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Arende 3 

Tingsryds kommuns 

deltagande i projektet 

"Bekämpning av sjögull i 

Kronobergs län" 2017 till 2019 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (14) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-23 

Justerare 

§ 238 

Tingsryds kommuns deltagande i projektet "Bekämpning av 
sjögull i Kronbergs län" 2017 till 2019 
Dnr 2017/446 430 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att Tingsryds kommun är en drivande och 
aktiv part i projektet "Bekämpning a_v Sjögull i Kronobergs län", enligt 

protokollsbilaga. 

2. Tingsryds kommun bidrar med totalt 1,2 miljoner kr, under de tre åren. 
Fördelning 400 tkr 2017, 400 tkr 2018, 400 tkr 2019. 

3. Tingsryds kommun kommer att bistå med personal och kunskap under 

projekttiden. 

4. Tingsryds kommun sänder en begäran om pengar till länsstyrelsen i 
Kronobergs län. Beloppen motsvarar det bidrag som beviljats från HAV 
minus de kostnader som länsstyrelsen har för egen administration 2018 
och 2019. Enligt följande: 
År Belopp 
2017 700 tkr 
2018 2874 tkr 
2019 2874 tkr 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen ansökte hösten 2016 hos Havs- och vattenmyndigheten om 
pengar för att bekämpa den invasiva arten Sjögull i Kronobergs län. Den 9 
mars 2017 meddelade Hav att länsstyrelsen beviljats totalt 6,7 miljoner för 
bekämpning 2017 till och med 2019. Fördelningen är 700 tkr 2017 och 3 
miljoner respektive 2018 och 2019. Huvudansvarig för projektet är 
länsstyrelsen men förutsättningen är att Tingsryds kommun, Alvesta 
kommun och Växjö kommun gör insatser för att bekämpa sjögullet. I Växjö 
och Alvesta kommun består arbetet främst av förebyggande insatser. I 
Tingsryd är huvuduppgiften att bekämpa sjögullet och att minska beståndet. 

Av beviljade pengar kommer i stort sett hela beloppet förbrukas av åtgärder 
i Tingsryds kommun. En mindre del behövs för länsstyrelsens insats. Växjö 
och Alvesta står själva för sina insatser. 

Tingsryds kommuns insats är 400 tkr årligen till 2019, det vill säga totalt 1,2 

miljoner. 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (14) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-23 

Justerare 

§ 238 forts. 

Hela sjögullsprojektet har hittills i ett skede av uppstart fått pengar via 
kommunstyrelsen. Då projektet kommer att permanentas måste 
verksamheten in i ordinarie budget och då för samhällsbyggnadsnämnden. 

Ytterligare information återfinns i bilagd tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 

1. Samhällsbyggnadsutskottets sammanträdesprotokoll 2017-09-04 § 128, 
Tingsryds kommuns deltagande i projektet "Bekämpning av sjögull i 
Kronobergs län" 2017 till 2019. 

2. Tjänsteskrivelse från teknisk chef J anas W eidenmark, 2017-07-19. 
3. Samhällsbyggnadsnämnden§ 156, 2017-09-26 

I Utdrags bestyrkande 



4

~Tingsryds 
~kommun 

Q,o, 9-/vv, 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

VJo 

17 (35) 

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-09-26 

Justerare 

CH-H- I 

§ 156 

Tingsryds kommuns deltagande i projektet 
"Bekämpning av sjögull i Kronobergs län" 2017 till 2019 
Dm 2016-1830-430 

Beslut 

1. Samhällsbyggnadsn!imnden ftireslår kommunstyrelsen att besluta om att 
Tingsryds kommun är en drivan.de och aktiv part i projektet 
"Bekämpning av Sjögull i Kronobergs län", enligt protokollsbilaga. 

2. Tingsryds kommun bidrar med totalt 1,2 miljoner kr, under de tre åren. 
Fördelning 400 tkr 2017, 400 tkr 2018, 400 tkr 2019. 

3. Tingsryds kommun kommer att bistå med personal och kunskap under 
projekttiden. 

4. Tingsryds kommun sänder en begäran om pengar till länsstyrelsen i 
Kronobergs Hin. Beloppen motsvarar det bidrag som beviljats från HA V 
minus de kostnader som länsstyrelsen har ftir egen administration 2018 
och 2019. Enligt ftiljande: 
Ar Belopp 
2017 700 tkr 
2018 2874 tkr 
2019 2874 tkr 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen ansökte hösten 2016 hos Havs- och vattenmyndigheten om 
pengar ftir att bekämpa den invasiva arten Sjögull i Kronobergs län. Den 9 
mars meddelade Hav att länsstyrelsen beviljats totalt 6,7 miljoner för 
bekämpning 2017 till och med 2019. Fördelningen är 700 tkr 2017 och 3 
miljoner respektive 2018 och 2019. Huvudansvarig för projektet är 
länsstyrelsen men fömtsättningen är att Tingsryds kommun, Alvesta 
kommun och Växjö kommun gör insatser för att bekämpa sjögullet. I Växjö 
och Alvesta kommun består arbetet främst av förebyggande insatser. I 
Tingsryd är huvuduppgiften att bekämpa sjögullet och att minska beståndet. 
Av beviljade pengar kommer i stort sett hela beloppet förbrukas av åtgärder 
i Tingsryds kommun. En mindre del behövs ftir länsstyrelsens insats. Växjö 
och Alvesta står för sina insatser själv. 

Tingsryds kommuns insats är 400 tkr årligen till 2019, det vill säga totalt 1,2 
miljoner. 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (35) 

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-09-26 

§ 156 foitsättning 

Hela sjögullsprojektet har hittills i ett skede av uppstart fått pengar via 
kommunstyrelsen. Då projektet kommer att permanentas måste 
verksamheten in i ordinarie budget och då för samhällsbyggnadsnämnden. 

Ytterligare info1mation åte1frnns i bilagd tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 

1. Samhällsbyggnadsutskottets sammanträdesprotokoll 2017-09-04 § 128, 
Tingsryds kommurts deltagande i projektet "Bekämpning av sjögull i 
Kronobergs län" 2017 till 2019. 

2. Tjänsteskrivelse från teknisk cJ.ief Jonas Weidenmark, 2017-07-19. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
FörvaltQ.ingschef 
Teknisk chef 
Utredningsingenjör 

I 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jonas Weidenmark 

TJÄNSTESIIBIVELSE 

Datum 17-07-19 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Tingsryds kommuns deltagande i projektet "Bekämpning av sjögull i Kro
nobergs län" 2017 till 2019 

Förslag till beslut 
KSAU föreslår kommunstyrelsen att besluta om att Tingsryds kommun är en drivande 
och aktiv pait i projektet ,,Bekämpning av Sjögull i Kronobergs län" 

Att Tingsryds kommun bidrar med en totalt 1,2 miljoner, under de tre åren. Fördelning 
400 tkr 2017, 400 tkr 2018, 400 tkr 2019. 

Tings1yds kommun kommer att bistå med personal och kunskap under projekttiden. 

Tings1yds kommun sänder en begäran om pengar till länsstyrelsen i Krnnobergs län. 
Beloppen motsvarar det bidrag som beviljats från HA V minus de kostnader som läns
styrelsen har för egen administration 2018 och 2019. Enligt följande 
År Belopp 
2017 700 tkr 
2018 2874 tkr 
2019 2874 tkr 

Sammanfattning. 
Sjögull är en invasiv vattenväxt som hotar stora vattenområden i Tingsryds kommun. 
Länsstyrelsen har av Havs och vattenmyndigheten beviljats pengar för att bekämpa ut
bredningen. Arbetet förutsätter en stor aktiv insats från Tingsryds kommun, främst mot 
balegrund av att det är där utbredningen är som störst. 
Länsstyrelsen har av hav och vattenmyndigheten beviljats totalt 6, 7 miljon. Fördelning
en är 700 tkr 2017 samt 3 miljoner 2018 respektive 2019. 
Tingsryds kommun b~höver i form av egna insatser satsa 400 tkr årligen för att full
borda projektet. 

1(4) 

es cr1vnmg a a"nirdet---- ------- --- ---- - ----- ----'-- 

Länsstyrelsen ansökte hösten 2016 hos Havs och vattenmyndigheten om pengar för att 
bekämpa den invasiva arten Sjögull i Kronobergs län. Den 9 mars meddelade Hav att 
länsstyrelsen beviljats totalt 6,7 miljoner för bekämpning 2017 till och med 2019. För-
delningen är 700 tkr 2017 och 3 miljoner respektive 2018 och 2019. Huvudansvarig för 
projektet är länsstyrelsen men förutsättningen är att Tingsryds kommun, Alvesta kom-
mun och Växjö kommun gör insatser för att bekämpa sjögullet. I Växjö och Alvesta 
kommun består arbetet främst av förebyggande insatser. I Tingsryd är huvuduppgiften 
att bekämpa sjögullet och att minska beståndet. Av beviljade pengar kommer i stort sett 
hela beloppet förbrukas av åtgärder i Tingsryds kommun. En mindre del behövs för 
länsstyrelsens insats. Växjö och Alvesta står för s~a insatser själv. 

Tingsryds kommun 
BoxBB 
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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Tingsryds kommuns insatts fu· 400 tlcr skall årligen till 2019 dvs totalt 1,2 miljoner. 

Kalkylerad kostnadsfördelning. 
Belopp i tlcr 

Sjögull 
l{ostnad 

Länsstyrelsen administration 

Arbetskraft Tingsryd 

övrig drift, bränsle, transporter, 
lokaler osv 

Summa drift 

Investeringar 

Summa total 

Finansiering 

Länsstyrelsen (HAV) 

Tingsryds kommun 

Summa finansiering total 

2017 

0 

500 

150 

650 

450 

1100 

700 

400 

1100 

För projektet har fem mål sats upp: 

2018 2019 Total 

130 130 260 

1700 1700 3900 

320 320 790 

2150 2150 4950 

1300 1200 9640 

3450 3350 7900 

3000 3000 6700 

400 400 1200 

3400 3400 7900 

Mål 1: Få bo:tt all fö:teko:tnst av sjögull i sjön Åsnen, vilket innebät att kolonier i U:1:s

hultsvili:en och Kallsjön ska bekämpas (se fi.g.1) 

Mål 2: Motverka ytte.tligate sp,tidpiog 11.y sjögull genom att bekämpa högriskkolonier so:tn 

hat stor potential för spridning (se fi.g. 1). Platse:t dä:t högriskkolonier identifierats ät: 

• Möttu:tnsån vid Blidingshol:tn och nedströms, ett strömmande parti :tned sjögull i 
västra kanten av vattendraget. 

