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Ärende 4 

Gemensam 

överförmyndarnämnd för 

Alvesta, Lessebo, Tingsryds 

och Växjö kommuner 



2018-02-20

Genomförandeutredning gemensam nämnd för överförmyndarfrågor i 
Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö kommuner 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom utredningens förslag och uppdrar åt utredarna att upprätta 
förslag till avtal och reglemente för Överförmyndarnämnden östra Kronoberg för beslut i 
fullmäktige senast den 30 september 2018.  

Bakgrund 

För att klara kompetensförsörjning, rättssäkerheten och en kostnadseffektiv handläggning togs 
under 2017 initiativ till att genomföra en utredning gällande samarbete i en gemensam 
överförmyndarnämnd. Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö kommuner har under år 2017 
ställt sig positiva till att delta i en utredning om förutsättningar för en gemensam nämnd för 
överförmyndarfrågor. Utredningen har genomförts av kanslicheferna i Alvesta och Växjö 
kommun i samråd med kanslicheferna i Lessebo och Tingsryds kommuner. Den första delen 
av utredningen, Delrapport 1 – förutsättningar, överlämnades till respektive kommun under 
december 2017. Föreliggande rapport, Delrapport 2 – detaljorganisation, överlämnas nu till 
kommunstyrelsen i respektive kommun för inriktningsbeslut om samverkan i gemensam 
överförmyndarnämnd. Definitivt beslut om att bilda, samt besluta om avtal och reglemente 
för, den gemensamma nämnden fattas av respektive fullmäktige senast den 30 september. 

Enligt uppdrag, 

Lisa Åberg  Carina Elmefall 
kanslichef  kanslichef 
Alvesta kommun Växjö kommun 

Dnr: 2017/288  191



Genomförandeutredning - 

Gemensam överförmyndarnämnd för  
Alvesta, Lessebo, Tingsryds och Växjö kommuner 

Delrapport 2 – Detaljorganisation 

Dnr: 2017/288    191



 

 

1. Inledning 

 

1.1  Bakgrund 

För att klara kompetensförsörjning, rättssäkerheten och en kostnadseffektiv 
handläggning samverkar idag 180 av landets 290 kommuner genom en gemensam 
nämnd och/eller en gemensam förvaltning för överförmyndarfrågor. 
 
Under större delen av år 2016 hade överförmyndarnämnden i Alvesta kommun stora 
bekymmer med att klara kompetensförsörjningen avseende 
överförmyndarhandläggare. Med anledning av det gav överförmyndarnämnden i slutet 
av år 2016 kanslichefen i uppdrag att undersöka möjligheten om att samverka om 
handläggarresurser med någon av grannkommunerna Växjö eller Ljungby. Vidare 
ville överförmyndarnämnden i Alvesta också efterhöra om intresse fanns hos 
grannkommunerna för politisk samverkan genom en gemensam nämnd för 
överförmyndarfrågor från och med år 2019. 
 
Den 9 februari 2017 anordnade kanslicheferna i Alvesta, Ljungby och Växjö ett 
förutsättningslöst informationsmöte för överförmyndarnämnderna i Alvesta, Ljungby, 
Växjö och Älmhults kommuner samt för överförmyndaren i Markaryds kommun. Vid 
mötet gavs en nulägesbeskrivning av överförmyndarverksamheten för respektive 
kommun samt information om vad en gemensam nämnd som kommunal 
samverkansform innebär och vilka fördelar/vinster som samverkan genom en 
gemensam överförmyndarnämnd kan ge.  
 
Efter informationsmötet den 9 februari ställde sig Växjö kommuns 
överförmyndarnämnd positiv till att gå vidare tillsammans med Alvesta för att utreda 
ett införande av en gemensam nämnd och gemensam handläggning. Vid mötet 
beslutades också att ställa en formell förfrågan till länets samtliga kommuner om 
intresse finns för att delta i en utredning om en gemensam nämnd och gemensam 
handläggning för överförmyndarfrågor i Kronobergs län. Utöver Alvesta och Växjö 
har Lessebo och Tingsryds kommuner ställt sig positiva till att delta i utredningen. 
 
En kommun kan inte under pågående mandatperiod förändra organisationen inom 
överförmyndarverksamheten. Enligt 19 kap 7 § föräldrabalken (FB) väljs 
överförmyndare, ledamot i överförmyndarnämnd och ersättare för fyra år. En 
kommuns val av antingen överförmyndarnämnd eller överförmyndare gäller således 
hela mandatperioden, en förändring i organisationen får ske först i anslutning till att en 
ny mandatperiod börjar löpa. Samma regleringar gäller för ledamot och ersättare i en 
gemensam nämnd.  
 
I december 2017 överlämnades delrapport 1 i genomförandeutredningen till berörda 
kommuner. Rapporten behandlade förutsättningarna för 
överförmyndarverksamheterna i respektive kommun. I rapporten konstaterades 
sammanfattningsvis att förutsättningarna inom överförmyndarverksamheterna ser 



 

 

olika ut för de fyra kommunerna. Det finns skillnader i tillgång till personella resurser 
och hur verksamheten är organiserad både på den politiska nivån och på 
tjänstemannanivån. De huvudsakliga likheterna visar på små enheter som innebär en 
sårbar verksamhet där risk finns för att rättssäkerheten blir eftersatt och där 
möjligheterna till verksamhetsutveckling och specialisering blir begränsad. 
 
1.2 Syfte och mål 

Föreliggande utredning ger förslag på detaljorganisation för gemensam 
överförmyndarnämnd och förvaltning för Alvesta, Lessebo, Tingsryds och Växjö 
kommuner från och med den 1 januari 2019. Utredningen ska vara underlag för 
kommunfullmäktiges beslut om inrättandet av en gemensam överförmyndarnämnd per 
den 1 januari 2019.  

Inrättandet av en gemensam överförmyndarnämnd ska åstadkomma en minskad 
sårbarhet för överförmyndarverksamheterna i de deltagande kommunerna och en ökad 
rättssäkerhet för dem som är berörda av verksamhetsområdet. En gemensam 
överförmyndarnämnd kommer även säkerställa att samverkande kommuner 
handlägger effektivt och är väl rustade för kommande förändringar och volymökningar 
inom överförmyndarverksamheten. 

Utredningen belyser frågor som organisation, ekonomi, personal och juridik. Men 
även frågor som lokal tillgänglighet och service, information, rekrytering, lokaler, 
arkiv och plan för fusion av de samverkande kommunernas verksamheter. 

I utredningen har deltagit representanter för de föreslagna samverkande kommunerna. 
Utredningen har genomförts av kanslicheferna i Alvesta och Växjö kommuner i 
samråd med kanslicheferna i Lessebo och Tingsryds kommuner. För att utreda de 
ekonomiska förutsättningarna har utredarna träffat ekonomer i respektive kommun och 
det ekonomiska underlaget i rapporten har faktaavstämts av respektive kommun. 
Avsnittet om personalfrågor har tagits fram av Alvesta kommuns personalchef. 

Inom ramen för utredningen har även ett studiebesök genomförts hos Södertörns 
gemensamma överförmyndarnämnd. Vid besöket deltog tjänstemän och 
förtroendevalda för samtliga kommuner.  

1.3 Tidplan 

Beslut om gemensam överförmyndarnämnd måste tas av fullmäktige i varje 
medverkande kommun senast september 2018. En ny möjlighet att verka i gemensam 
nämnd finns först inför verksamhetsåret 2023. Ett inriktningsbeslut föreslås fattas av 
respektive kommunstyrelse senast april månad 2018 för att avtal och reglemente ska 
kunna tas fram inför fullmäktiges beslut. 

 

 



 

 

 

2. Föreslagen framtida gemensam organisation 

 En gemensam överförmyndarnämnd bildas för Alvesta, Lessebo, Tingsryds och Växjö 
kommuner från och med den 1 januari 2019. Vid gemensam nämnd ska det utses en 
värdkommun. Då Växjö ligger mitt i de fyra kommunerna som föreslås samverka, har 
flest invånare och närhet till tingsrätten (dit handläggare kallas för förhandling) 
bedöms det som mest ändamålsenligt att Växjö tar rollen som värdkommun. 

Ett gemensamt kontor upprättas i Växjö kommun. Under januari månad 2019 flyttas 
samtliga verksamheter till det gemensamma kontoret enligt en implementeringsplan.  

För att säkerställa att samtliga kommuninvånare i de medverkande kommunerna enkelt 
har tillgång till en handläggare ska expeditionstider upprättas lokalt i respektive 
kommun. Mottagning ska finnas en gång i veckan löpande under året med en förstärkt 
tillgänglighet under februari månad då årsräkningar ska lämnas in. En utvärdering av 
upplägget ska ske efter ett år för att säkerställa att nivån på expeditionstid motsvarar 
det faktiska behovet. 

3. Gemensam nämnd 

Utredningen föreslår att en gemensam överförmyndarnämnd bildas för Alvesta, 
Lessebo, Tingsryds och Växjö kommuner från och med den 1 januari 2019. 
Utredningen föreslår att den gemensamma nämnden kallas ”Överförmyndarnämnden i 
östra Kronoberg”.  

3.1 Förutsättningar för gemensam nämnd 

Kommunallagen ger sedan 1997 möjlighet för kommuner och landsting att bilda 
gemensamma nämnder. Även om det i kommunallagen tas upp några undantag för att 
bilda gemensam nämnd ansågs det länge tveksamt att gemensamma nämnder skulle 
kunna användas för överförmyndarnämnder. För att förtydliga att möjligheterna att 
bilda gemensamma nämnder även gällde överförmyndarnämnder togs det 2006 in en 
bestämmelse i föräldrabalken som förtydligar att möjligheterna att bilda gemensam 
nämnd även gäller överförmyndarnämnderna. 

Två eller flera kommuner kan således besluta om att bilda gemensam 
överförmyndarnämnd. Vid bildandet av gemensam nämnd utses en av de samverkande 
kommunerna att vara värdkommun och nämnden ingår i den kommunens organisation. 

3.2 Den gemensamma nämndens sammansättning 

Varje kommun måste vara representerad av en ledamot samt en ersättare. Det är enligt 
kommunallagen värdkommunen som utser ordförande och vice ordförande i en 
gemensam nämnd. Detta innebär dock inte att värdkommunen är bunden att utse 
ledamöterna från den egna kommunen utan det är även möjligt att välja ordföranden 



 

 

och vice ordföranden från någon av de andra samverkande kommunerna. Utredningen 
föreslår att ordförande utses från Växjö kommun och att vice ordförande utses från 
någon av de andra samverkande kommunerna. Uppdraget som vice ordförande 
föreslås roteras på de tre övriga kommunerna vid varje ny mandatperiod. Vidare 
föreslås att den gemensamma nämnden ska ha en ledamot och ersättare per 
samverkande kommun.  

3.3  Ersättning till ledamot och ersättare  

Arvode och kostnadsersättning till ledamöter och ersättare föreslås följa 
värdkommunens arvodesregler. Utredningen föreslår även att ersättningen betalas ut 
och administreras av värdkommunen. 

3.4 Avtal om samverkan och reglemente 

Samverkan i gemensam nämnd ska utgå ifrån att nämndens uppgifter, verksamhet och 
arbetsformer ska grundas på en överenskommelse om samverkan och ett reglemente. 
Båda dessa rättsliga instrument behövs men har skilda funktioner. Avtalet ingås 
mellan de samverkande parterna och ska reglera samarbetets gränser och parternas 
rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Reglementet fastställs av 
kommunfullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna och ska reglera 
nämndens verksamhet och arbetsformer.  

3.5.  Delegering 

Överförmyndarverksamheten är beslutintensiv och när organisationsformen nämnd 
används istället för överförmyndare krävs det att beslutsfattandet i det dagliga arbetet 
kan ske på delegation. Föräldrabalken, som är den lag som reglerar 
överförmyndarverksamheteten, ger långtgående möjligheter att delegera beslutsrätt. 
Det som inte är möjligt att delegera är vitesförelägganden, att (tvångsvis) skilja en 
ställföreträdare från sitt uppdrag, upphäva avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo, 
att fatta avslagsbeslut eller beslut om principiell karaktär samt framställningar till 
fullmäktige. Övriga beslut är möjliga att delegera. Beslut om att tillåta 
överförmyndarnämnden att delegera beslutsrätten fattas av fullmäktige via 
reglementet. Därefter är det överförmyndarnämnden som tar ställning till i vilken 
omfattning delegation ska ske. 

4 Gemensam förvaltning 

4.1 Nuläge 

Alvesta kommun har 1,9 handläggare. Lessebo kommun har 1,25 handläggare, 
Tingsryds kommun har 1,0 handläggare och Växjö kommun har 5,5 handläggare. 

Det som präglar verksamheterna är att de är små i förhållande till kommunernas 
organisation i övrigt. Handläggningen är komplicerad och kräver normalt sett tillgång 
till juridisk kompetens för att kunna bedrivas rättssäkert. Idag arbetar ungefär 9,65 
årsarbetare i de kommuner som är intresserade av samverkan. I samtliga kommuner 



 

 

finns arbetsledaransvaret för handläggarna hos kanslicheferna. Verksamhetens storlek 
gör även att den är känslig för personalomsättning, sjukdom mm. Vid 
personalomsättning riskerar man, med kunskapen orienterad till en eller ett par 
personer, att all kunskap om verksamheten går förlorad. Verksamhetens tillsynsansvar 
rör betydande belopp i storleksordningen 560 miljoner kronor. Risken för ett 
felhanterat ärende ska röra ett betydande belopp är stor. 

4.2 Framtida överförmyndarkontor 

Ett gemensamt överförmyndarkontor bildas i Växjö och har sin organisatoriska 
tillhörighet hos kommunledningsförvaltningen. Personal från överförmyndarkontoret  
finns tillgängliga i respektive kommun en gång per vecka. Behovet är troligtvis som 
störst i februari månad när årsräkningarna ska lämnas in och då kan det behöva vara 
oftare än en gång per vecka.  

5 Lokal tillgänglighet och rekrytering av ställföreträdare lokalt 

Frågan om minskad lokal tillgänglighet och lokal anknytning är de främsta 
argumenten mot en samverkan. Det är dock möjligt att samverka i en central 
organisation med en bibehållen lokal anknytning och tillgänglighet. För att säkerställa 
att samtliga kommuninvånare har tillgång till överförmyndarverksamheten föreslås att 
en handläggare finns tillgänglig på plats i respektive kommun en dag per vecka. Under 
perioden för årsräkningarnas inlämning kommer tillgängligheten vara högre.  

Vår studie av andra gemensamma överförmyndarnämnder visar att behovet av 
tillgänglighet inte varit så stort som befarat inför samgåendet. (Se delrapport 1 av 
genomförandeutredningen.) Kommunspecifika behovsanalyserna av behovet av lokal 
tillgänglighet ska göras årligen.  

Det gemensamma överförmyndarkontoret kommer att ha telefon- och expeditionstid 
dagligen. Användandet av digitala e-tjänster via webbplats och ökad användning av e-
post som korrespondens bidrar också till en ökad tillgänglighet och effektivisering. 

Tillsammans med tingsrätten har överförmyndarnämnden ansvar för rekrytering av 
gode män och förvaltare. Av hävd sköts den uppgiften i praktiken av 
överförmyndarnämnden. I en samverkan blir rekryteringsbasen större och möjligheten 
att hitta lämpliga ställföreträdare till de mer komplicerade uppdragen ökar vilket också 
kan minska behovet av att använda kostsamma konsulttjänster. Redan idag bor 
dessutom många ställföreträdare i en annan kommun än huvudmannen.  

Informationsträffar i syfte att rekrytera ställföreträdare kommer att genomföras i 
respektive kommun. 

  



 

 

6 Ekonomi 

6.1 Fördelning av kostnader 

Vid en samverkan i gemensam nämnd och en gemensam förvaltning är 
utgångspunkten att kostnaderna för verksamheten kan fördelas på ett sätt som 
uppfattas som rättvist och förutsebart. En fördelning av kostnaderna bör därför ske 
med en fördelningsnyckel som är okomplicerad och som är relativt statisk. Det finns i 
huvudsak två fördelningsnycklar som har relevans på verksamheten och speglar dess 
kostnader, kostnad fördelad på antal ärenden eller kostnad fördelad på antal 
kommuninvånare. Vid en samverkan och en fördelning av kostnaderna mellan de 
samverkande parterna är det ofrånkomligt att det uppstår skillnader jämfört med 
tidigare kostnadsbild men målsättningen måste vara att skillnaderna ska vara så små 
som möjligt. Utredningen föreslår en fördelning av kostnader utifrån antal ärenden. 

6.1.1. Fördelning av kostnader utifrån antal ärenden 

Vid en fördelning av kostnader per ärende innebär det att kostnaderna fördelas utifrån 
det antal ärenden som kommunen har under ett år. Fördelen är att kostnaden enklare 
kan härledas till den faktiska arbetsbelastningen som en kommuns ärenden genererar i 
den gemensamma förvaltningen samt att den bättre tar hänsyn till demografiska och 
socioekonomiska faktorer. Ärendemängden i en kommun påverkas också av 
omfattningen av socialtjänstens insatser för målgruppen. Det kan dock tilläggas att det 
i verksamheten finns en rad olika ärendetyper som i sig genererar olika 
arbetsbelastning och det i sig är en komplikation som kan medföra att kostnaderna 
ändå inte fördelas helt rättvist.  

6.1.2 Fördelning av kostnader utifrån invånarantal 

Vid en fördelning av kostnaderna mot bakgrund av antal kommuninvånare blir 
förutsägbarheten bättre genom att befolkningsmängden förändras långsammare över 
tid. Metoden är relativt okomplicerad och lätt att räkna på. Det som talar emot en 
sådan fördelning är att det i de samverkande kommunerna finns skillnader i 
handläggning och ambition vilket gör att kostnadsbilden ser olika ut i alla kommuner. 
I delrapport 1 av genomförandeutredningen redovisas hur stor procent av befolkningen 
i respektive kommun som har en ställföreträdare och det kan konstateras att 
procentsatsen inte korrelerar med invånarantalet.  

6.1.3 Kostnader för arvoden till ställföreträdare 

När det gäller kostnader för arvoden till ställföreträdare har kommunerna idag olika 
riktlinjer och nivåer. För att ge möjlighet för en harmonisering av kostnadsbilden 
föreslår utredningen att kostnader för arvoden till god man och förvaltare inte fördelas 
enligt fördelningsnyckeln under en övergångsperiod som omfattar första 
mandatperioden. Under dessa fyra år betalas arvode av respektive kommun.  

 



 

 

6.1.4. Kostnader för god man för ensamkommande barn 

Utifrån erfarenheten av att ärendemängden avseende ensamkommande barn kan 
ändras drastiskt behöver hänsyn tas till kostnadsfördelning av den typen av ärenden. 
Vid kostnadsfördelning per ärenden, går det att hantera den typen av fluktuationer. Vid 
kostnadsfördelning per invånarantal måste en fördelningsnyckel för kostnaden räknas 
fram. 

6.2 Ansvar 

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över ställföreträdare. Om nämnden skulle brista 
i sin tillsyn föreligger ett skadeståndsansvar såsom vid all myndighetsutövning. 
Skadorna kan bli betydande om skadorna rör stora belopp. Vid en överföring av 
samtliga ärenden till en ny myndighet övergår även ansvaret för eventuella skador som 
uppstår.  

Ett ärende kan vara aktuellt hos överförmyndarnämnden under flera årtionden. Det är 
därför viktigt att reglera ansvarsfördelningen om en skada skulle uppstå eller 
upptäckas efter att samarbetet inletts. Utredningen föreslår därför att skador som 
uppstår efter att den gemensamma nämnden bildats blir ett gemensamt ansvar och att 
kostnaderna fördelas mellan samtliga samverkande kommuner enligt rådande 
fördelningsnyckel. För de eventuella skador som har sin uppkomst i tiden innan 
samarbetet inleddes ska kostnaderna istället bäras av ursprungskommunen. 

6.3 Verksamhetens kostnader 2017 

Överförmyndarverksamhetens kostnader består i samtliga kommuner främst av 
kostnad för personal i verksamheten och kostnader för arvoden till ställföreträdare. 
Dagens arbetssätt, riktlinjer och ambitionsnivå skiljer sig åt i de olika kommunerna. 
Det bör understrykas att utredningen inte har jämfört kvaliteten på handläggning, 
handläggningstider eller upplevd arbetsbelastning i förhållande till kostnader. Vid en 
samverkan måste anpassningar göras. Detta kan få till följd att kostnadsnivån initialt 
ökar i vissa kommuner och minskar i andra.  
 
Eftersom utredningen föreslår att arvoden till ställföreträdare inte fördelas den första 
mandatperioden redovisas de kostnaderna inte i denna rapport.  
 
Det bör noteras att i nedanstående tabell finns både de faktiska kostnaderna för 
verksamheten samt uppskattade OH-kostnader redovisade. OH-kostnaderna utgörs 
t.ex. av HR-stöd, ekonomstöd, kommunikation, friskvård, städ och tillgång till 
gemensamma lokaler och service etc, som idag är en kostnad för respektive kommun 
men inte en direkt kostnad hos överförmyndarnämnderna/överförmyndaren. OH-
kostnaderna har beräknats till 10 % av personalkostnaderna. 
 
 
 
 



 

 

 

Tabell 1: Kostnader (kr) 2017 (exklusive arvoden och ersättningar till ställföreträdare) 

 Total 
 

Alvesta Lessebo Tingsryd Växjö 

Lönekostnad inkl. 
PO 9,65 årsarbetare 
(handläggare) 

5 049 931 904 957 845 324 543 540 2 728 499 

Lönekostnad inkl. 
PO 0,66 årsarbetare 
arbetsledning  + 
administration 

572 108 101 405 16 901 33 802 420 000 

Arvoden till 
förtroendevalda* 

677 617 
 

213 839 94 332 68 500 300 946 

Övriga kostnader 
förtroendevalda** 

24 714 206 0 0 24 508 

IT och telefoni 
(utrustning, 
tjänster, licenser 
och abonnemang) 

243 619 21 388 40 369 74 500 107 362 

Utbildnings-
kostnader*** 

221 320 46 802 26 919 33 800 113 799 

Förbruknings- och 
kontorsmaterial 

99 808 14 921 28 057 22 600 34 230 

Porto**** 78 162 13 356 6594 12 138 46 074 
Lokalkostnader 233 698 37 325 25 373 21 000 150 000 
Föreningsbidrag 17 000 2000 0 0 15 000 
Representation 11 401 3056 775 0 7570 
Övrigt***** 566 446 100 636 86 222 57 734 314 850 
 

Totalt 
 

7 759 210 

 

1 459 891 

 

1 170 867 

 

867 614 

 

 

4 262 838 

 
*inkluderar arvoden, sociala avgifter, bilersättning och liknande 
** Data- och telekommunikation, nämndrepresentation. Utbildningskostnader återfinns inom kostnader för utbildning. 
*** Kostnader för utbildning till förtroendevalda, ställföreträdare och personal, inklusive resor och logi 
**** Kostnader för porto är beräknat efter en schablon utifrån antal ärenden per kommun.  ÖFN-verksamheten har en hög andel 
utgående brev. 
***** Övriga redovisade kostnader för kommunerna samt OH  

 

 
Tabell 2: Kostnader i respektive kommun 2017* 

(* Exklusive arvoden till ställföreträdare) 
Kommun Kostnad i kr per 

ställföreträdarskap 
Kostnad i kr per 
kommuninvånare* 

Alvesta 5387 67 
Lessebo 7458 134 
Tingsryd 3099 67 
Växjö 3988 46 

*Antal kommuninvånare enligt SCB:s statistik per 2016-12-31 
 

 

 



 

 

 

6.4 Verksamhetens kostnader i gemensam nämnd 

I en gemensam nämnd kan kostnaderna för viss verksamhet sjunka. Det handlar bland 
annat om den politiska verksamheten där endast en nämnd ska sammanträda och 
endast en nämndadministration ska hanteras. Utbildningskostnader sjunker då 
utbildningar kan samordnas. Lokalkostnaderna sjunker något eftersom befintliga 
lokaler kan användas. Effektiviseringar och samordning minskar behovet av 
handläggare från 9,65 till 9. 
 

