrahandskontrakt 
Beslut om ekonomiskt bistånd till begravnings- 4 kap. 2 § SoL 

kostnader och utgifter i omedelbar anslutning till Avslag på bistånd till begravnings-

dödsfallet kostnader ges med hänvisning till 

- upp till 50% av basbeloppet Socialsekreterare 4.1 SoL. 

- överstigande 50% av basbeloppet Utskottet för arbete och I åtskilliga fall visar det sig i 
lärande efterhand att tillgångar tillfaller 

dödsboet t.ex. försäkring, 
återbetalning av skatt m.m. 
Begravningskostnader kan 
återkrävas endast om den beviljas 
med villkor om 
återbetalningsskyldighet enligt 4.2. 
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Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt Utskottet för arbete och 9 kap. 1 § och 

4 kap. 1 § SoL lärande 

Beslut om bistånd i avvaktan på ersättning från Socialsekreterare 4 kap 1 § SoL 

annan socialförsäkringsförmån (= förskott på 
förmån) 
Beslut om återkrav av bistånd som förskott på Socialsekreterare 9 kap 2 § SoL 

förmån eller ersättning 
Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enl. 4 Områdeschef Vuxen Återkrav får endast ske om 9 kap. 2 §, 2 st. SoL 

kap. 2 § SoL biståndet getts under villkor om 
återbetalning 

Beslut om att föra talan i förvaltningsrätt om Utskottet för arbete och 

återkrav enl. 9 kap. 1 § lärande 

6.2 Beslut i ärenden om barn och 
ungdomar 

Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum 

Beslut om att inleda utredning (barn) Socialsekreterare Socialnämndens befogenheter och 11 kap. 1 § SoL 
skyldigheter vid barnutredningar 
regleras i 11 kap. 2 § SoL 

Beslut om att utredning inte skall inledas eller att Områdeschef Barn 11 kap. 1 § SoL 

inledd utredning skall läggas ned (barn och vuxna) 

Beslut om att utredning inte skall föranleda åtgärd Områdeschef Barn 11 kap. 1 § SoL 

Förlängning av utredningstid i ärenden som rör barn Områdeschef Barn 11 kap. 2 § SoL 
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Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av Utskottet för arbete och Placeringar av barn och ungdom är 4 kap. 1 § SoL 

vård (placering/omplacering) i familjehem. lärande så ingripande åtgärder oavsett om 
de ges med stöd av SoL eller L VU 
att de bör beslutas av 
socialnämnden. 
Utredning av familjehemmet skall 
alltid ske. 

Beslut om ersättning till familjehem (arvode och Uppdraget ska regleras genom 

omkostnads ersättning). avtal med familjehemmet. Se 

- ersättning enligt rekommendation Socialsekreterare aktuellt cirkulär från Sveriges 

- ersättning utöver rekommendation Områdeschef Barn Kommuner och Landsting (SKL). 

Medgivande att barn tas emot för stadigvarande vård Utskottet för arbete och Gäller endast privatplacerade barn. 6 kap. 6 § SoL 

och fostran i enskilt hem som inte tillhör någon av lärande 
hans föräldrar eller annan vårdnadshavare. 
Övervägande om vård i annat hem än det egna Utskottet för arbete och Övervägande är inte ett beslut. 6 kap 8 § SoL 

fortfarande behövs lärande Bestämmelsen innebär att 
nämnden minst en gång var 6:e 
månad är skyldig att överväga om 
vård enligt socialtjänstlagen 
fortfarande behövs. Den är 
tillämplig vid både SoL-
placeringar och privata 
placeringar. 

Övervägande om ansökan om vårdnadsöverflyttning Utskottet för arbete och Ska göras om barnet vistats i 6 kap 8 § 2 st SoL 

vid boende i familjehem. lärande familjehemmet längre än tre år. 

Beslut om akuta placeringar i familjehem, Områdeschef Barn Inte varaktig vård, högst fyra 4 kap. 1 § SoL 

stödboende eller hem för vård eller boende upp till 4 månader 

månader 
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Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av Utskottet för arbete och Stödboende ny insats fr 1/1-16 4 kap. 1 § SoL 

vård (placering/omplacering) i hem för vård eller lärande 6 kap. 1 § p 3 SoL 

boende eller stödboende 

Beslut om framställning om överflyttning av ärende Områdeschef Barn Avser även ärenden enligt L VU 16 kap. 1 § SoL 

till annan kommun ochLVM. 

Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan Områdeschef Barn 16 kap. 1§ SoL 

kommun. 
Beslut om hemterapeut- eller ungdomsbehandlare Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL 

insats 

Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och ungdom i 4 kap. 1 § SoL 

samband med placering, omplacering eller flyttning 
från familjehem eller hem för vård eller boende 4 kap. 1 § SoL 

- enligt kommunens riktlinjer Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL 

- utöver kommunens riktlinjer Avdelningschef IFO 

Beslut om framställning till försäkringskassa om Socialsekreterare 4 § 3 st. resp. 7 § 

ändring av betalmottagare för allmänt barnbidrag när Lag om allmänt 

barn är placerade utom hemmet. barnbidrag 

Beslut om framställning till Centrala Socialsekreterare 2 kap 33 § 

studiestödsnämnden om ändring av studiestödsför-

betalningsmottagare av studiebidrag. ordningen 

Beslut om att underrätta försäkringskassa om att Socialsekreterare 1-3 §§ kungörelsen 

nämnden skall uppbära folkpension och barntillägg (1962:393) om rätt i 
vissa fall för 
kommun eller annan 
att uppbära 
folkpension 

Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under Avdelningschef IFO Se Kommunförbundets cirkulär 8 kap. 1 § 2 st. SoL 

18 år och får vård i ett annat hem än det egna 1997:128 och SoF 6 kap. 2 § 
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Beslut om ferievistelse/kolonivistelse Socialsekreterare 4 kap 1 § 

Kostnader i samband med förebyggande 4 kap 1 § 

barnavård/extern öppenvård 
- upp till 10% av basbeloppet Socialsekreterare 
- 10-50% av basbeloppet Områdeschef Barn 

- mer än 50 % av basbeloppet Utskottet för arbete och 
lärande 

Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL 

Beslut om upphörande av kontaktperson/-familj Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL 

Beslut om förordnande och entledigande 
- av kontaktperson Socialsekreterare 

- av kontaktfamilj Socialsekreterare 

Beslut om bistånd i form av kvalificerad Områdeschef Barn 4 kap 1 § SoL 

kontaktperson 
Beslut om ersättning till särskilt förordnad vård- Utskottet för arbete och Särskilt avtal bör ingås mellan 6 kap. 11 § SoL 

nadshavare som tidigare varit familjehemsförälder lärande nämnden och de nya 
vårdnadshavarna 

Beslut om arvode och omkostnadsersättning till Uppdraget ska regleras genom 

kontaktperson/-familj avtal. 

- ersättning enligt rekommendation Socialsekreterare Se aktuellt cirkulär från 

- ersättning utöver rekommendation Områdeschef Barn Kommunförbundet. 
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Underrättelse till försäkringskassan om att barn med Socialsekreterare 2 § förordningen om 

underhållsstöd placerats i familjehem eller HVB- underhållsstöd 

hem respektive återflyttat till boförälder jämfört med 11 § 
lagen om 
underhållsstöd 

Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov Områdeschef Barn OBS! Ansökan om överflyttning 5 kap. 3 § SoF 

av god man/förvaltare av vårdnaden beslutas av 
socialnämnden. 

Beslut om anmälan till överförmyndaren om att Områdeschef Barn 5 kap. 3 § SoF 

behov av god man/förvaltare inte längre föreligger 

Beslut om anmälan till överförmyndaren om för- Områdeschef Barn Avser all slags egendom och 5 kap. 3 § SoF 

hållanden betr. förvaltningen av underårigs egendom inkomster inklusive 
tilläe:e:spension 

Beslut om anmälan till försäkringskassa om att Socialsekreterare 3 kap. 15 § AFL 

nämnden skall uppbära del av sjukpenning för den 
som bereds vård i sådant hem för vård eller boende 
eller familjehem enligt SoL som ger vård och 
behandling åt missbrukare av alkohol eller narkotika 
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6.3 Vård enligt LVU 
Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum 

Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård enl. Utskottet för arbete och 4 §LVU 

LVU lärande 

Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och Utskottet för arbete och 6§lst.LVU 

ungdom under 20 år lärande 
Ordforande i avvaktan på 
utskottets beslut 

Beslut om att begära polishandräckning för Områdeschef Barn 45 § 2. LVM 

inställelse vid LYD-placering 

Begäran om förlängd tid för ansökan om vård Avdelningschef IFO 8 §LVU 

Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge Utskottet för arbete och 11 § 1 stLVU 

skall vistas under vårdtiden lärande 
Ordförande i avvaktan på 
utskottets beslut 

Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem Utskottet för arbete och 11 §2st.LVU 

under vårdtiden lärande 
Ordförande i avvaktan på 
utskottets beslut 

Övervägande om vård med stöd av 2 § L VU Utskottet för arbete och 13 § 1 och 2 st L VU 

fortfarande behövs lärande 

Prövning av om vård med stöd av 3 § L VU skall Utskottet för arbete och 13 § 1 och 3 st L VU 

upphöra lärande 
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Beslut om vården skall upphöra Utskottet för arbete och Beträffande kvarstående ansvar för 21 § 1 st.LVU 
lärande kommunen se Socialstyrelsens 

meddelandeblad 17/88. 

Prövning om beslut om förebyggande insats skall Utskottet för arbete och Bestämmelsen innebär att 22 § 3 stLVU 

upphöra att gälla lärande nämnden minst en gång var 6:e 
månad skall pröva om insatsen 
fortfarande behövs. 

Beslut om förebyggande insats enl. 22 § 3 st L VU Utskottet för arbete och 22 § 3 st LVU 
lärande 

Ansökan hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud Utskottet för arbete och 24 § LVU 

lärande 

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande Utskottet för arbete och Bestämmelserna innebär att 26 § 1 st. LVU 

behövs lärande nämnden minst en gång var 3 :e 
månad skall pröva om 
flyttningsbeslut fortfarande 
behövs. 

Beslut om flyttningsförbud skall upphöra Utskottet för arbete och 26 § 2 st. LVU 

lärande 

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud Utskottet för arbete och 27§1st.LVU 

lärande 

Beslut om regelbunden kontakt med särskilt utsedd Utskottet för arbete och 22 § 1 st. LVU 

kontaktperson eller behandling i öppna former lärande 
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Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt Avdelningschef IFO 9 § 3 st. LVU 

6 § L VU skall upphöra 

Beslut rörande den unges personliga förhållanden i Socialsekreterare T.ex. kortare vistelse utom familje- 11 § 4 st. LVU 

den mån beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 och hemmet eller hemmet för vård 

2 st. LVU eller boende 

Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall 
utövas 
- när överenskommelse inte kan nås med föräldern Utskottet för arbete och 14§2st.1.LVU 

eller vårdnadshavaren lärande 14 § 2 st. 1. L VU 

- när överenskommelse inte kan nås med föräldern Avdelningschef IFO, 
eller vårdnadshavaren och i avvaktan på Områdeschef Barn. 

nämndens beslut 

Övervägande om beslut om umgänge eller Utskottet för arbete och Bestämmelsen innebär att 14§3st.LVU 

hemlighållande av vistelseort enl 14 § 2 st och 2 lärande nämnden minst en gång var tredje 

fortfarande behövs månad är skyldig att överväga om 
ett beslut om umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort 
fortfarande behövs 

Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas Utskottet för arbete och 14 § 2 st. 2. LVU 

för föräldern eller vårdnadshavaren lärande 
- i avvaktan på nämndens beslut Områdeschef Barn 14 § 2 st. 2. LVU 

Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt Ordförande eller vice Jfr. 4.2.4. 30 § 2 st. LVU 

27 § L VU skall upphöra ordförand för utskottets för 
arbete och lärande e 
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Beslut om den unges umgänge med förälder eller Utskottet för arbete och 31 § LVU 

andra vårdnadshavare efter beslut om flyttnings- lärande 

förbud eller tillfälligt flyttningsförbud när överens-
kommelse inte kan nås 

Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt Socialsekreterare 32 § 1 st. LVU 

plats för läkarundersökningen 

Beslut att begära polishandräckning för att Utskottets ordförande eller OBS! Beslutanderätten kan inte 43 § punkt 1 LVU 

genomföra läkarundersökning vice ordförande delegeras till annan ledamot. 