2(4) 

• I norra delen av B:tändebo:tgsfjo:tden. Bestånden behöver tryckas tillbaka så att det 

bli:t en b:teda:te fri passage för kanoter och båtar, med syfte att undvika att växtdelat: 

slits av och sprids neråt i vattensystemet. · 

• Vid Ryds båthamn i Hönshyltefjo:tden vid båttamp samt öste:t om b:tyggan fö:t att 

undvili:a att mänskliga aktiviteter påskyndat: spridningen. 

• VidNottaryds camping, fortsätta och intensifiera pågående bekämpning. 

• Begränsa spridningen i G.t:anödmnnen genom att hålla en nedre g:t:ins fö:1: artens 

utbredning. Syftet ä:t att motverka risken för ytte.tligare spridning :nedströms i Mör

rum.såns. 

Mål 3: Uppföljning av artens utbredning t.ex. geno:tn återkommande flygbilds-fotografering 

med drönare eller alternativa metoder, men även genotn uppföljning av kolonie:tnas ut

bredning från båt för att identifiera eventuella restförekomster so:tn ska täckas. 

Mål 4: Sprida i:nfottnation om sjögull och risker genom aktiv samverkan :tnella.n ko:1n1nuner 

, ideella föreningar och Länsstyrelsen. Målgrupperna fö:t information och kunskapssptld

:ning är ~änheten, ~stnä:ting, turister, spo:ttfiskat:e, båtfolk m.fl. 

Mål 5: Fortsatt arbete med bekämpning och övervakning av sjögµll. 

Tingsryds kommun 
Boxas 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 {vx) 0477 313 00 

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

Den getnensa1n1na lrunskapsbank sotn byggts upp inom projektet ska även i fortsättningen 

användas genom samverkan och gemensamma insatser med det långsiktiga målet att be

kämpa utbredningen av sjögull i sjön Asnen och i Mönumsåns vattensystem. 

• En gemensam plan för det fortsatta arbetet ska utarbetas vid projektets slut 2019 

• Utrustning och material som köpts in och tillverkats i syfte att bekämpa sjögull ska 

bibehållas och användas för fortsatt bekämpning inom Kronobergs län. I första 

hand inom den kommun som köpt :in och tillverkat utrustningen, men om behov 

finns även i de angränsande kommunerna i Mö.ttumsåns vattensystem efter över

ensko1n.tnelse. Först när bekämpningen är avslutad och det slutliga målet är upp

nått, att utrota sjögull inom Mönutnsåns vattensystem i I<.:.tonobergs län, är det ak

tuellt att avyttra utrustningen som används för bekämpning. 

• bekämpning av sjögull skall fortsätta för att utrota växten i sjön Asnen 

• bekämpningen ska fortsätta även i Mörrumsåns vattensystem framförallt söder om 

sjön Asnen men även i mindre sjöar i syfte att avlägsna riskbestånd, hindra ytterli

gare spridning och tt.ycka tillbaka utbredningen. 

fortsatt kontinuerlig övervakning och riskbedömning av sjögulls bestånd inom sjön Asnen 

och Mörrumsäns vattensystem är nödvändig 

0 600 1000 2000 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

3boO 
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:.~. , .- I • 

· - 1 -. 

4000 _ GOOOln 

telefon fax 

\.. 

. ' ··-

0477 441 00 (vx) 0477 313 00 
e-post/hemslda 
kommunen@tlngsryd.se 
www.tingsryd.se 



9

4(4) 

Figur 1. Inom röda cirldar finns högrisldcolonier av sjögull. Målet i projektet är att foku
sera bekämpningen till dessa områden för att undvika ytterligare spridning inom Mör
rumsåns vattensystem och bekämpa växten i Urshultsviken 

Hur finansiering och kostnader fördelas mellan de tre åren redovisas i bilaga 1. 

Årendets beredning 
Hela sjögullsprojelctet har hittills i ett skede av uppstart fått pengar via kommunstyrel
sen. Då projektet kommer att permanentas måste verksamheten in i ordinarie budget och 
då för samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Ansökan för särskilda åtgärdsprojelct. 
Kostnadskalkyl Ansökan bekämpning sjögull. 
D nr 3728-2016 Lst Kronoberg. 
Beslut om bidrag sjögull 20161128 
Beslut om fästställelse av(6753394) 
Projektplan för samverkan mellan kommuner och Länsstyrelsen vid bekämpning av 
sjögull inom Mörrumsåns avrinningsområde i lo:onobergs lä.n(6760871) 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, kommunchef, teknisk chef, utredningsingenjör. 

-Tingsryds kommun 
Box8B 
362 22 Tingsryd 

besöksadress telefon fax 
Torggatan 12 0471441 00 (vx) 0477 313 oo 
Tingsryd 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (14) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-23 

Justerare 

§ 239 

Beslut om sammanträdestider 2018 
Dnr2017/658 006 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

2. Ärendet behandlas åter på extrainsatt sammanträde för 

arbetsutskottet 2017-11-13. 

Beskrivning av ärendet 

Införandet av ny politisk organisation och ny förvaltningsorganisation 

påverkar planeringen av framtida sammanträdestider. I den nya 

organisationen finns hela den politiska administrationen samlad på 

kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. I förslag till nytt 

reglemente för nämnder och styrelser i Tingsryds kommun, framgår att: 

''Nämndernas sammanträdestider ska synkroniseras centralt för att 

administration och politikernas uppdrag ska kunna koordineras. 

Kansliavdelningen ansvarar varje år för framtagande av förslag till schema". 

I enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2017-10-16, § 181, Dnr. 2017/72 

003, avseende förslag till nytt reglemente, ska samtliga kallelser skickas ut 

sex dagar före respektive sammanträde. Synkroniseringen av 

sammanträdestiderna medför att det inte längre är möjligt att ha 

kommunfullmäktige varje månad. I förslaget har därför antalet 

sammanträden i kommunfullmäktige minskats från elva till nio per år, dock 

väl spridda över året. Förslaget är koordinerat med planerad budgetprocess 

för 2018. 

Ledamöterna får själva förslaget till kalendarium vid sammanträdet. För att 

ledamöterna bättre ska kunna få överblick över de föreslagna tiderna 

föreslås att ärendet behandlas på extrainsatt sammanträde för arbetsutskottet 

2017-11-13. Kommunstyrelsen behöver vid sitt sammanträde senare samma 

dag fastslå kalendariet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kanslichefen, 2017-10-23 

Förslag sammanträdestider 2018, arbetsmaterial 

I Otdragsbes1yrkande 
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r.lTingsryds 
\;!!;/kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Eva Palmer 
0477 441 52 

eva.palmer@lingsryd.se 

Sammanträdestider 2018 

Förslag till beslut 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-10-23 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker fastställande av föreslaget kalendarium. 

Sammanfattning 
Förslaget till sammanträdestider 2018 har sin bakgrnnd i ny politisk organisation och 
förvaltningsorganisation där samtliga sammanträdestider synkroniseras centralt för att 
administration och politikernas uppdrag ska kunna koordineras 

Beskrivning av ärendet 
Införandet av ny politisk organisation och ny förvaltningsorganisation påverkar plane
ringen av framtida sammanträdestider. I den nya organisationen finns hela den politiska 
administrationen samlad på kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. I förslag 
till nytt reglemente för nämnder och styrelser i Tingsryds kommun, framgår att: 
"Nämndernas sammanträdestider ska synkroniseras centralt för att administration och 
politikernas uppdrag ska kunna koordineras. Kansliavdelningen ansvarar vaije år för 
framtagande av förslag till schema". 

I enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2017-10-16 § 181 Dm. 2017/72 003, avseende 
förslag till nytt reglemente, ska samtliga kallelser sldckas ut sex dagar före respektive 
sammanträde. Synkroniseringen av sammanträdestiderna medför att det inte längre är 
möjligt att ha kommunfullmäktige vaije månad. I förslaget har därför antalet samman
träden i kommunfullmäktige minskats från elva till nio per år, dock väl spridda över 
året. Förslaget är koordinerat med planerad budgetprocess för 2018. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Reglemente för nämnder och styrelser i Tingsryds kommun 
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-16 § 181 Dm. 2017 /72 003 
Planerad budgetprocess 2018 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Samtliga nämnder, utskott och styrelser 
Kommunledningsförvaltningen 

Eva Palmer 
Kanslichef 

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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Arende 5 

Revidering av fullmäktiges 

riktlinjer för budget och 

redovisning 

13
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (14) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-23 

Justerare 

§ 241 

Revidering av fullmäktiges riktlinjer för budget och 
redovisning 
Dnr 2017 /660 003 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige fastställer reviderade riktlinjer för budget och 
redovisning enligt protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit fram förslag till kommunstyrelsen 
avseende förändrad budget- och bokslutsprocess att tillämpa under 2018 (se 
bilaga 3). Förslaget innebär att vissa revideringar behöver göras i 
fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning (KF § 165, 2015-10-26) 
avseende bland annat budgetprocess, tidpunkter m.m. 

Förslaget redovisas i bilagor, dels i sin nya version (bilaga 1) och dels i en 
version där alla ändringar syns (bilaga 2). 

Inga andra ändringar än de som är direkt kopplade till förslaget om ny 
budgetprocess föreslås i riktlinjerna. 

Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Förslaget till 
förändrad budget- och bokslutsprocess har tagits fram utifrån Ksau:s 
diskussion om budgetprocessen vid sammanträde 2017-10-02. 

Beslutsunderlag 

1. Reviderade riktlinjer för budget och redovisning 
2. Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, 2017-10-20 
3. Reviderade riktlinjer för budget och redovisning - ändringsversion 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 214, 2017-10-02 

I Utdrags bestyrkande 
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Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-10-20 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Revidering av fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning 

Förslag till beslut 

1(1) 

Kommunfullmäktige fastställer reviderade riktlinjer för budget och redovisning enligt proto
kollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit fram förslag till kommunstyrelsen avseende förändrad 
budget- och bokslutsprocess att tillämpa under 2018 (se bilaga 3). Förslaget innebär att vissa 
revideringar behöver göras i fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning (KF 2015-10-26 
§ 165) avseende bland annat budgetprocess, tidpunkter m.m. 

Förslaget redovisas i bilagor, dels i sin nya version (bilaga 1) och dels i en version där alla änd
ringar syns (bilaga 2). 

Inga andra ändringar än de som är direkt kopplade till förslaget om ny budgetprocess föreslås i 
riktlinjerna. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Förslaget till förändrad budget- och 
bokslutsprocess har tagits fram utifrån Ksau:s diskussion om budgetprocessen vid sammanträde 
2017-10-02. 