Tabell 3: Fördelningsnyckel för kostnader, gemensam nämnd 

Kommun Antal 
ärenden* 

% av 
totalkostnaden 

Alvesta 271 15 % 
Lessebo 159 9 % 
Tingsryd 280 16 % 
Växjö 1069 60 % 
Totalt 1779 100 % 

*Antal ärenden per 1 februari 2018 

 

Tabell 4: Beräknad årlig kostnad för gemensam nämnd (kr) (exklusive arvoden och 

ersättningar till ställföreträdare) 

 Total Alvesta Lessebo Tingsryd Växjö 

Lönekostnad 9 
årsarbetare 
handläggare  

4 866 400 729 960 437 976 778 624 2 919 840 

Lönekostnad inkl. 
PO 0,5 årsarbetare 
arbetsledning + 
administration 

420 000 63 000 37 800 67 200 252 000 

Arvoden till 
förtroendevalda* 

307 000 46 050 27 630 49 120 184 200 

Övriga kostnader 
förtroendevalda** 

17 400 2610 1566 2784 10 440 

IT och telefoni 
(utrustning, 
tjänster, licenser 
och abonnemang) 

216 332 32 450 19 470 34 613 129 799 

Utbildningskostnad
er*** 

140 500 21 075 12 645 22 480 84 300 

Förbruknings- och 
kontorsmaterial 

82 000 12 300 7 380 13 120 49 200 

Porto**** 70 000 10 500 6 300 11 200 42 000 
Lokalkostnader 150 000 22 500 13 500 24 000 90 000 
Föreningsbidrag + 
medlemsavgifter 

20 500 3075 1845 3280 12 300 

Representation 15 000 2250 1350 2400 9000 
Övrigt***** 528 640 79 296 47 578 84 582 317 184 
Totalt 6 833 772 1 025 066 

 

615 040 

 

1 093 403 

 

4 100 263 

 
*inkluderar arvoden, sociala avgifter, bilersättning och liknande 



 

 

** Data- och telekommunikation, nämndrepresentation. Utbildningskostnader återfinns inom kostnader för utbildning. 
*** Kostnader för utbildning till förtroendevalda, ställföreträdare och personal, inklusive resor och logi 
**** Kostnader för porto är beräknat efter en schablon utifrån antal ärenden per kommun.  ÖFN-verksamheten har en hög andel 
utgående brev. 
***** Övriga kostnader för kommunerna samt OH  
 

 
 
 
 

Tabell 5 Kostnader per kommuninvånare* 

(* Exklusive arvoden till ställföreträdare) 
Kommun Kostnad i kr per 

kommuninvånare 
Alvesta 51 
Lessebo 70 
Tingsryd 88 
Växjö 45 

*Antal kommuninvånare enligt SCB:s statistik per 2017-11-01 
 

6.5 Investeringsbehov 

En uppgradering av befintligt verksamhetssystem kommer att krävas inom den första 
mandatperioden.  

6.6 Uppstartskostnader 

I samband med att verksamheterna förs över till en förvaltning krävs det att en 
anpassning av arkiv och verksamhetssystem görs samt uppbyggnad av gemensamt 
strukturkapital. Utredningen föreslår att en halv årsarbetare finansieras  (motsvarande 
300 tkr) under det första verksamhetsåret för att få en effektiv övergång till 
gemensamma arbetssätt och riktlinjer samt för att forma den nya 
handläggarorganisationen och dess kultur.  
Verksamhetssystemen måste slås samman och detta kräver konsultstöd (motsvarande 
100 tkr) Lönenivåerna i de olika kommunerna skiljer sig åt på ett oskäligt sätt, vilket 
innebär att hänsyn behöver tas till detta vid lönerevisionen 2019. 
 
7 Personal och organisation 

Förslaget om gemensam ”Överförmyndarnämnd” innebär sammanfattningsvis att den 
verksamhet som idag utförs inom arbetsområdet vid respektive berörd kommun – 
Alvesta, Lessebo, Växjö och Tingsryds - kommer att slås samman och utföras av 
Växjö kommun för samtliga fyra involverade kommuner. Förändringen bedöms 
innebära s k ”Övergång av verksamhet” och omfattas därmed av § 6b Lagen om 
anställningsskydd LAS. Av 28 § Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 
(MBL) framgår också regleringar om vad som gäller beträffande kollektivavtal vid 
verksamhetsövergång. 
 

Kommuner omfattas av ett centralt kollektivavtal benämnt AB d v s ”Allmänna 
Bestämmelser”. De lokala kollektivavtal som kan finnas inom respektive berörd 
kommun följer inte med vid en verksamhetsövergång där både överlåtande och 



 

 

förvärvande arbetsgivare omfattas av samma centrala kollektivavtal. Enligt MBL är 
dock den ”övertagande” arbetsgivaren under ett års tid skyldig att tillämpa 
anställningsvillkoren i det kollektivavtal som den ”överlåtande” arbetsgivaren vid 
övergången var bunden av. Denna bestämmelse gäller de som är anställda vid 
verksamhetsövergången, men inte nya arbetstagare som blir anställda efter 
övergången.  
 
7.1 Inrangeringsavtal 

En alternativ möjlighet finns att träffa ett s.k. inrangeringsavtal vilket innebär att ett 
nytt lokalt kollektivavtal träffas som ersätter de befintliga berörda avtalen mellan 
parterna. Vid inrangeringsförhandlingar kommer parterna överens om vilka lokala 
kollektivavtalsbestämmelser som ska gälla i förvärvarens verksamhet. Det innebär 
även att parterna kan komma överens om att kollektivavtalsbestämmelser ska upphöra 
att gälla vid verksamhetsövergången eller att de endast ska gälla under en begränsad 
tid hos förvärvaren o s v. Istället för att – som huvudregeln stadgar - under ett år 
tillämpa villkoren i överlåtarens lokala avtal så kan parterna på detta sätt komma 
överens om reviderade anställningsvillkor som är ensade och bättre anpassade till den 
nya verksamheten. Samma villkor kan gälla för alla berörda medarbetare etc. Ett 
sådant avtal sluts mellan förvärvaren och de arbetstagarorganisationer som de 
övertagna arbetstagarna tillhör. Om parterna inte kommer överens uppstår givetvis 
inget nytt avtal utan då gäller de tidigare avtalen enligt huvudregeln ovan. 
 
Berörda arbetstagare ska erbjudas möjlighet att ”följa med” över till den nya 
organisationen och bibehåller därmed sin anställning och intjänade delar som lön, 
semesterdagar etc. De har också möjlighet att tacka nej till övergång och vara kvar hos 
den överlämnade arbetsgivaren. Berörda kommuner har – under förutsättning av beslut 
- ett gemensamt ansvar för att handlägga verksamhetsövergången och en tidsatt 
handlingsplan ska upprättas 
 
Utredningen föreslår att ett inrangeringsavtal träffas med arbetstagarparterna. 
 

7.2 Lokaler 

Idag är överförmyndarkontoret i Växjö placerat i Växjö kommunhus. Kommunhuset 
ligger centralt i nära anslutning till centralstation och övrig kollektivtrafik. Utrymme 
finns för ytterligare arbetsplatser på befintligt överförmyndarkontor. Två år efter 
planerad start för den gemensamma förvaltningen kommer det gemensamma 
överförmyndarkontoret flytta in i det planerade stadshuset i Växjö vid centralstationen. 

8 Dokumenthantering 

8.1 Verksamhetssystem 

Alla kommunerna i utredningen har i dagsläget samma verksamhetssystem (Wärna). 
Vid ett sammangående måste alla ärenden föras in i samma databas och aktnummer 



 

 

måste då också göras om för samtliga ärenden. Detta kräver konsultstöd vid 
sammangåendet.  
 

 

8.2 Arkiv 

Ett gemensamt arkiv bildas. Avslutade akter flyttas inte med in i gemensamt arkiv, de 
tillhör den ursprungliga kommunen och ska gallras samt slutarkiveras av den 
ursprungliga kommunen. Två år efter starten på den gemensamma nämnden kommer 
överförmyndarkontoret flytta till det nya stadshuset där det är mycket begränsad 
arkivyta. Digitalisering av akter måste därför påbörjas omgående vid sammangående. 
Digitalisering av akter kommer också underlätta för att på ett effektivt sätt kunna 
arbeta med ärenden även då handläggare sitter i respektive kommun och arbetar. 
 

9 Ägarstyrning 

Respektive kommunstyrelse har uppsiktsplikt över den gemensamma nämnden. 
Utredningen föreslår att chefen för det gemensamma överförmyndarkontoret har årliga 
avstämningar med kommuncheferna i respektive samverkande kommun.  

10 Implementeringsplan 

Ett lyckat samverkansarbete bygger på att det finns en långsiktig ambition. Även om 
målet är att den gemensamma nämnden ska vara på plats i januari 2019 kan arbetet 
med att flytta över verksamheterna komma att pågå under första kvartalet 2019. 
Verksamheterna behöver harmoniseras och för att uppnå full effekt av en sådan 
harmonisering krävs det ett målmedvetet arbete under flera år. Implementeringsplanen 
rör första delen av arbetet; överföringen av aktiva ärenden och uppbyggnad av den nya 
förvaltningen och dess handläggarkultur.  

För att få allt på plats tills verksamhetstart den 1 januari 2019 föreslår utredningen att 
implementeringen påbörjas direkt efter att kommunerna har tagit inriktningsbeslut. 
Arbetet inriktas inledningsvis på att diskutera den gemensamma 
dokumenthanteringen, rutiner, blanketter och riktlinjer inför sammangåendet. Det 
innebär att handläggarna i samtliga kommuner och kanslichefen i Växjö behöver 
avsätta arbetstid för gemensamt arbete från kvartal 2 och framåt 2018. 

Ärendehanteringssystemet Wärna måste konfigureras troligtvis under hösten 2018. 
Kostnaden föreslås fördelas enligt fördelningsnyckeln. 

Efter att fullmäktige har tagit sitt beslut ska värdkommunen upprätta en 
verksamhetsplan och internbudget samt internkontrollplan för 2019. 

Vid en samverkan i en gemensam förvaltning ska handläggningen utövas från 
överförmyndarkontoret i Växjö. Det innebär att samtliga aktiva ärenden ska föras över 
till den gemensamma nämnden per den 1 januari 2019.  



 

 

11  Informationsplan 

Överförmyndarverksamheten är en angelägenhet för många kommuninvånare, 
myndigheter och organisationer. En samverkan och en förändring är därför viktig att 
kommunicera. Utredningen har utöver en allmän information till kommuninvånare 
förslag på olika informationsinsatser riktade till dem som har ett särskilt intresse av att 
få kunskap om organisationsförändringen. Gode män, förvaltare och förmyndare bör 
informeras genom ett riktat brev som skickas efter att inriktningsbeslut tagits i 
respektive kommunstyrelse. Utöver det bör en särskild informationsinsats göras på ett 
tidigt stadium för att säkerställa att eventuella frågor och oro som kan uppstå vid 
förändring bemöts i tid. En sådan insats bör göras i varje medverkande kommun 
genom ett informationsmöte under hösten 2018. I de kommuner som har en 
godmansförening ska de bjudas in särskilt. 

Myndigheter och organisationer som har mycket kontakt med 
överförmyndarverksamheten som exempelvis Växjö tingsrätt, Region Kronoberg, 
Länsstyrelsen i Skåne och Migrationsverket m.fl. ska informeras i en särskild skrivelse 
efter att kommunfullmäktige har tagit sitt beslut. 

Ett pressmeddelande ska skickas ut till lokal press och annonsering ska ske i varje 
kommuns lokala kanaler. 

Webbplatsen och sociala medier i varje medverkande kommun ska användas för att 
informera om samverkan.  

Internt ska framförallt socialtjänsten informeras genom att beslut och utredning 
tillställs dem. 

12 Tidplan för den fortsatta beslutsprocessen 

April 2018  Inriktningsbeslut om att bilda en gemensam nämnd 
   ska ha fattats av respektive kommunstyrelse. 

 

Maj 2018  Förslag till samverkansavtal och reglemente för den 
   gemensamma nämnden överlämnas till respektive 
   kommun för beredning inför beslut i  
   kommunfullmäktige. 

 

September 2018 Senast den 30 september ska beslut om bildandet av 
en gemensam nämnd samt beslut om 
samverkansavtal och reglemente beslutats av 
kommunfullmäktige.  

 



 

 

  



 

 

12  Sammanfattning av utredningens förslag 

Utredningen föreslår att en gemensam överförmyndarnämnd bildas för Alvesta, 
Lessebo, Tingsryds och Växjö kommuner från och med den 1 januari 2019. 
Utredningen föreslår att den gemensamma nämnden kallas ”Överförmyndarnämnden i 
östra Kronoberg”. 

Utredning föreslår vidare att: 

• Växjö kommun blir värdkommun för den gemensamma förvaltningen 
• Ordförande utses från Växjö kommun och att vice ordförande utses från någon 

av de andra samverkande kommunerna. Uppdraget som vice ordförande 
föreslås roteras på de tre övriga kommunerna vid varje ny mandatperiod. 
Vidare föreslås att den gemensamma nämnden ska ha en ledamot och ersättare 
per samverkande kommun.  

• Arvode och kostnadsersättning till ledamöter och ersättare följer 
värdkommunens arvodesregler. Ersättningen betalas ut och administreras av 
värdkommunen. 

• Handläggare ska finnas på plats i respektive kommun en gång per vecka, men 
oftare när årsräkning ska inlämnas. Behovet av tillgängligheten i respektive 
kommun ska utvärderas årligen. 

• Kostnaderna för den gemensamma nämnden fördelas utifrån ärendemängd i 
respektive kommun. 

• Kostnader för arvoden och kostnadsersättning/bilersättning till ställföreträdare 
betalas av respektive kommun under den första mandatperioden för att kunna 
harmonisera de olika riktlinjerna som finns för arvoden. 

• Skador som uppstått efter att den gemensamma nämnden bildats blir ett 
gemensamt ansvar och kostnaderna fördelas mellan samtliga samverkande 
kommuner enligt rådande fördelningsnyckel. För de eventuella skador som har 
sin uppkomst i tiden innan samarbetet inleddes ska kostnaderna istället bäras 
av ursprungskommunen. 

• En halv årsarbetare finansieras under det första verksamhetsåret för att få en 
effektiv övergång till gemensamma arbetssätt och riktlinjer samt för att forma 
den nya handläggarorganisationen och dess kultur. 

• Ett inrangeringsavtal träffas med arbetstagarparterna. 
• Chefen för det gemensamma överförmyndarkontoret ska ha årliga 

avstämningar med kommuncheferna i respektive samverkande kommun.  
• Implementeringen påbörjas direkt efter att kommunerna har tagit 

inriktningsbeslut 
• Allmän såväl som riktad information gällande organisationsförändringen 

genomförs enligt informationsplanen. 
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Genomförandeutredning -   

Gemensam överförmyndarnämnd för  
Alvesta, Lessebo, Tingsryds och Växjö kommuner 

  

Delrapport 1 – Förutsättningar 

 

 

 

 

  



 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under större delen av år 2016 hade överförmyndarnämnden i Alvesta 
kommun stora bekymmer med att klara kompetensförsörjningen avseende 
överförmyndarhandläggare. Med anledning av det gav 
överförmyndarnämnden i slutet av år 2016 kanslichefen i uppdrag att 
undersöka möjligheten om att samverka om handläggarresurser med någon av 
grannkommunerna Växjö eller Ljungby. Vidare ville överförmyndarnämnden 
i Alvesta också efterhöra om intresse fanns hos grannkommunerna för 
politisk samverkan genom en gemensam nämnd för överförmyndarfrågor från 
och med år 2019. 
 
Den 9 februari 2017 anordnade kanslicheferna i Alvesta, Ljungby och Växjö 
ett förutsättningslöst informationsmöte för överförmyndarnämnderna i 
Alvesta, Ljungby, Växjö och Älmhults kommuner samt för överförmyndaren 
i Markaryds kommun. Vid mötet gavs en nulägesbeskrivning av 
överförmyndarverksamheten för respektive kommun samt information om 
vad en gemensam nämnd som kommunal samverkansform innebär och vilka 
fördelar/vinster som samverkan genom en gemensam överförmyndarnämnd 
kan ge.  

Efter informationsmötet den 9 februari ställde sig Växjö kommuns 
överförmyndarnämnd positiv till att gå vidare tillsammans med Alvesta för att 
utreda ett införande av en gemensam nämnd och gemensam handläggning. 
Vid mötet beslutades också att ställa en formell förfrågan till länets samtliga 
kommuner om intresse finns för att delta i en utredning om en gemensam 
nämnd och gemensam handläggning för överförmyndarfrågor i Kronobergs 
län. Utöver Alvesta och Växjö har Lessebo och Tingsryds kommuner ställt 
sig positiva till att delta i utredningen. 

En kommun kan inte under pågående mandatperiod förändra organisationen 
inom överförmyndarverksamheten. Enligt 19 kap 7 § föräldrabalken (FB) 
väljs överförmyndare, ledamot i överförmyndarnämnd och ersättare för fyra 
år. En kommuns val av antingen överförmyndarnämnd eller överförmyndare 
gäller således hela mandatperioden en förändring i organisationen får ske 
först i anslutning till att en ny mandatperiod börjar löpa. Samma regleringar 
gäller för ledamot och ersättare i en gemensam nämnd.  

1.2 Varför gemensam nämnd? 
Överförmyndarverksamheterna är en del av det grundläggande rättsskydd för 
de i samhället som är mest utsatta. Målgruppen är framförallt barn, människor 
med fysiska och/eller psykiska funktionsvariationer och äldre med nedsatt 
beslutsförmåga på grund av ålder eller sjukdom. Utgångspunkten är att ingen 
inom målgruppen kan företräda sig själv och har därför en ställföreträdare i 



 

 

form av god man, förvaltare eller förmyndare. Överförmyndarverksamheten 
arbetar med rekrytering och tillsyn av dessa företrädare samt med utredning 
av behov av ställföreträdare.  

Överförmyndarverksamheten tillhör normalt sett alltid de minsta i kommunen 
i fråga om bemanning och övriga resurser. I en mindre kommun är det sällan 
fler än en, eller ett par personer, som arbetar med frågorna. Verksamheten är 
beslutsintensiv och reglerna som styr den är komplexa och kräver tillgång till 
juridisk kompetens. Felaktiga beslut får inte sällan stora konsekvenser för den 
enskilde eller för kommunen. Lagstiftningens krav på myndigheters 
tillgänglighet och servicesskyldighet omfattar även 
överförmyndarverksamheten. I en verksamhet bestående av en eller ett par 
personer är det svårt att tillgodose dessa krav. 

Överförmyndarverksamheten har under ett antal år förändrats och hanterar en 
ökande ärendemängd och mer komplicerade ärenden än tidigare. 
Kompetenskraven inom överförmyndarområdet har höjts i samband med att 
JO, länsstyrelsen och riksrevisionen har påtalat stora brister inom området. 
Även media har uppmärksammat brister inom landets verksamheter. 
Verksamheten utgör ett viktigt skyddsnät för de personer som inte själva kan 
bevaka sina rättigheter eller hantera sin ekonomi. En ej fungerande 
verksamhet kan få mycket stora konsekvenser för den enskilde och i vissa fall 
för enskilda kommuner i form av skadeståndsprocesser och åtal för tjänstefel.  

1.3 Syfte och mål 

Målet med utredningen är att åstadkomma ett samarbete mellan 
överförmyndarverksamheterna i Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö 
kommuner genom en gemensam nämnd. Arbetet ska säkerställa bästa resultat 
och kvalitet i förhållande till kommunernas kostnader utifrån gällande 
lagstiftning och medborgarnas krav på en välfungerande verksamhet.  

1.4 Tillvägagångssätt 

Föreliggande delrapport av genomförandeutredningen har upprättats av 
kanslicheferna i Alvesta och Växjö kommuner i dialog med kanslicheferna i 
Lessebo och Tingsryds kommuner. Rapporten kartlägger förutsättningarna för 
överförmyndarverksamheten i respektive kommun.  

Inledningsvis genomfördes ett studiebesök hos den gemensamma nämnden i 
Uppsala län som startades 2011, för att dra lärdom av deras erfarenheter från 
såväl genomförandeutredning som implementering av den gemensamman 
nämndens verksamhet. Därefter har nyckeltal och verksamhetsmått för 
respektive kommun samlats in. Vidare har erfarenheter från utredning och 
genomförande för ytterligare tre samarbeten i gemensam 
överförmyndarnämnd inhämtats.  

Rapporten har faktaavstämts av verksamheten i respektive kommun. 



 

 

2. Nulägesbeskrivning 

Alvesta, Tingsryd och Växjö har idag överförmyndarnämnder och Lessebo 
kommun har en vald överförmyndare.  Verksamheterna är små i förhållande 
till kommunens organisation i övrigt och består i de mindre kommunerna 
endast av en eller ett par tjänster. Verksamhetens huvudsakliga uppdrag är att 
utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Hur verksamheten 
ska utövas styrs i många delar av detaljerad lagstiftning. Det förekommer inte 
sällan svåra juridiska frågeställningar i verksamheterna och tillgång till 
juridisk kompetens är således en förutsättning för att verksamheten ska 
bedrivas rättssäkert. Nedan redovisas nyckeltal för verksamheten för 
respektive kommun. 

Tabell 1: Antal ärenden per kommun 

Kommun Totalt 

antal 

ställföret

rädar-

skap 

Varav antal 

godmanskap/ 

förvaltarskap 

Varav antal 

förmyndar-

skap/ 

särskild 

förordnad 

vårdnadsha

vare 

Varav antal 

ensam- 

kommande barn 

Procent av 

befolkningen 

som har 

ställföreträdare 

Alvesta 318 188 73 57 0,9 % 
Lessebo 157 92 26 39 1 % 
Tingsryd 289 204 36 49 1,6 % 
Växjö 1097 685 282 130 0,8 % 
Totalt 1861 1169 417 275  

 

Det skiljer sig mellan kommunerna hur stor andel av befolkningen som har god man. 
Det kan konstateras att Tingsryds kommun har en betydligt större andel invånare som 
har behov av god man eller förvaltare. Detta kan bero på strukturella skillnader i 
demografi, antal institutionsboenden i kommunen, rutiner och traditioner i 
utredningsarbetet och hur insatser från andra sociala myndigheter fungerar.  

Tabell 2: Personella resurser, handläggare  

Kommun Årsarbetare 

handläggare 

per 1/10-17 

Invånare Antal invånare per 

årsarbetare 

Antal 

ärende per 

årsarbetare 

 Alvesta 1,9 19 850 10447 167 
 Lessebo 1,25 8760 8760 126 
 Tingsryd 1 12 393 12 393 289 
 Växjö 5,5 89 500 17 900 199 
 Totalt: 9,4 130503   

 

Tabell 3: Övriga personella resurser (årsarbetare) 

Kommun Arbetsledning Ekonomi Nämndadministrati

on* 

Alvesta 0,1 0,1 0,02 
Lessebo 0,02   



 

 

Tingsryd 0,02  0,02 
Växjö 0,5  0,025 

*inkl. registratur, posthantering, sekreterarskap 

I Lessebo och Tingsryd är arbetsledningen för handläggarna mycket liten, det åligger 
dock ett ansvar för medarbetarna hos kanslichefen i de båda kommunerna. Till 
exempel arbetsmiljöansvar, rekrytering, medarbetar- och lönesamtal, 
arbetsplatsträffar, rehabilitering etc. De har också ansvar för framtagande av budget 
och ekonomiska redovisningar. 

Tabell 4: arvodeskostnader  

 Arvoden 

förtroendevalda 

2016 

Arvodeskostnad 

per 

förtroendevald 

Arvoden till 

ställföreträdare 

2016 

Alvesta  190 000 63 300 457 680 
Lessebo 
kommun 

93 900 93 900 261 600 

Tingsryds 
kommun 

94 296 94 296 665 000 
 

Växjö kommun 283 000 28 300 3 150 000 
 

Utöver tillkommer kostnader för till exempel surfplattor, utbildning och fikor vid sammanträden. 
När det gäller arvoden till ställföreträdare har Växjö kommun en betydligt högre kostnad, vilken 
inte enbart beror på större antal ställföreträdarskap samt en högre arvodesnivå, utan även 
demografiska och socioekonomiska faktorer. Mot bakgrund av det kommer det att krävas en 
djupare analys av arvodeskostnaderna under den gemensamma nämndens första mandatperiod.  