6.4. Föräldrabalken, familjerättsärenden Jfr. 10 kap. 5 § 

& adoption I Sol 

Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum 

Godkännande av faderskapsbekräftelse, a) Socialsekreterare, Se Socialstyrelsens allmänna råd 1 kap. 4 § 1 st. FB 

A) när föräldrarna inte sammanbor Familjerättsenhet, 1988:6 Att fastställa faderskap. 

B) där föräldrarna sammanbor Växjö Utredning skall anses inledd när 
nämnden fått födelseanmälan eller 

b) Administratör rätten förklarat en man inte vara 
IFO far? enligt 1 kap. 2 § FB. 
Tingsryd I 

Godkännande av faderskapsbekräftelse Socialsekreterare, Det som sägs i 1 kap. 4§ FB om 1 kap 9 § FB 
Familj erättsenhet, bekräftelse av faderskap tillämpas 
Växjö också i fråga om bekräftelse av ett 

föräldraskap 

Beslut om att inleda utredning om fastställande av Enhetschef familj erättsenhet, 2 kap. 1 § FB 

faderskap när dom eller bekräftelse finns och Växjö 
faderskapet kan ifrågasättas 
Beslut om att inleda utredning om fastställande av Enhetschef familj erättsenhet, 2 kap. 8 a § FB 

faderskap Växjö 
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Beslut om att återuppta nedlagd utredning Enhetschef familj erättsenhet, 2 kap. 1 § och 2 
Växjö kap. 8 a § FB 

Beslut om rättsgenetisk undersökning Enhetschef familj erättsenhet, 2 kap. 6§ FB 
Växjö 

Beslut om att inleda utredning om någon annan man Enhetschef familj erättsenhet, Beslut att inte påbörja utredning 2 kap. 9§ 1st FB 

än den som är gift med barnets moder kan vara far Växjö eller lägga ned en påbörjad 

till barnet. utredning ligger på 
kommunstyrelsen. 

Beslut om att inleda utredning om det kan antas att Enhetschef familj erättsenhet, Ett sådant fall kan undantagsvis 2 kap. 9§ 1 st FB 

en kvinna ska anses som barnets förälder enligt 1 Växjö aktualiseras om barnet har 

kap. 9§ FB istället för den man som är gift med tillkommit genom assisterad 

barnets moder befruktning enligt 1984 eller 1988 
års lag och barnets mor ingår 
äktenskap innan barnet föds, prop. 
2004/05:137 

Beslut om överflyttning av faderskaps- och Enhetschef familj erättsenhet, 2 kap 3§ FB 

föräldraskapsutredning till annan kommun Växjö 

Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap Socialsekreterare 3 kap. 5 § 2 st. 
Familj erättsenhet och 6§ 2 st FB 
Växjö 

Beslut att väcka och föra talan i mål om föräldraskap Socialsekreterare 3 kap. 14 § FB 
Familj erättsenhet 
Växjö 

Beslut att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, Socialsekreterare Se cirkulär från SKL 1998:174 6 kap. 6 § 2 st. 

boende och umgänge Familj erättsenhet 14 a § 2 st., 15 a§ 2 
Växjö st. FB 

Beslut att ruodkänna föräldrars avtal om vårdnad, Socialsekreterare Beslutet kan ej överklagas. 6kap.6§,14a§2 

boende och umgänge. Familjerättsenhet st., 15 § FB. 
Växjö 

Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads-, Socialsekreterare 6 kap 19 § FB. 

boende- och umgängesmål. Familj erättsenhet 
Växjö 
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Lämnande av upplysningar inför interimistiskt beslut Socialsekreterare 6 kap. 20 § FB 

i tingsrätt beträffande vårdnad, boende och umgänge Familj erättsenhet 
Växjö 

Beslut att utse utredare i vårdnads-, boende- och Enhetschef familj erättsenhet, 6 kap. 19 § 3 stFB 

umgänges ärenden. Växjö 

Godkänna avtal om att underhållsbidrag ska betalas Socialsekreterare Se aktuellt cirkulär, SKL 7 kap 7 § 2 st. FB 

för längre perioder än 3 månader. Familj erättsenhet 
Växjö 

Beslut att lägga ned eller att ej inleda Kommunstyrelsen Dessa ärenden får inte delegeras 2 kap 7 och 9 § FB 

föräldraskapsutredning vid ifrågasatt enligt 10 kap. 5 § SoL. 

faderskapspresumtion 
Väcka talan om överflyttning av vårdnad rörande Kommunstyrelsen Dessa ärenden får inte delegeras 6 kap. 8 § FB 

barn som rotats i enskilt hem eller i familjehem enligt 10 kap. 5 § SoL. 

Väcka talan om överflyttning av vårdnad då en eller Kommunstyrelsen Dessa ärenden får inte delegeras 6 kap. 8a § FB 

båda föräldrarna är förhindrade att utöva vårdnaden enligt 10 kap. 5 § SoL. 

Väcka talan om överflyttning av vårdnad då en eller Kommunstyrelsen Dessa ärenden får inte delegeras 6 kap. 9 § FB 

båda föräldrarna är döda. enligt 10 kap. 5 § SoL. 

Väcka talan om överflyttning av vårdnad från Kommunstyrelsen Dessa ärenden får inte delegeras 6 kap. 10 § FB 

särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 10 kap. 5 § SoL. 

Beslut om att vissa åtgärder inom hälso-och Utskottet för arbete och 6 kap 13 a § FB 

sjukvården och socialtjänsten får vidtas trots lärande. 
oenighet mellan vårdnadshavare 
Väcka talan om umgänge Kommunstyrelsen Dessa ärenden får inte delegeras 6 kap. 15 a § 1 st 

enligt 10 kap. 5 § SoL. 

Beslut om samtycke till fortsatt adoptionsförfarande A) Socialsekreterare 6 kap. 14 § SoL. 

A) Bevilja samtycke Familjerättsenhet 
B) Neka samtycke Växjö 

B) Utskottet för arbete och 
lärande 

Yttrande till domstol i adoptionsärende Kommunstyrelsen 4 kap. 10 § FB 
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6.5 Beslut i ärenden om vuxna 

Nr Arende Delegat Anmärkning Lagrum 

Beslut om att inleda utrednin;? Socialsekreterare 11 kap. 1 § SoL 

Beslut om att utredning inte skall inledas eller att Områdeschef Vuxen 11 kap. 1 § SoL 

inledd utredning skall lä2:2:as ned (barn och vuxna) 

Beslut om bistånd i form av placering på Hem för 4 kap. 1 § SoL 

vård eller boende (HVB) eller i familjehem 

- upp till 3 månader Områdeschef Vuxen 

- mer än 3 månader Utskottet för arbete och 
lärande 

Beslut om upphörande av bistånd i form av vård i Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL 

hem för vård eller boende eller i familjehem 

Beslut om ersättning till familjehem (arvode och Uppdraget ska regleras genom 

omkostnads ersättning) avtal med familjehemmet. 

- enligt norm och riktlinjer Se aktuellt cirkulär från Sveriges Socialsekreterare 

- över norm och riktlinjer Kommuner och Landsting (SKL) Socialnämnd 

Beslut om ersättning från den enskilde till Socialsekreterare 8 kap. 1 § SoL och 6 

kommunen för missbruksvård i form av plats vid kap. 1 § SoF 

hem för vård eller boende eller i familjehem (vuxna) 

Särskilda kostnader i samband med placering på 

HVB eller i familjehem, eller kostnader för extern 

öppenvård 
- upp till I 0% av beloppet Socialsekreterare 

- 10-50% av basbeloppet Områdeschef Vuxen 

- mer än 50% av basbeloppet Utskottet för arbete och 
lärande 
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Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL 

Beslut om upphörande av kontaktperson/-familj Områdeschef Vuxen 4 kap. 1 § SoL 

Beslut om förordnande och entledigande 
- av kontaktperson Socialsekreterare 

- av kontaktfamilj Socialsekreterare 

Beslut om arvode och omkostnadsersättning till Uppdraget ska regleras genom 

kontaktperson/-familj avtal. 

- ersättning enl. rekommendation Socialsekreterare Se aktuellt cirkulär från 

- ersättning utöver rekommendation Områdeschef Vuxen Kommunförbundet 

Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser för Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL 

missbrukare 

Beslut om ersättning för missbruksvård i form av Socialsekreterare 8 kap. 1 § 1 st. SoL 

plats i hem för vård eller boende eller i familjehem och SoF 6 kap. 1 § 

(vuxna) 

Beslut om bistånd i form av anhörigstöd Socialsekreterare Gäller ej stöd från 5 kap 
anhörigsamordnare 

Beslut om att underrätta försäkringskassa om att Socialsekreterare 17 kap. 1 § AFL, 

nämnden skall uppbära ersättning enligt AFL som 9 kap. 2 § SoL 

ersättning för ekonomiskt bistånd som utgivits som 

förskott på förmån 

Beslut om att föra talan om ersättning hos Avdelningschef IFO 9 kap. 3 § 1 st. 

förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap 2 § och SoL 

8 kap. 1 § SoL 
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Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt Områdeschef Vuxen 9 kap. 4 § SoL 

8 kap. 1 §, 9 kap. 1 § och 9 kap. 2 § 

Beslut om framställning om överflyttning av ärende Områdeschef Vuxen Avser även ärenden enligt L VU 16 kap. 1 § SoL 

till annan kommun ochLVM. 

Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan Områdeschef Vuxen 16 kap. 1 § SoL 

kommun 

Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov Områdeschef Vuxen OBSl Ansökan om överflyttning 5 kap. 3 § SoF 

av god man/förvaltare av vårdnaden beslutas av 
socialnämnden 

Beslut om anmälan till överförmyndaren om att Områdeschef Vuxen 5 kap. 3 § SoF 

behov av god man/förvaltare inte längre föreligger 

6.6 Vård av missbrukare enligt LVM 
Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum 

Beslut om att inleda utredning om det finns skäl för Områdeschef Vuxen 7§LVM 

tvångsvård 

Beslut om att utredning inte skall inledas eller att Områdeschef Vuxen 7§LVM 

påbörjad utredning skall läggas ned alternativt 
övergå i en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL 
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Beslut om vilken tjänsteman som skall svara ror Områdeschef Vuxen 8§LVM 

kontakterna med missbrukaren och olika vårdgivare 

Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för Socialsekreterare Beslut om läkarundersökning skall 9§LVM 

undersökningen fattas om sådan inte är uppenbart 
obehövlig. 

Beslut om omedelbart omhändertagande av Utskottets ordförande eller Beslutet skall dokumenteras och 13 § LVM 

missbrukare utskottets vice ordförande, skrivas under av beslutsfattaren. 
eller ledamot i utskott med Muntliga beslut bör endast 
flest tjänstgöringsår förekomma i sådana akuta 

situationer när dokumentation och 
underskrift inte kan avvaktas. 
Sådana beslut dokumenteras i 
efterhand. 