Beslutsunderlag 
1. Reviderade riktlinjer för budget och redovisning 
2. Reviderade riktlinjer för budget och redovisning - ändringsversion 
3. Ksau:s förslag: 2018 års arbetsprocess för budget och bokslut inkl tjänsteskrivelse 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Samtliga nämnder, bolag och stiftelser 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Tingsryds 
kommun 

BILAGA 1 

Riktlinjer för budget och redovisning 

Kraven på kommunens ekonomihantering regleras i kommunallagens 11 :e kapitel samt i den 
kommunala redovisningslagen. I dessa hänvisas också till annan lagstiftning och till förarbeten 
till lagarna. Redovisningsji-ågor styrs även av god redovisningssed för kommuner, vilken i 
första hand utarbetas av Rådet för kommunal redovisning genom dess rekommendationer, in
formationer och yttranden. 

Ovan beskrivna regelverk täcker både övergripande och i flera detaljer kommunens budgete
ring och redovisning. Syftet med föreliggande riktlinjer är därför att reglera de delar av eko
nomihanteringen där kommunfullmäktige vill göra preciseringar, förtydliganden och utvidg
ningar i förhållande till gällande regelverk. Riktlinjerna är skrivna för att fungera oberoende av 

organisationsmodell och löpande förändringar i hanteringen. 

Grundläggande förutsättningar 

Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för verksamheten och beslutar årligen om bud
get, skattesats, årsredovisning och delårsrapporter. Fullmäktige beslutar även om andra viktiga 
ekonomiska frågor samt ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Kommunstyrelsen ansvarar för upprättande av budgetförslag, årsredovisning och delårsrapporter 
samt har en uppsiktsplikt över nämnder och kommunala företag. Nämnder och styrelser har att 
följa de anvisningar och tidsplaner som kommunstyrelsen (genom kommunledningsförvaltning
en) fastställer för detta arbete. 

Nämnd/styrelse (kallas i fortsättningen nämnd) ansvarar inom sitt område för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de budgetramar, mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till så att verksamheten bedrivs 
på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Med budgetansvar menas ansvar för att budgeterad verksamhet kommer till utförande, att verk
samhetsmålen uppnås, att budgeterade intäkter inflyter samt att budgeterade kostnader hålls. 
Med budgetansvaret följer, på alla nivåer, en skyldighet att inom sina befogenheter vidta åtgär
der om negativa avvikelser mot budget eller verksamhetsmål prognostiseras. 

Fullmäktiges fastställda riktlinjer för god ekonomisk hushållning respektive målstyrning ska 
beaktas i alla delar av budgetprocessen och organisationen. 

Kända kostnader ska budgeteras och finansieras i budgeten. Tilldelade budgetramar ska respek
teras. Marginaler för oförutsedda kostnader ska eftersträvas i alla delar av organisationen. Be
slut som innebär nya kostnader under löpande budgetår ska innefatta anvisning om hur kostna
den ska finansieras i budgeten. För permanenta kostnader ska sådan finansiering finnas även för 
efterföljande budgetår. Utgångspunkt för efterföljande budgetår är, om inget annat har beslutats 
i flersårsplanen, oförändrade budgetramar jämfört med innevarande år. 

Budgetprocess och resursfördelning ska utgå ifrån en helhetssyn på kommunens verksamhet, 
förankring i organisationen, incitament för effektivitet samt ett tydligt och långtgående budget
ansvar på olika nivåer inom organisationen. 
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2(5) 

Budgetprocessen 

Kommunstyrelsen fastställer anvisningar för budgetarbetet samt ansvarar för att, med inhäm
tande av uppgifter från nämnder och förvaltningar, ta fram budgetförutsättningar inför det 
kommande budgetåret. Utifrån framtagna budgetförutsättningar genomför fullmäktige en inrikt
ningsdebatt, varefter kommunstyrelsen upprättar ett budgetförslag. Därefter beslutar fullmäktige 
om budgeten. Budgetprocessen avslutas med att nämnderna fastställer verksamhetsplan och 
internbudget för den egna verksamheten inom ramen för de mål och anslag som fullmäktige 
beslutat om. 

Fullmäktiges budget 

Budgeten indelas i driftbudget och investeringsbudget, samt sammanfattas i resultat-, kassaflö
des- och balansbudget. Fullmäktiges budgetbeslut ska innehålla en plan för de kommande tre 
åren. 

I fullmäktigebudgeten fastställs budgetanslag för nämnderna som en budgetram uttryckt i netto
kostnader. Fullmäktigebudgeten utgör således en rambudget och är bindande vad avser såväl 
nettoanslag som mål och riktlinjer. 

I samband med fullmäktiges budgetbeslut fastställs skattesats, låneram för budgetåret samt bor
gensramar för helägda kommunala företag. 

Fullmäktiges budgetbeslut ska fattas i juni månad året före budgetåret. Vid valår fattas fullmäk
tiges budgetbeslut av nyvalda fullmäktige i november månad. 

Hantering av budget för helägda kommunala företag regleras i ägarpolicy och ägardirektiv. 

Verksamhetsplan och internbudget 

Nämnderna ska, inom ramen för tilldelat budgetanslag, upprätta och fastställa en verksamhets
plan inklusive en detaljerad internbudget, vilken utgör nämndens planeringsverktyg för det 
kommande verksamhetsåret. Bruttobudgetering och bruttoredovisning ska tillämpas. Internbud
geten ska innehålla en tydlig fördelning av budgetansvaret på olika nivåer inom förvaltningsor
ganisationen. 

Nämndernas verksamhetsplan och internbudget ska fastställas senast i november månad. Vid 
valår fattas nämndsbeslut om verksamhetsplan och internbudget senast i december månad. 

Investeringar 

I investeringsbudgeten upptas anskaffning av anläggningstillgång. Som anläggningstillgång 
räknas tillgång som har en ekonomisk livslängd om minst tre år och som har ett anskaffuings
värde om minst ett prisbasbelopp. 

I fullmäktiges budgetbeslut fastställs en investeringsplan för de kommande tre åren innehållande 
dels total investeringsnivå och dels investeringsramar för nämnderna. Vid behov kan investe
ringsramarna indelas i olika kategorier. 

Nämnden ska i beslut om internbudget precisera investeringar samt i delegationsordning fast
ställa beslutsnivå för olika typer av investeringar. 

Enskilda investeringsobjekt överstigande 5 mkr ska alltid beslutas av fullmäktige. Beslut om 
större investeringar ska alltid vara baserade på anbud samt rymmas inom tilldelade investerings
ramar. Det åligger nämnden att initiera ärendet hos fullmäktige. Innan anbudsinfordran påbörjas 
ska, om bedömd investeringsutgift uppgår till minst 5 mkr, godkännande inhämtas från kom
munstyrelsens arbetsutskott. Drifts- och kapitalkostnadskalkyl med finansieringslösning i bud-
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geten ska samtidigt redovisas tillsammans med yttrande från kommunledningsförvaltningen. 
När anbuden har kommit in förs ärendet, tillsammans med yttrande från kommunledningsför
valtningen, upp till fullmäktige för slutligt beslut om igångsättande. 

3(5) 

Kapital- och driftskostnader till följd av en investering ska alltid vara finansierade i driftbudge
ten. Nämpd förutsätts finansiera sådana kostnader inom tilldelad budgetram. För investeringar 
som görs inom ramen för verksamhet som är organiserad som interna köp- och säljverksamheter 
är det således köpande/beställande nämnd som i budgeten ska finansiera kapital- och driftskost
nader (tex höjd internhyra) till följd av investeringen. 

Hantering av investeringar för helägda kommunala företag regleras i ägarpolicy och ägardirek
tiv. 

Årsredovisning och delårsrapporter 

I årsredovisning och delårsrapporter görs uppföljning av ekonomi och verksamhet för boksluts
perioden. Delårsrapporterna ska även innehålla en prognos för helåret avseende både ekonomi 
och verksamhet. 

Beslut om kommunens årsredovisning ska fattas av fullmäktige senast i april månad. Motsva
rande gäller för de helägda kommunala företagens årsredovisningar. 

Delårsrapporter upprättas två gånger per år, efter april och augusti månad. Beslut om dessa ska 
fattas i kommunstyrelsen i juni respektive oktober månad samt i fullmäktige senast i september 
respektive november månad. Motsvarande gäller för de helägda kommunala företagens delårs
rapporter. Dessa översänds som information till fullmäktige. 

Årsredovisning samt delårsrapport efter augusti månad ska innehålla sammanställd redovisning 
(koncernredovisning). 

Övrig ekonomisk uppföljning 

Kommunstyrelsen ska fastställa rutiner för den övriga ekonomiska rapportering från nämnder 
och styrelser (utöver delårsrapport och årsredovisning) som behövs för att kunna uppfylla sin 
uppsikts plikt. 

Nämnder och förvaltningar ska fastställa egna rutiner för ekonomisk rapportering inom den 
egna organisationen. 

Nämndens budgetansvar 

Nämndens verksamhet ska bedrivas inom befintlig budgetram. Nämnden får inte överskrida sin 
totala driftbudget, utan har att dessförinnan noggrant pröva möjligheter till omprioriteringar, 

- -------~b=e=sparingar, s andardsänknin ar och/eller ökade intäkter. Verksamheten ska bedrivas inom be
fintliga budgetanslag även om detta medför att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna inte 
helt kan uppnås. 

Nämnden har rätt att besluta om ändrad imiktning av en verksamhet om nämnden bedömer det 
lämpligt eller nödvändigt. Dock ska ändringar som innebär antingen en väsentlig förändring 
eller är av principiell art i förhållande till mål och riktlinjer beslutas av kommunfullmäktige. 

Anslag får omdisponeras mellan nämnderna efter samråd dem emellan. Beslutsmyndighet är 

härvid den nämnd, vars anslag kommer att minska genom omdisponeringen. 

I de fall nämnden fattar beslut om utvidgning av verksamheten ska det tydligt framgå av beslu
tet på vilket sätt utvidgningen ska finansieras i driftbudgeten på både kort och lång sikt. 
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4(5) 

Åtgärder vid avvikelser 

Innan nämnden tar ställning till den ekonomiska rapporten (månadsrapport/delårsrapport) ska 
avvikelser i förhållande till budget förklaras skriftligt av förvaltningschefen. 

I de fall den ekonomiska rapporten visar på ett prognostiserat underskott mot budgeten, och om 
nämnden inte ämnar eller kan ianspråkta positivt eget kapital, ska förvaltningschefen för nämn
den presentera förslag till åtgärder. Dessa ska vara så utformade att nämnden, om möjligt, senast 
till utgången av innevarande budgetår når en överensstämmelse med budgeten. 