Tabell 5: Årsräkningar 

 Antal 

årsräkningar 

Alvesta 180 
Lessebo 
kommun 

94 

Tingsryd 200 
Växjö 690 

 

3. Vinster och utmaningar med en gemensam nämnd 

3.1 Vinster 
Vinster med en gemensam nämnd är främst en minskad sårbarhet samt en 
möjlighet till ökad kompetens och därmed högre rättssäkerhet för de 
personer som har ställföreträdare i form av god man, förvaltare eller 
förmyndare. För Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö kommuner upplever 
samtliga överförmyndarverksamheter problem vid planerad och oplanerad 
frånvaro och personalomsättning, vilket kan undvikas med en gemensam 
nämnd där man är fler medarbetare.  



 

 

I en gemensam nämnd skapas även möjlighet för medarbetare att verka i en 
större social samvaro där det finns möjlighet till kollegialt utbyte. 

En gemensam nämnd innebär vinster i minskade kostnader för 
förtroendevalda, både vad gäller arvoden men också kostnaderna för 
nämndadministration. Vid en gemensam nämnd blir det en mer likformig 
handläggning vilket innebär en ökad rättssäkerhet både för huvudmännen 
och för de som verkar som gode män, förvaltare och förmyndare.  

Ytterligare synergieffekter kan uppnås genom minskad administration och 
gemensam verksamhetsutveckling, exempelvis vad gäller införandet av e-
tjänster i verksamheten. 

3.2 Utmaningar 
Vid en gemensam nämnd utövas verksamheten geografiskt från 
värdkommunen och särskild hänsyn måste därför tas till tillgängligheten för 
respektive kommuns invånare.  

Initialt kommer det krävas resurser för att bygga ett gemensamt 
strukturkapital och att formera en gemensam handläggning utifrån fyra olika 
handläggarkulturer. 

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till ställföreträdare skiljer sig från 
kommun till kommun, vilket innebär att en harmonisering av arvodena 
måste ske. 

4. Ekonomiska konsekvenser 
Förutsättningar för att uppnå en kostnadseffektiv verksamhet ökar med en 
större verksamhet. Genom bildandet av den gemensamma nämnden samlas 
förvaltningsorganisationen på ett ställe, det innebär i sig en rationalisering 
då övriga tre organisationer kan avvecklas.  De ekonomiska konsekvenserna 
kommer att belysas i detalj i delrapport 2 av genomförandeutredningen. 

5. Erfarenheter från andra gemensamma nämnder 
Inom ramen för utredningen har vi tagit del av erfarenheter från andra 
kommuners införande av gemensamma överförmyndarnämnder. Dessa 
gemensamma nämnder är följande:  
 
 Gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län 
 Gemensam överförmyndarnämnd i Sigtuna, Sollentuna och Upplands 

Väsby kommuner 
 Gemensam överförmyndarnämnd för Köping, Arboga och Kungsör 
 Södertörns överförmyndarnämnd (gemensam nämnd för Botkyrka, 

Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö kommuner) 



 

 

Vi bad verksamhetsansvarig chef för respektive samarbete svara på följande 
frågor: 

 Hur har ni löst tillgängligheten ute i kommunerna? 
 Har kommunerna i samarbetet höjt eller sänkt sina kostnader för 

överförmyndarverksamheten? 
 Har ni någon norm för antal ärende per handläggare, i så fall vad? 
 Hur ser er modell för kostnadsfördelning ut? 
 Vilken är er viktigaste lärdom som ni kan skicka med oss inför införande 

av gemensam nämnd? 

Nedan redovisas svaren från respektive gemensam nämnd 

Hur har ni löst tillgängligheten ute i kommunerna? 

Gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län 
Behov av tillgänglighet överskattades i utredningen. I utredningen fanns ett 
förslag om bemanning på plats i kommunerna. Inledningsvis satt också 
handläggarna med regelbundenhet ute på kommunerna, men efterfrågan på 
möten var låg. Bemanning enligt förslaget i utredningen togs bort efter 
något år, då det inte upplevdes finnas något behov hos ställföreträdarna. I 
samband med inlämnadet av årsräkningarna finns dock handläggarna 
tillgängliga på plats ute i kommunerna för ”drop in”- möten. Likaså hålls 
rekryteringsmöten lokalt.  

Tillgängligheten upplevs blivit betydligt bättre efter samgåendet. 
Tillgängligheten via telefon är mycket hög tack vare de samlade personella 
resurserna.  

Gemensam överförmyndarnämnd i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby 
kommuner 
Inledningsvis 2011-2013 hade nämnden två timmars representation i 
Sigtuna och Upplands Väsby. Behovet upphörde först i Upplands Väsby och 
sedan i Sigtuna. Idag tar alla sig till Sollentuna om de behöver träffa en 
handläggare.  
 
Gemensam överförmyndarnämnd för Köping, Arboga och Kungsör 
Verksamheten erbjuder en halvdag på plats i respektive medlemskommun 
efter bokning. Det var viss efterfrågan i början, men nu är det i princip 
aldrig.  
 
Södertörns överförmyndarnämnd  
Innan sammanslagningen 2011 var tillgängligheten något som framförallt 
den politiska nivån ville ta hänsyn till. Haninge är värdkommun och all 
personal sitter på förvaltningen i Handen. Farhågan var att tappa den lokala 
förankringen. Lösningen var att ha ett rum i de övriga kommunerna där vi 
hade möjlighet att ta emot besök. Det visade sig att det inte fanns någon 



 

 

efterfrågan på möten alls. Det var ingen som ville eller behövde träffa oss 
personligen. Besök förekommer idag i minimal utsträckning. Det som är 
viktigt är att det går att komma i kontakt med verksamheten per telefon eller 
e-post. 
 

Har kommunerna i samarbetet höjt eller sänkt sina kostnader för 

överförmyndarverksamheten? 

Gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län 
Efter den första mandatperioden hade alla samverkande kommuner sänkt 
sina kostnader för överförmyndarverksamheten. Sedan har vi haft en 
uppräkning på senare år kopplat till antalet ensamkommande barn och nu 
kopplat till förändrade statliga ersättningar. 
 
Gemensam överförmyndarnämnd i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby 
kommuner 
Initialt var kostnaderna större vilket berodde på en anpassning av antal 
tjänster, administration etc. Idag är kostnaden tämligen jämn över åren.  
 
Gemensam överförmyndarnämnd för Köping, Arboga och Kungsör 

 Vi har höjt kostnaderna i redovisningen. Ett tillskott gavs också vid uppstart. 
Kostnaderna har i vilket fall blivit mer synliga. Tidigare hade både Kungsör 
och Arboga överförmyndare som hade viss handläggning samt handläggare 
med deltidstjänster. Nu har vi tre handläggare och en assistent (budget via 
avtal med socialtjänsterna). 

Södertörns överförmyndarnämnd  
Eftersom verksamheten startades för snart sju år sedan går det inte att 
jämföra med den som fanns 2011.  Bland annat så har verksamheten 
närmare 1000 ensamkommande barn jämfört med cirka 100 år 2011. Rent 
generellt finns stordriftfördelar med att ha större verksamheter. Kvaliteten 
höjs, rättssäkerheten höjs, sårbarheten minskar, personalkostnaderna per 
ärende minskar och effektiviteten ökar. Givetvis förutsätter det att man 
också arbetar med att dra fördel av de möjligheter som stora volymer ger. 
Det krävs ett enhetligt arbetssätt, genomtänkta rutiner och processer etc. 
Jämför man vår verksamhet med andra överförmyndarnämnder i 
Stockholmsområdet så är vi effektivare. Den största kostnaden är arvoden 
till ställföreträdare och den blir ju stor oavsett. Kostnaden för arvoden går 
inte att styra utan styrs av antal medborgare som har rätt till en 
ställföreträdare och i vilken mån huvudmännen eller kommunen betalar 
arvodet.  
Har ni någon norm för antal ärende per handläggare, i så fall vad? 

Gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län 
Uppsala är 23 årsarbetare (handläggare plus administrativ personal och 
arbetsledning) på 5000 ärenden. De har ingen norm för antal ärenden per 



 

 

handläggare. Det skiftar över tiden beroende på mängden administrativt stöd 
som finns i organisationen. 
 
Gemensam överförmyndarnämnd i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby 
kommuner 
Vi har en riktlinje för ca 200 ärenden per handläggare. Utöver det 
tillkommer granskning.  
 
Gemensam överförmyndarnämnd för Köping, Arboga och Kungsör 

 Vi har ingen norm för antal ärende per handläggare. Handläggarna gick in 
med ”sin” kommuns ärenden. Vi hade verksamhetsövergång från både 
Arboga och Kungsör. De nya ärendena ska fördelas oberoende av hemvist, 
men det går si så där. Jag har förordat en fördelning efter födelsedag 01-10, 
11-20 osv som man har inom t.ex. socialtjänst, men det tillämpas inte fullt 
ut. 
 
Södertörns överförmyndarnämnd 
Det finns ingen norm och det är ett medvetet beslut. Sätter vi en hård gräns 
för hur många ärenden vi kan klara av per medarbetare sätter vi också en 
mental gräns för hur mycket vi kan effektivisera verksamheten. Om man gör 
det slår man inga världsrekord. Under 2015 och 2016 gick vi från 3500 
ärenden till ca 4500 ärenden utan att anställa mer personal. Orsaken till 
ökningen var de ensamkommande barnen. Vi är 11,3 handläggare vilket ger 
nästan 400 ärenden per person. Men vi har också 3,8 administrativa 
assistenter, och en granskare. Dessutom finns 1 förvaltningsjurist. Det beror 
alltså lite på hur man räknar. Det är ju inte bara handläggning som räknas 
utan exempelvis är en handläggare också förvaltningsägare till 
ärendehanteringssystemet. En annan är förutom att vara handläggare 
utvecklingsledare osv. I vårt upptagningsområde bor ca 340 000 personer.   
 

Hur ser er modell för kostnadsfördelning ut? 

Gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län 
Vi har en fördelningsnyckel som utgår från antal kommuninvånare men med 
en justering utifrån ålderstruktur som sticker ut. Två kommuner i samarbetet 
har en ålderstruktur som sticker ut. 
 
Gemensam överförmyndarnämnd i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby 
kommuner 
Vi har haft en kostnadsmodell efter invånarantal men vi håller just nu på och 
utreder en motsvarande modell som Södertörn har och som innebär att 
antalet ärenden ska får styra. Det påverkas av vilka övriga resurser 
socialtjänsterna erbjuder. 
 
Gemensam överförmyndarnämnd för Köping, Arboga och Kungsör 
Vi har en kostnadsfördelning i förhållande till befolkningsunderlag. 



 

 

Södertörns överförmyndarnämnd 
Kostnaderna fördelas efter hur många aktiva ärenden som finns i respektive 
samverkanskommun. En ny beräkning av fördelningsnyckeln görs inför 
varje nytt budgetår. 
 

Vilken är er viktigaste lärdom som ni kan skicka med oss inför 

införande av gemensam nämnd? 

Gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län 
 Tingsrätten anser att samarbetet har underlättat och det har blivit mycket 

bättre kvalitet på utredningarna. 
 

 Ta med företrädare för personalavdelningen tidigt i processen. 
 

 Enklare i kontakten med andra myndigheter  
  

Gemensam överförmyndarnämnd i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby 
kommuner 

 Det tar viss tid att smälta samman olika arbetskulturer. Tid behöver 
läggas på organisationsutveckling och för att upprätta gemensamma 
rutiner.  

 
Gemensam överförmyndarnämnd för Köping, Arboga och Kungsör 

 Det är viktigt att förbereda harmonieringen av arvoden till gode män 
och förvaltare. 

 Underskatta inte vikten av ett fungerande samarbete med 
socialtjänsten. 

 
Södertörns överförmyndarnämnd 

 Ett medvetet och strukturerat arbete med att hitta gemensamma och 
accepterade rutiner och processer måste genomföras.  

 Fastställ en nödvändig kvalitetsnivå på ärenden i 
samverkanskommunerna innan sammanslagningen.  

 Bestäm ett gemensamt sätt för att ordna samtliga akter. Ha ett 
gemensamt arkiv från dag ett och inte ett för varje kommun.  

 Avsätt tillräckliga resurser för att klara av själva flytten.  
 Vad gäller verksamhetssystemet Wärna behöver det göras ett arbete 

för att sammanföra de olika databaserna till en.  
 Det behövs en projektledare som driver sammanslagningen. Det blir 

inte bra om det blir en uppgift som någon ska sköta vid sidan om sitt 
vanliga arbete.      

  



 

 

6. Tidsplan för den fortsatta processen 
 

December 2017 Delrapport 1 – förutsättningar 
rapporteras i december till respektive 
kommun som valt att delta i 
genomförandeutredningen. 

 

Januari/februari 2018 Delrapport 2 – förslag till 
detaljorganisation inklusive 
kostnadsfördelning rapporteras för 
respektive kommun och överlämnas för 
fortsatt hantering och eventuellt 
inriktningsbeslut. 

 

Mars 2018 Senast den 31 mars ska respektive 
kommunstyrelse ha fattat ett 
inriktningsbeslut om medverkan i den 
gemensamma överförmyndarnämnden. 

 

Augusti 2018 Senast den 30 augusti 2018 måste ett 
formellt beslut om att bilda en gemensam 
överförmyndarnämnd ha fattats av 
respektive fullmäktige 

Januari 2019 Den 1 januari 2019 träder den 
gemensamma överförmyndarnämnden i 
kraft. 



 

 

7. Sammanfattning 
Överförmyndarverksamheten har under ett antal år förändrats och hanterar 
en ökande ärendemängd och mer komplicerade ärenden än tidigare. 
Kompetenskraven har höjts och tillsynsmyndigheter har påtalat stora brister 
inom området. Verksamheten utgör ett viktigt skyddsnät för de personer 
som inte själva kan bevaka sina rättigheter eller hantera sin ekonomi.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att förutsättningarna inom 
överförmyndarverksamheterna ser olika ut för de fyra kommuner som deltar 
i föreliggande utredning. Det finns skillnader i tillgång till personella 
resurser och hur verksamheten är organiserad både på den politiska nivån 
och på tjänstemannanivån. De huvudsakliga likheterna visar på små enheter 
som innebär en sårbar verksamhet där risk finns för att rättssäkerheten blir 
eftersatt. 

  
 

Carina Elmefall   Lisa Åberg 
Kanslichef, Växjö kommun  Kanslichef, Alvesta kommun  
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   TJÄNSTESKRIVELSE  1(1) 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 2018-02-28 
 
Daniel Gustafsson 
0477 441 26  
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

 Till kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
Uppföljning av 2017 års verksamhet i de kommunala bolagen 
 
Förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 2017 års verksamhet i de kommunala bola-
gen. 
 
2. Kommunstyrelsen konstaterar att den verksamhet som bedrivits i Tingsryds Kommunföretag 
AB och dess helägda dotterbolag Tingsryds Energi AB, Tingsryds Utveckling och Fastighets 
AB samt Tingsrydsbostäder AB under 2017 har varit förenlig med de fastställda kommunala 
ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ärendet utgör en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt kommunallagen. 
 
Enligt kommunallagen (6 kap 1 a och 1 b §§) ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje ak-
tiebolag (som avses i 3 kap 16 a §) pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförs 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.  
 
Dotterbolagen till Tingsryds Kommunföretag AB har till moderbolaget inkommit med redovis-
ning om hur respektive bolags verksamhet under 2017 har utförts inom ramen för de kommu-
nala befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet. Tingsryds Kommunföretag AB 
har även upprättat en redovisning för den egna verksamheten. Tingsryds Kommunföretag har 
beslut 2018-03-06 funnit att den egna och dotterbolagens verksamhet för 2017 har utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna och varit förenlig med de fastställda kommunala än-
damålen. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tingsryds Kommunföretag AB, beslut 2018-03-06 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Tingsryds Kommunföretag AB samt dess helägda dotterbolag 
 
 
 
Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

~Tingsryds 
~kommun 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (9) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2018-02-06 

Justerare 

§2 

Kommunalt ändamål 2017 
Dnr 2018/62 099 

Styrelsens beslut 

Styrelsen finner att Tingsryds kommunföretag AB :s verksamhet under året 

2017 har varit förenligt med de fastställda kommunala ändamålen som 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Vd Laila J eppsson redovisar för ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommunföretag AB har som ändamål att beakta de för 

verksamheten gällande kommunala principerna i att utöva ägaransvaret i de 

av bolaget direkt eller indirekt ägda företag i syfte att uppnå samordning och 

ett optimalt resursutnyttjande och aktivera de kommunala bolagen i 

kommunal tillväxt. 

För att uppnå detta har bolaget under 2017 aktivt arbetat med bolagsstyrning 

vilket har resulterat i att flera strategiska samtal har hållits med 

dotterbolagen för att få koncernnyttan och ett helhetstänk i fokus. 

Vidare har bolaget aktivt arbetat med att implementera kommunens 

styrdokument samt tagit fram utvärderingsmall för styrelser och vd som 

också är implementerad. 

Bolaget har också tagit del i den process som varit med syfte att säkerställa 

att kommunstyrelsens uppsiktsplikt tydliggörs. 

Bilaga 
Tjänsteskrivelse, vd Laila J eppsson 2018-



r.lTingsryds 
~ kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Dnr: 2018/62 099 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum (Å-M-D) 

Laila Jeppsson 
0477 441 21 

Laila.jeppsson@tingsryd.se Tingsryds kommunföretag AB 

Kommunala ändamål 

Förslag till beslut 
Styrelsen finner att Tings1yds komrmuuåretag AB:s verksamhet 2017 har varit förenligt 
med de fastställda kommunala ändamålen som utfö1ts inom ramen för de kommunala 
befogenhetema. 

Beskrivning av ärendet 
Tingsryds kommunföretag AB har som ändamål att beakta de för verksamheten gäl
lande kommunala principema i att utöva ägaransvaret i de av bolaget direkt eHer indi
rekt ägda företag i syfte att uppnå samordning och ett optimalt resursutnyttjande och 
aktivera de kommunala bolagen i kommunal tillväxt. 

Bolaget har under 2017 aktivt arbetat med bolagsstyming utifrån det kommunala ända
målet, Fokus har även detta år varit på affärsplaner, låne- och borgensramar, dialog med 
dotterbolagen samt utvärdering av styrelser och vd 

TIKAB:s uppdrag från ägarna 
-Säkerställa att de kommunägda bolagen verkar för koncernnytta och att helhetssyn ge
nomsyrar bolagen i kommunkoncern.en. 
TIK.AB har haft flera strategiska samtal med bolagen för att få koncernnyttan och hel
hetstänket i fokus. 

-Utöva ägarstymingen i enlighet med uppdrag och mål givna av kommunfullmäk
tige/kommunstyrelsen i syfte all bl.a. uppnå samordning och optimalt resursutnyttjande 
i de kommunala bolagen i samverkan med kommunen. 
TIK.AB har alctivt arbetat med att implementera kommunens styrdokument samt tagit 
fram utvärderingsmall för styrelser och vd som också är implementerade. 

-Genomföra ägardialoger, svara för strategisk styrning i enlighet med fullmälctiges vis
ion, kommun.övergripande mål och målstyrningsmodell samt svara för beredning och 
samordning av ärenden som kräver ägarens godkännande eller yttrande. 
TIK.AB har haft flera ägardialoger om verksamheter, ekonomi, framtid m.m. med dot
terbolagen 

-Medverka till att Verksamheten i kommunens bolag organiseras med tydligt ägar- och 
kundfokus i en ändamålsenlig struktur. 
TIKAB har haft dialog med dotterbolagen samt gemensam utvärdering av styrelser och 
VD 

1(2) 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 



2(2) 

-Svara för information till och ägardialog med kommunstyrelsen i syfte att säkerställa 
kommunstyrelsens uppsilctsplikt över bolagen. 
TIKAB har tagit del i den process som varit i att säkerställa att kommunstyrelsens upp
siktsplikt tydliggörs. 

-Ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investering utan ägartillskott. 
TIKAB har dialog med samtliga dotterbolag 

-Tillse att bostadsbyggandet är ett prioriterat område undet mandatperioden (2014-
2018) . 
TIKAB har en f01tlöpande dialog med Tingsrydsbostäder AB 

Laila Jeppsson 
VD 
Tingsryds kommunföretag AB 

Ärendets beredning 
[Vilken avdelning/förvaltning som handlagt ärendet, resultat av ev. remissrnnda, studie
besök m.m.] 

Beslutsunderlag 
[Dokument med betydelse för utredningens resultat. Ex. skrivelse från "titel", "namn", 
"datum", kostnadsberäkningar, krutot m.m.] 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
[Myndighet, nämnd/bolag, tjänsteman, ev. publicering på hemsida.] 

Lail1:1. J eppsson 
Komm-µnchef 

Tingsryds ko m n 
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 



TINGSRYDSBOSTÄDER AB 

§2 

Kommunala ändamålet 

Styrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-26 

1. Godkänna skrivelse angående det kommunala ändamålet. 

Beskrivning av ärendet 

VD Victoria Magnesson redogör för förslag till skrivelse angående det 
kommunala ändamålet (bil. 1). 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse angående det kommunala ändamålet. 

Utdrags bestyrkande 

2(7) 



2018-02-16 

Redovisning av det kommun la ändamålet (AB) 

Utifrån kommunens vision och fastställda övergripande mål har Tingsrydsbostäder AB under 

verksamhetsåret 2017 genomfört diverse olika åtgärder. 

Förvärvat en fastighet Linneryd 5:54 "Lindegården" från Tingsryd kommun. Denna fastighet ska 

förädlas och ställas om till bostäder från att vara ett f.d. vård boende. Detta innebär att det kommer 

att tillskapas 23 nya lägenheter som kommer att ha en rimlig hyresnivå. Förvärvet av Lindegården gör 

att det inom kort kommer att finnas nya hyresbostäder till konkurrenskraftiga villkor och med god 

kvalite och på så sätt medverkar bolaget till att trygga bostadsförsörjningen i kommunen. Detta är 

också ett led i verkställandet av kommunens målsättning om att tillskapa 100 nya bostäder fram till 

2020. Under året har varken någon nyproduktion hunnit ske ännu och några försäljningar har heller 

inte ägt rum eftersom bolaget är rätt så nybildat och under uppbyggnad. 

Bolaget har genom att under året genom att bedriva en aktiv förvaltning, ett intensivt 

energispararbete och återhållsamma hyreshöjningar medverkat till att det finns goda, sunda och 

prisvärda hyresbostäder. Vi har och börjat snegla på och arbeta med hur vi lite mer aktivt kan arbeta 

med olika miljödelar och med företagets sociala ansvar {CSR). 

För att medverka till och kunna påverka framtagande och verkställande av kommunens planer, 

policys och strategier såsom bostadsförsörjning, bredbandsstrategi och översiktsplan deltar vi i olika 

arbetsgrupper och forum tillsammans med kommunen, företagare, lokala fastighetsägare och andra 

intressenter. 

Arbetet med att driva och leda utvecklingen avseende de boendes inflytande och delaktighet har 

påbörjats och vår målsättning är att utöka och arbeta mer aktivt med detta framöver via olika 

hyresgästaktiviteter, bomöten och genom att arbeta mer frekvent med hyresgästenkäter. Att vi får 

till en bra och aktiv dialog på mer löpande basis med våra hyresgäster för att få in deras synpunkter 

och förslag till förbättringar är en väldigt viktig del i vårt fortsatta utvecklingsarbete för att kunna 

utveckla bolaget, våra medarbetare och våra bostadsområden. 

Att leda och genomföra miljö- och kretsloppsanpassningar av boende, bostadsområden, 

verksamheter och tjänster kommer det att bli fokus på detta framgent i och med att beslut nu tagits i 

Tingsryds kommun om att man ska börja med avfallssortering. Detta kommer att påverka bolaget i 

stort i och med att våra fastigheter kommer att behöva anpassas, våra hyresgäster kommer behöva 

lära sig att sortera sitt avfall och vår personal kommer att få merarbete framför allt när detta ska 

påbörjas. Å andra sidan så kommer det att vara ett stort och positivt framsteg för miljöarbetet när 

detta kommer igång. 