Upphävande om omedelbart omhändertagande, om Utskottets ordförande 18b§LVM 

det inte längre finns skäl för omhändertagande 

Yttrande till åklagarmyndigheten beträffande den Områdeschef Vuxen 46 § LVM 

som vårdas enl. L VM 

Beslut om att begära polishandräckning för att föra Områdeschef Vuxen 45 § I. LVM 

en missbrukare till läkarundersökning 

Beslut om att begära polishandräckning för Områdeschef Vuxen 45§2.LVM 

inställelse vid L VM-hem eller sjukhus 

Beslut om ersättning från den enskilde till Socialsekreterare 8 kap. 1 § SoL och 6 

kommunen för missbruksvård i form av plats vid kap. 1 § SoF 

hem för vård eller boende eller i familjehem (vuxna) 
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Överklagande och yrkande om inhibition när Delegaten i Beslutet avser inte 10 kap. 1-2 §§ SoL, 

förvaltningsdomstol ändrat nämndens beslut och ursprungsförslaget myndighetsutövning mot enskilda i 4 kap. 10 §, 6 kap 

detta beslut ursprungligen fattats av delegaten samt ärenden av principiell beskaffenhet 33 § och 34 § 3. KL 

avgivande av yttrande i SoL-, L VU- och L VM- eller annars av större vikt Gfr. RÅ 

ärenden där ursprungsbeslutet fattats av delegat 1994 ref 67). 

Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande Chef för arbete och lärande Beslutet fattat av nämnd/utskott 10 kap. 1-2 §§ SoL, 

till förvaltningsdomstol i SoL-, LVU- och LVM- men brådska råder och 6 kap. 36 § KL 

ärenden nämnd/utskott kan inte avvaktas. 

Yttrande till allmän domstol i brottmål Avdelningschef IFO 31 kap. 1 § 1 st. BrB 

8. Elevärende, Vuxenutbildningen 

Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum 

8.1 Antagning av elever i vuxenutbildningen 
Ansökan från elev till annan kommun Rektor 20 kap 14 § SL 

Mottagning av sökande ska tas emot till utbildning för Rektor 20 kap 22 § SL 

vuxna 

Antagning av sökande till utbildning på gymnasial Rektor 20 kap 23 § SL 

nivå 

Beslut om mottagande av elev till särskild utbildning Rektor 21 kap 7 § SL 

för vuxna 
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8.2 Svenska för invandrare (SFI) 
Mottagande av sökande till svenska för invandrare I Rektor 

I 
122 kap 15 § SL 

11 Alkohollagen 

Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum 

Beslut i ärenden rörande stadigvarande Kommunstyrelsen Avser ny ansökan 8 kap. 2 § 

serveringstillstånd i lokal där tillstånd ej tidigare Alkohollagen (AL) 

funnits 

Beslut bifall i ärenden rörande stadigvarande Alkoholutredare 8 kap 2 § AL 

serveringstillstånd i lokal där tillstånd tidigare 
funnits 
Beslut avslag i ärenden rörande stadigvarande Kommunstyrelsen 8 kap 2 § AL 

serveringstillstånd i lokal där tillstånd tidigare 
funnits 
Beslut om ändring av tidigare meddelat Alkoholutredare 8 kap 2 § AL 

stadigvarande serveringstillstånd avseende 
serveringslokal, alkoholdryck och serveringstid 
mellan klockan 11.00-01.30 
Beslut om tillfälligt förlängd serveringstid (utöver Alkoholutredare 8 kap 19 § AL 

normaltid) 

Alkoholutredare Tillfällig utökning max 5 dagar 8 kap 2 § AL 

Beslut om tillfällig utökning av serveringsyta 
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Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till Alkoholutredare 8 kap 2 § AL 

allmänheten och slutna sällskap 

Beslut i ärenden rörande särskilt tillstånd för Kommunstyrelsen 8 kap 2 § AL 

provsmakning (provsmakning vid 
tillverknings stället) 
Beslut i ärenden rörande stadigvarande Kommunstyrelsen 8 kap 4 § 

serveringstillstånd i samband med 
cateringverksamhet för slutna sällskap 
( cateringtillstånd) 
Beslut bifall i ärenden rörande stadigvarande Alkoholutredare 8 kap 14 § 

serveringstillstånd gemensam serveringsyta 
Beslut avslag i ärenden rörande stadigvarande Kommunstyrelsen 8 kap 14 § 

serveringstillstånd gemensam serveringsyta 

Beslut om tillfälligt tillstånd för provsmakning Alkoho I utredare 8 kap 6 § p.2 AL 

(mässtillstånd) 
Beslut med anledning av ansökan från konkursbo Alkoholutredare Ansökan skall behandlas med 9 kap. 12 § AL 

om att få fortsätta rörelsen. förtur 

Beslut om att avslå ansökan när sökanden ej har Alkoholutredare Författning 

godkänt kunskapsprov efter tredie försöket 
Beslut om återkallelse av serveringstillstånd Kommunstyrelsen 9 kap. 18 § AL 

Beslut om att meddela tillståndsinnehavare varning Kommunstyrelsen 9 kap. 17 § AL 

avseende serveringstillstånd 
Beslut om att meddela tillståndshavare erinran Alkoho I utredare 9 kap. 17 § AL 

avseende serveringstillstånd 
Yttrande till överprövande instans vid Kommunstyrelsens 10 kap 1 § AL 

överklagande av delegats beslut Ordförande 
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Beslut om att förbjuda detaljhandel av folköl eller Kommunstyrelsen 9kap.19§AL 

servering av folköl 

Beslut om att meddela varning till den som Kommunstyrelsen 9kap.19§AL 

bedriver detaljhandel med eller servering av folköl 

Beslut om förbud eller inskränkning av försäljning Kommunstyrelsen 3 kap. 10 § AL 

av alkoholdrycker för visst tillfälle 

Beslut om nedsättning och avskrivning av Chef för arbete och 

ansöknings- och tillsynsavgift lärande 

12 Yttranden och anmälningar m.m. -
till förvaltningsdomstol, allmän 
domstol och andra myndigheter 

Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum 

Beslut 
Beslut att ordna gravsättning Avdelningschef IFO Kommunen har rätt till ersättning 5 kap. 2 § begrav-

för kostnaderna av dödsboet. ningslagen 

Yttranden 
Yttranden i planfrågor skickade från Plan- och Chef för arbete och 

miljökontoret och som inte är av stor socialpolitisk lärande 

betydelse för samhällsutvecklingen. 

Yttrande enligt namnlagen Avdelningschef IFO 45 och 46 §§ 
Namnlagen 
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Yttrande i körkortsärende Socialsekreterare 3 kap. 8 § och 
5 kap. 2 § kör-
kortsförordningen 

Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass Socialsekreterare 3 § 2 st 

utan vårdnadshavarens medgivande Pass förordningen 

Yttrande beträffande äktenskapsdispens Socialsekreterare 15kap. l §ÄB 

Yttrande i ärenden om förordnande av god man Socialsekreterare 11 kap. 16 § 2 st. 

eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år FB 

Yttranden angående värdeautomatspel Alkoholutredare 44 § Lotterilagen 

Upplysningar i vapenärenden Socialsekreterare Uppgifter får endast lämnas ut om 
den enskilde har samtyckt till det 
(JO 1983/84 s. 188 f.). 

Yttrande till allmän domstol när den som begått Avdelningschef IFO 31 Kap. 2 § 1 st BrB 

brottslig gärning kan bli föremål för LVM-mål 

Yttrande till allmän domstol i brottsmål Avdelningschef IFO 31 Kap. 1 § 1 st BrB 

Yttrande till åklagarmyndighet Områdeschef Barn 11 §Lagom 
särskilda bestäm-
melser om unga 
lagöverträdare 

Yttrande till åklagare vid åtalsprövning Avdelningschef IFO 46 § LVM 

Yttrande till åklagare med anledning av eventuell Områdeschef Barn 31 Och 33 §§lagom 

utredning beträffande den som är under 15 år särskilda 
bestämmelser om 
unga lagöver-
trädare 
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Yttrande över ansökan om rättshjälp genom Avdelningschef IFO 3 § Lagen om 

offentligt biträde samt yttrande över offentligt biträde 

kostnads beräkning samt 7 § Förord-
ningen om offentligt 
biträde 

Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare Avdelningschef IFO 29 § smittskydds-
lagen 

Anmälningar 

Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot Områdeschef Barn Avser misstanke om brott enligt 12 kap. 10 § SoL 

underårig samt vissa grövre brott BrB 3, 4 och 6 kap. samt ' 

misstanke om brott för vilket inte 
är föreskrivet lindringare straff än 
fängelse två år. 

Beslut om polisanmälan angående brott som Avdelningschef IFO 12 kap. 10 § SoL 

hindrar nämndens verksamhet 10 kap. 2 § OSL 

Ta emot rapport om missförhållanden enl. Lex Chef för arbete och Anmälan till Inspektion för vård 14 kap. 3 § SoL 

Sarah lärande och omsorg (IVO) om f tvecklingsledarn missförhållanden i kommunens 

FO chef vuxen egen verksamhet - Lex Sarah görs 

IFO chef ba111 av socialnämnden 

Dödsboanmälan Socialsekreterare Folkbokföringsmyndighet skall 20 kap. 8 a § ÄB 

underrättas om vem som är delegat 

Bevista/an 

Begäran hos åklagare om förande av bevistalan Områdeschef Barn 38 §lagom 
särskilda bestäm-
melser om unga 
lagöverträdare 
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13 Arbetsmiljö 
Nr Arende Delegat Anmärkning Lagrum 

Inom ramen för tilldelad budget arbetsgivaransvar i Områdeschefer 

arbetsmil i öfrågor 

14 Kommunallagen 

Nr Arende Delegat Anmärkning Lagrum 

Utskottets ordförande KL 1991:900 

Beslut i brådskande ärenden i enlighet med det som 
föreskrivs i kommunallagen 

Ersättare 

Eventuell ersättare till delegat anges inom parantes. Där ersättare inte anges gäller följande. Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande får beslut fattas av 

kommunstyrelsens vice ordförande. Vid förfall för tjänsteman får, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av förvaltningschef. Vid förfall för kommunchef 

får, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av kommunstyrelsens ordförande. Varje överordnad chef har minst samma befogenhet som underställd 

personal. 



Ärende 23 

Kom mu növergri pa nde 

kontrollmål för år 2018 inom 

intern kontroll för Tingsryds 

kommun 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02 

Justerare 

§ 223 

Kommunövergripande kontrollmål för år 2018 inom intern 

kontroll för Tingsryds kommun 
Dnr 2017/611 007 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer följande kommungemensamt kontrollmål i 

Tingsryds kommuns interna kontroll 2018, gällande samtliga nämnder, 

bolag och stiftelser: 

Kontrollera att rutinerna för att möta hot och våld mot kommunens 

anställda och politiker efterlevs. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i beslut 2012-05-31 fastställt i reglementet för 

Tingsryds kommuns interna kontroll. Av reglementet framgår att 

kommunstyrelsen ansvarar för att årligen fastställa kommunövergripande 

kontrollmål för samtliga nämnder och styrelser. 

Kommunstyrelsen har tidigare antagit nedanstående kontrollmål: 

2013 Kontrollera ifall personal använder kommunens egendom för privat 

bruk. 
2014 Kontrollera så att kommunens användning av sociala medier följer 

gällande riktlinjer. 
2015 Kontrollera att kommunen följer ingångna avtal vad gäller 

upphandling av varor och tjänster, eller om det förekommer otillåten 

upphandling. 
2016 Kontrollera hur det säkerställs att kommunens tjänstegarantier 

uppfylls. 
2017 Kontrollera rutiner för utlämning och återlämning av nycklar, 

passerkort/id-kort, inloggning etc. vid upphörande eller byte av tjänst eller 

uppdrag inom kommunen samt utlämning av sådant till utomstående. 