Nämnden ska fatta beslut om åtgärder enligt föregående stycke, senast på det andra ordinarie 
nämndssammanträdet efter det att den ekonomiska rapporten framlades för nämnden. Beslutet 
ska, om möjligt, vara så utformat att nämnden senast till utgången av innevarande budgetår når 
en överensstämmelse med budgeten, alternativt ianspråktar positivt eget kapital för engångsin
satser. Beslutet ska översändas till kommunstyrelsen för kännedom. 

Om åtgärderna är av större vikt och berör fler nämnder, ska samråd ske med berörda nämnder 
före genomförandet. 

Om obalansen fortfarande kvarstår vid årets slut, ska nämnden göra en granskning av verksam
heten och organisationen, inklusive förvaltningsledningen. Nämndens ansvar prövas i samband 
med bokslutsbehandlingen i kommunfullmäktige. 

Finansiering av verksamhet som enligt lag åvilar kommunen kan dock, efter nämnda prövning, 
innebära att totalt tilldelade medel inte är tillräckliga. Om ambitionsnivån är högre än vad som 
krävs för att den lagstadgade skyldigheten ska vara uppfylld, ska nämnden överväga att sänka 
standarden, dock inte under minimistandarden. Respektive nämnd har ansvaret för att verksam
heten bedrivs enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten och måste fortsätta att bedriva 
verksamheten även om budgetanslaget inte räcker till. I sådant fall ska nämnden lämna en rap
port alternativt rapportera vid nästkommande ordinarie rapporteringstillfälle till kommunstyrel
sen, som har att redovisa förhållandet till fullmäktige senast i närmast följande delårsrapport 
alternativt i ett särskilt ärende till kommunfullmäktige. Innan nämnden lämnar sådan rapport ska 
prövning ha skett om underskottet kan täckas genom åtgärder i nämndens övriga verksamheter. 
Denna prövning ska framgå i rapporten till kommunstyrelsen. 

Över- och underskott vid årets slut 

Fullmäktige beslutar årligen om nämndens över- respektive underskott mot driftbudgeten ska 
överflyttas till nästkommande budgetår eller inte. Sådant beslut sker i mars månad. 

Huvudregeln är att såväl över- som underskott ska överföras till nästkommande år oavsett orsak. 
Fullmäktige kan besluta om undantag om synnerliga skäl föreligger. Sådan bedömning ska gö
ras utifrån påverkbarheten på över- eller underskottet samt kommunens totala resultatnivå. 

Överförda över- och underskott reserveras i interna resultatutjämningsfonder som en del av 
kommunens egna kapital. Nämndens egna kapital kan således vara positivit eller negativt bero
ende på de ackumulerade resultaten i förhållande till budget. 

Nämndens ianspråktagande av positivt eget kapital får endast avse engångskostnader för det 
enskilda budgetåret och måste godkännas av kommunstyrelsen (vars bedömning baseras på 
kommunens totala resultatnivå). 

Nämnd som uppvisar negativt eget kapital ska täcka detta med motsvarande överskott de närm
ast följande två åren. Exempelvis ska ett negativt eget kapital i bokslut 2016 vara eliminerat i 
2018 års bokslut. Nämnden ska i särskilt beslut ange vilka åtgärder som ska vidtas för att elimi
nera det negativa egna kapitalet. Samtliga åtgärder ska ha trätt i kraft senast den 1 juli året efter 
bokslutet. Beslutet ska översändas till kommunstyrelsen för kännedom. 
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5(5) 

Om återställande av negativt eget kapital ej har skett efter två år ska en översyn av verksamhet
en och organisationen göras, samt nämndens ansvar och chefsfrågan prövas. 

Nämnden bör upprätta rutiner för intern hantering av över- och underskott i den egna organisat
ionen i syfte att ge tydlighet i budgetansvaret samt incitament för hushållning med ekonomiska 
resurser. 

Ekonomiska dokument 

De dokument som upprättas för budget, årsredovisning och delårsrapporter ska utformas på ett 
likartat sätt och ha en tydlig koppling mellan verksamhet, verksamhetsmål och ekonomi. Do
kumenten ska på ett enkelt och överskådligt sätt utgöra underlag för styrning och uppföljning av 
kommunens verksamheter. Primär målgrupp för dokumenten är kommunfullmäktige. 

Övriga styrande dokument 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
Riktlinjer för målstyrning 



21

BILAGA2 

Tingsryds 
kommun 

Riktlinjer för budget och redovisning 

Förslag med ändringar 2017-10-20 

Kraven på kommunens ekonomihantering regleras i kommunallagens &-e 11 :e kapitel samt i 
den kommunala redovisnings lagen. I dessa hänvisas också till annan lagstiftning och till förar
beten till lagarna. Redovisnings/rågar styrs även av god redovisningssed för kommuner, vilken i 
första hand utarbetas av Rådet för kommunal redovisning genom dess rekommendationer, in
formationer och yttranden. 

Ovan beskrivna regelverk täcker både övergripande och i flera detaljer kommunens budgete
ring och redovisning. Syftet med föreliggande riktlinjer är därför att reglera de delar av eko
nomihanteringen där kommunfullmäktige vill göra preciseringar, förtydliganden och utvidg
ningar i förhållande till gällande regelverk. Riktlinjerna är skrivna för att fungera oberoende av 
organisationsmodell och löpande förändringar i hanteringen. 

Grundläggande förutsättningar 

Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för verksamheten och beslutar årligen om bud
get, skattesats, årsredovisning och delårsrapporter. Fullmäktige beslutar även om andra viktiga 
ekonomiska frågor samt ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Kommunstyrelsen ansvarar för upprättande av budgetförslag, årsredovisning och delårsrapporter 
samt har en uppsiktsplikt över nämnder och kommunala företag. Nämnder och styrelser har att 
följa de anvisningar och tidsplaner som kommunstyrelsen (genom kommunledningsförvaltning
en) fastställer för detta arbete. 

Nämnd/styrelse (kallas i fortsättningen nämnd) ansvarar inom sitt område för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de budgetramar, mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till så att verksamheten bedrivs 
på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Med budgetansvar menas ansvar för att budgeterad verksamhet kommer till utförande, att verk
samhetsmålen uppnås, att budgeterade intäkter inflyter samt att budgeterade kostnader hålls. 
Med budgetansvaret följer, på alla nivåer, en skyldighet att inom sina befogenheter vidta åtgär
der om negativa avvikelser mot budget eller verksamhetsmål prognostiseras. 

Fullmäktiges fastställda riktlinjer för god ekonomisk hushållning respektive målstyrning ska 
beaktas i alla delar av budgetprocessen och organisationen. 

Kända kostnader ska budgeteras och finansieras i budgeten. Tilldelade budgetramar ska respek
teras. Marginaler för oförutsedda kostnader ska eftersträvas i alla delar av organisationen. Be
slut som innebär nya kostnader under löpande budgetår ska innefatta anvisning om hur kostna
den ska finansieras i budgeten. För permanenta kostnader ska sådan finansiering finnas även för 
efterföljande budgetår. Utgångspunkt för efterföljande budgetår är, om inget annat har beslutats 
i flersårsplanen, oförändrade budgetramar jämfört med innevarande år. 

Budgetprocess och resursfördelning ska utgå ifrån en helhetssyn på kommunens verksamhet, 
förankring i organisationen, incitament för effektivitet samt ett tydligt och långtgående budget
ansvar på olika nivåer inom organisationen. 
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Budgetprocessen 

Kommunstyrelsen fastställer ekonomiska arbetsramar för nämnderna samt anvisningar för bud 
getarbete. Nämnderna upprättar därefter budgetförslag inom ramen för tilldelad budgetram samt 
överlämnar dessa till kommunstyrelsen. Den fortsatta processen avslutas med att fullmäktige 
fastställer budget. 

Kommunstyrelsen fastställer anvisningar för budgetarbetet samt ansvarar för att, med inhäm
tande av uppgifter från nämnder och förvaltningar, ta fram budgetförutsättningar inför det 
kommande budgetåret. Utifrån framtagna budgetförutsättningar genomför fullmäktige en inrikt
ningsdebatt, varefter kommunstyrelsen upprättar ett budgetförslag. Därefter beslutar fullmäktige 
om budgeten. Budgetprocessen avslutas med att nämnderna fastställer verksamhetsplan och 
internbudget för den egna verksamheten inom ramen för de mål och anslag som fullmäktige 
beslutat om. 

Fullmäktiges budget 

Budgeten indelas i driftbudget och investeringsbudget, samt sammanfattas i resultat-, kassaflö
des- och balansbudget. Fullmäktiges budgetbeslut ska innehålla en plan för de kommande tre 
åren. 

I fullmäktigebudgeten fastställs budgetanslag för nämnderna som en budgetram uttryckt i netto
kostnader. Fullmäktigebudgeten utgör således en rambudget och är bindande vad avser såväl 
nettoanslag som mål och riktlinjer. 

I samband med fullmäktiges budgetbeslut fastställs skattesats, låneram för budgetåret samt bor
gensramar för helägda kommunala företag. 

Fullmäktiges budgetbeslut ska fattas senast i september månad i juni månad året före budgetåret. 
Vid valår fattas fullmäktiges budgetbeslut av nyvalda fullmäktige i november månad. 

Hantering av budget för helägda kommunala företag regleras i ägarpolicy och ägardirektiv. 

Verksamhetsplan och internbudget 

Nämnderna ska, inom ramen för tilldelat budgetanslag, upprätta och fastställa en verksamhets-
lan inklusive en detaljerad internbudget, vilken utgör nämndens planeringsverktyg för det 

kommande verksamhetsåret. Bruttobudgetering och bruttoredovisning ska tillämpas. Internbud
geten ska innehålla en tydlig fördelning av budgetansvaret på olika nivåer inom förvaltningsor
ganisationen. 

Nämndernas verksamhetsplan och internbudget ska fastställas senast i november månad. Vid 
valår fattas nämndsbeslut om verksamhets lan och internbudget senast i december månad. 

Investeringar 

I investeringsbudgeten upptas anskaffning av anläggningstillgång. Som anläggningstillgång 
räknas tillgång som har en ekonomisk livslängd om minst tre år och som har ett anskaffnings
värde om minst ett pris basbelopp. 

I fullmäktiges budgetbeslut fastställs en investeringsplan för de kommande tre åren innehållande 
dels total investeringsnivå och dels investeringsramar för nämnderna. Vid behov kan investe
ringsramarna indelas i olika kategorier. 