Tingsrydsbostäder AB har tillsammans med Stiftelsen aktivt arbetat med en minskning av 

energibehovet via olika energisparåtgärder och olika energieffektiviseringar. Detta arbete har gällt 

både det egna beståndet och de fastigheter som ingår i förvaltningsuppdraget med Tingsryds 

kommun. Resultatet av detta arbete innebär en betydande minskning av energianvändning och 

därmed också utsläpp av växthusgaser. 



Tillsammans ska stiftelsen och bolaget senast 2020 ha tillgång till bredband (fiber) och detta arbete 

fortlöper enligt den tidsplan som satts upp. 

Bolaget har ett samarbete med Tingsryds kommun och socialförvaltningen för att tillhandhålla 

bostäder för utsatta grupper i samhället. Vi arbetar också på att kunna bli en mer aktiv aktör i 

kommunens integrationsarbete både genom att medverka till ökad integration ute i våra 

bostadsområden men även genom att ta in ett flertal praktikanter som ett led i integrationsarbetet 

och för att öka deras chanser att få arbetslivserfarenhet, lära sig svenska och komma ut i arbetslivet. 

Detta sker via samarbete med arbetsförmedlingen och "Vägvalet". 

För att tillgodose behovet av bostäder för kommunens verksamheter och övriga behov av 

kommunalt intresse såsom skola, äldre- och funktionshinderomsorgen och näringsliv så försöker vi 

att när vi får förfrågningar från någon av ovanstående intressenter så försöker vi att lösa detta om 

det är möjligt annars har vi med det i åtanke att ett sådant behov återigen kan uppstå i framtiden och 

att det då kan vara bra att ha vissa fastigheter anpassade så att de går enkelt går att ställa om ifall 

nytt behov skulle uppstå. För att medverka till att underlätta på bostadssidan för gymnasiestudenter 

så har vi anpassat och hyrt ut Tingsgården inne i Tingsryd till den privatägda gymnasieskolan AMB. I 

dessa lokaler finns elevboende, kontor, undervisningssalar och utspisning. Detta ser vi som ett bra 

samarbete som gynnar Tingsryd som helhet. Detsamma gäller angående näringslivet. Om vi får in 

specifika förfrågningar på att man är i behov av bostäder så försöker vi i möjligaste mån att se om 

detta på något sätt går att lösa via t.ex. blockuthyrning av viss fastighet eller liknande. 

Vi arbetar aktivt för att nå en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan 

ägartillskott. Detta görs bla genom att vi arbetar på att driftseffektivisera och underhålla våra 

fastigheter väl, att ta genomtänkta och affärsmässiga beslut vid investeringar, att utveckla och 

bibehålla vår kompetenta personal samt genom att spara överskottsresultat under goda år för att 

sedan investera och nyttja dessa medel vid ev sämre tider. 

Avslutningsvis så bedriver bolaget en aktiv bevakning av utvecklingen på räntemarknaden som i 

nuläget är väldigt gynnsam. Vi gör en kontinuerlig uppdatering av låneportföljen allt enligt den av 

styrelsen antagna finansieringspolicyn. Vårt aktiva arbete med att omsätta lån har sänkt bolagets 

lånekostnader under flera år. Syftet med en aktiv finansieringsstrategi är att bolaget inte ska utsättas 

för onödiga och oförutsedda risker, men också för att skapa förutsättningar för en god och stabil 

framtida ekonomi. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (12) 

eab 2018-03-02 

T i n g s 1, yds enePg i AB 

Justerande 

§ 9 

Kommunala ändamålet 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner redogörelse enligt Kent Johanssons förslag, bilaga 
TEAB 9.2018. 

Beskrivning av ärendet 

TEAB har utifrån kommunens vision fastställda kommunövergripande mål. 
Dessa ska i samband med bokslut redovisas för TIK.AB. 

Kent Johansson, VD, info1merar om TEAB's arbete under året. 

Beslutsunderlag 

Redogörelse angående skrivelse 

Beslutet skickas till 

TIKAB 
Kent Johansson, VD 

[H 



eab 
Tingsryds energi AB 2018-03-05 

Tingsryds Energi AB 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

2018-03-02 Styrelsemöte Tingsryds Energi AB 

Det kommunala ändamålet för Tingsryds Energi AB. 

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

näringslivsmiljöer har TEAB fått ett brett uppdrag om att öka kommunens 

attraktivitet genom att främja näringslivet, miljön och kundintresset. Verksamheten 

skall drivas på affärsmässig grund med en ekonomi som medger utveckling 

investeringar utan ägartillskott. 

Genom att bibehålla konkurrenskraftiga priser har investeringar genomförts i 

utökandet av biobränslebaserad fjärrvärme och utbyggnader i fjärrvärmenätet. 

Därigenom bidrar TEAB till en bättre miljö och gör kommun mer attraktiv. 

Genom vårt delägarskap i Wexnet AB bidrar vi till att öka tillgång på bredband. Med 

ägartillskottet påskyndas utbyggnaden av stam nätet på landsbygden. TEAB har 

även förstärkt resurserna med en särskild samordnare för bredbandsutbyggnaden. 

Investeringar i fjärrvärmeverksamheten och ägartillskott till Wexnet samt 

underhållssatsningar har genomförts utan nyupplåning. 

Verkställande Direktör 

Kent Johansson 

11/ 
Besöksadress: 
Lokgatan 17 
Tingsryd 

E-postadress: 
tlngrydsenergl@tingsryd.se 

Telefon: Hemsida : Bankgiro 
0477-44100 (vx) www.tingsrydsenergi.se 5834-6784 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (10) 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 2018-01-23 

Justerande 

§4 

Uppföljning uppdrag i särskilt ägardirektiv 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen anser att det kommunala ändamålet är uppfyllt, bilaga 
TUFAB 4.2018 

Beskrivning av ärendet 

I "Särskilt ägardirektiv för TUF AB" har bolaget uppdrag utifrån kommunens 
vision och fastställda kommunövergripande mål - punkt 1 Uppdrag. 

En årlig uppföljning ska göras av det kommunala uppdraget. Denna ska lämnas 
i anslutning till årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 

Särskilt ägardirektiv för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (fastställt KF 
2016-02-29, § 27) 
Skrivelse från Karin Nilsson, VD ( det kommunala ändamålet) 

Beslutet skickas till 

TIKAB 

Mikael J eansson, ordförande 

Karin Nilsson, VD 

Annika Johansson, adm 

Utdrags bestyrkande 



( 

( 

Tingsryds Utvecklings- och Fastighets AB (Tufab) 

Det kommunala ändamålet 

Bolaget har som ändamål att inom Tingsryds kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga, förvalta 

utveckla och hyra ut fastigheter. Därigenom ska bolaget tillgodose näringslivets behov av 

ändamålsenliga lokaler, med målsättning att hyresgästen så småningom ska överta ägandet av 

fastigheten . Bolaget ska även i övrigt främja näringslivet i kommunen. 

Bolaget verkar tillsammans med Tingsryds Industristiftelse för att aktivt se till så att det kommunala 

ändamålet uppfylls. Inom ramen för detta ändamål har bolaget tillsammans med Industristiftelsen 

under året, utöver löpande förvaltning och uthyrning, även förvärvat och avyttrat fastigheter. 

Under 2017 avyttrades fastigheten Tingsryd 25:1 till Trensum Fastigheter i Tingsryd AB. 

Tufab förvärvade fastigheten Väckelsång 6:96 från Sturkö Trading AB, tomtmark på fastigheten 

Tingsryd 4:80 av kommunen för etablering av en ekobränsletapp, samt utökad tomtmark till 

fastigheten Urshult 1:112, Bewi. 

Bolaget har fört dialog med tänkbara hyresgäster om försäljning av fastigheter och också dialog med 

externa fastighetsägare om köp av intressanta objekt. Konjunkturens svängningar har varit märkbara, 

då somliga hyresgäster brottats med motgångar, medan de flesta efterfrågar utrymme för expansion. 

Flera investeringar pågår. Tufab gör 2017-18 omfattande anpassningar av fastigheten Väckelsång 6:96 

för Solution for Tomorrows utveckling. Omfattande investeringar i ta komläggning har gjorts på 

fastigheten Konga Bruk 2017. Ytterligare investeringar sker i Konga 2018, avseende brandväggar, 

brandlarm och utrymningslarm. Konga Måleris verksamhet expanderar och snart är det mesta av 

fastigheten Konga Bruk uthyrt. 

( Travbanans kontorsbyggnad har blivit det företagshotell/kluster som det var tänkt. Nu har Tingsryds 

Industristiftelse fyra hyresgäster där och ett femte företag är på väg in. Därmed är även den 

byggnaden fullbelagd . Återstår endast veterinärskliniken. 

( Då någon lokal blir ledig för uthyrning blir den snabbt upptagen av ny hyresgäst. Bolaget har ett 

mycket tätt samarbete med kommunens utvecklingsavdelning, vilket främjar både bolagets och 

stiftelsens verksamheter och kommunens näringsliv i övrigt. 

Karin Nilsson 

VD för Tingsryds Utveckling och fastighets AB och Tingsryds Industristiftelse 



Ärende 6 

Tingsryds Kommunföretag 

AB:s sammanfattning av 2017 

års ägardialoger 



   TJÄNSTESKRIVELSE  1(1) 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 2018-03-07 
 
Daniel Gustafsson 
0477 441 26  
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

 Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 
 
 
Tingsryds kommunföretag AB:s sammanfattning av 2017 års ägar-
dialoger i bolagskoncernen 
 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen godkänner TIKAB:s sammanfattning av 2017 års ägardialoger i bolagskon-
cernen. 
 
Beskrivning av ärendet 

I ”Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Tingsryds kommunfö-
retag AB”, fastställt av kommunfullmäktige 2016-02-29 §24, regleras att moderbolaget TIKAB 
en gång per år ska lämna en sammanfattning över årets ägardialoger till kommunstyrelsen i 
syfte att möjliggöra kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen. 
 
Styrelsen i TIKAB har i beslut 2018-02-06 §1 upprättat och godkänt sammanfattning av 2017 
års ägardialoger i bolagskoncernen. 
 
Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 

Tingsryds Kommunföretag AB, beslut 2018-02-06 §1 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Tingsryds Kommunföretag AB 
Ekonomiavdelningen 
 
 
 
Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

~Tingsryds 
~kommun 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (9) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2018-02-06 

Justerare 

§ 1 

Rapport om ägardialog 
Dm 2018/61 099 

Styrelsens beslut 

Styrelsen godkänner redovisningen av genomförda ägardialoger under 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Anna Johansson (C) och vd Laila Jeppsson redovisar för de 

ägardialoger som styrelsen för Tingsryds kommunföretag AB har haft med 
dotterbolagen under 201 7. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt det särskilda ägardirektivet för Tingsryds kommunföretag AB gäller 

att styrelsen som en del av sitt uppdrag för bolaget under vaije år ska 

genomföra ägardialoger med dotterbolagen och att styrelsen ska svara för 
beredning och samordning av ärenden som kräver ägarens godkännande 

eller yttrande. 

Under 2017 hai· styrelsen uppfyllt detta krav genom att det totalt hai· 

genomförts elva stycken ägardialoger med dotterbolagen. 

Bilaga 
Tjänsteskrivelse, vd Laila J eppsson 2018-01-15 

I Otdiagsbestyrkande 



r.lTingsryds 
\;!!:)kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Laila Jeppsson 
0477 441 21 

Laila.jeppsson@tingsryd.se 

Rapport om ägardialog 2017 

Förslag till beslut 

Dnr: 2018/61 099 

TJÄNSTESIGliVELSE 

2018-01-15 

TillTIKAB 

Styrelsen godkänner redovisningen av de ägardialoger som varit under 2017 

Beslo.-ivning av ärendet 
I särskilt direktiv för Tingsryds kommunföretag AB så har Kommunfullmäktige slagit fast att ett 

av uppdragen som åligger TIKAB är att "genomföra ägardialoger, svara för strategisk styrning i 
enlighet med fullmäktiges vision, kommunövergripande mål och målstyrningsmodell samt 

svara för beredning och samordning av ärenden som kräver ägarens godkännande eller ytt

rande11 TIKAB har under 2017 haft flera ägardialoger med kommunens dotterbolag Tingsryds 

Energi AB, Tingsrydsbostäder AB samt Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. 

Datum Bolag Syfte 

1 (1) 

2017-05-19 § 22 KF:s presidium Diskussion ang. bolagens uppdrag och lägesrapport 

2017-05-19 § 23 TUFAB Genomgång av affärsplaner, låne- och borgensram 

§ 23 TEAB Genomgång av affärsplaner, låne- och borgensram 

§ 23 Tingsrydsbostäder AB Genomgång av affärsplaner, låne- och borgensram 

2017-05-30 § 29 TEAB Genomgång av affärsplaner, låne- och borgensram 

2017-10-20 § 65 TEAB Disk. Om Teab:s lönsamhetsmål på'.'(-% 
§ 66 Tingsrydsbostäder AB Disk. Om målet med 100 bostäder 

2017-11-17 § 67 TUFAB 

2017-11-17 § 68 TEAB 

2017-11-17 § 68 TUFAB 

2017-11-17 § 68 TUFAB 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av VD 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

Disk. Om ägardirektivet 

Styrelseutvärdering 

Styrelseutvärdering 

Styrelseutvärdering 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
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Bokslut 2017 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen fastställer förslag till bokslut 2017 
2. Styrelsen översänder bokslutet till TIK.AB för godkännande. 

Beskrivning av ärendet 

Björn Davidsson, ekonom, går igenom förslag till bokslut, bilaga 
TAEB 7.2018. 

Beslutsunderlag 

Förslag till bokslut 

Beslutet skickas till 

TIK.AB 
Kent Johansson, VD 
Annika Johansson, adm 

N 
I Utdragsbestyckande 
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VD har ordet 

2017-07-01 tillträdde jag som Verkställande Direktör för Tingsryd Energi AB. Det är ett 
uppdrag som jag ser framtiden an med tillförsikt och spänning. De utmaningar som jag ser 
framför oss är att tydliggöra fjärrvärmens hållbarhet i både miljö och ekonomiskt perspektiv 
för fastighetsägare. Första steget är att erbjuda serviceavtal på befintliga anläggningar till 
rimlig kostnad samt att öka kontaktytorna med invånarna på de orter vi bedriver verksamhet 
i. Vi kommer att genomföra riktade försäljningskampanjer i förtätningssyfte i vårt 
fjärrvärmenät tillsammans med Wexnet. Syftet är att effektivisera försäljning och uppnå en 
mer kostnadseffektiv planerad samförläggning av fjärrvärme och kanalisation för fiber på 
de område detta saknas. Uppdraget kommer att innebära fortsatt fokus på bred
bandsfrågan i kommunen och ytterligare engagera och bevaka bredbandsutbyggnaden på 
landsbygden så att den fortlöper enligt plan genom vårt delägarskap i bredbandsbolaget 
Wexnet. 

Under verksamhetsåret 2017 har Tingsryd Energi AB:s försäljning av fjärrvärme präglats 
av varmare väder än normalt. Biobränslepannorna i produktionsanläggningarna har haft 
hög tillgänglighet. Olja har endast använts vid ett fåtal tillfälle. 

Underhållsrevision av anläggningarna i Tingsryd har på grund av den nya pannan medfört 
att underhållsperioden kunnat förlängas och därmed kunnat utföras utan att olja har behövt 
tillföras. Service och intrimning av rökgaskondensorn genomfördes i bolagets regi, vilket 
gav ett gott utfall med högre verkningsgrad även under låg last. Den gamla pannans 
murverk var i sådant skick att keramiken i ugnstaket byttes ut. För pannorna i Väckelsång 
var behovet begränsat till byte av ett fåtal förslitningsdetaljer. 

Nyanslutning av fjärrvärmekunder har varit begränsat till ett fåtal i kommunen. 
Konkurrensen från värmepumpar har ökat mycket på grund av att det är billigt att låna till 
den investeringen samt de extremt låga elpriser som råder på marknaden. För att hämta 
upp den svaga nyförsäljningen kommer bolaget att genomföra försäljningskampanjer till 
riktade områden med paketlösningar. Paketerbjudandena inkluderar bredbandslösningar 
och serviceavtal. 

På de orter bolaget köper in extern värme till de egna fjärrvärmenäten har leveranserna 
fortgått utan störningar. De i leveransavtalen reglerande index har under året varit stabila. 

Bolaget har under året anställt en administratör på heltid. Dennes tjänst delas med TUFAB 
på hälften. Bolaget köper dessutom in 20 % av landsbygdsutvecklares tjänst av 
kommunens utvecklingsavdelning i samband med bredbandsutbyggnaden på lands
bygden inom kommunen. 

Kent Johansson 
VD 

2 
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ÅRSREDOVISNING 

FÖRVAL TNINGSBERÅTTELSE 

Styrelsen och verkställande direktören för 
Tingsryds Energi AB får härmed avge följan
de förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 
2017-01-01 -2017-12-31 . 

Allmänt 

Tingsryds energi AB är ett helägt dotterbolag 
till Tingsryds Kommunföretag AB som i sin tur 
ägs till 100 % av Tingsryds kommun. Före
taget har sitt säte i Tingsryds kommun. 

Verksamheten omfattar produktion och distri
bution av fjärrvärme. Därutöver är bolaget, 
tillsammans med Lessebo kommun, Alvesta 
Energi AB och Växjö Energi AB, delägare i 
Wexnet AB som bedriver bredbandsverk
samhet. 

Styrelse 

Styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige i 
Tingsryds kommun och har för verksamhets
året 2017 bestått av följande ledamöter 
(ersättare anges inom parentes): 

Ledamöter från 2017-01-01 

Tomas Blomster, Urshult, ordförande, S 
(Gunnar Fransson, Ryd, S) 

Ingrid Johansson, Väckelsång, S 
(Christer Blondin, Väckelsång, ) 

3 

Per-Axel Persson, Ryd, M 
(Cemil Aygan, Tingsryd, M) 
Dag Runesson, Tingsryd, C 
(Cecilia Cato, Almeboda, C) 

Mats Wembo, Väckelsång, C 

Sammanträden 

Styrelsen har under året hållit 6 protokoll
förda sammanträden. 

Organlsationsanslutning 

Agardirektiv finns som bland annat reglerar 
vilka frågor som skall prövas av ägaren. 
Styrelsen fastställer årligen arbetsordning och 
en VD-instruktion som förtydligar VD:s ansvar. 

Revisorer 

Följande revisorer är utsedda av kommun
fullmäktige i Tingsryds kommun: 

Sven-Erik Svensson, ordförande, c 
Lars-Erik Svensson, s 
Kerstin Petersson, c 
Peter Koch, m 
Börje Johansson, s 

Dessutom har Michael Johansson, KPMG, 
utsetts att fullgöra revision för verksam
hetsåret 2017. 
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Verksamheten 

Fjärrvärmeverksamheten 

Arets fjärrvärmeleveranser uppnådde de lägsta 
utsläpp av fossilt C02 sedan TEAB bildades. 
Försäljningen har varit 7 % lägre än under 2016 
till följd av färre nya anslutningar och varmare 
väderlek. Jämfört med ett v.äderleksmässigt 
normalår har dock året varit 7,2 % varmare än 
normalt. 

Ar 2017 2016 
Tingsryd 26,1 GWh 27,2 GWh 
Linneryd 2,9 GWh 3,3 GWh 

Urshult 5,4 GWh 6,5 GWh 
Väckelsång 2,3 GWh 2,3 GWh 

Utbyggnadsprojekten som genomfördes i Tings
ryd och Urshult under 2016 Innebar ökande leve
ranser under 2017. 

Den nya biobränslepannan har varit i full drift I 
över ett år. Förutom diverse mindre injusteringar 

· har anläggningen fungerat i stort sett utan 
problem. Under 2017 har arbetet med att 
optimera samkörningen med rökgaskondensorn 
och den gamla pannan pågått och väntas vara 
godkänt under 2018. 

Totalt har ytterligare 2 anläggningar anslutits och 
uppgår nu till 416 st. 

Bolagets verksamhet är försäkrad för både 
egendomsskada och för intäktsbortfall till följd av 
avbrott i driften. 

Underhåll 

Med ytterligare en biobränslepanna vid värme
anläggningen i Tingsryd har vi möjlighet att 
genomföra ett längre underhållsstopp utan mer
kostnader för oljedrift. Därutöver har årligt under
håll av ugnens murverk genomförts. 

Under föregående år förändrades biobränslemix 
som gav en effektivare förbränning, vilket har lett 
till en ökad driftssäkerhet I vår anläggning i 
Väckelsång. Få driftsstörningar utöver avstäng
ningar i samband med planerade ledningsarbet
en har förekommit. 
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Bredbandsverksamheten 

Bredbandsutbyggnaden fortsätter att utvecklas 
väl. Ytterligare knappa 1 000 kunder har anslutits 
under 2017. På nationell nivå har en mer 
ambitiös målsättning antagits både gällande 
utbyggnadstakt och kapacitet. 

En samordnare från Tingsryd kommuns utveck
lingsavdelning har fortsatt köpts in på 20 %, som 
länk, mellan de parter som är involverade, 
kommunen, TEAB, Wexnet, bredbandsfören
ingar, med flera. Utbyggnaden av stamnätet för 
bredband sker sedan den 1 maj 2013 av det 
regionala bredbandsbolaget Wexnet. Från och 
med 2017 arbetar en samordnare på deltid som 
länk mellan de parter som är involverade i den 
fortsatta bredbandsutbyggnaden. För att nå 
kommunens nuvarande mål krävs ägartillskott 
om totalt cirka 15 mkr, varav 3 mkr utbetalats 
under 2017 till Wexnet för utbyggnader av 
stamnätet. 

Eftersom TEAB skall finansiera dessa ägartill
skott utan nyupplåning kommer investerings
utrymmet i fjärrverksamheten vara begränsat de 
närmaste åren. 

Den rättsliga processen rörande de invest
eringar som gjordes före den 1 maj 2013 är 
fortfarande inte avslutad och därmed inte heller 
den slutliga ekonomiska regleringen. 
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Väsentliga händelser 

Under året har TEAB anställt en ny verkställande 
direktör, Kent Johansson från den 1 juli. Under 
året har även administratören slutat och ersatts 
med en ny administratör samt att man köper in 
redovisningstjänster från Stiftelsen Tingsryds
bostäder. 

Under 2017 har arbetet med att optimera 
samkörningen med rökgaskondensorn och den 
gamla pannan pågått och väntas vara godkänt 
under2018 

Bredbandsutbyggnaden fortsätter att utvecklas 
väl. Ytterligare knappa 1 000 kunder har anslutits 
under 2017. 

Det kommunala ändamålet 

Utifrån kommunens syfte, att skapa attraktiva 
och hållbara livs-, boende- och närings
livsmiljöer har TEAB fått ett brett uppdrag om att 
öka kommunens attraktivitet genom att främja 
näringslivet, miljön och kundintresset. Verksam
heten skall drivas på affärsmässig grund med en 
ekonomi som medger utveckling och 
investeringar utan ägartillskott. Med bibehållan
de av konkurrenskraftiga priser har investeringar 
genomförts i utökad biobränsleproduktion och 
utbyggnad av fjärrvärmenätet. Därigenom bidrar 
TEAB till en bättre miljö och gör kommunen mer 
attraktiv. Genom vårt delägarskap I Wexnet AB 
bidrar vi aktivt till att öka tillgången på bredband, 
med ägartillskott för att möjliggöra utbyggnad av 
stamnätet på landsbygden samt genom sats
ningar på kommunens tätorter. För att samord
na hela kommunens bredbandsutbyggnad har vi 
förstärkt resurserna med en särskild sam
ordnare. Investeringar i verksamheten, ägar
tillskott till Wexnet samt underhållssatsningar 
har genomförts utan nyupplåning. 

Direktavkastning 
Soliditet 

Personal 

Mål 
4,0% 

35,0% 

Utfall 
2,2 % 

39,0% 

Tingsryds Energi AB ansvarar och sköter den 
dagliga driften av verksamheten genom till 
största delen egen personal: 

VD, 100 % av heltid. 
Två driftstekniker, 100 % av heltid. 
En driftstekniker, 50 % av heltid. 
Admin istratör, 50 % av heltid. 
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Driftteknikerna ingår tillsammans med fastig
hetstekniker från Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
och Tingsrydsbostäder AB i en gemensam be
redskapsgrupp. 