Ärendets beredning 

Centrala chefsgruppen (CCG) har som uppgift att välja ut lämpliga förslag 

till gemensamma kontrollmål som kommunstyrelsen kan besluta om. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchefen, 2017-09-29 

I Otdragsbestyrkande 



Ärende 24 

Policy om gåvor och 
• 0

m1nnesgavor 

' 
t 
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~Tingsryds 
~kommun 

Personalutskottet 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-09-11 

§ 35 

Policy om gåvor och minnesgåvor 
Dm: 2017/423 020 

Personalutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till policy om gåvor och 
minnesgåvor till kommunens anställda och förtroendevalda. 

Reservation 

Patrick Ståhlgren reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beskrivning av ärendet 

11 (15) 

Personalchef Helena Clemedtson informerar om policy för gåvor och 
minnesgåvor. Frågan gäller om kommunen kan skänka medel till välgörande 
ändamål i stället för blommor till begravningen. Ekonomistyrningsverket 
rekommenderar att kommuner inte ska skänka minnesgåvor och liknande till 
välgörande ändamål. Förslag till revidering föreligger, bilaga PU 35A.2017. 
Se även "Kan myndigheter lämna bidrag till välgörande ändamål?", 
Ekonomistyrningsverket, bilaga PU 35B.2017. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar att skrivning i policyn gällande kondolering 
ändras till: ...... (blommor till begravningen eller motsvarande minnesgåva). 

Tomas Blomster (S) yrkar att policyn revideras enligt förslag. 

Anna Johansson ( C) avstår från att rösta. 

Personalutskottet finner att policyn ska föreslås revideras enligt förslag. 

Beslutsunderlag 

Policy om gåvor och minnesgåvor, antagen KF 2017-02-27. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Personalchef 
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Policy om gåvor och minnesgåvor till kommunens anställda och 

förtroendevalda 

Minnesgåva 
Minnes gåva från Tingsryds kommun tilldelas den som under minst 25 år haft uppdrag som 

förtroendeman eller den som är anställd och varit anställd i 25 år. 

Minnesgåvoma till anställda administreras av personalavdelningen. Om den anställde anmäler till 

personalavdelningen före 1 juni att 25 års anställningstid uppnåtts, kan minnesgåva ges före årets 

slut. De personer som är berörda fär en fullmalet/rekvisition att välja och inhandla minnes gåva upp 

till ett värde av 18 % av prisbasbeloppet inldusive moms. Minnesgåvan ska vara av ett bestående 

värde. Personer som :far minnesgåva bjuds in till kommunen för att visa sin gåva och 

uppmärksammas för sin arbetsinsats. 

Kommunfullmäktiges presidium beslutar om utdelning av minnesgåva till förtroendemän. 

Minnesgåva utges endast en gång. 

De som har rätt till gåva, har också rätt att avstå från den. 

Gåva vid SO-årsdag 
Kommunen som arbetsgivare och uppdragsgivare uppvaktar bara förtroendevalda och 

tillsvidareanställda vid deras SO-årsdagar. Anställningstidens längd har betydelse för gåvans 

omfattning som dock inte :far vara större än 2,5 % av pris basbeloppet inklusive blommor och 

moms. Närmaste chef är ansvarig för att överlämna kommunens present vid 50-årsdagen. 

Gåva vid avgång ur tjänst 
Tillsvidareanställd som uppnått en sammanlagd anställningstid av minst fem år erhåller vid avgång 

ur tjänst en gåva som inte :far vara större än 2,5 % av prisbasbeloppet inldusive blommor och 

moms. 

Kondolering , 

Då anställd avlidit skall närmaste chef ansvara för att bevaka att lämplig kondolering framförs från 

kommunen (kontakter med anhöriga, blommor till begravningen o dyl.). Omfattningen av 

kondoleringen :far inte vara större än 2,5% av prisbasbeloppet inklusive moms. 
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2017-09-13 Bidrag till välgörande ändamål - Ekonomlstyrnlngsverket 1s i l Dl~ 'P u s ? 'f>. ~Q J 7 

-Kan mynd-igheter lämna bidra..g -till välgörande ändamål? 
Ändamålet med förvaltningsanslaget är att det ska användas till förvaltningskostnader, dvs. lokalkostnader, personalkostnader 

·och dylikt. 

Myndigheternas förvaltningsanslag bör därför inte användas för att skänka medel till välgörande ändamål, välgörenhetsfonder, 

ideella organisationer och liknande, om det inte är en del av myndighetens verksamhet och framgår av reglerings brev eller 

annat beslut av regeringen. Om det finns ett sådant beslut ska beloppet, till exempel en gåva till Läkare utan gränser eller 

annan ideell organisation, redovisas som lämnat bidrag i transfereringsavsnittet. 

Senast uppdaterad: 2015-05-22 

http://www.esv.se/statens-ekonoml/redovisningffragor-och-svarflopande-redovlsnlngfbldrag-tlll-valgorande-andamal/ 1/1 
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~Tingsryds 
~kommun 

Personalutskottet 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

2017-09-11 

§ 34 

Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter 
Dnr: 2017/573 003 

Personalutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner handlingsplan för lika rättigheter och 
möjligheter i Tingsryds kommun. 

Beskrivning av ärendet 

10 (15) 

Den 1 januari 2017 trädde förändringar i diskrimineringslagen i kraft. I den 
nya diskrimineringslagen är det krav på aktiva åtgärder. Kravet på aktiva 
åtgärder innebär att Tingsryds kommun som arbetsgivare ska arbeta 
förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och verka för 
lika rättigheter och möjligheter utifrån samtliga dislaimineringsgrunder. 
Detta genom att fortlöpande genomföra ett arbete i fyra steg inom fem 
områden. De fem områdena är; arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis 
om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, 
utbildning och kompetensutveckling samt möjligheter att förena 
förvärvsarbete och föräldraskap. Kravet på aktiva åtgärder innebär också att 
främja en jämn könsfördelning samt att ta fram riktlinjer och rutiner för att 
förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Kravet på 
lönekartläggning utökas också till att ske varje år i stället för som tidigare 
vart tredje år. 

Handlingsplanen för lika rättigheter och möjligheter har därför genomgått en 
betydande omarbetning. Varje år ska handlingsplanen revideras och resultat 
och analys av aktiviteterna ska tillföras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från personalchef, 2017-08-25. 
Handlingsplan, antagen KF 2010-08-26, § 103, med omarbetningar 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Personalchef 

14: .... _ 
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- Tingsryds 
• kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Helena Clemedtson 
0477 44140 

helena.clemedtson@tingsryd.se 

2017-08-25 

Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i Tingsryds kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i Tings

ryds kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Den 1 januari 2017 trädde förändringar i diskrimineringslagen i kraft. I den nya diskri

mineringslagen är det krav på aktiva åtgärder. Kravet på aktiva åtgärder innebär att 

Tingsryds kommun som arbetsgivare ska arbeta förebyggande och främjande för att 

motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter utifrån samtliga 

diskrimineringsgrunder. Detta genom att fortlöpande genomföra ett arbete i fyra steg 

inom fem områden. De fem områdena är; arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis 

om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och kom

petensutveckling samt möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Kravet på 

aktiva åtgärder innebär också att främja en jämn könsfördelning samt att ta fram riktlin

jer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Kra

vet på lönekartläggning utökas också till att ske varje år i stället för som tidigare vart 

tredje år. 

Handlingsplanen för lika rättigheter och möjligheter har därför genomgått en betydande 

omarbetning. Vaije år ska handlingsplanen revideras och resultat och analys av aktivite

terna ska tillföras. 

Tingsryd 2017-08-25 

Helena Clemedtson 
Personalchef 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477-441 00 (vx) 0477-313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tlngsryd.se 
www.tingsryd.se 
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- Tingsryds 
W kommun 

Kommunlednl_ngs
förvaltningen 

Fastställd 
Handlingsplan 

DokumenttypDokument 

1(10) 
Personalhandboken 

Senast reviderad 
2016-08-03 

KF § 103 
2010-08-26 : 

I 

Diarienummer 
2013/149 003 

Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i Tingsryds 

kommun 2018 

Bakgrund 

Den 1 januari 2017 träder förändringar i tredje kapitel i dislaimineringslagen i kraft. I den nya 

diskrimineringslagen är det krav på aktiva åtgärder. Kravet på aktiva åtgärder innebär att 

Tingsryds kommun som arbetsgivare ska arbeta förebyggande och främjande för att motverka 

dislcriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter utifrån s~tliga dislcriminerings

grunder. Detta genom att fortlöpande genomföra ett arbete i fyra steg inom fem områden. De 

fem områdena är; arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställ

ningsvilllcor, rekrytering och befordran, utbildning och kompetensutveckling samt möjligheter 

att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Kravet på aktiva åtgärder innebär också att främja 

en jämn könsfördelning samt att ta fram riktlinjer och rntiner för att förhindra trakasserier, 

sexuella trakasserier och repressalier. Nytt är också omfattningen och graden av specificering 

av kraven på hur arbetet med de aktiva åtgärderna ska redovisas och dokumenteras. Kravet på 

lönekartläggning utökas också till att ske varje år i stället för som tidigare vart tredje år. Även 

kraven på metod och innehåll i lönekartläggningen har skärpts. 

Enligt dislcrimineringslagen är det förbjudet att diskriminera någon utifrån någon av dessa 

grunder; 
-kön 
- könsöverslaidande identitet eller uttryck 

- etnisk tillhörighet 
- religion eller annan trosuppfattning 
- funktionsnedsättning 
- sexuell läggning 
-ålder 

Definition av diskrimineringsgrundema återfinns i slutet av dokumentet, bilaga 1. Arbetsgi

vare och arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möj

ligheter i arbetslivet oavsett diskrimineringsgrunderna, och särsldlt motverka diskriminering i 

arbetslivet på sådana grunder. Sådan samverkan sker förntom i det vardagliga arbetet, till stor 

del genom den Centrala arbetsmiljökorn.mitten. I korn.mitten finns arbetsgivarrepresentanter 

från de olika förvaltningarna samt fackliga huvudorganisationer representerade. För Tingsryds 

kommuns övergripande mål för jämställdhets- och mångfaldsarbetet hänvisas till Policyn om 

förbud mot diskriminering i arbetslivet. 

Aktiva åtgärder- ett arbete i fyra steg inom fem områden 

Arbetsgivaren ska kontinuerligt arbeta med följande fyra steg inom respektive område 
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1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns 

andra hinder för arbetstagares och arbetssökandes lika rättigheter och möjligheter 

2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder 
3. genomföra de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas 

4. följa upp och utvärdera arbetet 

Om någon blir trakasserad 

Det är arbetsgivarens ansvar att se till så att inte någon arbetstagare utsätts för trakasserier. 

Arbetsgivaren ska också främja lika rättigheter och möjligheter samt arbeta förebyggande för 

att förhindra trakasserier. När företrädare för Tingsryds kommun som arbetsgivare får vetskap 

om att trakasserier förekommer, ska vederbörande utan dröjsmål se till att ärendet utreds, att 

nödvändiga åtgärder vidtas och att uppföljning sker. Handläggning av ärenden gällande an

ställda genomförs av närmaste chef med stöd av Personalavdelningen. För mer information 

om denna process hänvisas till dokumentet "Handlingsplan mot kränkande särbehandling i 

arbetslivet". 