Nämnden ska i beslut om internbudget precisera investeringar samt i delegationsordning fast
ställa beslutsnivå för olika typer av investeringar. 
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3(5) 

Enskilda investeringsobjekt överstigande 5 mkr ska alltid beslutas av fullmäktige. Beslut om 
större investeringar ska alltid vara baserade på anbud samt rymmas inom tilldelade investerings
ramar. Det åligger nämnden att initiera ärendet hos fullmäktige. Innan anbudsinfordran påbörjas 
ska, om bedömd investeringsutgift uppgår till minst 5 mkr, godkännande inhämtas från kom
munstyrelsens arbetsutskott. Drifts- och kapitalkostnadskalkyl med finansieringslösning i bud
geten ska samtidigt redovisas tillsammans med yttrande från kommunledningsförvaltningen. 
När anbuden har kommit in förs ärendet, tillsammans med yttrande från kommunledningsför
valtningen, upp till fullmäktige för slutligt beslut om igångsättande. 

Kapital- och driftskostnader till följd av en investering ska alltid vara finansierade i driftbudge
ten. Nämnd förutsätts finansiera sådana kostnader inom tilldelad budgetram. För investeringar 
som görs inom ramen för verksamhet som är organiserad som interna köp- och säljverksamheter 
är det således köpande/beställande nämnd som i budgeten ska finansiera kapital- och driftskost
nader (tex höjd internhyra) till följd av investeringen. 

Hantering av investeringar för helägda kommunala företag regleras i ägarpolicy och ägardirek

tiv. 

Årsredovisning och delårsrapporter 

I årsredovisning och delårsrapporter görs uppföljning av ekonomi och verksamhet för boksluts
perioden. Delårsrapporterna ska även innehålla en prognos för helåret avseende både ekonomi 
och verksamhet. 

Beslut om kommunens årsredovisning ska fattas av fullmäktige senast i maFS a ril månad. Mål
sättningen är att även de helägda kommunala företagens årsredovisningar ska behandlas av 
fullmäktige i mars månad. Motsvarande gäller för de helägda kommunala företagens årsredo

visningar. 

Delårsrap_eorter u prättas två gånger per år, efter april och augusti månad. Beslut om dessa ska 
fattas i kommunstyrelsen i juni respektive oktober månad samt i fullmäktige senast i j-uni sep
tember respektive oktober november månad. Motsvarande gäller för de helägda kommunala 
företagens delårsrapporter. Dessa översänds som information till fullmäktige. 

Årsredovisning samt delårsrapport efter augusti månad ska innehålla sammanställd redovisning 
(koncemredovisning). 

Övrig ekonomisk uppföljning 

Kommunstyrelsen ska fastställa rutiner för den övriga ekonomiska rapportering från nämnder 
och styrelser (utöver delårsrapport och årsredovisning) som behövs för att kunna uppfylla sin 
uppsikts plikt. 

--------~ ·ämnder och förvaltningar ska fastställa egna rutiner för ekonomisk ra portering inom den 
egna organisationen. 

Nämndens budgetansvar 

Nämndens verksamhet ska bedrivas inom befintlig budgetram. Nämnden får inte överskrida sin 
totala driftbudget, utan har att dessförinnan noggrant pröva möjligheter till omprioriteringar, 
besparingar, standardsänkningar och/eller ökade intäkter. Verksamheten ska bedrivas inom be
fintliga budgetanslag även om detta medför att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna inte 

helt kan uppnås. 

Nämnden har rätt att besluta om ändrad inriktning av en verksamhet om nämnden bedömer det 
lämpligt eller nödvändigt. Dock ska ändringar som innebär antingen en väsentlig förändring 
eller är av principiell art i förhållande till mål och riktlinjer beslutas av kommunfullmäktige. 
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Anslag får omdisponeras mellan nämnderna efter samråd dem emellan. Beslutsmyndighet är 
härvid den nämnd, vars anslag kommer att minska genom omdisponeringen. 

4(5) 

I de fall nämnden fattar beslut om utvidgning av verksamheten ska det tydligt framgå av beslu
tet på vilket sätt utvidgningen ska finansieras i driftbudgeten på både kort och lång sikt. 

Åtgärder vid avvikelser 

Innan nämnden tar ställning till den ekonomiska rapporten (månadsrapport/delårsrapport) ska 
avvikelser i förhållande till budget förklaras skriftligt av förvaltningschefen. 

I de fall den ekonomiska rapporten visar på ett prognostiserat underskott mot budgeten, och om 
nämnden inte ämnar eller kan ianspråkta positivt eget kapital, ska förvaltningschefen för nämn
den presentera förslag till åtgärder. Dessa ska vara så utformade att nämnden, om möjligt, senast 
till utgången av innevarande budgetår når en överensstämmelse med budgeten. 

Nämnden ska fatta beslut om åtgärder enligt föregående stycke, senast på det andra ordinarie 
nämndssammanträdet efter det att den ekonomiska rapporten framlades för nämnden. Beslutet 
ska, om möjligt, vara så utformat att nämnden senast till utgången av innevarande budgetår når 
en överensstämmelse med budgeten, alternativt ianspråktar positivt eget kapital för engångsin
satser. Beslutet ska översändas till kommunstyrelsen för kännedom. 

Om åtgärderna är av större vikt och berör fler nämnder, ska samråd ske med berörda nämnder 
före genomförandet. 

Om obalansen fortfarande kvarstår vid årets slut, ska nämnden göra en granskning av verksam
heten och organisationen, inklusive förvaltningsledningen. Nämndens ansvar prövas i samband 
med bokslutsbehandlingen i kommunfullmäktige. 

Finansiering av verksamhet som enligt lag åvilar kommunen kan dock, efter nämnda prövning, 
innebära att totalt tilldelade medel inte är tillräckliga. Om ambitionsnivån är högre än vad som 
krävs för att den lagstadgade skyldigheten ska vara uppfylld, ska nämnden överväga att sänka 
standarden, dock inte under minimistandarden. Respektive nämnd har ansvaret för att verksam
heten bedrivs enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten och måste fortsätta att bedriva 
verksamheten även om budgetanslaget inte räcker till. I sådant fall ska nämnden lämna en rap
port alternativt rapportera vid nästkommande ordinarie rapporteringstillfälle till kommunstyrel
sen, som har att redovisa förhållandet till fullmäktige senast i närmast följande delårsrapport 
alternativt i ett särskilt ärende till kommunfullmäktige. Innan nämnden lämnar sådan rapport ska 
prövning ha skett om underskottet kan täckas genom åtgärder i nämndens övriga verksamheter. 
Denna prövning ska framgå i rapporten till kommunstyrelsen. 

Över- och underskott vid årets slut 

Fullmäktige beslutar årligen om nämndens över- respektive underskott mot driftbudgeten ska 
överflyttas till nästkommande budgetår eller inte. Sådant beslut sker i mars månad. 

Huvudregeln är att såväl över- som underskott ska överföras till nästkommande år oavsett orsak. 
Fullmäktige kan besluta om undantag om synnerliga skäl föreligger. Sådan bedömning ska gö
ras utifrån påverkbarheten på över- eller underskottet samt kommunens totala resultatnivå. 

Överförda över- och underskott reserveras i interna resultatutjämningsfonder som en del av 
kommunens egna kapital. Nämndens egna kapital kan således vara positivit eller negativt bero
ende på de ackumulerade resultaten i förhållande till budget. 
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Nämndens ianspråktagande av positivt eget kapital får endast avse engångskostnader för det 
enskilda budgetåret och måste godkännas av kommunstyrelsen (vars bedömning baseras på 
kommunens totala resultatnivå). 

5(5) 

Nämnd som uppvisar negativt eget kapital ska täcka detta med motsvarande överskott de närm
ast följande två åren. Exempelvis ska ett negativt eget kapital i bokslut 2016 vara eliminerat i 
2018 års bokslut. Nämnden ska i särskilt beslut ange vilka åtgärder som ska vidtas för att elimi
nera det negativa egna kapitalet. Samtliga åtgärder ska ha trätt i kraft senast den 1 juli året efter 
bokslutet. Beslutet ska översändas till kommunstyrelsen för kännedom. 

Om återställande av negativt eget kapital ej har skett efter två år ska en översyn av verksamhet
en och organisationen göras, samt nämndens ansvar och chefsfrågan prövas. 

Nämnden bör upprätta rutiner för intern hantering av över- och underskott i den egna organisat
ionen i syfte att ge tydlighet i budgetansvaret samt incitament för hushållning med ekonomiska 
resurser. 

Ekonomiska dokument 

De dokument som upprättas för budget, årsredovisning och delårsrapporter ska utformas på ett 
likartat sätt och ha en tydlig koppling mellan verksamhet, verksamhetsmål och ekonomi. Do
kumenten ska på ett enkelt och överskådligt sätt utgöra underlag för styrning och uppföljning av 
kommunens verksamheter. Primär målgrupp för dokumenten är kommunfullmäktige. 

Övriga styrande dokument 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
Riktlinjer för målstyrning 
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~Tingsryds 
\:!;}kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

BILAGA3 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-10-19 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

2018 års arbetsprocess för budget och bokslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. 2018 års arbetsprocess för budget och bokslut godkänns enligt protokollsbilaga. 

1(1) 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att lö
pande utfärda mer detaljerade anvisningar och tidsplaner för budget- och bokslutsarbetet under 
året. 

Beskrivning av ärendet 
Vid ksau:s sammanträde 2017-10-02 §214 (Samtal om budgetprocess inför budget 2019) disku
terades möjliga förändringar i kommunens övergripande budget- och bokslutsprocess. Bifogat 
förslag har tagits fram utifrån denna diskussion. 