Under året har företagets ekonom gått i 
pension och tjänster för redovisning, budget
ering och uppföljning köps nu in från Stiftelsen 
Tingsrydsbostäder. Fakturerings- och debiter
ingstjänster köps från Tingsryds kommuns 
ekonomiavdelning. 

Investeringar 

Arets investeringar i fjärrvärmeproduktion och 
inventarier och maskiner uppgår till 2,3 mkr 
(4,7 mkr). 

Under 2017 slutförs arbetet, med den nya 
biopannan i Tingsryd. Ytterligare tester pågår 
och kommer att slutföras under 2018. In
vesteringar i utbyggnad av nät i Tingsryd har 
skett men endast på en liten skala under 2017. 

Miljö 

TEAB:s verksamhet är numera anmälnings
pliktig till plan- och miljökontoret som är vår 
tillsynsmyndighet. Verksamheten har bedrivits 
utan anmärkningar. Verksamheten vid värme
anläggningen i Väckelsång har också fungerat 
bra. Miljörapporter för driften av våra värmean
läggningar lämnas årligen till plan- och miljö
kontoret. Periodisk besiktning genomförs var 
tredje år på värmeverket i Tingsryd och genom
fördes senast 2016. 

Soliditet och direktavkastning • Soliditet 

• Direktavkastning 
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Ekonomi 

Omsättningen uppgick till 22,9 mkr (24,4 mkr). 
Av denna svarar fjärrvärmeverksamheten för 
22,9 mkr (24,3 mkr) och bredbandsverksamhet
en för 0,0 mkr (0, 1 mkr). 

Minskade intäkter av engångskaraktär med o, 7 
mkr samt minskade intäkter från fjärrvärme
försäljning med 0, 7 mkr är orsaken till de minska
de intäkterna. Den minskade försäljningen av 
fjärrvärme har inneburit minskade inköp för 
råvaror och förnödenheter med 0,6 mkr. Kost
nader för värmeproduktion har minskat med ca 
1,0 mkr jämfört med 2016. Skillnaden beror på 
att ett större underhållsarbete på värmecentral
en i Tingsryd för ca 1,0 mkr genomfördes under 
2016. 

Efter finansiella poster uppgick resultatet till 
2, 7 mkr (3,3 mkr). Intäkter av engångskaraktär, 
anslutningsavgifter uppgick till 0,2 mkr (0,8 mkr). 
Kostnader för ränta och borgensavgift uppgår till 
0,6 mkr (O, 7 mkr) och kostnader för avskriv
ningar till 4,9 mkr (4,8 mkr). Det låga ränteläget 
utnyttjas för att successivt omsätta befintliga lån 
till lägre räntor. 

För bredbandsverksamheten redovisas ett över
skott om 0,5 mkr (0,3 mkr). Negativa utlånings
räntor har påverkat resultatet positivt. Samtidigt 
påverkas räntan på TEAB:s reversfordran på 
Wexnet AB negativt av fallande statslåneräntor. 

Soliditet 

Tingsryds Energi AB:s soliditet är 39,0 % (37,5 %). 

Likviditet 

Tingsryds Energi AB har en koncernkredit hos 
Tingsryds kommun på 5 mkr. Vid årets slut har 
Tingsryds Energi 9,7 mkr (7,5 mkr) på koncern
kontot. 

- L~n 
Lån, Investeringar Soliditet 

- Eget Kapllal 

_._ Soliditet 

60 000 000 .-------------. 40,0% 

50 000 000 · 39,0% 
38,0% 

40 000 000 37,0% 

30 000 000 - 36,0% 

20 000 000 35,0% 
-- 34,0% 

10 000 000 33,0% 

0 ~~ 
2013 2014 2015 2016 2017 

lntäktsfördelning 2017 
• Energiavgifter 94,4 % 
• Anslutningsavgifter 0,8 % 
• Övriga Intäkter 1,5 % 
• Finansiella intäkter 3,3 % 

1% 

Kostnadsfördelning 2017 
• Råvaror och förnödenheter 38,9 % 

a Fjärrvärmeproduktion 13,5 % 

• Fordon och maskiner 0,8 % 

• Administration fiber 1,2 % 

DRäntekostnader 2,9 % 

• Personalkostnader ijärrvärme 6,3 % 

• Fjärrvärmedistribution 1,2 % 

• Administration ijärrvärme 11,8 % 

• Avskrivningar 23,3 % 

3% 

1% 

1% 1% 
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Framtiden 

Fjärrvärme 

Att utveckla värmeaffären kommer att vara av stor 
vikt för att bibehålla och leva upp till det prisvärda 
och klimatsmarta alternativ som fjärrvärme är och 
vara lyhörd för vad kunderna efterfrågar som andra 
uppvärmningsalternativ inte kan erbjuda. 

Driften av våra fjärrvärmeanläggningar har fung
erat väl under många år med låga underhålls
kostnader. Succesivt ökar nu behovet av mer 
kostnadskrävande underhållsåtgärder. Detta kan 
innebära att fjärrvärmetaxorna behöver justeras 
något under 2019. 

Med kompletteringen av värmeanläggningen i 
Tingsryd med ytterligare en biobränslepanna 
k?n:imer TEAB att kunna uppfylla bolagets lång
siktiga mål, att basera vår fjärrvärmeproduktion på 
förnyelsebara energikällor. Oljepannorna kommer 
framöver, att i huvudsak användas som reservkraft 
vid driftstörningar samt vid vissa toppbelastningar. 

Utredningar genomförs kontinuerligt för att utöka 
och förstärka ledningsnätet. Prisutvecklingen på 
biobränslen har varit stabil under ett antal år. Vi ser 
inga tecken på någon allmän prisuppgång. Den 
investering som genomförts i en ny biobränsle
panna bedöms inte i sig nämnvärt påverka fjärr
värmetaxorna framöver. 

Bredband 

Sett till den stamnätsutbyggnad som har färdig
förlagts inom kommunen och den intensitet som 
kanalisationsarbetet fortskrider i. Gör att det känns 
tryggt att inslagen utbyggnadsstrategi kan anses 
som framgångsrik och kan bibehållas. Bolaget har 
för avsikt att fortsätta arbetet med att upprätthålla 
samma höga utbyggnadstakt. Totalt såldes ca 
1 000st nya anslutningar under 2017 i Tingsryd 
kommun. 

Vinstdisposition 

Till styrelsens förfogande står: 

Balanserad vinst 
Arets vinst 

Totalt kronor 

4 936 tkr 
2 559 tkr 

7 495 tkr 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen balanseras i ny 
räkning. 

Resultatet av Tingsryds Energi AB:s verksamhet 
samt dess ekonomiska ställning framgår av följan
de resultaträkning, balansräkning och kassa
flödesanalys. 

~------~J ~ktie~~pjtal Reservfond 'övrigt fritt kapital Tot.. ege(kapital 
Eget kapital 20_'!_?:01-0!_ 500 2 - 4936 -· -- 5438 
Arets resultat O O ---- -- 2 559 2 559 

'=--~-~t_k~pital 2011-12-31 ·· soo l _______ 2 - ? 4~~ i-·---- 7 997 

Nvckeltalsdefinitioner finns i not 1 redovisninasprinciper. 

Fem år i sammandrag 
2017 2016 2015 2014 2013 

Intäkter 22 940 24 366 21 823 22 230 23 880 
Resultat efter fin poster 2 696 3 344 3 365 4136 1 468 
I nveste ringar 2 318 4 666 14 072 1 617 3 673 
Balansomslutning 116 576 114 403 111 442 102 433 101 241 
Soliditet 39,0% 37,5% 37,6% 37,4% 34,6% 

Energileveranser (GWh) 36,7 39,3 35,6 35,3 37,9 
Anslutna fastigheter fjärrvärme 416 414 405 394 383 
Anslutna fastigheter fiber 1 000 288 

Årsarbetare 4,0 3,8 3,8 3,8 4,8 
Sjukfrånvaro 0,7% 2,7% 4,0% 0,4% 4,8% 
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RESUL TATRÄKNING (tkr) 

not 2017 2016 

Nettoomsättning 4 22 542 23 929 
övriga rörelseintäkter 398 437 
Summa intäkter 22 940 24 366 

Verksamhetens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 5 -8 195 -8 822 
Personalkostnader 3 -2 774 -2 580 
övriga externa kostnader 6, 10 -4 560 -4 865 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar -4 891 -4 820 

Rörelseresultat 2 520 3 279 

Finansiella poster 
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 769 752 
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -593 -687 

Resultat efter finansiella poster 9 2 696 3 344 

Bokslutsdispositioner 
Koncernbidrag 0 -115 
Avskrivning utöver plan på maskiner o inventarier 918 2 641 
Avsättning till periodiseringsfond -903 0 

Resultat före skatt 2 711 5 870 

Skatt på årets resultat 11 -152 -1 765 

Resultat 2 559 4105 
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BALANSRÄKNING (tkr) 

Not 2017-12-31 2016-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 12 8 028 7 774 
Maskiner och tekniska anläggningar 13 53 948 54 237 
Markanläggningar 14 442 506 
Inventarier 15 714 269 
Pågående nybyggnationer 16 1 557 4 667 
Summa materiella tillgångar 64 689 67 453 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepapper 17 17 785 14 785 
Andra långfristiga fordringar 18 17 053 17 053 
Summa finansiella anläggningstillgångar 34838 31 838 

Summa anläggningstillgångar 99 527 99 291 

Omsättningstillgångar 

Varulager m m 
Råvaror och förnödenheter 338 455 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 3 891 3 526 
Skattefordran 0 75 
Fordringar på koncernbolag 20 10 642 8 562 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 19 788 740 
Summa kortfristiga fordringar 15 321 12 903 

Kassa och bank 1 390 1 754 

Summa omsättningstillgångar 17 049 15112 

Summa tillgångar 116 576 114 403 
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BALANSRÄKNING (tkr) 

Not 2017-12-31 2016-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 21 500 500 
Reservfond 2 2 
Summa bundet eget kapital 502 502 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 4 936 831 
Arets resultat 2 559 4105 
Summa fritt eget kapital 7 495 4 936 

Summa eget kapital 7 997 5 438 

Obeskattade reserver 22 48 034 48 048 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 23 23 000 23 000 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 23 30 000 30 000 
Leverantörsskulder 3 357 3 564 
Skatteskulder 1 337 1 303 
övriga kortfristiga skulder 24 2 591 2 604 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 25 260 446 
Summa kortfristiga skulder 37 545 37 917 

Summa eget kapital och skulder 116 576 114 403 
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KASSAFLÖDESANAL YS (tkr) 

Löpande verksamhet 

Resultat efter finansiella poster 
Av- och nedskrivningar mm. som belastat resultatet 
Skatter, avsättningar och reavinster 
Kassaflöde före förändringar av rörelsekap. 

Ökning (-)/minskning (+) av varulager 
Ökning(-)/ minskning (+) av rörelsefordr. 
Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder 

Not 

Ökning (-)/minskning (+) av koncernkredit 20 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

I nvesteringsverksam het 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 
Förändring finansiella anläggningstillgångar 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 

Finansieringsverksamhet 
Ökning av långfristiga lån 
Inlösen av långfristiga lån 
Amortering av långfristiga lån 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Summa likvida medel vid årets slut 

12 

2017 

2 696 
4 891 

-227 
7 360 

117 
-222 
-372 

-2 196 
4 687 

-2 318 
267 

-3 000 
-5 051 

0 
0 
0 
0 

-364 

1 754 

1 390 

2016 

3 344 
4 820 

-1 377 
6 787 

-74 
72 

1533 
179 

8497 

-4 667 
0 

-3 000 
-7 667 

0 
0 

-25 
-25 

805 

949 

1 754 
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Not 1 Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar.I anskaffningsvärdet ingår 
förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. 
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. 

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna som fastigheter har skillnaden i förbrukningen 
av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i 
komponenter vilka skrivs av separat. 

Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den 
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas 
som kostnad i resultaträkningen. 

Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffningstillfället i då rådande prisnivå. 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier, verktyg och installationer 

Nyttjandeperiod 
20-25 år 
10-20 år 

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är 
byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms 
som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på 
byggnader: Nyttjandeperiod 
- Stomme, fasader, yttertak 25 år 
- övrigt 25 år 
Markanläggningar 20 år 

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i 
andra företag 
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än 
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 
Om det inte går att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärde beräknas återvinnings
värdet för hela den kassagenererande enhet som tillgången hör till. 

Atervinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden 
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller 
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga 
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning 
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den 
senaste nedskrivningen har förändrats. 
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Leasing 
Leasetagare 
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. 

Operationella leasingavtal 
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men 
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över 
leasingperioden. 

Poster i utländsk valuta 
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas 
inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. 

Valutal<Ursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster 
redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer. 

Finansiella tillgångar och skulder 
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument 
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012: 1. 

Redovisning i och borttagande från balansräkningen 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i 
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den 
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när 
de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part 
och företaget Inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort 
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört. 

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive 
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. 

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det 
belopp som beräknas inflyta. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde 
med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar. 

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. 

Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid bedömning av nedskrivningsbehov anses 
företagets finansiella instrument som innehas för riskspridning ingå i en värdepappersportfölj och 
värderas därför som en post. 

Värdering av finansiella skulder 
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till 
upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivränte
metoden. 

Ersättningar till anställda 

Avgiftsbestämda planer 
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som 
skuld. 
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Skatt 
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell 
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och 
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt 
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räl<enskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser. 

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas 
inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas 
som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla 
temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. 
Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas 
återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är 
beslutade per balansdagen och har inte nuvärdeberäknats. 

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att 
återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas 
varje balansdag. 

Intäkter 
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning 
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att 
erhållas, med avdrag för rabatter. 

Ränta och utdelning 
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt 
kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Ränta redovisas som Intäkt enligt effektivräntemetoden. 

Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalningen har säkerställts. 

Koncernbidrag och al<tieägartil/sl<ott 
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. 
Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt. 

Aktieägartillskott som lämnas utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument erhållits i 
utbyte redovisas i balansräkningen som en ökning av andelens redovisade värde. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Soliditet 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. 

Sl<u/dsättningsgrad 
Totala skulder genom eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) 

Direl<tavl<astning 
Bolagets rörelseresultat i förhållande till balansomslutning. 
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Not2 Uppskattningar och bedömningar 

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om 
framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande 
risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också 
bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning. 
Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande 
förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för 
att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 
Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. 

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar 
och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår 
som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande 
räkenskapsår. 

Not3 
Personal 2017 2016 

Medelantalet anställda 4,0 
SUMMA - 4,0 

Vd har rätt till 12 månaders full lön vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Vid uppsägning från 
VD:s sida gäller 6 månaders uppsägningstid. 

Bolaget har fem anställda motsvarande 4,0 heltidstjänster. Fakturerings- och debiteringstjänster 

3,8 
3,8 

köps från Tingsryds kommun. Personal från Stiftelsen Tingsrydsbostäder och Tingsrydsbostäder AB ingår 
i beredskapsgruppen. 

Av styrelsens totala antal ledamöter (5) är 1 kvinnor. övrig företagsledning en man (0 kvinnor) 

Det totala antalet sjukfrånvaro uppgick till 0,74 % (2,70 %) av ordinarie arbetad tid. Av dessa består 
0 % (0 %) av långtidssjukskrivningar (längre än 60 dagar). 
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Noter och kommentarer till resultaträkningen (alla belopp i tkr) 

Not4 
Nettoomsättning per rörelsegren 

Fjärrvärme 
Energiavgifter 
Anslutningsavgifter 
SUMMA 

Fiber 
Nätavgifter 
Anslutningsavgifter 
SUMMA 

Not5 
Råvaror och förnödenheter 
fjärrvärme 

Biobränsle 
Inköp energi 
Q_lja _ 
SUMMA 

Not6 
Övriga externa kostnader 

Fjärrvärme 
Fjärrvärmeproduktion 
Fjärrvärmedistribution 
Fordon och maskiner 
Övri9a adml_nistration 

-

SUMMA 

Fiber 
Nätverksam het 
SUMMA _ - - -

Not7 
Finansiella intäkter per rörelsegren 

Fjärrvärme 
Ränteintäkter 
Korrigerad avskrivningstid inventarier 
SUMMA - _: 

Fiber 
Ränteintäkter 
SUMMA 

2017 

22 354 
188 

22 542 

0 
0 
0 

2017 

-4 468 
-3 610 

-117 
~ -8 195 

2017 

-2 836 
-263 
-178 

-1 283 
~ 

- A560 

0 

"'- 0 

2017 

17 

0 
0 
0 

769 
769 

-

2016 

2016 

2016 

2016 

23128 
801 

23 929 

0 
0 
0 

-5134 
-3 294 

-394 
~ 

-8822 

-2 623 
-1 253 

-176 
-814 

-4.866 

~ 

0 
0 

0 
12 
12 

740 
740 
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NotB 
Finansiella kostnader per rörelsegren 2017 2016 

Fjärrvärme 
Räntekostnader -344 -383 
Sorgensavgift -150 -165 
SUMMA -494 -548 
Fiber 
Räntekostnader 16 -39 
Borgensavgift -115 -100 

-

SUMMA - ~ - -99 -139 

Not9 
Rörelsens intäkter och kostnader 2017 2016 
per rörelsegren 
Fjärrvärme 
Verksamhetens intäkter 22 940 24 353 
Verksamhetens driftskostnader -15 392 -15 946 
Verksamhetens av- och nedskrivningar -4 891 -4 819 
Finansiella poster -494 -537 

-
Resultat - -- 2163 - 3 051 
Fiber 
Verksamhetens intäkter 0 14 
Verksamhetens driftskostnader -137 -322 
Verksamhetens av- och nedskrivningar 0 0 
Finansiella poster 670 601 
Resultat -533 - 293 

Not 10 
Arvode och ersättningar till revisorer 2017 2016 

PwC, [Björn Bergljung] 
Revisionsuppdrag 46 42 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuoodraget 100 9 
KPMG, [Michael Johansson] 
Revisionsuppdrag 32 0 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0 

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i 
enlighet med överenskommelse eller avtal. 

Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt 
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

Not11 
Skatt 2017 2016 

Skatt årets resultat -596 -1 303 
Skatt tillhörande tidigare räkenskapsår 444 0 
Uppskjuten skatteförlust näringsverksamhet 0 -462 

-

SUMMA - -152 -1 765 -

T/3 
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Noter och kommentarer till balansräkningen (alla belopp i tkr) 

Not 2017 2016 

12 Byggnad och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 11 422 9 661 
Nyanskaffningar/om klassificeringar 717 2183 
Utrangeringar 0 -422 
Summa anskaffningsvärden 12139 11 422 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan -3 647 -3 370 
Utrangeringar 0 295 
Arets avskrivn. enl. plan byggnader -464 -572 
Summa avskrivn. enl. plan -4111 -3 647 

Redovisat värde vid årets slut 8 028 7~775 
-

Byggnaden är taxerad som specialenhet. 

13 Maskiner och tekniska anläggningar 

Ackumulerade anskaffningsvärden 95126 83 237 
Nyanskaffningar/omklassificeringar 4 017 11 889 
Försäljningar 0 0 
Summa anskaffningsvärden 99143 95126 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan -40 889 -36 773 
Försäljningar 0 0 
Arets avskrivn. enl. plan byggnader -4 306 -4 116 
Summa avskrivn. enl. plan -45 195 -40 889 

-RErdo\lisat värde vid årets slut 53 948 54 2371 

14 Markanläggningar 

Ackumulerade anskaffningsvärden 1 282 1 282 
Nyanskaffningar/omklassificeringar 0 0 
Summa anskaffningsvärden 1 282 1 282 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan -776 -712 
Arets avskrivn. enl. plan markanläggningar -64 -64 
Summa avskrivn. enl. plan -840 -776 

B ~dgvisat värde vid årets ~lut 442 506j 
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Not 2017 2016 

15 Inventarier 

Ackumulerade anskaffningsvärden 1 010 1 063 
Nyanskaffningar 693 0 
Försäljning -740 -53 
Summa anskaffningsvärde 963 1 010 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan -741 -672 
Försäljning 549 0 
Arets avskrivn. enl. plan -57 -69 
Summa avskrivn. enl. plan -249 -741 
Redovisat värde vid årets slut 714 269 

----

16 Pågående nyanläggningar 

Nybyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 4 667 14 072 
Nyanskaffningar 1 625 4 667 
Om klassificeringar -4 735 -14 072 

-

Redovisat värde vid årets slut 1 557 4 667 , 

17 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 14 785 11 785 
Tillkommande tillgångar 3 000 3 000 

-

Vid årest slut 17 785 14 785: 

18 Fordringar 
Reversfordran Wexnet AB 17 053 17 053 
Summa 17 053 17 053: 

-

19 Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

Upplupen ränteintäkt 769 731 
övriga upplupna intäkter 19 9 

-

Summa 788 740, 
--

20 Koncernfordran 
Fordran på koncernbolag 920 1 036 
övrig fordran på koncernbolag - checkräkningskredit 9722 7 526 

Checkräkningskredit 
Beviljad kreditlimit 5 000 5 000 
Outnyttjad del 5 000 5 000 
Utnyttjat kreditbelopp 0 0 

20 



Org.nr. 556132-8013 Tingsryds Energi AB 

Not 

21 Aktier 
Aktiekapital (kvotvärde efter 2 500 aktier) 

22 Obeskattade reserver 

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 
Periodiseringsfond avsatt räkenskapsår 2017 

- ----
,Totalt till kreditinstitut 

23 Skulder till kreditinstitut 

Skulder som förfaller inom 1 år efter balansdagen: 

Skulder till kreditinstitut 
Summa 

Skulder som förfaller senare än 1 år men senast 
5 år efter balansdagen: 

Skulder till kreditinstitut 
Summa 

Totalt till kreditinstitut 

Lånestruktur och räntebindningstid 

2017 

500 

47 131 
903 

48 0-34 

30 000 
30 000 

23 000 
23 000 

53 000 

År Lånebelopp Genomsnittsränta % Andel av lån i % 

Rörliga 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

Tot. 

30 000 
0 
0 

13 000 
0 

10 000 

53 000 

-0,09 
0,00 
0,00 
0,93 
0,00 
0,83 

0,28 

Normalt förnyas lånen genom omskrivning. 

24 Övriga kortfristiga skulder 

Mervärdesskatt 
Personalens källskatt 
Skuld avseende bredband Tingsryd-Lessbo 

:_S_umma _~_ ~ 

21 

56,6 
0,0 
0,0 

24,5 
0,0 

18,9 

100,0 

940 
48 

1 603 
2 591 

2016 

500 

48 048 
0 

48 0481 

30 000 
30 000 

23 000 
23 000 

53 0001 

959 
42 

1 603 
2 ~(!'!j 
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Not 

25 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

Arbetsgivaravgift 
Upplupna löner 
Upplupna pensioner 
Upplupna semesterlöner 
Upplupna sociala avgifter 
Upplupna räntekostnader 
Övriga upplupna kostnader 
Summa 

26 Koncern uppgifter 

2017 

54 
15 
77 
74 
28 
12 
0 

260 

2016 

46 
40 
77 

194 
0 
7 

82 
446 1 

Företaget är helägt dotterföretag till Tingsryds kommunföretag AB, org nr 556876-5035 
med säte i Tingsryd. Tingsryds kommunföretag AB upprättar koncernredovisning 
för den minsta koncernen som bolaget ingår i. 
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Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
Org nr 556730 - 6583 

ÅRSREDOVISNING 

Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB får 
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Allmänt om verksamheten 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB är ett kommunalt dotterbolag till Tingsryds Kommunföretag AB som 
ägs av Tingsryds kommun. Styrelsen har sitt säte i Tingsryd. Bolagets verksamhet är att förvärva, uthyra och 
förvalta fastigheter. 