Handlingsplan för aktiva åtgärder 

Handlingsplanen är uppdelad i fem avsnitt: arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om 

löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och kompetensut

veckling, samt möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Dessa sammanfaller 

med diskrimineringslagens paragrafer, se bilaga 2. Handlingsplanen innefattar en kortare text 

där respektive område introduceras och därefter preciseras de aktiviteter som Tingsryds kom

mun genomför och/eller planerar att genomföra för att nå målen. Vissa aktiviteter är årligen 

återkommande medan andra är specifika för året. Planen fastställs varje år i samband med lö

nekartläggningen. 
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Arbetsförhållanden 

Området "Arbetsförhållanden" innebär att se till att arbetsförhållandena passar alla anställda 

oavsett diskrimineringsgrund. Tingsryds kommun ska som arbetsgivare undersöka och analy
sera både psyldska och fysiska arbetsförhållanden utifrån samtliga sju diskrimineringsgrun

der. Söm exempel bör bland annat undersöka, analysera och vidta åtgärder så att inte någon 
missgynnas av arbetsldimatet eller anställningsformema, till exempel på grund av sin religion, 

ålder, sexuella läggning eller funktionsnedsättning. Att arbeta för lika rättigheter och möjlig

heter för alla medarbetare är en ständigt pågående process som ska genomsyra övriga HR-pro

cesser och styrande dokument. Frågan ska också kontinuerligt lyftas ute i arbetsgrupper och 
ledningsgrupper och vara en del av den ordinarie verksamhetsutvecldingen. Tingsryds kom

mun använder sig av medarbetarenkät, medarbetarsamtal, skyddsronder och arbetsplatsträffar 

som olika metoder ror att undersöka det aktiva arbetet inom diskriminering. 

Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor 

Området "Löner och andra anställningsvillkor" omfattar arbetsgivarens generella förhåll
ningssätt i form av riktlinjer, lcriterier för lönesättning och andra liknande ställningstaganden. 

Även bestämmelser och praxis som rör löneförmåner till exempel bostads- eller reseförmåner 

ingår. Undersökningen ska göras på en övergripande nivå- det handlar alltså inte om att göra 

någon kartläggning av personliga förhållanden på individnivå. Arbetet ska i den här delen ske 

utifrån alla diskrimineringsgrunder till sldllnad från den årliga lönekartläggningen som endast 

behöver göras utifrån kön. 

Löner och andra anställningsvillkor ska bidra till att arbetsgivaren når målen för sin verksam

het. Den ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang och intresse samt bidra till arbets

tillfredsställelse och utveclding av verksamheten. Lönepolitiken ska också verka som ett inci
tament för att kunna rekrytera, behålla och utveclda kompetent personal i Tingsryds kommun. 

I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osaldiga skillnader i lön och andra anställningsvill

kor mellan kvinnor och män kartlägger och analyserar Tingsryds kommun varje år: 

• Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas, 

• Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika 
eller likvärdigt, 

• Löneskillnader mellan grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar an
ses vara kvinnodominerat och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att be
tralcta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodo

minerat. 
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Rekrytering och befordran 

Området "Rekrytering och befordran" innebär bland annat att arbetsgivaren ska arbeta för att 

alla oavsett diskrimineringsgrund får möjlighet att söka lediga jobb. Inom området "rekryte

ring och befordran" ingår till exempel riktlinjer och rutiner för extern och intern rekrytering 

samt befordran. Det kan bland annat handla om att se över hur lediga arbeten annonseras, hur 

annonser utformas och hur intervjuer går till. Tingsryds kommun arbetar aktivt för att verka 

för att alla människor ska finna det möjligt att söka lediga anställningar hos kommunen. På de 

arbetsplatser där det inte råder en huvudsaldig jämn fördelning mellan könen eftersträvas att 

vid nyrekrytering efterha.I1:d öka andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet, om 

inte särskilda skäl talar emot sådana åtgärder. All rekrytering ska ske så att behovet av kom

petens tillgodoses på såväl kort som lång sikt. Med ett professionellt förhållningssätt ska 

Tingsryds kommun alctivt arbeta för mångfald och mot diskriminering i rekryteringsförfaran

det, under introduktionen och hela anställningstiden. 

Utbildning och kompetensutveckling 

Området "Utbildning och övrig kompetensutveckling" innebär att arbetsgivaren ska arbeta för 

att alla arbetstagare får möjlighet till kompetensutveckling oavsett diskrimineringsgrund. Ar

betsgivaren bör se till att insatser för kompetensutveckling och kunskapsöverföring kommer 

alla anställda till del på ett likvärdigt sätt. Arbetsgivaren ska också sträva efter en jämn fördel

ning mellan kvinnor och män när det gäller utbildning och kompetensutveclding. 

Tingsryds kommun har en utbildningsplan som revideras varje år. I denna specificeras utbild

ningsinsatser som genomförs årligen, såväl kommunövergripande som yrkes- och uppgifts

specifika. 

Möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap 

Området "Möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap" innebär att arbetsgivare 

ska underlätta för arbetstagare att förena förvärvsarbete med föräldraskap. I arbetet med att 

· underlätta att förena arbete och föräldraskap bör arbetsgivare uppmärksamma faktorer i ar

betslivet som kan försvåra möjligheterna att ta ansvar för barn och hem. Det kan till exempel 

handla om att begränsa övertid eller arbete på obekväm arbetstid eller att införa flextid. Det 

kan också handla om att ge föräldralediga möjlighet att hålla kontakt med arbetsplatsen ge

nom att informera om sådant som händer på arbetsplatsen och bjuda in till utvecldingssamtal 

och personaldagar. 

Att kunna förena arbete och yrkesutveckling med föräldraskap är en lagstadgad rättighet. Hur 

väl en arbetsgivare möjliggör detta kan ibland vara avgörande för beslutet att acceptera en 

tjänst eller ett uppdrag. Gravida eller föräldralediga ska inte på något sätt missgynnas i arbetet 

- vare sig det gäller rekrytering, kompetensutveclding, lön eller uppdrag. Som förälder ska 

man ha samma möjlighet till anställning och utveclding inom Tingsryds kommun. Statistik 

från Statistiska Centralbyrån visar att kvinnor fortfarande i hög utsträckning har huvudansva

ret för barn och hushåll. Tingsryds kommun ska uppmuntra både män och kvinnor att vara 

föräldralediga och anstränga sig för att inom ramen för varje uppdrag vara flexibla och tillmö

tesgå medarbetarnas behov och önskemål. Föräldralediga ska kunna ta del av information, ut

vecklingsåtgärder och andra alctiviteter som genomförs på arbetsplatsen. 
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Årligen återkommande aktiviteter 

• Informera och säkerställa att alla medarbetare har god kännedom om planen för lika 

rättigheter och möjligheter samt vad man gör om någon blir utsatt för diskriminering 

och trakasserier. 

Mål: Sprida kunskap om Tingsryds kommuns likabehandlingsarbete samt arbete med 

att motverka diskriminering och trakasserier. 

Ansvar: Respektive chef 

• Genomföra årlig arbetsmiljöskyddsrond tillsammans med berörda fackförbund. 

Mål: Säker~tälla att Tingsryds kommun har en arbetsmiljö som lämpar sig för alla 

medarbetare. 

Ansvar: respektive chef 

• Genomföra årlig lönekartläggning 

Mål: Säkerställa att Tingsryds kommun inte har osakliga lönesldllnader mellan kvinnor 

och män som utför lika eller likvärdigt arbete. 

Ansvar: Personalchef 

• Revidera utbildningsplan 

Mål: Sammanställa alla centralt beslutade utbildningsinsatser under det kommande 

året. 

Ansvar: Personalchef 

• Genomföra medarbetarsamtal 

Mål: Kartlägga och säkerställa att varje medarbetares kompetens tas tillvara på bästa 

sätt och att det sker en kontinuerlig utveckling av såväl verksamhet som medarbetare. 

Ansvar: Respektive chef 

Aktiviteter 2018 

• Analysera vilka anställningsf01mer som främst förekommer inom kommunen samt om det 

finns någon koppling mellan anställningsform och kön. 

Mål: Kartlägga antalet medarbetare med respektive anställningsform samt säkerställa så 

att det inte finns en koppling mellan anställningsform och kön. 
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Ansvar: Personalchef 

• Se över de olika stegen i rekryteringsprocessen ur ett likabehandlingsperspektiv. 

Mål: Säkerställa att kommunens rekryteringsprocess har ett likabehandlingsperspektiv. 

Ansvar: Personalchef 

• Genomgång av rutiner inom rekryteringsprocessen 

Mål: Säkerställa så att rekryteringsprocessen är fullgod enligt diskrimineringsgrun
dema. 

Ansvar: Personalchef 

• Genomföra medarbetarenkät 

Mål: Undersöka hur kommunens medarbetare trivs såväl fysiskt som psyldskt på sina 
arbetsplatser. 

Ansvar: Personalchef 
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Bilaga 1 
Definition av diskrimineringsgrunderna 
För att något ska kunna räknas som diskriminering så krävs det att det finns en koppling till 

någon av de :framskrivna sju diskrimineringsgrundema. Diskrimineringsombudsmannen (DO) 

beskriver dislo:imineringsgrundemas definitioner på följande sätt: 

Kön 
Begreppet kön innebär att någon är kvinna eller man. Förbudet mot könsdiskriminering om

fattar också personer som planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet. 

Könsöverskridande identitet eller uttryck 

Med könsöverslaidande identitet eller uttryck avses att någon inte definierar sig som kvinna 

eller man eller genom sin ldädsel (eller på annat) sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. 

Begreppet omfattar dels en persons mentala eller självupplevda könsbild, dels hur någon ut

trycker det som kan kallas personens sociala kön, till exempel genom kläder, kroppsspråk, 

smink eller frisyr. · 

Diskrimineringsgrunden avser vad som ofta brukar kallas transpersoner. Det är ett paraply

begrepp för människor som bryter mot samhällets normer för könsidentitet och könsuttryck. 

Även en person som identifierar sig som transsexuell men inte tänker ändra sin könstillhörig

het omfattas av denna grund och därmed av skyddet mot diskriminering. Diskrimineringsla

gens förbud mot diskriminering gäller för personer med könsöverskridande identitet eller ut

tryck. Ofta använder DO istället begreppen könsidentitet eller könsuttryck. Det beror på att 

DO anser att lagens begrepp (11könsöverskridande11
) riskerar att befästa en bild av vissa perso

ner som avvikare i ett samhälle där det finns starka normer och föreställningar om kön. 

Etnisk tillhörighet 
Med etnisk tillhörighet menas en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat 

liknande förhållande. Nationellt ursprung betyder att personer har samma nationstillhöiighet, 

som till exempel finländare, polacker eller svenskar. Etniskt ursprung innebär att personer har 

ett relativt enhetligt kulturmönster. Som exempel kan nämnas att en person tillhör någon av 

de nationella minoriteterna såsom samer och romer. Alla människor har en eller flera etniska 

tillhörigheter. Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering. 

Religion eller annan trosuppfattning 
Med religion avses religiösa åskådningar som exempelvis hinduism, judendom, kristendom 

och islam. Annan trosuppfattning innefattar sådana övertygelser som har sin grund i eller 

samband med en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism och agnosticism. 

Politiska åskådningar och etiska eller filosofiska värderingar som inte har samband med relig

ion omfattas inte av diskrimineringslagens skydd. 

Funktionsnedsättning 
Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga be

gränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns 

vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Tillfälliga begränsningar av en 

persons funktionsförmåga är inte en funktionsnedsättning i diskrimineringslagens mening. 

Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psyldsk eller intellektuell funktions

förmåga. Det är alltså något som en person har, inte något som en person är. En funlctionsned

sättning kan märkas mer eller mindre i olika situationer som till exempel allergier, dyslexi, 

hörsel och synskador med mera. 
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Sexuell läggning 
Lagen definierar sexuell läggning som homosexuell, heterosexuell och bisexuell läggning. 