Den förslagna processen innebär följande väsentliga förändringar jämfört med den nuvarande: 

• Informationsdagar ersätts med information till fullmäktige 

• Gemensam budgetberedning politik och tjänstemän införs (internat) 

• Inriktningsdebatt genomförs något senare i processen 

• Kommunstyrelsens beslut om budgetramar utgår 

• Fullmäktiges budgetbeslut fattas i november p g a valår (normalår = juni) 

• Fullmäktiges budgetbeslut blir av mer övergripande karaktär 

• Fullmäktige beslutar i budgeten om verksamhetsmål som nämnderna ska uppnå 

• Endast ett nämndsbeslut om budget istället för som tidigare två 

Sammantaget syftar de föreslagna förändringarna till bl a 
större delaktighet, kunskap och helhetsperspektiv för kommunfullmäktige 

ökad samsyn på budgetförutsättningar, fakta och mål för verksamheten 
en mer konkret inriktningsdebatt som blir vägledande för budgetförslaget 

fokus på mål, uppdrag och ramar i fullmäktiges budget 
tydligare rollfördelning mellan fullmäktige och nämnder 
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2(2) 

De föreslagna förändringarna förutsätter några mindre ändringar i fullmäktiges riktlinjer för 
budget och redovisning avseende bland annat budgetprocess, tidpunkter m.m. Revidering av 
fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning bör således lyftas som ett ärende till kommun
fullmäktige innan kommunstyrelsen beslutar om 2018 års arbetsprocess för budget och bokslut. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Bilaga "2018 års arbetsprocess för budget och bokslut" 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Samtliga nämnder, bolag och stiftelser 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöks adress 
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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Daniel Gustafsson 
0477 441 26 

daniel.gustafsson@tingsryd.se 

BILAGA3 

2018 års arbetsprocess för budget och bokslut 

Vecka Datum 

2018 2018 

6 7 feb (on) senast Nämnds beslut Bokslut 2017 (nämnds berättelse) 

10 5 mars (må) KF information bolag och stiftelser 

15 9 april (må) KF information nämnder 
KF beslut om Årsredovisning 2017 

16 Budgetberedning (internat 2 dgr) 

19 7 maj (må) KF inriktningsdebatt Budget 2019 och plan 2020-2021 

23 4 juni (må) Ksau förslag Budget 2019 och plan 2020-2021 
Ksau förslag Affärsplaner 2019-2021 bolag och stiftelser 
Ksau Delårsrappporter 1:2018 

25 18juni (må) KS förslag Budget 2019 och plan 2020-2021 
KS förslag Affärsplaner 2019-2021 bolag och stiftelser 
KS Delårsrapporter 1:2018 

36 3 sept (mån) KF Delårsrapporter 1:2018 

41 8 okt Ksau Delårsrapporter 2:2018 
43 22 okt KS Delårsrapporter 2:2018 

46 12 nov (må) Nya KF Budget 2019 och plan 2020-2021 
Nya KF Affärsplaner 2019-2021 bolag och stiftelser 
Nya KF Delårsrapporter 2:2018 

50 14 dec (fre) senast Nämndsbeslut Verksamhetsplan och internbudget 2019 

Nämndernas sammanträdesdatum skall anpassas till budgetprocessen. 

BILAGA 

Kommentar 

Beslutet ska föregås av 
MBL §11. 

Nämndsbeslut ska före-
gås av MBL § 11. 

KSAU kan komma att kalla till extra budgetmöten om de ekonomiska förutsättningarna förändras väsentligt under 
processens gång. 

Förkortningar: KF=kommunfullmäktige, KS=kommunstyrelsen, Ksau=kommunstyrelsens arbetsutskott 



• • 

Arende 6 

Reglemente för revisorerna i 

Tingsryds kommun 

- -

29



30

~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (14) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-23 

Justerare 

§ 243 

Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun 
Dnr 2017/604 003 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige antar reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun i 

enlighet med protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Parallellt med översyn av Arbetsordning för kommunfullmäktige och 
reglemente för kommunstyrelse och nämnder läggs förslag fram gällande 

revidering av reglemente för revisorerna. 

Till kommunstyrelsens sammanträde inkom ett yttrande från revisorerna, 
vilket föranledde att kommunstyrelsen återremitterade ärendet för fördjupad 

utredning. 

Kommunledningsförvaltningen har utrett ärendet utifrån revisorernas 
yttrande och föreslår nu förändringar i enlighet med bilaga. 

Beslutsunderlag 

Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun 
Skrivelse från kommunsekreteraren, 2017-09-28 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 205, 2017-10-02 

I Otdragsbestyrkande 
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Dokumenttyp 
Reglemente 

Version 
1 

Dokumentansvarig Fastställd 
Kanslichef KF 2017-XX-XX 

Senast reviderad Diarienummer 
2017-10-30 2017/604 003 

Reglemente för revisorerna 
i Tingsryds kommun 

Att gälla från 2018-01-01 
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2 (6) 

Revisionens roll 

1 § 

Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas 
demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, 
nämnder, företag och stiftelser. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa 
insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för. Den har därmed en 
viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende åt 
verksamheten, men kan också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina 
insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling. 

Den övergripande revisionsuppgiften i kommunen är att granska om verksamheten följer 
fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska 
ramar. En väsentlig del är att främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten. 

Att vara revisor och lekmannarevisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med 
oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. 

Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt. 

Revisionens formella reglering 

2§ 

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt 
ägardirektiv utfärdade för kommunala företag. 

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 9 12. 
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel -l-0 9. Regler för revisionen finns 
också i lagstiftningen för andra företagsformer, tex stiftelselagen. 

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer och 
tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. Den goda seden 
uttrycker grundläggande värden, förhållningssätt och förutsättningar liksom processer, 
principer och tillvägagångssätt i granskning och bedömning i kommunen och dess 
kommunala företa . God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala 
sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas minst med utgångspunkt 
från den goda sed som senast är uttolkad och uttryckt i skriften "God revisionssed i 
kommunal verksamhet" (Sveriges Kommuner och Landsting). 

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet -
tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen, 
dataskyddsförordningen, lagen om offentlig upphandling m.fl. Likaså har de att följa 
kommunövergripande riktli~er från fullmäktige. 



33

3 (6) 

Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur är reglerad av speciallagstiftning som de behöver 
vara orienterade om för insikt om hur de styr och påverkar de organ revisorerna granskar. 

Revisorernas antal och organisation 

3§ 

Kommunen har 5 revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod. I 
förekommande fall kan revisorerna bli fler om någon revisor väljs med undantag. 

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar 
fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 

4§ 

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

5§ 

Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer bland revisorerna en ordförande och 
en vice ordförande. Rollen för ordföranden är att vara sammankallande och leda gemensamma 
sammankomster och sammanträden. Ordföranden hämtas ur minoriteten i fullmäktige. 

6§ 

Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under 
det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat 
revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer. 

Revisorernas uppgifter 

7§ 

Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen lämnade 
donations stiftelser. 

8§ 

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

9§ 

För revisorernas budget är fullmäktiges presidium beredning. 

10 § 

4 (6) 

Fullmäktige beslutar om budget för lekmannarevisorerna och av fullmäktige utsedda revisorer i 
stiftelser. Kostnaderna belastar respektive företag. 

11 § 

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de 
regler som gäller för en kommunal nämnd. 

12 § 

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av fullmäktiges presidium. Revisorerna 
lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning. 

Revisorernas sakkunniga biträden 

13 § 

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den 
omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling 
tillämpas kommunens upphandlingsregler. Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar 
själva om upphandling. 

14 § 

Bestämmelser i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt till 
upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna. 

Revisorernas arbetsformer 

15 § 

Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i 
ärenden om sin förvaltning och om jäv. Ordföranden får kalla även sakkunniga och andra 
experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster. 

16 § 

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. 
Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas. 
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17 § 

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

Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. 

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

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

revisorerna justerar den. 

18 § 

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

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

ytterligare en person som revisorerna utser. 

Revisorernas rapportering 

19 § 

5 (6) 

Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige i enlighet med bokslutsprocessen i fullmäktiges riktlinjer för 

budget och redovisning samt kommunstyrelsens anvisningar om tidsplan för bokslutsarbetet. 

20 § 

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

rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium så 

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

fullmäktiges alla ledamöter. 

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

revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till 

fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen. 

Revisorerna och fullmäktige 

21 § 

Revisorerna får närvara vid fullmäktiges möten för att på fullmäktiges eller revisorernas 

initiativ informera om revisionen samt svara på frågor. 

22 § 

Revisorerna får initiera ett ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och om 

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

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

Revisorerna får initiera ett ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin granskning, 

när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 

behandling så snart som möjligt. 
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6 (6) 

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

brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om allmän förvaltningsdomstols avgörande 

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

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

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

Revisorernas arkiv 

23 § 

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

arkivreglemente. 
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Till Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 

Revisorerna i Tingsryds kommun har givits möjlighet att avge remissvar på 11 Förslag- Revidering 

revisionens reglemente i enlighet med ny kommunallag" och avger härmed följande kommentarer. Vi 

instämmer i stort med det föreliggande förslaget, men har följande synpunkter. 
. ~:: •·~·. 

§ 3. Första raden kan ersättas med. 11 Kommunen har 5 revisorer som efter allmänna val utses av 

fullmäktige för en mandatperiod. I förekommande fall kan revisorerna bli fler om någon revisor väljes 

_med undantag. 

§ 4. Kvarstår i sin ursprungliga version. Vi tycker det är värdefullt att.alla revisorer får-vara. 

lekmannarevisorer i företagen och därmed kan få en samlad bedömning. 

§ 19. Med tanke på den diskussion vi haft om tidsaspekten vid slutrevisionen, föreslår vi att det ska 

stå april månad istället för mars. 

För revisorerna i Tingsryds kommun. 

Sven-Erik Svensson. 
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2 (6) 

Revisionens roll 

1 § 

Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas 
demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, 
nämnder, företag och stiftelser. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa 
insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för. Den har därmed en 
viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende åt 
verksamheten, men kan också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina 
insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling. 

Den övergripande revisionsuppgiften i kommunen är att granska om verksamheten följer 
fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska 
ramar. En väsentlig del är att främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten. 

Att vara revisor och lekmannarevisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med 
oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. 

Vatje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt. 

Revisionens formella reglering 

2§ 

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt 
ägardirektiv utfärdade för kommunala företag. 

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 9 12. 
Lekmannarevisionen regleras i aktie bo lagslagen, kapitel -l-0 9. Regler för revisionen finns 
också i lagstiftningen för andra företagsformer, tex stiftelselagen. 

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer och 
tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. Den goda seden 
uttrycker grundläggande värden, förhållningssätt och förutsättningar liksom processer, 
principer och tillvägagångssätt i granskning och bedömning i kommunen och dess 
kommunala företag. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala 

-------s-e·--·~o_rn_s_ o_r"'-a l an en. -evis1onsar etell kommunen ska bedrivas minst medu tgån-g--spu 
från den goda sed som senast är uttolkad och uttryckt i skriften "God revisionssed i 
kommunal verksamhet" (Sveriges Kommuner och Landsting). 

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också 
regelverket för beslutsfattande m.m. i kommunallagen och kommunens arbetsordning för 
nämnder och styrelser. 

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet -
tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen, 
dataskyddsförordningen personuppgiftslagen, lagen om offentlig upphandling m.fl. Likaså har 
de att följa kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige. 
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3 (6) 

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

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

Revisorernas antal och organisation 

3§ 

Kommunen har 5 revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod. I 

förekommande fall kan revisorerna bli fler om någon revisor väljs med undantag. 

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar 
fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 

4-§-

Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget. 

4§ 

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

Fullmäktige ska utse någon av de valda revisorerna till att vara lekmannarevisor i de 
kommunala hel eller delägda bolagen. 

5§ 

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

en vice ordförande. Rollen för ordföranden är att vara sammankallande och leda gemensamma 
sammankomster och sammanträden. Ordföranden hämtas ur minoriteten i fullmäktige. 

6§ 

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

det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat 
revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer. 

Revisorernas uppgifter 

7§ 

Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen lämnade 
donationsstiftelser. 