Styrelsen 
Styrelsen i Tingsryds Utveckling och Fastighets AB är utsedd av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. 
Styrelsen har haft följande sammansättning 2017: 

Ordinarie ledamöter 
Mikael Jeansson (s), ordf. 
Lennart Fohlin ( c ), vice ordförande 
Karin Nilsson (c) (t.o.m. 2017-08-28) 
Björn Elmqvist (c) (fr.o.m. 2017-08-28) 
Jan-Åke Cesar (s) 
Patrick Ståhlgren (m) 

Suppleanter 
Håkan Karlsson (s) 
Lena Rundqvist (s) (t.o.m. 2017-02-27) 
Conny Söderkvist (s) (rr.o.m. 2017-02-27) 
Åke Nyberg (m) 
Lars Nilsson (c) (fr.o.m. 2017-08-28) 
Marie-Louise Hilmerss?n (c) 

Styrelsen har under perioden haft 9 ordinarie sammanträden, samt 2 extra sammanträden p.g.a. 
rekryteringsprocessen och fastighetsförsäljning. 

Verkställande direktör var Thomas Mattsson t.o.m. 2017-09-04 då Karin Nilsson efterträdde honom. 

Revisorer 
KPMG AB, auktoriserad revisor Michael Johansson 
KPMG AB, revisorssuppleant Emil Andersson 

Följande lekmannarevisorer är utsedda av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun: 
Sven-Erik Svensson, ordf. 
Börje Johansson 
Kerstin Pettersson 
Lars-Erik Svensson 
Hans-Olof Johansson 
PeterKoch 

Redovisning av bolagets ändamål 
Bolaget ska utgöra en viktig aktör för att verkställa kommunens näringslivspolitik och inom ramen för sin 
verksamhet medverka till att göra Tingsryds kommun till en attraktiv kommun att driva näringsverksamhet 
genom att förvärva, avyttra, äga, bebygga, förvalta, utveckla och hyra ut fastigheter. 

Fastighetsverksamheten ska i första hand fokuseras på lokaler för nystartade, nyetablerade och växande företag. 
Verksamhetsiden ska bygga på att fastigheterna omsätts och att hyresgästerna eller annan aktör därmed övertar 
ägandet av fastigheten inom rimlig tid. Hyresavtal ska konstrueras så att denna strategi stöds. Under året har 
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bolaget arbetat strategiskt med en genomlysning av alla hyresavtal och konstaterat att när avtal går ut bör flertalet 
av dem omförhandlas för att bartte gynna ovanstående ändamål. 

Specifikt ska bolaget även medverka till att stimulera till företagande och tillväxt i hela kommunen, medverka till 
att utveckla nya klustermiljöer, medverka i framtagande och verkställande av kommunens planer, policys och 
strategier såsom näringslivsprogram och översiktsplan. 

Under året har bolaget jobbat med interna processer och utformandet av en ny organisationsstruktur. Bolaget har 
under året både avyttrat och införskaffat industrifastigheter och investerat i lokaler utifrån målsättningen· att 
hyresgästernas fortsatta expansion skall säkras. 

Gällande finansiella mål så har bolagets likviditet försvagats, medan soliditeten har förbättrats marginellt och 
målet om 6 % avkastning är uppnått. Bolaget har också arbetat aktivt med att följa upp ränteförändringar på 
marknaden utifrån den fastlagda finanspolicyn. Bolaget har bra spridning med olika bindningstid för att hålla 
risknivån låg. 

Allmänt om verksamhet 
Under året har en större fastighet avyttrats i Tingsryd och en annan har köpts i Väckelsång. Nuvarande 
fastighetsytor är ca 69 000 m2

• Fastigheterna har ett bokfört värde på 168 783 tkr. 

Väsentliga händelser under året 
Under 2016 och 2017 har strategiska diskussioner om bolagets fortsatta inriktning avseende organisation, 
ägardirektiv, styrning och fastighetsinnehav förts. Nya ägardirektiv har fastslagits med en ny inriktning för 
bolaget. Bolaget verkar tillsammans med Tingsryds Industristiftelse för att aktivt se till så att det kommunala 
ändamålet uppfylls. Inom ramen för detta ändamål har bolaget under året, utöver löpande förvaltning och 
uthyrning, även förvärvat och avyttrat fastigheter. Under 2017 avyttrades fastigheten Tingsryd 25:1 till Trensum 
Fastigheter i Tingsryd AB. Bolaget förvärvade fastigheten Väckelsång 6:96 från Sturkö Trading AB samt 
tomtmark på fastigheten Tingsryd 4:80 från kommunen för etablering av en ekobränsletapp. Bolaget har ett 
mycket tätt samarbete med kommunens utvecklingsavdelning, vilket främjar både bolagets och stiftelsens 
verksamheter och kommunens näringsliv i övrigt. Bolagets uppdrag, som i ägardirektivet uttrycks i nio punkter, 
följs upp i en särskild redovisning. 

Personal 
TUFAB:s person~lorganisation har förändrats under året. Medarbetarna har varit verksamma i både Tingsryds 
Industristiftelse och Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. Organisationen har bestått av VD på 70 % (t.o.m. 
2017-09-04), extern fastighetsförvaltare på 50 % (t.o.m.2017-06-30) ekonom på 40 %. Utöver detta har tjänster 
som nämnds- och ekonomiadministration tillkommit. 

De förändringar som gjorts innebär att bolaget och stiftelsen gemensamt har en upphandlad vaktmästare på 50 % 
från 2017-09-01, en tf. VD på 60 % från 2017-09-04 samt en administratör på 50 % sedan 2017-10-01. Precis 
som tidigare finns en ekonom på 40 % och kanslitjänst (protokoll) på 8-10 %. Därutöver har två projektledare 
anställts på tidsbegränsade avtal om 20 % vardera. 

Tjänsterna har köpts av Tingsryds kommun, Tingsrydsbostäder AB och Tingsryds Energi AB. 

Förväntad framtida utveckling 
TUF AB kommer fortsätta sträva efter att bidra till en positiv utveckling av kommunens näringsliv. 

Stort fokus läggs på Konga Bruk 8:11 där ett större upprustningsprojekt pågår för energibesparande åtgärder och 
brandsäkerhet. Den införskaffade fastigheten i Väckelsång upprustas och anpassas till den nya hyresgästens 
behov. Bolagets förhoppning är att under nästkommande år fortsätta att sälja fastigheter till hyrestagare och köpa 
intressanta objekt för nyetableringar. Bolagets resultatnivå kan komma att bli lägre i perioder där fastigheter har 
avyttrats. 

Värdering av fastigheter och avskrivning 
Fastigheterna har värderats med kassaflödesmetoden med hjälp av ett värderingsprogram och i dialog med 
revisorerna 2016. Ägardirektivets definierade mål för bolagets långsiktiga direktavkastning skall vara lägst 6 %. 
Riktvärdet för avkastningskrav har varit 10 %, men beroende på objekt och risknivå har avkastningskravet för 
vissa fastigheter varit något högre eller lägre. Kalkylräntan har satts till ca 12 %. 
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Värderingen har tittats över även i samband med revisionen 2017. I de allra flesta fastigheter finns det ett 
marknadsvärde som är i paritet med eller överstiger det bokförda värdet. I några fall har fastigheten hyresavtal 
som i sin utformning inte ger tillräckligt högt värde med en kassaflödesvärdering, bl. a på grund av dagens låga 
ränteläge. Detta har resulterat i ett stort nedskrivningsbehov där tre fastigheter berörs och skrivs ned med totalt 
6 000 tkr. Då TUF AB inte har eget kapital som täcker denna nedskrivning hanterar koncernen detta genom ett 
ägartillskott från moderbolaget TIKAB på motsvarande belopp. 

I fastigheten Örnen 23, där kommunen hyr en badanläggning, kommer de framtida kostnaderna vara mycket 
höga. Ett nytt avtal med kommunen där de garanterar kostnader för underhåll av badanläggningen är nödvändigt. 
Flera avtal har förlängts med ett år i taget och ingen av parterna har tagit vara på tillfällen för omförhandlingar. I 
några fall är avtalen 17-18 år gamla. Några avtal har en snårskog av tilläggsavtal som inte går i takt med 
avkastningskravet. Bolaget har genom alla år saknat personella resurser för att effektivt strukturera och följa upp, 
att samtliga avtalade kostnader, relaterade till hyresgästernas verksamheter, faktureras hyresgästerna. En del äldre 
avtal är väldigt generösa eller otydliga i sina gränsdragningar gentemot hyresgästerna. Med nuvarande utökade 
administrativa resurser i bolaget tar vi oss an utmaningen, att säga upp föråldrade avtal för omförhandling och 
spåra upp de poster som avtalen ger oss möjlighet att fakturera, samt inrikta oss på att uppnå en avkastningsnivå 
på minst 10 % i varje nytt avtal med nya hyresgäster. 

Miljö 
Bolaget har i sig relativt liten miljöpåverkan. För de flesta fastigheterna ansvarar hyresgästen för drift, underhåll 
och egen verksamhet, vilket gör att miljöpåverkan i sin tur belastar det hyrande företaget. Bolaget arbetar dock 
aktivt med energisparande åtgärder, såsom fjärrvärme, tilläggsisolering och smartare system för att minska den 
totala miljöpåverkan. Bolaget arbetar fortsatt med underhållsplaner som också täcker in miljöpåverkande 
områden. Bolaget har under året tagit på sig ansvaret för att uppgraderingar av äldre oljeavskiljare sker. Någon 
fastighet med känt saneringsansvar har inte bolaget. 

Eget kapital 
Aktiekaf!_ital Reservfond Fritt eg_et kaf!_ifal Summa EK 

EK 2017-01-01 100 4504 4 604 

Arets resultat 2017 -2 882 -2 882 

Aktieägartillskott 6 000 6 000 

EK 2017-12-31 100 7 622 7 722 

Årets resultat 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 227 tkr (2 249 tkr f.g år). Efter upplösning av periodiseringsfond 
om 1 418 tkr och skatteeffekt om+ 927 tkr (- 635 tkr f.g år) uppgår resultatet till -2 882 tkr (1 011 tkr f.g år). 

Förslag till vinstdisposition 
Till bolagsstämmans förfogande står en balanserad vinst på 4 504 tkr, årets resultat - 2 882 samt ett ägartillskott 
om 6 000 tkr, tillsammans 7 622 tkr. 

Styrelse och verkställande direktören föreslår att 7 622 tkr balanseras i ny räkning. 

Vad beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning 
med tilläggsupplysningar. 
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FEM ÅR I SAMMANDRAG 
2017 2016 2015 2014 2013 * 

Soliditet** 4,26% 2,86% 2,11% 1,90% 1,70% 
Likviditetsmått 
Kassalikviditet•• 25,39% 42,36% 29% 85% 249% 

Rörelsekapital 12 408 12 933 6 940 -1176 11107 
Direktavkastning 8,22% 7,90% 7,11% 7,12% 
Likvida medel 2 640 27 1186 812 
Långfristig del lån 100 469 146 469 152 469 139 000 190 469 
Kortfristig del lån 67 000 40 000 36 000 49 469 

Investeringar 2 229 146 1 713 18 733 24456 
Administration 1 212 790 827 1477 1 367 
Fastighetsunderhåll 1 087 1 796 1 533 1174 1 177 
Uppvärmning 1 819 1 945 2 545 2 697 811 
Konsumtionsavgifter 4 900 5 090 4 500 2 599 1 137 
Fastighetsservice 506 407 1 325 843 379 
Försäkringar 418 271 279 243 320 
Fastighetsskalt 556 540 551 
Befarad kundförlust 263 

RESUL TATRÄKNING 2017 2016 2015 2014 2013 * 

Rörelseintäkter 22 989 24230 24143 22290 30 141 
Rörelsens kostnader -11 996 -10 808 -11 661 -9 954 -5 771 
Avskrivningar -13 305 -7 604 -8 530 -8 101 -7 729 
Nedskrivning -10 000 

Rörelseresultat -2 312 5 818 3 952 4235 6 641 
Räntenetto -2 915 -3 569 -3 760 -3 748 -3 579 
Resultat före skatt -5 227 2 249 192 487 3 062 

Koncernbidrag -41 
Bokslutsdispositioner 0 -562 -60 -177 -801 
Upplösning av periodiseringsfond 1 418' 151 

Skall på årets resultat 0 -366 -29 -68 -531 

För. uppskjuten skatt 955 -163 
Ändring föregående års taxering -28 -106 
Nettoresultat -2 882 1 011 103 242 1 881 

BALANSRÄKNING 2017 2016 2015 2014 2013 * 

Tillgångar 
Anläggningstillgångar 162 783 179 812 187 269 194 086 183 039 

Kortfristiga fordringar 15 937 19 862 11 137 5692 18 560 

Kassa och bank 2 640 26 1 186 812 
Summa tillgångar 181 360 199 700 199 592 200 590 201 599 

Eget kapital och skulder 
Eget kapital 7 722 4 604 3 593 3490 2 924 
Obeskattade reserver 0 1 418 856 856 753 

Avsättningar 0 254 91 91 
Långfristiga skulder 100 469 186 469 152 469 139 000 190 469 

Kortfristiga skulder 73 169 6 955 42 583 57153 7 453 

Summa eget kapital och skulder 181 360 199 700 199 592 200 590 201 599 

* 2013 och tidigare år har inte räknats om utifrån K3 
•• Se not 1 Nyckeltalsdefinitioner 
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RESULTATRÄKNING (tkr) 

Årsbokslut Årsbokslut 

Not 2017 2016 

Rörelsens intäkter 

Hyresintäkter 17442 19 224 

övriga intäkter 4 5 547 5006 

SUMMA INTÄKTER 22 989 24230 

Rörelsens kostnader 
Underhållskostnader -1 087 -1 796 
Övriga externa kostnader 6 -9 733 -9 012 
Av- och nedskrivningar materiella anläggningstillg. 8 -13 305 -7 604 

Reaförlust 5 -1176 0 
Summa rörelsekostnader -25 301 -18 412 

IRöRELSERESUL TAT 
I 

J__ - -- __ , ____ ------ _, ---- - ---
-2 312 5 818! 

Finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 6 
Räntekostnader och liknande resultatposter -1996 -2 634 
Borgensavgift -919 -941 
Summa finansiella poster -2 915 -3 569 

SUMMA KOSTNADER -28 216 -21 981 

!RESULTAT EFT~R~FINANSIE~LAPOS"fE~ - ~5 227 _·_2249] 

Bokslutsdispositioner 

Avsättning till periodiseringsfond 19 -562 

Upplösning av periodiseringsfond 19 1 418 

Koncernbidrag -41 

I . "•,1 

LRESUU-ATFÖRE SKATT -3 809 1 ~46J 

Skatter 9 927 -635 

.. .. 

1 011 i !PERIOD-ENS RESULTAT. -2 882 
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BALANSRÄKNING (tkr) 

Årsbokslut Årsbokslut 

TILLGÅNGAR Not 2017 2016 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 10 153 034 172 508 
Markanläggningar 11 6 689 7005 
Inventarier, verktyg 12 186 248 
Installationer 13 2 289 
Pågående nyanläggningar 14 585 51 
Summa materiella anläggningstillgångar 162 783 179 812 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 162 783 179 812 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Hyres- och kundfordringar 3 622 3 570 
Koncernkonto Tingsryds kommun 2 211 14 168 
Fordran TIKAB 6 000 
Uppskjuten skattefordran 20 701 
övriga fordringar 15 1 428 127 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 1 975 1 997 
Summa kortfristiga fordringar 15 937 19 862 

Kassa och bank 17 2640 26 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 18 577 19 888 

jSUMMATILLGÅNGJ\R _ 181 360 1~9 700) 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital (100 aktier a 1000 kr) 
Summa bundet eget kapital 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Arets resultat 
Aktieägartillskott 
Summa fritt eget kapital 

SUMMA EGET KAPITAL 

Obeskattade reserver 
Obeskattade reserver 
Summa obeskattade reserver 

Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld 

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Koncerninterna skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Övriga kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa kortfristiga skulder 

SUMMA SKULDER 

ISl.J_MIVl.t(~GET KAPITAL OCH SKULDER~. -

Not 

18 

19 

20 

21 

21 C 

22 
23 

Årsbokslut Årsbokslut 

2017 2016 

100 100 
100 100 

4504 3493 
-2 882 1 011 
6000 
7 622 4 504 

7 722 4604 

0 1 418 
0 1 418 

0 254 

100 469 146 469 

1 503 1 340 
167 47 

67 000 40 000 
792 1 089 

3 707 4479 
73169 46 955 

173 638 195 096 

· 1,81 360 1997001 
- ---- ' ,_.I 
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KASSAFLÖDESANAL YS (tkr) 

Belopp i tkr 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 
Avskrivningar och nedskrivningar 
Förlust vid förs av anläggningstillg 
Skatt på årets resultat 
justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet 
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
löpande verksamhet 

Not 

Minskning(+)/ ökning(-) av kortfristiga rörelsefordringar 
Ökning(+) I minskning(-) av kortfristiga rörelseskulder 
Minskning(+)/ ökning(-) koncernkonto 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesteringsverksamheten 

8 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
Försäljning av anläggningstillgång 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

10-14 

5 

Finansieringsverksamheten 
Ökning(+) I minskning(-) av långfristiga lån 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

21 

2017 

-5 227 
13 305 

1 176 
927 

-955 
9 226 

-1 331 
-786 

11 957 
19 066 

-9 962 
12 510 

2 548 

-19 000 
-19 000 

2 614 
26 

2 640 

2016 

2 249 
7603 

-513 
9 339 

-3 251 
4372 

-5474 
4986 

-146 

-146 

-6 000 
-6 000 

-1 160 
1186 

26 
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Not 1 Redovisning- och värderingsprinciper 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB tillämpar Arsredovisningslagen (1995:1554) och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernreovisning ("K3"). 

Följande värderings- och omräkningsprinciper är tillämpade i årsredovisningen: 

RESUL TATRÄKNING 

Intäkts redovisning 
Nettoomsättningen omfattar hyresintäkter för uthyrning av lokaler och byggnader. Samtliga intäkter 
värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter avdrag för 
moms, och redovisas i posten Summa intäkter. 

Avskrivningar 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas 
bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de 
allra flesta fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. I de fall där nyanskaffningsvärde inte varit 
känt tas hänsyn till ett beräknat restvärde. Rättigheter som är baserade på avtal skrivs av över avtalstiden. 

Mark och fallrättigheter har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför inte av. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Industribyggnader 

Markanläggning 
Byggnads- och markinventarier 
Stomme 
Fasad, tak, fönster 
Innerväggar, golv, undertak 
El, WS, styrsystem 

0 Restposter 
Hyresgästanpassningar 
Inventarier 
Fordon 

40 år 
40 år 
50-100 år 
30-50 år 
15-30 år 
15-40 år 
20-50 år 
5-20 år 
5-20 år 
5-25 år 

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Allmänna principer 

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. 
Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. 
Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata 
identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits 
ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. I resultaträkningen redovisas nedskrivningar 
och återföringar av nedskrivningar i den funktion där tillgången nyttjas. 

BALANSRÄKNING 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida 
ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla företaget och anskaffnings
värdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag 
för ackumulerade av- och nedskrivningar. 
Korttidsinventerier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande. 

Marknadsvärdering fastigheter 
Under 2014 påbörjade Tingsryds Utveckling och Fastighets AB ett större arbete med att marknadsvärdera 
bolagets fastighetsbestånd. Arbetet bestod av arbete med extern värderare men också genom egen 
analys av fastigheternas värde. Ar 2016 gjorde vi uppdaterade värderingar av alla fastigheterna med ett 
värderingsprogram, egna analyser och i diskussion med revisorerna. 
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De allra flesta fastigheter hade en uppdaterad värdering i paritet med tidigare gjorda värderingar och i de 
fall där det skilde sig föreligger, efter genomförda åtgärder, för tillfället inget nedskrivningsbehov. 

Värderingen beaktade nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöde. Vid beräkningen av fastighetens nuvärde 
användes en kalkylperiod på tio år och en ränta på 9-11 %. Fastigheterna förutsattes att vara uthyrda i sin 
helhet. 

Anskaffningsvärde 
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa 
tillgången på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med förvärvet. 

Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation och montering, lagfarter samt 
konsulttjänster. Låneutgifter som är direkt hänförliga till investeringar i anläggningstillgångar som tar betydande 

tid i anspråk att färdigställa inräknas i anskaffningsvärdet under uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet 
reduceras med offentliga bidrag som erhållits för förvärv av anläggningstillgångar. 

Korrigeringar K3 
En genomlysning av tillämpningen av K3 gjordes 2016 då antalet komponenter samt avskrivningstider korrigerades. 

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter avseende materiella anläggningstillgångar aktiveras endast om det är sannolikt att de 
framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och 
anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Övriga tillkommande utgifter kostnadsförs under det 
räkenskapsår som de uppkommer. 
Tillkommande utgifter som utgör utbyte av identifierade komponenter, eller delar därav, aktiveras och ett eventuellt 
kvarvarande redovisat värde på komponenten utrangeras. Även när nya komponenter skapas genom tillkommande 
utgifter aktiveras dessa. 
Inga låneutgifter aktiveras. 

Finansiella instrument 

Allmänna principer 
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde med 
tillägg för transaktionskostnader dvs tillämpar bolaget K3 kapitel 11. 

Företaget bedömer de finansiella riskerna som låga. Upplåningen löper i huvudsak med fast ränta och 
jämn fördelning av förfallodagarna. Kundkretsen är differentierad med lågt beroende av enskilda större kunder. 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när Företaget blir part enligt 
instrumentets avtalsenliga villkor. Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till kund. 
Skuld tas upp när motparten har utfört sin prestation och Företaget därmed har en avtalsenlig skyldighet 
att betala även om faktura inte har erhållits. Leverantörsskulder redovisas när faktura har mottagits. 

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när 
Företaget förlorar kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell 
skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma 
gäller för del av en finansiell skuld. övervägande del av finansiella tillgångar och skulder tas bort från balansräkningen 
genom erhållande eller erläggande av betalning. 

Kundfordringar och liknande fordringar 
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar som går 
att fastställa med belopp. Fordringar uppkommer då Företaget tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till 
kredittagararen utan avsikt att bedriva handel med fordringsrätterna. Kundfordringar och liknande fordringar värderas 
till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde menas det värde som framkommer när instrumentets 
förväntade kassaflöde diskonteras med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Kundfordringar 
värderas därmed till det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av kund
fordringar redovisas i posten Övriga externa kostnader. 

Inkomstskatter 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppkjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom 
då den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas 
i eget kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder 
kvittas om det finns en legal rätt till kvittning. 
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Aktuell skatt 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser. 
Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader förutom sådana som härrör från den första 
redovisningen av goodwill. Förändringar i uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas 
i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en post som redovisas i eget kapital. 
Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och skatteregler 
som är beslutade före balansdagen. 
Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat 
på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för alt 
återspegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Soliditet: 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till 
balansomslutningen. 

Kassalikviditet: 
Omsättningstillgångar (ibland även inklusive outnyttjad checkräkningskredit) delat med kortfristiga skulder. 

Rörelsekapital: 
Samtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 
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Not2 Uppskattningar och bedömningar 

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om 
framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en 
betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i 
framtiden. Det görs också bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna 
årsredovisning. Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer 
som under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och 
bedömningar används sedan för att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte 
framgår tydligt från andra källor. Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. Det slutliga utfallet 
av uppskattningar och bedömningar kan komma att awika från nuvarande uppskattningar och 
bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår 
som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och 
kommande räkenskapsår. 

Not3 

Tillgångar 

Byggnader och mark 

Markanläggningar 

Summa Tillgångar 

Avsättningar 

Uppskjuten skatt 

Summa avsättningar 

Uppskjuten skatt 

Utgående balans 2017 

enligt tidigare principer 

Tillgångar 

155 729 Byggnader och mark 

7 182 Markanläggningar 

162 911 

18 2017 

-254 

-254 

Utgående balans 2017 

Not enligt K3-reglerna Skillnad 

9 153 034 -2 695 

10 6 688 -494 

159 722 -3188 

UB 2017 Förändring 

701 955 

701 955 
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Not 4 - Rörelseintäkter 

Övriga hyresintäkter 

Värmeåterbäring SKV 

Summa 

Not 5 - Avyttring fastigheter 

Försäljningspris 

Bokfvärde 

Reavinst/Reaförlust 

Not 6 - Övriga externa kostnader 

Administration 

Uppvärmning 

Konsumtionsavgifter 

Fastighetsservice 

Försäkringar 

Fastighetsskatt 

Management fee 

Kundförlust 

Summa 

· Not 7 ~ Medelantal anställda 

Bolaget har inga anställda 

Not 8 - Avskrivningar 

Avskrivningar byggnader, mark och markanl. 