Ålder 
Ålder innebär uppnådd levnadslängd. Alla människor, oavsett ålder omfattas av lagens skydd 
mot diskriminering. 
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Bilaga 2 
Diskrimineringslagen 3 kap. Aktiva åtgärder 

Inledande bestämmelser 

1 § Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet mot

verka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskiidande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt

ning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2016:828). 

Arbetet med aktiva åtgärder 

2 § Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete ge

nom att 
1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra 

hinder för enskildas filea rättigheter och möjligheter i verksamheten, 

2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder, 

3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan lcrävas, och 

4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1-3. Lag (2016:828). 

3 § Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande. 

Åtgärder ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt. Lag (2016:828). 

Arbetslivet 

Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder 

4 § Arbetsgivaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett arbete med aktiva åtgärder 

på det sätt som anges i 2 och 3 §§. Lag (2016:828). 

5 § Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska omfatta 

1. arbetsförhållanden, 
2. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, 

3. relcrytering och befordran, 
4. utbildning och övrig kompetensutveckling, och 

5. möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Lag (2016:828). 

6 § Arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasse

rier, sexuella trakasserier och sådana repressalier som avses i 2 kap. 18 §. 

Arbetsgivaren ska följa upp och utvärdera de riktlinjer och rutiner som finns enligt första 

stycket. Lag (2016:828). 

7 § Arbetsgivaren ska genom utbildning, annan kompetensutveclding och andra lämpliga åt

gärder främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av ar

betstagare och på ledande positioner. 

Arbetsgivaren ska följa upp och utvärdera de åtgärder som vidtas enligt första stycket. Lag 

(2016:828). 



361

10(10) 

Arbetsgivarens arbete med lönekartläggning 

8 § I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osaldiga skillnader i lön och andra anställnings
villkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren varje år kartlägga och analysera 
1. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbets
givaren, och 
2. löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller 
likvärdigt. Lag (2016:828). 

9 § Arbetsgivaren ska analysera om förekommande lönesldllnader har direkt eller indirekt 
samband med kön. Analysen ska särskilt avse sldllnader mellan 
1. kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika, 
2. en grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat 
och en grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betralcta som likvärdigt med sådant 
arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat, och 
3. en grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat 
och en grupp med arbetstagare som utför arbete som inte är eller brukar anses vara kvinnodo
minerat men ger högre lön trots att kraven i arbetet bedömts vara lägre. Lag (2016:828). 

10 § Ett arbete är att betrakta som likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammanta
gen bedömning av de krav arbetet ställer och dess natur kan anses ha lika värde som det andra 
arbetet. Bedömningen av de krav arbetet ställer ska göras med beaktande av kriterier som 
kunskap och färdigheter samt ansvar och ansträngning. Vid bedömningen av arbetets natur 
ska särsldlt arbetsförhållandena bealctas. Lag (2016:828). 

Samverkan 

11 § I arbetet med aktiva åtgärder ska arbetsgivare och arbetstagare samverka. Lag 
(2016:828). 

Information som behövs för samverkan 

12 § Arbetsgivaren ska förse en arbetstagarorganisation som arbetsgivaren är bunden till av 
kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen ska kunna samverka i 
arbetet med aktiva åtgärder. 

Om informationen avser uppgifter om lön eller andra förhållanden som berör en enskild ar
betstagare, gäller reglerna om tystnadsplikt och skadestånd i 21, 22 och 56 §§ lagen 
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. I det allmännas verksamhet gäller i stället 10 
kap. 11-14 §§ och 12 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2016:828). 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02 

Justerare 

§ 231 

Godkännande av ny medlem i samordningsförbundet Värend 
samt antagande av ny förbundsordning 
Dnr 2017/564 106 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen foreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner Lessebo kommun som ny medlem i 

samordningsförbundet Värend. 

2. Medlemskapet gäller från och med 2018-01-01. 

3. Kommunfullmäktige antar ny förbundsordning för 
samordningsförbundet Värend att gälla från och med 2018-01-01. 

Beskrivning av ärendet 

Samordningsförbundet Värend har sänt över ärende gällande ansökan om 

medlemskap i samordningsförbundet till medlemskommunerna med 

rekommendationer enligt ovan. Lessebo kommun har ansökt om 

medlemskap och förbundsstyrelsen behandlade ansökan 2017-08-24. 

Samordningsförbundet bildades den 1 januari 2015 genom att Alvesta och 

Växjö samordningsförbund gick samman. Medlemmar är 

Försäkringskassan, Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen, Alvesta, 

Tingsryd och Växjö kommuner. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från förbundschef samordningsförbundet Värend 2017-09-06 samt 

reviderad förbundsordning 
Missiv från kommunsekreteraren, 2017-09-28 

I Otdragsbestyrkande 
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Samordnlngsförbundet 

Värend 
2017-09-06 

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet 

Till/ 
Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö kommuner 
Region Kronoberg 
Arbetsfö1medlingen 
Försäkringskassan 

Missiv - Angående medlemmar i Samordningsförbundet Värend 

Samordningsförbundet Värend bildades den 1 januari 2015 genom att Alvesta och 
Växjö samordningsförbund gick samman. Medlemmar är Ffö'säkringskassan, Region 
Kronoberg, Arbetsförmedlingen Alvesta och Växjö kommun. 

Lessebo kommun har ansökt om medlemskap i förbundet och den 24 augusti 2017 

behandlade förbundsstyrelsen ansökan. Styrelsen äger inte rätt att besluta om nya 
medlemmar, utan dess uppdrag är att lämna rekommendation till ägarna. 

Styrelsen beslutade: 
att rekommendera ägarna, att godkänna Lessebo kommuns ansökan om med
lemskap i Samordningsförbundet Värend 
att rekommendera ägarna att medlemskapet gäller från och med den 1 januad 
2018 
att i"ekommendera ägarna att anta förslaget till ny förbundsordning för Sam
ordningsförbundet Värend från och med 1 janual'i 2018 
att uppmana Lessebo kommun att samtidigt välja ledamot och ersättare till 
förbundsstyrelsen 

Medlemsfrågan och förbundsordningen ska beslutas i fullmäktige hos kommunerna 
och regionen samt enligt särskild ordning hos Arbetsfö1medlingen och Försäkrings

kassan. 

På styrelsens uppdrag 

Eu@iAvK(tufl //1 
Emma Krantz r l 
Förbundschef 
Samordningsförbundet Värend 

Bilaga 
Förslag ny förbundsordning 
Utdrag från styrelseprotokoll Samordningsförbundet Värend 2017-08-24 
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FÖRBUNDSORDNING 
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Samordningsförbundet 

Värend 
! ' ,. 

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet 

Giltig från 2018-01-01 

1 
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Förbundsordning för Samordningsförbund Värend 

Samordningsförbundet Värend har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell 

samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) mellan Försäkringskassan, 

Al·betsförmedlingen, kommun och region/landsting. 

1 § Förbundets namn 

Förbundets namn är Samordningsförbundet Värend. 

Organisationsnummer är 222000-2634 

2 § Förbundets säte 

Förbundets säte är Växjö. 

3 § Förbundets medlemmar 

Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Region Krono berg, Arbetsförmedlingen samt 

kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö. 

4 § Förbundets ändamål 

Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för Alvesta, Lessebo, Tingsryd och 

Växjö kommuner, svarn för en finansiell samordning inom rehabiliteringsmmådet mellan 

Försäkringskassan, Al·betsförmedlingen, regionen och kommunerna i syfte att underlätta och 

uppnå en effektiv resursanvändning. De gemensamma resurserna ska användas för 

samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin 

förmåga att utföra förvärvsarbete. 

5 § Förbundsstyrelsen 

Samordningsförbundet skall ledas av en styrelse. 

Förbundsstyrelsen skall bestå av sju ledamöter och sju ersättare. Va1je förbundsmedlem utser 

vardera en ledamot och en ersättare. 

Ledamöter och ersättare väljs för fyra fu· räknat från och med den 1 januari året efter det år då 

val av fullmäktige i region och kommuner har ägt mm. 

Valbar till samordningsförbundets styrelse är: 

• Ledamot eller ersättare i region- eller kommunfullmäktige 

• Anställd vid Försäkringskassan 
• Anställd vid Arbetsfö1medlingen 

Alla ledamöter och ersättare kallas till alla styrelsemöten. 

Ersättare har närvaro- och yttranderätt. 

2 
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Förbundsstyrelsen utser ordförande och vice ordförnnde samt firmatecknare, för den tid som 

styl'elsen bestämmer. 

6 § Uppgifter och beslutanderätt 

Styrelsen ä1· beslutför när en majoritet av partema är representerade. Vid lika röstetal har 

ordförnnde utslagsröst. Ägama ska samråda innan beslut om budget fattas. 

Förbundet har till uppgift att 
1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 

2. stödja samverkan mellan samverkanspa1terna 
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser 

4. besluta på vilket sätt de medel som står till för finansiell samordning skall användas 

5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder 

6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller 

vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller tillhandahålla tjänster som är 

avsedda för enskilda. 

7 § Personal 

Förbundsstyrelsen ska utse ansvarig tjänsteman/förbundschef som har att leda arbetet inom 

förbundet enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen har rätt att anställa den personal som lcrävs 

för att utföra administrativa arbetsuppgifter. 

8 § Initiativrätt 

Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. Detta ska ske i enlighet 

med respektive huvudmans beslutsordning. 

9 § Samråd 

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av 

förbundets vel'ksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 

Styrelsen hat· tätt att från föl'bundsmedlemmama få de yttranden och upplysningar som 

behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

10 § Kungörelser 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på den officiella 

anslagstavlan hos kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö samt Region 

3 
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Kronobergs anslagstavla. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen följer sina mtiner vid 

hantering av fflrbundets dokument. 

11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 

Medlemmama har vid va1je tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande 

till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. 

Medlemmarna skall täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat 

sätt. 

Fördelningen mellan medlemmama är att Försäla-ingskassan bidrar med hälften av medlen, 

1 t regionen med en fjärdedel samt kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö 

gemensamt med en fjärdedel. 

Kommunernas finansiering beräknas på vatje kommuns antal invånare i yrkesverksam ålder 

1 ; ( 16 - 64 år) per den 1 november, året innan aktuellt budgetår. 

12 § Styrning och insyn 

Förbundsstyrelsen skall upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten 

och ekonomin, som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen skall också årligen i 

samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna. 

Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver sedvanliga kredite1· för 

verksamheten. 

13 § Budget 

Förbundsstyrelsen skall va1je år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för 

de kommande tre åren. För det första av de tre åren skall styrelsen upprätta en pl'eciserad 

årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska 

också åtföljas av mål för verksamheten. 

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. 

Förbundsstyrelsen skall dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. 

14 § Revisorer och revision 

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av 

revisorer för vaije förbundsmedlems rälming. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd 

och Växjö samt Region Kronoberg ska utse en gemensam revisor och en ersättare. 

4 
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Revisorer utses i övrigt enlighet med bestämmelserna i 25 § FinsamL. 

Revisorer väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av 

fullmäktige i region och kommuner ägt rnm. Mandattid för statens revisorer hanteras i 

särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § FinsamL. 

15 § Utträde 

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda m· förbundet. Uppsägningstiden är 

två år från och med 1 januari nästkommande år, efte1· att uppsägning inkommit. 

Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska 

mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den 

kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 

16 §. 

16 § Likvidation och upplösning 

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera 

medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan 

huvudmännen, 

När föl'bundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 

kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § denna förbundsordning. 

Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den lämna en slutredovisning för sin förvaltning. 

Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet 

som redovisar av betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av tillgångar 

1 J däl'efter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 

I l 

Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits 

medlemmarna. 