8§ 

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

9§ 

För revisorernas budget är fullmäktiges presidium beredning. 

10 § 

4 (6) 

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

stiftelser. Kostnaderna belastar respektive företag. 

11 § 

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

regler som gäller för en kommunal nämnd. 

12 § 

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av fullmäktiges presidium. Revisorerna 

lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning. 

Revisorernas sakkunniga biträden 

13 § 

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den 

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

tillämpas kommunens upphandlingsregler. Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar 

själva om upphandling. 

14 § 

Bestämmelser i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt till 

upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna. 

Revisorernas arbetsformer 

15 § 

Oroföran en a ar revisorerna il samma oms er 1 grans mgsaroe et oclnt l1 sammanträde"""·.-------

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

experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster. 

16 § 

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. 

Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas. 
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17 § 

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

Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. 

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

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

revisorerna justerar den. 

18 § 

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

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

ytterligare en person som revisorerna utser. 

Revisorernas rapportering 

19 § 

5 (6) 

Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige i enlighet med bokslutsprocessen i fullmäktiges riktlinjer för 
budget och redovisning samt kommunstyrelsens anvisningar om tidsplan för bokslutsarbetet. 

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

revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas 

granskning. 

20 § 

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

rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium så 

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

fullmäktiges alla ledamöter. 

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

revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till 

fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen. 

Revisorerna och fullmäktige 

21 § 

Revisorerna får katl: närvara vid fullmäktiges möten för att på fullmäktiges eller 

revisorernas initiativ informera om revisionen samt svara på frågor. 

22 § 

Revisorerna får katl: initiera ett ärende i fullmäktige med -i anledning av sin granskning 

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

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

Revisorerna får katl: initiera ett ärende i nämnder och styrelser med -i anledning av sin 

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

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

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

brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om allmän förvaltningsdomstols avgörande 

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

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

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

Revisorernas arkiv 

23 § 

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

arkivreglemente. 
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Till Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 

Revisorerna i Tingsryds kommun har givits möjlighet att avge remissvar på" Förslag - Revidering 

revisionens reglemente i enlighet med ny kommunallag" och avger härmed följande kommentarer. Vi 

instämmer i stort med det föreliggande förslaget, men har följande synpunkter. 

§ 3. Första raden kan ersättas med. " Kommunen har 5 revisorer som efter allmänna val utses av 

fullmäktige för en mandatperiod. I förekommande fall kan revisorerna bli fler om någon revisor väljes 

med undantag. 

§ 4. Kvarstår i sin ursprungliga version. Vi tycker det är värdefullt att alla revisorer får vara 

lekmannarevisorer i företagen och därmed kan få en samlad bedömning. 

§ 19. Med tanke på den diskussion vi haft om tidsaspekten vid slutrevisionen, föreslår vi att det ska 

stå april månad istället för mars. 

För revisorerna i Tingsryds kommun. 

Sven-Erik Svensson. 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (14) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-23 

Justerare 

§ 244 

Skrivelse om strategi för ökat bostadsbyggande i Väckelsång 
Dnr 2017/106 270 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen tar 

emot information gällande skrivelse från kommunstyrelsens 

ordförande som förslag till svar på skrivelse från centerpartiets 

avdelning i Väckelsång-Tingsås. 
2. Till kommunstyrelsens sammanträde kompletteras ärendet med 

Tingsrydsbostäders yttrande i frågan. 

Beskrivning av ärendet 

Centerpartiets avdelning i Väckelsång-Tingsås har i skrivelse fört fram att 

det skapas en politiskt ledd arbetsgrupp som ska ta fram en strategi för ökat 

bostadsbyggande i Väckelsång. 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson (S) har i yttrande svarat på 

skrivelsen. Han hänvisar bland annat till att det mål som 

kommunfullmäktige antagit och som gäller tillskapandet av nya bostäder i 

kommunen. Han anger även att ett uppdrag har initierats om att ta fram en 

kommunövergripande strategi för bostadsbyggande, som självklart även 

inbegriper Väckelsång. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, 2017-10-19 

Skrivelse från centerpartiet i Väckelsång - Tingsås. 

I Otdragsbestyrkande 
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- Tingsryds 
• kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Mikael Jeansson 

KSO 

Mkael.Jeansson@tingsryd 

Bakgrund 

2017-10-19 

Strategi för ökat bostadsbyggande i Väckelsång 

2017-02-14 inkom till Tingsryds kommun en skrivelse från Väckelsångs-, 
Tingsås- Centerpartiavdelning gällande en strategi för ökat bostadsbyggande i 
Väckelsång. Avdelningen anser att en politiskt ledd arbetsgrupp bör tillsättas för 
att ta fram en strategi för ökat bostadsbyggande avseende Väckelsång. 

Ärendet 

Fullmäktige har antagit tre kommunövergripande mål för Tingsryds kommun. 
Varav ett handlar om: 

Bostäder 

"Fler bostäder ska tillskapas. En större och mer rörlig bostadsmarknad ger för
bättrade förutsättningar för kommunens invånare, näringsliv och verksamheter 
samt förstärker viktiga långsiktiga framgångsfaktorer som tex kompetensför
sörjning, integration och befolkningsunderlag för viktiga samhällsfunktioner." 

"Mål: Ar 2020 ska minst 100 nya bostäder ha tillkommit i kommunen (samman
lagt för kommunal och privat regi). Inriktningen är ett ökat fokus på hållbart byg
gande genom träbyggnationer." 

Detta är ett kommunövergripande mål och skall gälla samtliga delar av kommu
nen. Väckelsång är mycket riktigt det samhälle som förutom Tingsryds tätort har 
den största bostadskön i kommunen. 2017-10-02 var det 50 personer i bo
stadskö i Väckelsång. Här pågår dock projektering både via vårt kommunägda 
bostadsbolag men även av privata aktörer i syfte att tillskapa bostäder. Väck
elsång har ett viktigt strategiskt läge som med fördel kan motivera bostadsbyg
gande på orten. 

Ett uppdrag har även initierats för att ta fram en bostadsbyggnadsstrategi för 
kommunen som skall ge en vägledning till hur vi på ett hållbart och långsiktigt 
sätt kan skapa goda förutsättningar för boende i kommunen. Detta arbete 
kommer att påbörjas inom den närmaste tiden. Inom ramen för detta arbete 
kommer självfallet Väckelsångs tätort vara en del. Det är samtidigt viktigt att 
beakta det faktum att strategin måste gälla hela kommunen. 

Detta dokument kommer att antas politiskt på högsta nivå. 

Förslag till beslut 

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-



126

2017-10-19 2(2) 

Att avge ovanstående yttrande som svar på skrivelse inkommen från Väck
elsångs- Tingsås centerpartiavdelning. 

ikael Jeansson 
Kommunstyrelsens ordförande 

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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. ! 

TINGSRYDSBOSTÅDER AB 

§4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-02-27 

Remiss Väckelsång-, Tingsås- Centerpartiavdelning. En strategi för 

ökat bostadsbyggande i Väckelsång 

Styrelsens beslutar att lämna följande remissvar 

2(6) 

1. Det är tack vare Väckelsångs strategiska läge med närhet till Växjö, 

god kollektivtrafik samt stabiliteten i den egna bostadskön som 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder investerar i åtta nya lägenheter i 

Väckelsång. Utfallet av uthyrningen av de nyproducerade lägenheterna 

kommer att få styra den fmtsatta planeringen av nyproduktion av 

hyresrätter. 

2. 2011 byggde Stiftelsen Tingsrydsbostäder nio nya lägenheter i 

Väckelsång. 

Beskrivning av ärendet 

VD Peråke Janen redogör remiss Väckelsång-, Tingsås- Centerparti

avdelning. En strategi för ökat bostadsbyggande i Väckelsång (bil. 2) . 

Utdrags bestyrkande 
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(_ 

Till/ 

Tingsryds Kommun 
Att. Kommunstyrelsen 
Box88 
362 22 TINGSRYD 

2017-02-12 

~ 2]/!2-o1~ 
TINGs1w-s irniViMLJ j'.J 

2017 -02- 1 4 ~ 

Dnr 

En strategi för ökat bostadsbyggande i Väckelsång. 

Växjö har en enorm utveckling och dragningskraft. Invånarantalet ökar stadigt. Vi ser en 

byggnation av bostäder som är störst i landet sett till befolkningen. Linneuniversitetet har haft 

väldigt stor betydelse för Växjös och regionen i övrigt under de senaste årtiondena. 

Centerpartiet i Väckelsång-Tingsås ser det som positivt att vi har ett starkt regioncentra nära 

oss vilket ökar möjligheten till både sysselsättning och högre utbildning även för våra 

innevånare i vår kommun. 

Vi ser nu att Växjö kommun satsar på fler lägenheter och tomter för hus i Ingelstad för att 

minska trycket på Växjö stad. Man har insett att det tidsmässiga avståndet till Växjö är 

försumbrut. 

Väckelsång ligger bara tio minuter längre bort än vad Ingelstad gör. Med goda 

bussförbindelser når man Växjö stadskäma på en halvtimme. 

Därför anser vi att Tingsryds kommun måste ta fram en strategi för ökat bostadsbyggande i 

Väckelsång. Under 1990-talet fanns stora planer för bostadsbyggande i Väckelsång. Det som 

satte stopp då vru· lågkonjunkturen. Framförhållning är viktigt när det gäller bostadspolitiska 

beslut. 

Under 1970-talet hade Tingsryds kommun en bostadsstrategi där man rabatterade tomter för 

husbyggnation. Vi ser flera åtgärder som måste vidtas för en ökad inflyttning till Väckelsång. 

1. Som första åtgärd bör de tomter som fortfarande står obebyggda rabatteras, där tomt

och anslutningskostnad reduceras till noll. Kostnaden för VA-utbyggnaden i 

Björkebergsområdet kan betecknas som avskriven för flera år sedan. Kommunen får in 

ett flertal nya abonnenter vilket ökar intäkterna. Det finns ett antal obebyggda tomter. 

enna fråga väc es for ca w -ar se an men ånånv1sades tillalfcief]urictiskrim e gic 

att göra på detta sätt. Man fick inte gynna någon kommuninvånare framför någon 

annan. Det krävs därför ett politiskt beslut för att detta ska kunna ske. 

2. Uppdatera byggplanema från 1990-talet. I Väckelsång skall man kunna erbjudas såväl 

hyres- som bostadsrättslägenheter och tomter för enskilda hus. 

3. Tingsryds kommun måste lansera Väckelsång som ett boendealtemativ med goda 

busskommunikationer och bra offentlig service, barnomsorg, skola och äldreomsorg . . 
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Eftersom Väckelsångs geografiska fördel är tilltalande borde man lansera ortens 

fördelar gentemot de som kan tänkas bosätta sig en bit ifrån Växjö. 