Avskrivningar egen anläggning 

Avskrivning inventarier och fordon 

Summa 

Nedskrivningar 

Tingsryd 1 :70 

Linneryd 1 :501 

Urshult 1 :112 

Summa nedskrivningar 

Summa av- och nedskrivningar materiella anläggningstillg. 

Not 9 - Skatt på årets resultat 

Redovisat resultat före skatt 

Aktuell skatt 22% 

Skatt på årets resultat 

Schablonskatt periodiseringsfond (0,36 %) 

Arets skatt 

Ändring föregående års taxering 

Förändring uppskjuten skatt 

Summa skatter 

2017 2016 

4229 3152 

1318 1 854 

5 547 5 006 

2017 2016 

12510 0 

13686 0 

-1176 0 

2017 2016 

1212 790 

1819 1 945 

4900 5 090 

506 407 

418 271 

556 540 

59 

263 -31 

9733 9 012 

2017 2016 

7122 7 542 

121 

62 62 

7 305 7 604 

2 017 

4 000 

1 000 

1 000 

6 000 

13 305 

2017 2016 

-3 809 1 646 

362 

0 4 

0 366 

28 106 

-955 163 

-927 635 
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Not 10 - Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid periodens början 

Nyanskaffningar 

Avyttringar 

Omklassificeringar 

Summa anskaffningsvärde byggnader/mark 

Ackumulerade avskrivningar en/ plan 

Vid periodens början 

Omklassificering 

Avyttring 

Periodens avskrivningar 

Summa ack avskrivn byggnader/mark 

Nedskrivning 

Vid periodens början 

Periodens nedskrivning 

(Konga Bruk) 

Summa nedskrivning byggnader/mark 

Redovisat värde vid periodens slut, byggnader/mark 

Taxeringsvärde, byggnader 

Taxeringsvärde, mark 

Not 11 - Markanläggningar 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid periodens början 

Nyanskaffningar 

Omklassificeringar 

Summa anskaffningsvärde markanläggning 

Ackumulerade avskrivningar en/ plan 

Vid periodens början 

Arets avskrivningar 

Summa ack avskrivningar markanläggning 

Redovisat värde periodens slut, markanläggn. 

Not 12 c Inventarier 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid periodens början 

Omklassificering 

Avytttringar 

Summa anskaffningsvärde inventarier 

Ackumulerade avskrivningar en/ plan 

Vid periodens början 

Omklassificering 

Avyttringar 

Periodens avskrivning enl plan 

Summa ack avskrivn inventarier 

Redovisat värde periodens slut, inventarier 

2017 

217 610 

6 818 

-18 800 

205 628 

35102 

-5114 

6606 

36 594 

10000 

6 000 

16 000 

153 034 

71950 

7033 

2017 

8955 

200 

9155 

1950 

516 

2466 

6 689 

2017 

775 

775 

527 

62 

589 

186 

2016 

216 951 

95 

564 

217 610 

27 652 

425 

7 025 

35102 

10 000 

10 000 

172 508 

84402 

8 265 

2016 

8 955 

8 955 

1 434 

516 

1 950 

7 005 

2016 

1 006 

-231 

775 

557 

-92 

62 

527 

248 
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Not 13 - Installationer 2017 2016 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid periodens början 

Nyanskaffningar 

(Panncentral, ansk 170401) 0 

2410 
Omklassificering 

Avytttringar 

Summa anskaffningsvärde installationer 

Ackumulerade avskrivningarenl plan 

Vid periodens början 

Omklassificering 

Avyttringar 

Periodens avskrivning enl plan 

Summa ack avskrivn installationer 

Redovisat värde periodens slut, installationer 

Not 14 - Pågående nyanläggningar 

Vid periodens början 

Arets investeringar, ombyggnader 

Omklassificeringar 

!TOTAL TANl..Äc;GNINGSTIL.LGÅNGAR UB 

Not 15 - Övriga fordringar 

Skattekonto 

Preliminär skatt 

Fastighetsskatt 

Arets skatt 

Summa skattefordran 

Not 16 - Förutbetalda kostn./upplupna int. 

Förutbetalda kostnader 

Upplupna kundfordringar 

Upplupna intäkter 

övr upplupna intäkter 

Summa 

17 - Likvida medel 

Bank 

Plusgiro 

Summa 

2 410 

0 

121 
121 

2 289 

2017 

51 
2229 

-1695 

0 

0 

0 

2016 

0 

146 

-95 

585 51 

___________ 162 783 __ 179 81:Zi 

2017 2016 

400 5 
1028 1 028 

-540 

-366 
1428 127 

2017 2016 

25 30 
1585 482 

656 

365 829 

1 975 1 997 

2017 2016 

2640 26 

2 640 26 
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Not 18 - Resultatdisposition 

Balanserat resultat 

Arets resultat 2017 

Totalt 

Not 19 - Obeskattade reserver 

Periodiseringsfond 2014 

Periodiseringsfond 2015 

Periodiseringsfond 2016 

Periodiseringsfond 2017 

Upplösning p.fond 

Summa 

Not 20 - Avsättningar 

Ingående uppskjuten skatteskuld (K3 kap.29) 

Periodens avsättningar uppskjuten skatt 

Summa uppskjuten skatt K3 

Not 21 - Lånesammandrag 

Förfallodag 

2017-04-21 

2017-11-13 

2018-10-09 

2018-10-12 

2019-10-12 

2020-06-12 

2020-06-12 

2021-06-01 

2022-06-01 

Inlöst 170421 

Inlöst 171113 

Ränta 

0,09% 

2,24% 

-0,09% 

1,18% 

1,42% 

1,17% 

1,19% 

0,58% 

0,82% 

Not 22 - Övriga kortfristiga skulder 

Prel fastighetsskatt 

Redovisad moms 

Summa 

Not 23 - Upplupna kostri./forutbetalda int. 

Förutbetalda hyresintäkter 

Upplupen ränta 

Interima leverantörsskulder 

Övriga interima skulder 

Summa 

. Not 24 - Ställda säkerheter 

För egna avsättningar och skulder 

Eventualförpliktelse 

Fastighetsinteckningar 

Tingsryd 25: 1 
Väckelsång 6:107 
Väckelsång 6:79 

Ögonmåttet4 
Summa inteckningar 

2017 

4 504 

-2 882 

1 622 

2017 

753 

103 

562 

-1418 

0 

2017 

-254 

955 

701 

Lånebelopp 

2017 

36000 

10000 

33469 

15000 

6000 

100 469 

2017 

556 

236 

792 

2017 

2690 

246 

771 

3 707 

2017 

Inga 

36300 

28000 
5150 

350 

2800 
36300 

2016 

3493 

1 011 

4 504 

2016 

753 

103 

562 

1 418 

2016 

-91 

-163 

-254 

Kortfristig del Lånebelopp 

2017 2016 

4 000 

21 000 

30000 30 000 

37000 37 000 

36 000 

10 000 

33 469 

15 000 

67 000 186 469 

2016 

1 089 

1 089 

---

2016-

2 637 

314 

1 498 

30 

4479 

2016 

Inga 

36 300 

28000 
5150 

350 
2800 

36300 
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VD har ordet 

Jag tillträdde min tjänst som VD 1 oktober. Det är ett intressant uppdrag som jag med spänning 
ser fram emot att ta mig an och få fortsätta utveckla och förvalta. 

Tingsrydsbostäder AB är ett bolag med potential och stora möjligheter men med en del 
utmaningar. Det blir en spännande framtid som vi går till mötes som troligtvis innebär en del 
förändringar för bolaget, eftersom vi har en föränderlig omvärld som vi måste förhålla oss till och 
som vi inte styr över. Dessa omvärldsförändringar och den samhällsutveckling som råder kommer 
att påverka vad och hur vi behöver bygga samt vilka frågeställningar och utmaningar som vi 
kommer behöva hantera i framtiden. Det kommer också att ställa höga krav på oss som bolag. Vi 
måste vara flexibla, lösningsorienterade och utvecklingsbenägna om vi ska kunna möta de krav 
som våra hyresgäster kommer att efterfråga i framtiden. När det kommer till att kunna möta 
framtidens krav, utveckla och anpassa oss till förändrade förutsättningar så ser jag våra 
medarbetare som en stor tillgång eftersom där finns en stor förändringsvilja och intresse för att 
vilja möta kunden och att utveckla för att förbättra. 

Jag har fått ett fantastiskt mottagande av såväl våra medarbetare som av styrelsen. Det är 
inspirerande att komma in i ett företag där det finns så stort intresse, vilja och engagemang. 

De sista tre månaderna har varit intensiva. Bolaget förvärvade den 1 december fastigheten 
Linneryd 5:54 "Lindegården" från Tingsryds kommun. Det är en fastighet med potential som under 
2018 kommer att förädlas så att det totalt kommer att tillskapas 23 nya bostäder med en rimlig 
hyresnivå. Tingsryds kommun präglas fortsatt av brist på hyresrätter framför allt på lägenheter 
med en överkomlig hyra som vänder sig till en bred kundgrupp men även på nyproducerade 
lägenheter. Det är väldigt viktigt att det tillskapas hyresrätter med geografisk spridning och med 
olika hyresnivåer. Tingsrydsbostäder har en fortsatt mycket låg vakansgrad. Det har också gjorts 
en mindre organisationsförändring där det har plockats bort en hierarkisk nivå inom bolaget för 
att öka kommunikationsmöjligheterna och för att få en plattare organisation med snabbare 
beslutsvägar. Vi har tillsatt de vakanta tjänster som funnits. 

Förutom att tillskapa nya bostäder så kommer det att vara fortsatt fokus på att spara energi. Att 
effektivisera och förbättra förvaltningen av såväl bolagets egna fastigheter som kommuner:,s som 
förvaltas via ett förvaltningsavtal har vi börjat att arbeta aktivt med. Att skapa trivsamma och 
drifteffektiva utemiljöer samt andra attraktivitetshöjande åtgärder som andas förnyelse ser jag 
som en viktig del i vårt kommande arbete. Det är även viktigt att ha med hyresgästernas önskemål 
och synpunkter på hur man vill bo och hur man upplever att en förbättrad utemiljö kan uppnås. 
Att vi når ut till våra hyresgäster på olika sätt och får till en mer aktiv hyresgästdialog ligger högt 
på prioriteringslistan. Vi kommer också under 2018 att göra en kundundersökning där vi mäter 
kundnöjdheten per område. 

Det är viktigt att det råder ett bra arbetsklimat och samarbete både inom bolaget och gentemot 
stiftelsen. Medarbetarna är en av våra viktigaste tillgångar så att öka såväl kompetensnivån som 
trivsel så att medarbetarna vill stanna och utvecklas inom bolaget ser jag som ett viktigt inslag i 
den fortsatta utvecklingen av företaget. Det är också ett led i vår framtida kompetensförsörjning 
att man aktivt söker sig till bolaget. För att väcka intresse hos framtida medarbetare kommer vi 
att arbeta med praktikplatser, projektarbeten samt med att marknadsföra oss på skolor. Vi 
kommer under året att göra en medarbetarundersökning som vi sedan aktivt kommer att arbeta 
med. 

Jag vill tacka styrelse för deras stora intresse och engagemang i bolaget under det gångna året 
och våra fantastiska medarbetare för allt hårt arbete, alla utvecklings- och förbättringsförslag samt 
för att de kämpar på i alla lägen för att utföra ett bra arbeta och för att göra våra hyresgäster 
nöjda. 

Victoria Magnesson 
VD 
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ÅRSREDOVISNING 

FÖRVALTNINGSBERATTELSE 

Styrelsen och verkställande direktören för 
Tingsrydsbostäder AB får härmed avge följan
de förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 
2017-01-01-2017-12-31. 

Allmänt 

Företaget har sitt säte i Tingsryds kommun 
och verksamheten är att förvalta och hyra ut 
bostäder och lokaler. 

Styrelse 

Styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige i 
Tingsryds kommun och har för verksamhets
året 2017 bestått av följande ledamöter 
(ersättare anges inom parentes): 

Ledamöter från 2017-01-01 

Patrick Ståhlgren, Tingsryd, ordförande, M 
(Peter Möller, Urshult, M) 
Britt-Louise Berndtsson, Almeboda, vice ord
förande, C 
(Karl-Gustaf Sjökvist, Tingsryd, C) 
Gunnar Fransson, Ryd, S 
(Jan P Olsen, Konga, S) 

Thomas Lundström, Väckelsång, S 
(Tomas Blomster, Urshult, S) 
Lennart Karlsson, Ryd, C 
(Ann-Christin Johansson, Ryd, C) 
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Sammanträden 

Styrelsen har under året hållit 10 protokoll
förda sammanträden. 

Organisationsanslutning 

Tingsrydsbostäder AB är anslutet till Sveriges 
Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, Arbets
givarorganisationerna Pacta samt Husbygg
nadsvaror HBV Förening. 

Revisorer 

Följande revisorer är utsedda av kommun
fullmäktige i Tingsryds kommun: 

Sven-Erik Svensson, ordförande, C 
Lars-Erik Svensson, S 
Kerstin Petersson, C 
Peter Koch, M 
Börje Johansson, S 

Dessutom har Michael Johansson, KPMG, 
utsetts att fullgöra revision för verksam
hetsåret 2017. 
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Verksamheten 

Förvaltning 

Tingsrydsbostäder AB äger och förvaltar sju 
fastigheter med 83 lägenheter och 13 lokaler. 
Totala ytor ca 3 600 m2 lägenheter och 5 900 m2 

lokaler. Tingsrydsbostäder förvaltar Tingsryds 
kommuns lokaler, t.ex. servicehus och skolor. 
Efterfrågan på lägenheter har varit bra under 
året och Tingsrydsbostäder AB har haft allt uthyrt 
under 2017. 

Hyror 

Hyrorna på bostäder och lokaler höjdes med 
0,65% från 2017-03-01, den låga höjningen 
beror på låga räntor och låg inflation. Hyrorna för 
2018 kommer att höjas med 0,65 % från 2018-
01-01. Detta motsvaras av en genomsnittlig höj
ning med 8,07 kr/m2 för år 2017. I överens
kommelsen 2017 med Hyresgästföreningen 
träffades ett tvåårigt avtal vilket löper ut i 
samband med höjningen 2018. 

Väsentliga händelser 

Under året har fastigheten Linneryd 5:54, Linde
gården köpts, där ska 23 lägenheter byggas om 
för uthyrning. 

En del av Tingsgården i Tingsryd har byggts om 
till två nya avdelningar förskola, ombyggnation
en kommer att slutföras under våren 2018. 

Hösten 2017 började vår nya VD Victoria 
Magnesson. 

Det kommunala ändamålet 

Tingsrydsbostäder AB har utifrån kommunens 
vision och fastställda kommunövergripande mål, 
under verksamhetsåret 2017 genomfört: 

Förvärvat en fastighet Linneryd 5:54 "Linde
gården" från Tingsryd kommun. Denna fastighet 
ska förädlas och ställas om till bostäder från att 
vara ett f.d. vårdboende. Detta innebär att det 
kommer att tillskapas 23 nya lägenheter som 
kommer att ha en rimlig hyresnivå. Förvärvet av 
Lindegården gör att det inom kort kommer att 
finnas nya hyresbostäder till konkurrenskraftiga 
villkor och med god kvalite och på så sätt 
medverkar bolaget till att trygga bostadsförsörj
ningen i kommunen. Detta är också ett led i 
verkställandet av kommunens målsättning om 
att tillskapa 100 nya bostäder fram till 2020. 
Under året har inte någon nyproduktion hunnit 
ske och några försäljningar har heller inte ägt 
rum eftersom bolaget är rätt så nybildat och 
under uppbyggnad. 
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Bolaget har genom att under året bedriva en 
aktiv förvaltning, ett intensivt energispararbete 
och återhållsamma hyreshöjningar medverkat till 
att det finns goda, sunda och prisvärda hyres
bostäder. Vi har också börjat snegla på och 
arbeta med hur vi mer aktivt kan arbeta med 
olika miljödelar och med företagets sociala 
ansvar (CSR). 

Arbetet med att driva och leda utvecklingen 
avseende de boendes inflytande och delaktighet 
har påbörjats och vår målsättning är att utöka 
och arbeta mer aktivt med detta framöver via 
olika hyresgästaktiviteter, bomöten och genom 
att arbeta mer frekvent med hyresgästenkäter. 
Att vi får till en bra och aktiv dialog på mer 
löpande basis med våra hyresgäster för att få in 
deras synpunkter och förslag till förbättringar är 
en väldigt viktig del i vårt fortsatta utvecklings
arbete för att kunna utveckla bolaget, våra 
medarbetare och våra bostadsområden. 

--- ,, 

Att leda och genomföra miljö- och kretslopps
anpassningar av boende, bostadsområden, 
verksamheter och tjänster kommer det att bli 
fokus på framgent i och med att beslut nu tagits 
i Tingsryds kommun om att man ska börja med 
avfallssortering. Detta kommer att påverka 
bolaget i stort i och med att våra fastigheter 
kommer att behöva anpassas, våra hyresgäster 
kommer behöva lära sig att sortera sitt avfall och 
vår personal kommer att få merarbete framför allt 
när detta ska påbörjas. A andra sidan så 
kommer det att vara ett stort och positivt fram
steg för miljöarbetet när detta kommer igång. 

Bolaget har ett samarbete med Tingsryds 
kommun och socialförvaltningen för att tillhand
hålla bostäder för utsatta grupper i samhället. Vi 
arbetar också på att kunna bli en mer aktiv aktör 
i kommunens integrationsarbete både genom att 
medverka till ökad integration ute i våra 
bostadsområden och genom att ta in ett flertal 



Org.nr. 556872-6938 Tingsrydsbostäder AB 

praktikanter som ett led i integrationsarbetet för 
att öka deras chanser att få arbetslivs
erfarenhet, lära sig svenska och komma ut i 
arbetslivet. Detta sker via samarbete med 
arbetsförmedlingen och "Vägvalet". 

För att tillgodose behovet av bostäder för 
kommunens verksamheter och övriga behov 
av kommunalt intresse som t.ex näringsliv för
söker vi om det är möjligt lösa detta vid för
frågningar. Är det inte möjligt har vi det i åtanke 
att sådana behov kan uppstå i framtiden och 
att det då kan vara bra att ha vissa fastigheter 
anpassade för att enkelt kunna ställa om dem 
ifall behov skulle uppstå. 

För att medverka till att underlätta på 
bostadssidan för gymnasiestudenter så har vi 
anpassat och hyrt ut Tingsgården inne i 
Tingsryd till den privatägda gymnasieskolan 
AMB. I dessa lokaler finns elevboende, kontor 
och undervisningssalar. Detta ser vi som ett 
bra samarbete som gynnar Tingsryd som 
helhet. Detsamma gäller angående närings
livet. Om vi får in specifika förfrågningar på att 
man är i behov av bostäder så försöker vi i 
möjligaste mån att se om detta på något sätt 
går att lösa via t.ex. blockuthyrning av viss 
fastighet eller liknande. 

Vi arbetar aktivt för att nå en ekonomisk 
ställning som medger utveckling och invester
ingar utan ägartillskott. Detta görs bland annat 
genom att vi arbetar på att driftseffektivisera 
och underhålla våra fastigheter väl, att ta 
genomtänkta och affärsmässiga beslut vid 
investeringar, att utveckla och bibehålla vår 
kompetenta personal samt genom att spara 
överskottsresultat under goda år för att sedan 
investera och nyttja dessa medel vid sämre 
tider. 

Personal 

Hösten 2017 började vår nya VD Victoria 
Magnesson. 

Medeltalet anställda under året har uppgått till 
19 st (21 ), motsvarande 18,2 heltidstjänst. Av 
antalet anställda är ingen kvinna (0 %) och 19 
män (100 %). Av styrelsens totala antal 
ledamöter (5) är en kvinna. 

Det totala antalet sjukfrånvaron uppgick till 4,3 
% (1, 7 %) av ordinarie arbetad tid. Av dessa 
består 14, 7 % (0 % ) av långtidssjukskrivningar 
(längre än 60 dagar). 

Under 2018 ska en personalenkät genomföras. 
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F astighetsbeståndet 

Samtliga fastigheter har under året varit fullvärd
esförsäkrade i försäkringsbolaget Folksam AB. 

Investeringar 

Arets investeringar i byggnader, mark, mark
anläggningar, inventarier och maskiner uppgår 
till 10 724 tkr (2 392 tkr). 

Under 2017 har två nya avdelningar förskola 
byggts till på Tingsgården. Lokalerna var klara till 
terminsstart hösten 2017. Under våren 2018 
kommer utemiljön att färdigställas. Investering i 
förbättrat brandskydd har gjorts på Tingsgården 
och beräknas bli helt färdigställt tidigt 2018. 

Första december köpte Tingsrydsbostäder fast
igheten Linneryd 5:54, Lindegården från Tings
ryds kommun. Denna fastighet ska förädlas och 
ställas om till bostäder från att vara ett f.d . 
vårdboende. Detta innebär att det kommer att 
tillskapas 23 nya lägenheter som kommer att ha 
en rimlig hyresnivå. 

Fastighetsvärdering 

Tingsrydsbostäder AB har under 2017 gjort över
siktliga beräkningar av marknadsvärdet på sina 
fastigheter baserat på framtida kassaflöden, 
värderingen är gjord i värderingsprogrammet 
Värderingsdata. Beräkningarna visar att det 
totala marknadsvärdet överstiger det bokförda 
värdet på fastighetsportföljen. 

Underhåll 

Arets kostnad för underhållsåtgärder uppgår till 
521 tkr (490 tkr) vilket innebär ca 54 kr/m2. 

Under 2017 har taket tvättats på Tingsgården 
och brandlarmet har uppgraderats. 
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Miljö 

Tingsrydsbostäder AB bedriver ej någon an
mälnings- eller tillståndspliktig verksamhet enl
igt miljöbalken. 

CSR - ett ansvar för ett hållbart samhälle 

CSR, Corporate Social Responsibility 
(företagens samhällsansvar) står för hur 
företag genom sin verksamhet tar ansvar för 
hur de påverkar samhället både positivt och 
negativt. 

Socialt ansvar 

På Tingsrydsbostäder har vi inställningen att 
alla är välkomna bl.a. genom vår uthyrnings
policy som bygger på att alla är välkomna. Vi 
vill verka för integration och motverka alla 
former av utanförskap. Att vara ett öppet, 
kommunikativt och tolerant bolag som verkar 
för ett mångkulturellt samhälle är ett led i vårt 
förnyelsearbete. 

Under 2017 har vi försökt utöka samarbetet 
med den sociala sektorn och en del av våra 
bostäder hyrs ut inom ramen för det 
samarbetet. Flyktingfrågan har varit en stor 
fråga inom kommunen där vi varit en naturlig 
samarbetspartner för kommunen. 

Under året har vi börjat titta på hur vi som bolag 
kan bidra till både integrationen av såväl 
nyanlända som behöver komma ut i arbetslivet 
som långtidsarbetslösa som behöver komma 
tillbaka. Detta görs genom t.ex. samarbete 
med arbetsförmedlingen och kommunens 
funktion "Vägvalet" genom att försöka ta emot 
ett flertal praktikanter. 

Ekonomisk hållbarhet 

Vi tar ett samhällsekonomiskt ansvar genom 
att betrakta våra fastigheter som långsiktiga 
investeringar. En förutsättning för det är att vi 
genom ansvarsfull fastighetsförvaltning, 
genom bra skötsel och genom att utveckla 
attraktiviteten i våra bostäder och lokaler också 
skapar en stabil ekonomisk utveckling. Det 
skapar handlingsfrihet och möjligheter att 
bygga nya bostäder och lokaler. 

6 

Miljöansvar 

Klimat- och miljöfrågorna är en självklarhet som 
vi måste börja att förhålla oss mycket mer till. 
Som ett kommunalägt bolag finns en styrka i att 
kunna agera långsiktigt. Vad vi gör har betydelse 
för klimatet i stort, men också för lokalsamhället, 
liksom för vår och våra hyresgästers ekonomi 
och välmående. Som ett steg i detta har vi ett 
samarbete med företaget Ticspac där de på vår 
bekostnad sätter upp miljövänliga avfallspåsar 
och soptunnor till hundägare för att både värna 
om miljön och för att förbättra utemiljön ute i våra 
bostadsområden. 