17 § Tvister 

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöt·as vid en allmän domstol i Sverige, 

18 § Ersättning till ledamöter, revisorer och revisorsersättare 

Ersättning för sammanträdesarvoden och ersättningar till ordförande, vice Ol'dförande, 

styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska följa Region Kronobergs arvodesreglemente. 

Kostnaderna betalas av samordningsförbundet. För den revisor som Försäkringskassan utse!' 

betalas ersättning i särskild ordning. 

5 
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Fast månadsarvode för ordförande utgår med 4 % och för vice ordförande 2 % av 

gmndarvodet i Region Kronobergs arvodesreglemente. 

Arvoden till samtliga revisorer ska enligt huvudregeln i bestämmelsen i 25 § FinsamL, betalas 

av samordningsförbundet. 

19 § Arkivtillsyn 

Kommunstyrelsen i Växjö kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör 

sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782). 

20 § Förbundets bildande 

Förbundet anses bildat den 1 januari 2018 under fömtsättning att samtliga medlemmar vid den 

tidpunkten godkänt denna förbundsordning. (Förbundet har ombildats/utvidgats). 

6 
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Samordnlngsförbundet 

Värend 
Styrelseprotokoll 2017-08-24 

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet 

§75 Ekonomisk uppföljning 
Styrelsens beslut 

att godkänna den ekonomiska redovisningen t.o.m. den 30 juni 2017 
och lägga den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Redovisningsekonom Lenna1t Emriksson, redogör för Samordningsförbundet 
Värends ekonomiska redovisning, delårsrappmt och balansrapport för 
perioden 1 januari- 30 juni 2017. Processen Ungkomp saknas under rörelsens 
kostnader, detta läggs till resultatrappmten. 

§76 Förslag - uppdaterad förbundsordning inför utvidgning av 
förbundet med Lessebo kommun, som medlem 
Styrelsens beslut 

att rekommendera ägarna, att godkänna Lessebo kommuns ansökan 
om medlemskap i Samordningsförbundet Värend 
att rekommendera ägarna att medlemskapet gäller från och med den 1 
januari 2018 
att rekommendera ägama att anta förslaget till ny föl'bundsordning för 
Samordningsförbundet Värend från och med 1 januad 2018 
att uppmana Lessebo kommun att samtidigt välja ledamot och 
ersättare till förbundsstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Lessebo kommun ha1· inkommit med begäran om inträde i 
Sam01-dningsförbundet Värend. 

Medlemsfrågan och förbundsordningen ska beslutas i fullmäktige hos 
kommunerna och regionen och enligt särskild ordning hos 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Representanter från Lessebo kommun kommer att bjudas in till styrelsemötet i 
november 

Styrelsens målsättning är att även Uppvidinge kommen blir intresserade av att 
ingå i förbundet och därför ska politiker träffa Uppvidinge för att diskutera 
detta vidare. 

4 
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- TK mail Kommun 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Ämne: 

Bifogade filer: 

Hej 

Krantz Emma 
den 8 september 2017-16:08 

Alvesta; Kontaktcenter (internt); Region Kronoberg; TK mail K9mmun; Robert Strand 

Ann; Peter.karlsson@forsakringskassan.se; Gregory Golding; Jennie Bloom Rudhe 

Missiv och förslag Förbundsordning SFV Ansökan om medlemskap från Lessebo 

kommun 
Missiv - angående medlemmar i Samordningsförbundet Värend.pdf 

· Lessebo Kommun inkom under sommaren 2017 med en ansökan om medlemskap i SamordningsförbundetVärend. 

Styrelsen för Samordningsförbundet Värend har tagit fram förslag på ny förbundsördning med rekommendationer 

att godkänna Lessebos kommuns ansökan om medlemskap i förbundet. 

Jag har fått i uppdrag av styrelsen att skicka bifogade handlingar för vidare hantering hos förbundets nuvarande 

parter, samt Lessebo kommun. Förbundets parter har olika rutiner för att hantera denna typ av ärende och det är 

bra om jag får snabb återkoppling på om jag har skickat dessa handlingar till rätt instans eller inte samt tillräckligt 

med beslutsunderlag. 

Hör också av er till mig om det är andra frågor som uppstår. 

Med vänlig hälsning Emma Krantz 

Samordningsförbundet Värend 
Emma Krantz 
Förbundschef 
E-post: emma.krantz@vaxjo.se 
Telefon:0766-216547 0470-78 88 86 
Besöksadress: Kungsgatan 13 A 
Postadress: 352 31 Växjö 
www.sfvarend.se 

~ 
.·S;imotd11ingsfö"fb~hdet 

Värend -

1 
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Beslut om firmateckna·re för 

Tingsryds kommun 
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~Tingsryds 
~kommun 

Komm unledningsfö rvaltningen 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2017-10-04 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut om firmatecknare för Tingsryds kommun 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen utser firmatecknare enligt bilaga 1. 

(texten i bilagan bör skrivas in direkt i protokollet) 

2. Kommunstyrelsens tidigare beslut om firmatecknare upphävs (KS 2017-06-05 §104) 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av personalförändringar på ekonomiavdelningen behöver tidigare beslut om 

firmatecknare ändras. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Förslag firmatecknare - bilaga 1. 
KS beslut om firmatecknare 2017-06-05 § 104 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~Tingsryds 
~kommun 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Beslut om firmatecknare för Tingsryds kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen utser 

1. Följande firmatecknare som två i förening, och med beloppsgränser enligt nedan, på 

kommunens vägnar undertecknar uttag på kommunens samtliga bankkonton och plus

och bankgirokonton, även via Internet. Samtliga belopp anges från O kr och uppåt. 

Belopp upp till 50 000 kr: 
Ekonomiadministratör 
Ekonomiadministratör 
Inköpsadministratör 
Ekonom 
Ekonom 
Ekonom 

Belopp upp till 250 000 kr: 
Controller 
Upphandlare 
Upphandlare 
Ekonom 

Ingen beloppsgräns: 
Ekonomichef 
Ekonom 
Ekonomiadministratör 

Berit Rask 
Maria Johansson 
Ola Johansson 
Simon Ringtun 
Petra Jansson 
Anna Sletting 

Sara Runesson 
Helen Östman 
Sofia Renkvist 
Jan-Henrik Lothigius 

Daniel Gustafsson 
David Gustafsson 
Paulina Hagström 

Kommunchef Laila Jeppsson äger rätt att skriftligt besluta om tillfälliga ändringar i 

beloppsgränser vid behov. 

2. Följande firmatecknare som två i förening attesterar kommunens deklaration avse

ende moms och arbetsgivaravgifter: 

Ekonomichef 
Ekonom 
Ekonomiadministratör 

Daniel Gustafsson 
David Gustafsson 
Paulina Hagström 
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Ekonomichef Daniel Gustafsson äger rätt att skriftligt besluta om vilken eller vilka 

medarbetare som får registrera deklarationsuppgifter digitalt via skatteverkets e

tjänster. 

3. Följande firmatecknare som två i förening på kommunens vägnar skriver under 

skuldebrev och övriga handlingar avseende kommunens lån ( ersättare anges inom pa

rantes): 

Ekonomichef 
Ekonom 

Daniel Gustafsson (kommunchef Laila Jeppsson) 
David Gustafsson ( controller Sara Runesson) 

2(2) 

4. Ekonomichef Daniel Gustafsson med ekonom David Gustafsson som ersättare att på 

kommunens vägnar underteckna borgensförbindelse avseende de kommunala företa

gen 

5. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeanson med ekonomichef Daniel Gustafs

son som ersättare att på kommunens vägnar underteckna borgensförbindelser till öv

riga 

6. Att i alla övriga fall har kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeanson rätt att 

teckna firma med kommunchef Laila Jeppsson som ersättare. 

Tingsryd 2017-10-04 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-06-05 

§ 104 

Beslut om firmatecknare Tingsryds kommun 
Dnr 2017/383 049 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser 

16 (41) 

1. Följande firmatecknare som två i förening, och med beloppsgränser enligt 

nedan, på kommunens vägnar undertecknar uttag på kommunens samtliga 

bankkonton och plus- och bankgirokonton, även via Internet. Samtliga belopp 

anges från O kr och uppåt. 

Belopp upp till 50 000 kr: 
Administratör 
Administratör 
Ekonom 
Ekonom 

Belopp upp till 250 000 kr: 
Controller 
Upphandlare 
Ekonom 

Ingen beloppsgriins: 
Ekonomichef 
Ekonom 
Administratör 

Berit Rask 
Maria Johansson 
Simon Ringtun 
Patrik Eberhagen 

Sara Runesson 
Helen Östman 
Jan-Henrik Lothigius. __ 

Daniel Gustafsson 
David Gustafsson 
Ola Johansson 

Kommunchef Laila Jeppsson äger rätt att skriftligt besluta om tillfälliga 

ändringar i beloppsgränser vid behov. 

2. Följande firmatecknare som två i förening attesterar kommunens deklaration 

avseende moms och arbetsgivaravgifter: 

Ekonomichef 
Ekonom 
Administratör 

Daniel Gustafsson 
David Gustafsson 
Ola Johansson 

Ekonomichef Daniel Gustafsson äger rätt att skriftligt besluta om vilken eller 

vilka medarbetare som får registrera deklarationsuppgifter digitalt via 

skatteverkets e-tjänster. 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (41) 

2017-06-05 

§ 104 forts. Dnr 2017/383 049 

3. Följ ande firmatecknare som två i förening på kommunens vägnar skriver 

under skuldebrev och övriga handlingar avseende kommunens lån ( ersättare 

anges inom parantes): 

Ekonomichef 

Ekonom 

Daniel Gustafsson 
(kommunchef Laila J eppsson) 
David Gustafsson (controller Sara Runesson) 

4. Ekonomichef Daniel Gustafsson med ekonom David Gustafsson som ersättare 

att på kommunens vägnar underteckna borgensförbindelse avseende de 

kommunala företagen 

5. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeanson med ekonomichef Daniel 

Gustafsson som ersättare att på kommunens vägnar underteckna 

borgensfiirbindelser till övriga 

6. Att i alla övriga fall har kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeanson rätt att 

teckna firma med kommunchef Laila J eppsson som ersättare. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichefen, 2017-05-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 136, 2017-05-29 

I Otdrag,;bestyrkande 
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Beslut om firmatecknare för 

Tingsryds kommuns förvaltade 

stiftelser 
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~Tingsryds 
~l{.ommun 

TJÄNSTESKRlVELSE 

Kommunlednings
förvaltningen 2017-10-04 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 

Daniel.gustafsson@tingsryd.se Till Kommunstyrelsen au 

Beslut om firmatecknare för Tingsryds kommuns förvaltade stiftelser 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslås välja följande firmatecknare som två i förening på stiftel

sernas vägnar underteckna uttag på bankkonton, även via internetbanken. 

Ekonomichef 
Ekonom 
Controller 
Ekonomiadministratör 
Ekonomiadministratör 

Daniel Gustafsson 
David Gustafsson 
Sara Runesson 
Berit Rask 
Paulina Hagström 

2. Kommunstyrelsens tidigare beslut om firmatecknare för Tingsryds kommuns förval

tade stiftelser upphävs (KS 2017-06-05 § 105) 

Beskrivning av ärendet 

Firmatecknare ska kunna göra uttag från nedanstående stiftelsers bankkonton, även via 

internetbanken. 