4. I Väckelsång finns det företag som behöver personal och därmed kan tillgången av 

bostad kan ofta vara avgörande för rekrytering. 

Vi anser att kommunstyrelsen omgående bör tillsätta en politiskt ledd arbetsgrnpp för att 

ta fram en strategi för ökat bostadsbyggande i Väckelsång. 

Väckelsång-Tingsås Centerpartiavdelning 2017-02-12 

( ~q~d~ 
e.u.Sören Ga~;t~terare vid årsmötet 

( 
Skrivelsen antagen av ett enigt årsmöte i Väckelsång-Tingsås Centerpartiavdelning 

( 

( 
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~Tiq.gsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

'~ • ..A\ 
;1 

Ks § 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-01-26 

Val av ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsutskott 

2015/46 800 

Kommunstyrelsens beslut 

8 

Kommunstyrelsen väljer, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 
att inrätta ett kultur- och fritidsutskott, följande ledamöter och ersättare i 
kultur- och fritidsutskott för åren 2015-2018: 

Ledamöter 

1. Johan Johansson, Odengatan 6, 362 30, Tingsryd (S) 
2. Kenneth Görtz, Urshult Björkliden 1, 360 13 Urshult, (M) 
3. Eva Hagelberg, Ömvägen2, 362 51 Väckelsång, (C) 

Ersättare 

1. Barbro ~vensson, Odenssvalah.ult Herrgården, 360 13 Urshult, (S) 
2. Carl-Henrik Henmalm., Storgatan 84, 362 30 Tingsryd, (M) 
3.--Lars Nilsson, Yttre Källehult 19,362 92 Tingsryd, (C) 

Protokollet skickas till 
De valda 
Hemsidan 
Personalavdelningen 
F örtroendemannaregistret 

r:vi,,. I 2015-02-02 
....... ..:.-..~..;.....-
... .,. ., .... •-=-·· -
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Ks § 27 

SAry.lMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015"'.0l-26 

Dnr 2015/47 800 

Val av ordförande i kultur- och fritidsutskott 

Kommunstyrelsens beslut 

9 

Kommunstyrelsen välj er, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 

att inrätta ett kultur- och fritidsutskott, 

Kenneth Görtz, Urshult Björkliden 1, 360 13 Urshult, (M) 

som ordförande i kultur- och fritidsutskottet under perioden 2015-2018. 

Protokollet skickas till 
Den valde 
Hemsidan 
Personalavdelningen 
Förtroendemannaregistret 

···-·~·-.. --····---· ·--~----· .. -,.~·-. -· •<;: • I ' - •• ~. : 

A-1 
l't11.' l 

2015-02-02 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-03-13 

§ 45 

Val till Utskott iör arbete och lärande 
Dnr 2017/196 600 

Kommunstyrelsens beslut 

31 (34) 

Kommunstyrelsen utser följande förtroendevalda att utgöra Utskott för 
arbete och lärande under perioden 2017-04-01 - - 2018-12-31: 

Ledamöter 

1. Magnus Carlberg, Hagen 7,362 51 Väckelsång, (S) 
2. Christel Blonclin,.Lupinvägen 8, 362 51 Väckelsång, (S) 
3. Kenneth Görtz, Urshult Björkliden 1, 360 13 Urshult, (M) 
4. Cecilia Cato, Bro, 360 24 Linneryd, (C) 
5. Mikael Andersson, Ekebergslundsgatan4, 360 10 Ryd, (C) 

Ersättare 

1. Johan Johansson, Odengatan 6,362 30 Tingsryd, (S) 
2. Marie Sahlberg, Esbjömamåla 1,360 13-Urshult, (M) 
3. Anna Johansson, Dångemåla Ekebacken, 362 93 Tingsryd, (C) 

Ordföranden 

Till ordförande utses Magnus Carlberg, Hagen 7, 362 51 Väckelsång, (S). 
Till vice ordförande utses Cecilia Cato, Bro, 360 24 Linneryd, (C). 

Beslutet skickas till 
De valda 
Hemsidan 
F örtroendemannaregistret 
Tillträdande avdelningschef Arbete och lärande 
· Personalavdelningen 

I 
Otdragsbestyrkande 

2017-03-16 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justeran e 

~ 

Ks §28 

SAMMANJRÄDESPROTOKOLL 

2015-01-26 

Dnr 2015/48 020 

Val av ledamöter och ersättare i personalutskott 

2015/48 020 

Kommunstyrelsens beslut 

10 

Kommunstyrelsen väljer, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 

att inrätta ett personalutskott, följande ledamöter och ersättare i 
personalutskott för åren 2015-2018: 

Ledamöter 

I. Tomas Blomster, Bergsvägen 2, 360 13 Urshult, (S) 

2. Patrick Ståhlgren, Gårdsvägen 2, 362 32 Tingsryd,' (M) 

3. Anna Johansson, Dångemåla, Ekebacken, 362 93 Tingsryd, (C) 

Ersättare 

I. Åke Gummesson, Trädgårdsgatan 21, 362 30 Tingsryd, (S) 

2. Kenneth.Görtz, Urshult Björkliden 1,360 13 Urshult, (M) 

3. Lennart Fohlin, Kompersmåla, 360 10 Ryd, (C) 

Protokollet skickas till 
De valda 
Hemsidan 

-Personalavdelningen 
Förtroendemannaregistret 

. • • \ 1 ·~•TT 

~--
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare . I 

SAivIMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-05-15 

§ 91 

Fyllnadsval till kommunstyrelsens arbetsutskott 
Dnr 2015/4 101 

Kommunstyrelsens beslut 

41 (42) 

Kommunstyrelsen utser Tomas Blomster, Bergsvägen 2, 362 54 Urshult, (S) till 

ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Barbro Svensson (S). 

Kommunstyrelsen utser Barbro Svensson, Odenssvalahult Herrgården, 362 95 

Urshult, (S) till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Tomas Blomster 

(S). 

Följande ledamöter och ersättare utgör kommunstyrelsens arbetsutskott till och 

med 2018: 

Ledamöter 

1. Mikael Jeansson, Dunshult 13, 360 13 Urshult, (S) 

2. Tomas Blomster, Bergsvägen 2, 362 54 Urshult, (S) 

3. Patrick Ståhlgren, Gårdsvägen 2, 362 32 Tingsryd, (M) 

4. Anna Johansson, Dångemåla Ekebacken, 362 93 Tingsryd, (C) 

5. Lennart Fohlin, Kompersmåla, 360 10 Ryd, (C) 

Ersättare 

1. Barbro Svensson, Odenssvalahult Herrgården, 362 95 Urshult, (S) 

2. Åke Gummesson, Trädgårdsgatan 21, 362 30 Tingsryd, (S) 

3. Kenneth Görtz, Urshult Björkliden 1, 360 13 Urshult, (M) 

4. Cecilia Cato, Bro, 360 24 Linneryd, (C) 
5. Mikael Andersson, Ekebergslundsgatan 4,360 10 Ryd, (C) 

Beslutet skickas till 

De.valda 
Hemsidan 
F örtroendemannaregistret 
Personalavdelningen 

I Utcfuagsbestyrkande 
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Meddelanden 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 

2016-11-13 

§ 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot följande meddelanden: 

1. Kommunstyrelsernas ordföranden i Emmaboda, Oskarshamn och 
Tingsryds kommuner, Inbjudan till samordnings- och energiminister 

Ibrahim Baylan 

Samtal om planerad 400 kv-ledning 

2. Räddningstjänsten Östra Kronoberg, 

Delårsrapport 2017-8 

3. Revisorer för Räddningstjänsten Östra Kronoberg, 

Utlåtande och granskningsrapport avseende Delårsrapport 2017-8 

4. Sammankallande valberedningen Kommunalförbundet Sydarkivera, 

Brev med förslag om förfrågan om representanter till förbundsstyrelsen 

5. Kommunassurans Syd Försäkrings AB, 

Informations- och nyhetsbrev nr 6, 2017 

I Otdrag,;bestyrkande 
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Delegationsbeslut 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

2017/131 002 

2017/131 002 

2017/131 002 

2017 /207 002 

2017/207 002 

2017 /207 002 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-11-13 

§ 

Delegations beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner nedanstående förteckning av fattade 
delegations beslut: 

Ärende 

Avrop från ramavtal, 2-50 basbelopp 

Beställning av 1 st fordon till IFO:s verksamhet 

Beslutsdatum 2017-10-05 

Antagande av leverantör, Operationell 
leasing 

ALD Automotive AB 

Beslutsdatum 2017-08-31 

Antagande av leverantör, Konsulttjänster 
ldentitetshantering 

AdvaniaAB 

Beslutsdatum 2017-09-21 

Avtal, operationell leasing 

ALD Automotive AB 

Beslutsdatum 2017-09-28 

Avtalsförlängning, Samordnad 
varudistribution 

Alwex Transport AB 

Beslutsdatum 2017-10-3 1 

Avtal Däck och däckservice, 

I Utdragsbestyrkande 

Delegat 

Laila J eppsson 

Laila J eppsson 

Laila J eppsson 

Mikael J eansson 

Mikael J eansson 

Mikael J eansson 

X 
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~Tingsryds 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL X 

Kommunstyrelsen 2017-11-13 

A&P Gustavsson Däck i Småland AB 

Beslutsdatum 2017-10-06 

2017/93 002 Offert/Avtal leasing gällande 4 st Yaris: Daniel Gustafsson 

Automotive Offert nr 724440, 724441, 724442, 
724444 

Beslutsdatum 2017-10 27 

2017/93 002 Offert/Avtal leasing gällande 1 st Captur: Daniel Gustafsson 

Automotive Offert nr 724586 

Beslutsdatum 2017-10 27 

2017/93 002 Borgen för omsättning av lån Tingsryds Daniel Gustafsson 
Utveckling och Fastighets AB 

Med stöd av delegationsordning, inom ramen 
för kommunfullmäktiges beslut om borgensram 
om 187 500 000 kr för Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB (KF 2016-10-31, § 207) -
teckna borgen avseende omsättning av lån för 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB om 
6 000 000 kr som placeras hos Kommuninvest i 
Sverige AB 2017-11-13 (lånenummer 92864). 

Beslutsdatum 2017-11-06 

2017/93 002 Offert/Avtal gällande 3 st Mokka: Daniel Gustafsson 

ALD Automotive Offert nr 724912, 724911, 
724910 

Beslutsdatum 2017-11-06 

2017/93 002 Offert/Avtal gällande 3 st Mokka: Daniel Gustafsson 

ALD Automotive Offert nr 724513, 725920 

Beslutsdatum 2017-11-07 

Justerare I Otdragsbestyrkande 
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