Stiftelsen namn 
Anton Anderssons fond 

Billie Johanssons fond Ryd 

Carl-Johan o Johanna Adamssons donationsfond 

David o Ulla Klingspors minnesfond 

Erik W emborns premiefond 

Erikssonska minnesfonden 

Gustav o Ellen Martinssons fond 

Inga Johanssons minnesfond 

John Häggs minnesfond 

Kinnevalds häradskassas studiefond Ryd 

Kinnevalds häradskassas studiefond Urshult 

Majblommefonden 

Rickard Stjärnelius Fond 

Stiftelsen Solängen 

Stiftelsen Tingsryds kommuns socialnämnds samfond 

Tingsryds kommuns skolväsendes samfond 

Verner Johanssons Fond 

Organisationsnummer 
802478-8633 

802478-8617 

829501-7910 

829501-7928 

802478-8625 

802478-8591 

829501-7951 

8024 78-8609 

8024 78-8641 

829501-7936 
829501-7944 

802478-8583 

829501-7902 

829501-5715 

829501-5707 

802478-8575 

802478-8567 

1(2) 
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Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

2(2) 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~Tingsryds 
\:.!)kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (41) 

2017-06-05 

§ 105 

Beslut om firmatecknare för Tingsryds kommuns förvaltade 

stiftelser 
Dnr 2017/386 049 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen väljer följande firmatecknare som två i förening på 

nedanstående stiftelsers vägnar undertecknar uttag på bankkonton, även 

via internetbanken. 

Ekonomichef 
Ekonom 
Administratör 
Controller 
Administratör 

Daniel Gustafsson 
David Gustafsson 
Ola Johansson 
Sara Runesson 
Berit Rask 

2. Kommunstyrelsen upphäver tidigare beslut om firmatecknare för 

Tingsryds kommuns förvaltade stiftelser (KS 2015-06-08, § 161). 

Beskrivning av ärendet 

Firmatecknare ska kunna göra uttag från nedanstående stiftelsers bankkonton, 

även via internetbanken. 

Stiftelsen namn 
Anton Anderssons fond 

Billie Johanssons fond Ryd 

Carl-Johan o Johanna Adamssons donationsfond 

David o Ulla Klingspors minnesfond 

Erik Wemborns premiefond 

Erikssonska minnesfonden 

Gustav o Ellen Martinssons fond 

Inga Johanssons minnesfond 

John Häggs minnesfond 

Kinnevalds häradskassas studiefond Ryd 

Kinnevalds häradskassas studiefond Urshult 

Majblommefonden 

Rickard Stjärnelius Fond 

Stiftelsen Solängen 

Stiftelsen Tingsryds kommuns socialnämnds samfond 

Tingsryds kommuns skolväsendes samfond 

Verner Johanssons Fond 

I Otdragsbestyrkande 

Organisations 11 

802478-8633 

802478-8617 

829501-7910 

829501-7928 

802478-8625 

802478-8591 

829501-7951 

802478-8609 

802478-8641 

829501-7936 

829501-7944 

802478-8583 

829501-7902 

829501-5715 

829501-5707 

802478-8575 

802478-8567 
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~Tingsryds 
~k:ommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-06-05 

§ 105 forts. Dnr 2017 /3 86 049 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichefen, 2017-05-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 137, 2017-05-29 

I Utdragsbestydiande 

19 (41) 
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Beslut om registertecknare 

för Tingsryds kommuns 

förvaltade stiftelser 
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~Tingsryds 
~li.ommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 

Daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-10-04 

Till Kommunstyrelsen au 

Beslut om registertecknare för Tingsryds kommuns förvaltade stiftelser 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen väljer registertecknare till Länsstyrelsen e-tjänster för stiftelser 

enligt bilaga 1. 

2. Kommunstyrelsen upphäver tidigare beslut om registertecknare för Tingsryds kom

muns förvaltade stiftelser (KS 2017-06-05, § 106) 

Beskrivning av ärendet 

För att kunna anmäla registertecknare till Länsstyrelsens e-tjänster behövs ett protokoll 

där det framgår vem som får vara registertecknare. E-tjänster används för att ändra upp

gifter i stiftelser, somt ex revisor, förvaltare eller firmatecknare. 

Med anledning av personalförändringar på ekonomiavdelningen behöver tidigare beslut 

om registertecknare ändras. 

Beslut ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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

Stiftelse 

Anton Anderssons fond 

Bille Johanssons Minnesfond 

Carl Johan & Johanna Adamssons donationsfond 

David & Ulla Klingspors minnesfond 

Ericssonska minnesfonden 

Erik Wemborns premiefond 

Gustav & Ellen Martinssons donationsfond 

Inga Jonssons donationsfond 

John Häggs minnesfond 

Kinnevalds Häradskassas Studie/stipendiefond, Almundsryd 

Kinnevalds Häradskassas Studie/stipendiefond, Urshult 

Majblommefonden 

Rickard Stjärnelius fond 

Tingsryds kommuns skolväsendes samfond 

Verner Johanssons Fond 

Bilaga 1 

Organisationsnummer Registertecknare 1 Registertecknare 2 

802478-8633 Paulina Hagström David Gustafsson 

802478-8617 Paulina Hagström David Gustafsson 

829501-7910 Paulina Hagström David Gustafsson 

829501-7928 Paulina Hagström David Gustafsson 

802478-8591 Paulina Hagström David Gustafsson 

802478-8625 Paulina Hagström David Gustafsson 

829501-7951 Paulina Hagström David Gustafsson 

802478-8609 Paulina Hagström David Gustafsson 

802478-8641 Paulina Hagström David Gustafsson 

829501-7936 Paulina Hagström David Gustafsson 

829501-7944 Paulina Hagström David Gustafsson 

802478-8583 Paulina Hagström David Gustafsson 

829501-7902 Paulina Hagström David Gustafsson 

802478-8575 Paulina Hagström David Gustafsson 

802478-8567 Paulina Hagström David Gustafsson 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (41) 

2017-06-05 

§ 106 

Beslut om registertecknare för Tingsryds kommuns förvaltade 

stiftelser 
Dnr2017/382 049 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer registertecknare till Länsstyrelsen e-tjänster för 

stiftelser enligt bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 

För att kunna anmäla registertecknare till Länsstyrelsens e-tjänster behövs ett 

protokoll där det framgår vem som får vara registertecknare. E-tjänster används 

för att ändra uppgifter i stiftelser, somt ex revisor, förvaltare eller firmatecknare. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichefen, 2017-05-11 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 138, 2017-05-29 

I Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Stiftelse 
Anton Anderssons fond 
Bille Johanssons Minnesfond 
Carl Johan & Johanna Adamssons donationsfond 
David & Ulla Kllngspors minnesfond 
Ericssonska minnesfonden 
Erik Wemborns premiefond 
Gustav & Ellen Martinssons donationsfond 
Inga Jonssons donationsfond 
John Häggs m lnnesfond 
Kinnevalds Häradskassas Studie/stipendiefond, Almundsryd 
Kinnevalds Häradskassas Studie/stipendiefond, Urshult 
Majblommefonden 
Rickard Stjärnelius fond 
Tingsryds kommuns skolväsendes samfond 
Verner Johanssons Fond 

Bilaga 1 

Organisationsnummer Registertecknare 1 Registertecknare 2 
802478-8633 Ola Johansson David Gustafsson 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 

2016-10-16 

§ 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot följande meddelanden: 

1. Naturvårdsverket, Hemställan 
Förslag till bildande av Åsnens nationalpark i Alvesta och Tingsryds 

kommuner i Kronobergs län 

2. Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 17:44 

Budgetproposition 2018 och höständringsbudgeten för år 2017 

3. Vård- och omsorgsnämnden 
Protokoll § 46/2017 , Kommunal finansiering av regionala samverkans- och 

stödstrukturen för att stärka långsiktigheten 
Bredband Kronoberg, mötesanteckningar samt presentation 

4. Tingsryds Kommunföretag AB, 
Protokoll§ 57/2017, Utvärdering av styrelse och VD 

5. Linneryds kvinnoförening, genom Gert Hjort, 
Angående annonserat förslag till ändring av detaljplan för Linneryd 5:54 

m.fl. i Linneryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 

6. Svenska Kraftnät, 
Brev gällande möte om planerad 400 kv-ledning Ekhyddan-Nybro-Hemsjö 

Svarsbrev från ordförande i berörda kommunstyrelser 

7. Region Kronoberg, 
Trafikförsörjningsprogram Region Kronoberg 2016-2025 

Hållplatshandbok med tillgänglighetsplan och prioriterade åtgärder 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

2017/527 118 

2017/621 118 

2017/622 804 

2017/550 510 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-10-16 

§ 

Remisser 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot information om följande nedanstående 

verkställda remisser: 

Älmeboda Sockenkommitte, 
Ansökan bidrag till Nattvakten 2017 

Översänd till kommunchef Laila Jeppsson för yttrande 

Björkeborgs byggnadsförening 
Ansökan om bidrag till nattpatrull/ grannsamverkan 

Björkeborgs byggnadsförening 
Ansökan om bidrag till lokal utveckling 201 7 

Trafikverket 
Förslag till nationell plan för Transportsystemet 2018-2029 

I Otdragsbestyrkande 
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r:.:lTingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

20 l 7 /207 002 

2017/207 002 

201 7 /207 002 

2017 /207 002 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-10-16 

§ 

Delegations beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner nedanstående förteckning av fattade 
delegations beslut: 

Ärende 

Avtalsförlängning, stationstankning 
Preem Aktiebolag 
Qstar Försäljning AB 
Skandinaviska Bensinaktiebolaget Din-X 

Beslutsdatum 2017-09-04 

Överlåtelse prenumerationstjänster 
Från BTJ till Prenax AB 

Beslutsdatum 2017-09-04 

Avtalsförlängning, IT-konsulttjänster 

Swedish Consulting Group AB 
AktivumAB 
ExperisAB 
CGI 
Olingo Consulting 
Altea Sverige AB 
Sentensia Q AB 

Beslutsdatum 2017-09-07 

Avtal inklusive förlängning 
Prenumerationstjänster 

Prenax AB 

Beslutsdatum 2017-09-07 

I Otdragsbestyrkande 

Delegat 

Mikael J eansson 

Mikael Jeansson 

Mikael J eansson 

Mikael J eansson 

X 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

2017/93 002 

2017/93 002 

2017/93 002 

2017/93 002 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL X 

2017-10-16 

Utrustning enl. SENPSA 1252-1. 
Avtalstid 36 månader 

Beslutsdatum 2017-09-08 

Borgen för nyupplåning Stiftelsen 
Tingsryds bostäder 

Med stöd av delegationsordning, inom ramen 
för kommunfullmäktiges beslut om borgensram 
om 268 100 000 kr för Stiftelsen 
Tingsrydsbostäder (KF 2016-12-19, § 246) -
teckna borgen för nyupplåning för Stiftelsen 
Tingsrydsbostäder om 8 000 000 kr som 
placeras hos Kommuninvest AB 2017-09-25 
(lånenr 91697) 

Beslutsdatum 2017-09-20 

Borgen för omsättning av lån Tingsryds 
Energi AB 

Med stöd av delegationsordning, inom ramen 
för kommunfullmäktiges beslut om borgensram 
för 2017 om 56 mkr för Tingsryds Energi AB 
(KF 2016-10-31, § 208)- teckna borgen 
avseende omsättning av lån för Tingsryds 
Energi AB om 10 mkr hos Kommuninvest 
(lånenummer 91798) 

Beslutsdatum 2017-09-20 

Borgen för omsättning av lån Tingsryds 
Industristiftelse 

Med stöd av delegationsordning, inom ramen 
för kommunfullmäktiges beslut om borgensram 
om 27 000 000 kr för Tingsryds Industristiftelse 
(KF 2016-10-31, § 209)- teckna borgen 
avseende omsättning av lån för Tingsryds 
Industristiftelse om 2 mkr hos Kommuninvest 
(lånenummer 92108) 

Beslutsdatum 2017-10-06 

I Dtdragsbestyrkande 

Daniel Gustafsson 

Daniel Gustafsson 

Daniel Gustafsson 

Daniel Gustafsson 
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