Att involvera hela organisationen, både medar
betare och hyresgäster, och se till helheten utgör 
en stark framgångsfaktor, vilket vi behöver börja 
arbeta ännu mer med framgent. 

Samverkan och utbyte med olika intressenter 

Vi vill bl.a. på detta sätt förmedla vårt affärs
mässiga samhällsansvar till våra ägare, samar
betspartners, kunder och andra intressenter. 
Våra intressenter påverkar och påverkas av 
bolagets sätt att agera. Därför vill vi också 
utveckla ansvaret ytterligare. Tillsammans kan vi 
ta ett ännu större ansvar genom att vara ett 
föredöme, ställa krav vid upphandlingar, föra 
dialog och samarbeta. 

Våra samarbeten och nätverk är många på såväl 
lokal, regional som nationell nivå. Utbyte av 
ideer, nya infallsvinklar, åsikter och intressen tas 
varje dag i beaktande när vi arbetar med att göra 
Tingsryd till en attraktiv kommun att bo, leva och 
verka i. 

Bra arbetsmiljö 

Vi värderar våra medarbetare högt och utan 
deras engagemang och drivkraft är vi ingenting. 
Därför är det en förutsättning att våra medar
betare trivs och mår bra. Det är då man känner 
engagemang och vilja att utföra ett bra arbete 
som utvecklar både bolaget, kommunen och den 
dagliga verksamheten ute bland våra 
hyresgäster på såväl kort som lång sikt. Detta är 
av största vikt i vårt kommande utvecklings
arbete för att skapa en attraktiv arbetsplats med 
medarbetare som trivs. 
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Ekonomi 

Tingsrydsbostäder AB redovisar ett resultat på 
1 100 tkr ( 516 tkr) för verksamhetsåret 2017. Det 
allmänna uthyrningsläget har sett över hela året 
varit bra. En stor del av det ökade resultatet beror 
på att vi under året haft två vakanta tjänster som 
ska tillsättas under 2018. 

Den 1 december köpte Tingsrydsbostäder Linde
gården från Tingsryds kommun. Under 2018 
kommer detta innebära ökade kostnader för drift 
och underhåll. 

Under året har Tingsrydsbostäder AB fortsatt att 
förvalta Tingsryds kommuns samtliga fastigheter. 
Intäkterna för förvaltningsuppdraget uppgick till ca 
11,8 mkr, vilket är en ökning med ca 0,9 mkr. 
Under året har man också sålt förvaltningstjänster 
till Tufab och Industristiftelsen samt projektled
ningstjänster till Stiftelsen Tingsrydsbostäder för 
totalt 0,4 mkr. 

Kostnader för ränta och borgensavgift uppgår till 
1,2 mkr (1,2 mkr) och kostnader för avskrivningar 
till 1,4 tkr (1,4 mkr). Tingsrydsbostäder använder 
sedan 2014 redovisningsregler enligt K3. 

Soliditet 

Företagets soliditet, 37,0 % (36,8 %) är god efter 
aktieägartillskottet som gjordes 2016. 

Koncernbidrag 

Under 2017 har inget koncernbidrag lämnats. 

Likviditet 

Tingsrydsbostäder AB har en koncernkredit hos 
Tingsryds kommun på 5 mkr. Vid årets slut har 
Tingsrydsbostäder 14,0 mkr på koncernkontot. 

Lån, Eget Kapital, Soliditet - Lån 

- Eget Kapital 

--+- Soliditet 

50 000 000 --.----------,,...,,....,.-----,- 40,0% 

45 000 000 - 35,0% 
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25 000 000 20,0% 

w~~ 1~ 
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lntäktsfördelning 2017 

7% 

• Bostäder 16, 1 % 

Cl Lokaler 17,6 % 

• Finansiella intäkter 0, 1 % 

11 Förvaltningsavtal 59,6 % 

• Övriga intäkter 6,6 % 

Kostnadsfördelning 2017 
• Taxebundna kost. 10,4 % 
a Reparationer 2,2 % 
• Avskrivningar 7,8 % 

• Fastighetsskötsel 41,4 % 
• Underhåll 2,9 % 
• Administration 26,7 % 
• övriga kostnader 2, 1 % Il Räntekostnader 6,5 % 

7% 
2% 10% 

3%2% 
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Framtiden 

Under 2018 planeras nybyggnation av 4-6 lägen
heter centralt i Tingsryds för att ti llgodose efter
frågan på lägenheter i Tingsryd. 

Förutom nyproduktion beräknas också tillskapande 
av 5-15 lägenheter beroende på efterfrågan att ske 
på före detta Lindegården i Linneryd. Resterande 
kommer att renoveras under 2019. 

Bevakning av försäljningar av centrala fastigheter 
eller andra potentiella objekt och samverkan med 
Tingsryds kommun för att planera mark för centralt 
boende kommer att pågå även fortsättningsvis 

Bolaget kommet att fortsätta att aktivt arbetat med 
en minskning av energibehovet via olika energispar
åtgärder och olika energieffektiviseringar. Resultat
et av detta arbete innebär en betydande minskning 
av energianvändning och därmed också utsläpp av 
växthusgaser. 

Arbeta aktivt för att nå en ekonomisk ställning som 
':'edger utveckling och investeringar utan ägar
tillskott, genom att arbeta på att driftseffektivisera 
och underhålla våra fastigheter väl. Ta genomtänkta 
och affärsmässiga beslut vid investeringar, att ut
veckla och bibehålla vår kompetenta personal samt 
genom att spara överskottsresultat under goda år 

för att sedan investera och nyttja dessa medel vid 
sämre tider. 

Företaget bedriver en aktiv bevakning av 
utvecklingen på räntemarknaden som i nuläget är 
väldigt gynnsam. Vi gör en kontinuerlig 
uppdatering av låneportföljen allt enligt den av 
styrelsen antagna finansieringspolicyn. Syftet med 
en aktiv finansieringsstrategi är att bolaget inte 
ska utsättas för onödiga och oförutsedda risker, 
men också för att skapa förutsättningar för en god 
och stabil framtida ekonomi. 

Vinstdisposition 

Till styrelsens förfogande står: 

Balanserad vinst 
Arets vinst 

Totalt kronor 

4 526 tkr 
1 100 tkr 

5 626 tkr 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen balanseras i ny 
räkning. 

Resultatet av Tingsrydsbostäder AB verksamhet 
samt dess ekonomiska ställning framgår av följan
de resultaträkning, balansräkning och kassaflöd
esanalys. 

I Eget kapital 2017-01-01 
Arets resultat 

I Aktiekapital I Övrigt fritt kapital I Tot. eget kapital I 
I 23 oool 4 5261 21 5261 

I Eget kapital 2017-12-31 
I 0 1· 1 100; 1 1001 

23 000 5 6261 28 6261 

Fem 
0 • 

ar I sammandrag 
2017 2016 2015 2014 2013 

Intäkter 19 776 19 059 15 876 14 816 17 605 
Resultat 1 100 516 408 459 2 939 
Underhåll 521 490 389 165 248 
Driftskostnader 9 968 10 442 8 404 8 005 7 988 
Räntekostnader etc. 1 164 1 160 1 131 1 060 960 
Kassaflöde från den -9 288 -2 598 3 699 5 699 -779 
löpande verksamheten 

Investeringar 10 724 2 392 11 685 6 287 10 660 
Balansomslutning 79 844 76 326 52 464 43 518 41 576 
Soliditet 37,0% 36,8% 14,1% 9,0% 8,2% 
Flyttningsfrekvens 11,9% 5,0% 3,4% 14,3% 0,0% 

Nyckeltalsdefinitioner finns i not 1 redovisningsprinciper 
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RESUL TATRÄKNING (tkr) 

not 2017 2016 

Nettoomsättning 
Hyresintäkter 5,6 6 674 6 213 
Övriga förvaltningsintäkter 7 13 102 12 846 
Summa nettoomsättning 19 776 19 059 

Driftskostnader 
Underhållskostnader 8 -521 -490 
Driftskostnader 9 -9 968 -10 442 
F astig hetsskatt -94 -151 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar -1 405 -1 358 

Driftsresultat 7 788 6 618 

Administrations- och försäljningskostnader 10, 11 -4 794 -4 569 

Rörelseresultat 2 994 2 049 

Finansiella poster 
Utdelning på aktier och andelar 2 2 
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 14 19 
Räntekostnader och liknande resultatposter -944 -965 
Borgensavgift -220 -195 
Summa finansiella poster -1148 -1139 

Resultat efter finansiella poster 1 846 910 

Bokslutsdispositioner 
Koncernbidrag 0 -44 
Förändring av periodiseringsfond -467 -227 

Resultat före skatt 1 379 639 

Skatt på årets resultat 12 -279 -123 

Resultat 1100 516 
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BALANSRÄKNING (tkr) 

Not 2017-12-31 2016-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 13 48 657 47 852 
Inventarier 14 1 957 1 948 
Pågående nybyggnationer 15 444 137 
Pågående ombyggnationer 15 10 136 1 938 
Summa materiella tillgångar 61194 51 875 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepapper 16 40 40 
Andra långfristiga fordringar 16 51 62 
Summa finansiella anläggningstillgångar 91 102 

Uppskuten skattefordran 88 77 

Summa anläggningstillgångar 61 373 52 054 

Omsättn i ngsti I lgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kund- och hyresfordringar 2 144 1 297 
Fordringar på koncernbolag 17 14 015 1 489 
Skattefordran 1 951 1 120 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 339 343 
Summa kortfristiga fordringar 18 449 4 249 

Kassa och bank 17 22 20 023 

Summa omsättningstillgångar 18 471 24 272 

Summa tillgångar 79 844 76 326 

10 



Org.nr 556872-6938 Tingsrydsbostäder AB 

BALANSRÄKNING (tkr) +-

Not 2017-12-31 2016-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 23 000 23 000 
Summa bundet eget kapital 23 000 23 000 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 4 526 4 010 
Arets resultat 1 100 516 
Summa fritt eget kapital 5 626 4 526 

Summa eget kapital 28 626 27 526 

Obeskattade reserver 18 1 201 734 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 19 21 000 44 000 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 19 23 000 0 
Förskottsbetalda hyror och kundfordringar 332 224 
Leverantörsskulder 1 797 945 
Övriga kortfristiga skulder 20 862 1 126 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 21 3 026 1 771 
Summa kortfristiga skulder 29 017 4 066 

Summa eget kapital och skulder 79 844 76 326 
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KASSAFLÖDESANAL YS (tkr) 

Not 

2017 2016 
Löpande verksamhet 

Resultat efter finansiella poster 1 846 910 
Av- och nedskrivningar mm. som belastat resultatet 1 405 1 358 
Skatter, avsättningar och reavinster -290 -198 
Kassaflöde före förändringar av rörelsekap. 2 961 2 070 

Ökning(-)/ minskning(+) av rörelsefordr. -1 674 -1 397 
Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder 1 951 -1 782 
Ökning (-)/minskning (+) av koncernkredit 17 -12 526 -1 489 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 288 -2 598 

lnvesteringsverksamhet 
Förvärv av fastigheter -10 444 -2 127 
Förvärv av inventarier -280 -265 
Ökning finansiella anläggningstillgångar 11 -10 
Kassaflöde från investeringsverksamhet -10 713 -2 402 

Finansieringsverksamhet 
Ökning av långfristiga lån 0 5 000 
Inlösen av långfristiga lån 0 0 
Amortering av långfristiga lån 0 0 
Ägartillskott 0 20 000 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 0 25 000 

Årets kassaflöde -20 001 20 000 

Likvida medel vid årets början 17 20 023 23 

Summa likvida medel vid årets slut 22 20 023 
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Not 1 Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar.I anskaffningsvärdet ingår 
förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. 
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. 

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna som fastigheter har skillnaden i förbrukningen 
av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i 
komponenter vilka skrivs av separat. 

Avskrivningar 

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den 
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas 
som kostnad i resultaträkningen. 

Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffningstillfället i då rådande prisnivå. 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier, verktyg och installationer 

Nyttjandeperiod 
5-10 år 
5-10 år 

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är 
byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms 
som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på 
byggnader: Nyttjandeperiod 
- Stomme 100 år 
- Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm 40-50 år 
- Hissar, ledningssystem 15-25 år 
- Övrigt 10-50 år 

Nedskrivningar• materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i 
andra företag 
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än 
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 
Om det inte går att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärde beräknas återvinnings
värdet för hela den kassagenererande enhet som tillgången hör till. 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden 
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller 
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga 
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning 
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den 
senaste nedskrivningen har förändrats. 

Leasing 
Leasetagare 
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. 
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Operationella leasingavtal 
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men 
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över 
leasingperioden. 

Poster i utländsk valuta 
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas 
inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. 

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster 
redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer. 

Finansiella tillgångar och skulder 
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument 
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012: 1. 

Redovisning i och borttagande från balansräkningen 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i 
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den 
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när 
de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part 
och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort 
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört. 

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive 
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. 

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det 
belopp som beräknas inflyta. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde 
med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar. 

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. 

Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid bedömning av nedskrivningsbehov anses 
företagets finansiella instrument som innehas för riskspridning ingå i en värdepappersportfölj och 
värderas därför som en post. 

Värdering av finansiella skulder 
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till 
upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivränte
metoden. 

Ersättningar till anställda 

Avgiftsbestämda planer 
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som 
skuld. 

Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att 
avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen. 
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Skatt 
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell 
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och 
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt 
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser. 

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas 
inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas 
som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla 
temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. 
Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas 
återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är 
beslutade per balansdagen och har inte nuvärdeberäknats. 

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att 
återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas 
varje balansdag. 

Intäkter 
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning 
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att 
erhållas, med avdrag för rabatter. 

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - löpande räkning 
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och 
material levereras eller förbrukas. 

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - fast pris 
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt när 
arbetet är väsentligen fullgjort (färdigställandemetoden). 

Färdigställandegraden beräknas som utfört arbete 

Ränta och utdelning 
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt 
kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden. 

Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalningen har säkerställts. 

Koncernbidrag och aktieägarfil/skott 
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. 
Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt. 

Aktieägartillskott som lämnas utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument erhållits i 
utbyte redovisas i balansräkningen som en ökning av andelens redovisade värde. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Soliditet 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. 
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Not2 Uppskjuten skatt 

2017-12-31 Not Skattemässigt restvärde Skillnad Årets skillnad Total skillnad Bokföringsmässigt restvärde 

Tillgångar 
Fastigheter 13 49 059 -351 -50 -401 48 657 
Summa Tillgångar 49 059 -351 -50 -401 48 657 

Avsättningar 
Ueeskjuten skatt 0 77 11 88 
Summa avsättningar 0 77 11 88 

2016-12-31 Not Skattemässigt restvärde Skillnad Årets skillnad Total skillnad Bokföringsmässigt restvärde 
Tillgångar 
Fastigheter 
Summa Tillgångar 

Avsättningar 
Uppskjuten skatt 
Summa avsättningar 

Not3 

13 48 203 0 
48 203 0 

0 0 
0 0 

Uppskattningar och bedömningar 

-351 -351 
-351 -351 

77 77 
77 77 

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden 
och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande risk för en 
väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också bedömningar 
som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning. 

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande 
förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för 
att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. 

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar 
och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisade i resultaträkningen under det räkenskapsår 
som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande 
räkenskapsår. 
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Noter och kommentarer till resultaträkningen (alla belopp i tkr) 

Not4 
Personal 2017 

Medelantalet anställda 19 
SUMMA 19 

Not5 
Hyresintäkter 2017 

Bostäder 3 180 
Lokaler 3 492 
Tillval 12 
SUMMA 6 684 

Not6 
Hyres bortfall 2017 

Bostäder -10 
Lokaler 0 
Hyresrabatter 0 
SUMMA -10 

Not 5 och 6 
Hyresintäkter netto 2017 

Bostäder 3 170 
Lokaler 3 492 
Tillval 12 
SUMMA 6 674 

Not7 
Övriga förvaltningsintäkter 2017 

Sålda förvaltningstjänster Tingsryds kommun 11 796 
Sålda förvaltningstjänster Tufab 93 
Sålda förvaltningstjänster Industristiftelsen 49 
Sålda förvaltningstjänster St.Tingsrydsbostäder 215 
Övriga sålda tjänster 593 
Ersättningar från hyresgäster 0 
Erhållna lönebidrag 123 
Reavinst sålda maskiner 26 
övriga intäkter 207 
SUMMA 13 102 
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2016 

21 
21 

2016 

3 147 
3 159 

12 
6 318 

2016 

-7 
0 

-98 
-105 

2016 

3 042 
3 159 

12 
6 213 

2016 

10 984 
302 
165 
571 
428 

8 
204 

8 
176 

12 846 
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NotB 
Underhållskostnader 2017 2016 

Bostäder -20 -12 
Lokaler -217 -142 
Utomhus -248 -177 
Gemensamt underhåll -36 -159 
SUMMA -521 -490 

Not9 
Driftskostnader 2017 2016 

F astig hetsskötsel, person al kostn. -6 705 -7 062 
Fastighetsskötsel , övriga kostnader -732 -975 
Reparationer -395 -390 
Vatten -247 -194 
Fastighetsel -496 -421 
Uppvärmning -1 007 -1 047 
Obligatoriska besiktningar -71 -57 
Rensning ventilationskanaler -5 -6 
Sophantering, miljöavgift -106 -107 
Försäkringskostnader -132 -125 
Försäkringsskador -13 -2 
Hyressättningsavgift/boinflytande -3 -3 
Fiber -56 -53 
Summa -9 968 -10 442 

Not10 
Centrala administrations- 2017 2016 
och försäljningskostnader 
Personalkostnader -2 873 -2 729 
Management fee -72 0 
Övriga kostnader -1 849 -1 840 
Summa -4 794 -4 569 
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Not11 
Arvode och ersättningar till revisorer 2017 2016 

PwC, [Björn Bergljung] 
Revisionsuppdrag 31 42 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 10 13 
Andra uppdrag 62 0 
KPMG, [Michael Johansson] 
Revisionsuppdrag 26 0 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0 

Not12 
Skatt 2017 2016 

Skatt årets resultat -309 -143 
Ändring föregående års taxering 19 -11 
Uppskjuten skatt på temporära skillnader 11 31 
SUMMA -279 -123 
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Noter och kommentarer till balansräkningen (alla belopp i tkr) 

Not 2017 2016 

13 Byggnad och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 51 428 51 239 
Nyanskaffningar/omklassificeringar 1 939 189 
Försäljningar 0 0 
Summa anskaffningsvärden 53 367 51 428 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan -3 576 -2 466 
Försäljningar 0 0 
Arets avskrivn. enl. plan byggnader -1 134 -1 110 
Summa avskrivn. enl. plan -4 710 -3 576 

Redovisat värde vid årets slut 48 657 47 852 
Taxeringsvärde byggnader 34 374 33 078 
Taxeringsvärde mark 5 804 5 272 

14 Inventarier 

Ackumulerade anskaffningsvärden 2 558 2 293 
Nyanskaffningar 280 265 
Summa anskaffningsvärde 2 838 2 558 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan -610 -362 
Arets avskrivn. enl. plan -271 -248 
Summa avskrivn. enl. plan -881 -610 
Redovisat värde vid årets slut 1 957 1 948 

15 Pågående nyanläggningar 

Ombyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 1 938 0 
Nyanskaffningar 8 198 1 938 
Omklassificeringar 0 0 
Redovisat värde vid årets slut 10136 1 938 

Nybyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 137 137 
Nyanskaffningar 307 0 
Omklassificeringar 0 0 
Redovisat värde vid årets slut 444 137 

16 Värdepapper 
Andel i HBV 40 40 
Fordringar 
Innestående återbäring HBV 51 62 
Summa 91 102 

20 



Org.nr 556872-6938 Tingsrydsbostäder AB 

Not 

17 Likvida medel 

Kassa 
Bank 
Summa 

Koncernfordran - Checkräkningskredit 
Beviljad kreditlimit 

Outnyttjad del 

Utnyttjat kreditbelopp 

Fordran på koncernbolag 

18 Obeskattade reserver 

Avsatt räkenskapsår 2012 
Avsatt räkenskapsår 2013 
Avsatt räkenskapsår 2014 
Avsatt räkenskapsår 2015 

Avsatt räkenskapsår 2016 
Avsatt räkenskapsår 2017 
Summa 

19 Skulder till kreditinstitut 

Skulder som förfaller inom 1 år efter balansdagen: 

Skulder till kreditinstitut 

Summa 

Skulder som förfaller senare än 1 år men senast 

5 år efter balansdagen: 

Skulder till kreditinstitut 

Summa 

Totalt till kreditinstitut 

Lånestruktur och räntebindningstid 

Ar Lånebelopp Genomsnittsränta % 

Rörliga 0 0,00 

2018 23 000 3,42 

2019 0 0,00 
2020 21 000 0,69 

2021 0 0 ,00 

2022 0 0 ,00 

Tot. 44 000 1,37 

Normalt förnyas lånen genom omskrivning. 

21 

2017 

0 
22 
22 

5 000 

5 000 

0 

14 015 

92 
185 
75 

155 

227 
467 

1 201 

23 000 

23 000 

21 000 

21 000 

44 000 

Andel av lån i % 

0 ,0 

52,3 

0,0 

47,7 

0,0 

0,0 

100,0 

2016 

0 
20 023 
20 023 

5 000 

5 000 

0 

1 489 

92 
185 
75 

155 

227 
0 

734 

0 

0 

44 000 

44 000 

44 000 
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Not 2017 

20 Övriga kortfristiga skulder 

Mervärdesskatt 714 
Personalens källskatt 147 
övriga kortfristiga skulder 1 
Summa 862 

21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Arbetsgivaravgift 496 
Upplupna löner 48 
Upplupna semesterlöner 420 
Upplupna sociala avgifter 161 
Särskild löneskatt 76 
Upplupna räntekostnader 215 
Övriga upplupna kostnader 1 610 
Summa 3 026 

22 Ställda panter och eventualförpliktelser 

Fastighetsinteckningar 31 266 
Summa 31 266 

23 Upplysning avseende uppställningsform för resultaträkningen 

Vi har valt att tillämpa FastBAS uppställningsform för resultaträkningen. 
FastBAS utarbetas i samarbete mellan SABO och Fastighetsägarna. 

24 Koncern uppgifter 

2016 

983 
142 

1 
1126 

519 
64 

473 
181 
79 

214 
241 

1 771 

31 102 
12 714 

Företaget är helägt dotterföretag till Tingsryds kommunföretag AB, org nr 556876-5035 
med säte i Tingsryd. Tingsryds kommunföretag AB upprättar koncernredovisning 
för den minsta koncernen som bolaget ingår i. 
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ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 

2017-01-01 - 2017-12-31 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Styrelse och VD för Tingsryds Kommunföretag AB får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2017. 

Styrelsens sammansättning vid fastställandet av 2017 års årsredovisning 

Ledamöter 
Magnus Carlberg (S), ordförande 
Anna Johansson (C) 
Inge Strandberg (M) 
Mikael Andersson (C) 
Gunilla Svensson (S) 

Ersättare 
Christoffer Svensson (S) 
Johan Johansson (S) 
Karin Olsson (M) 
Lars Nilsson (C) 
Eva Hagelberg (C) 

Revisorer 

Följande revisorer är utsedda av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun: 

Sven-Erik Svensson, ordförande (C) 
Kerstin Petersson (C) 
Peter Koch (M) 
Lars-Erik Svensson (S) 
Börje Johansson (S) 

Dessutom har Michael Johansson, KPMG utsetts att fullgöra revision för verksamhetsåret 
2017. 
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Ägarförhållanden 
Tingsryds kommun äger samtliga aktier i Tingsryds Kommunföretag AB. Tingsryds Kommun
företag AB äger samtliga aktier i Tingsryds Energi AB, Tingsryds Utveckling och Fastighets 
AB och Tingsrydsbostäder AB. 

Tingsryds Kommunföretag AB 

I I 
Tingsryds Energi AB Tingsryds Utveckling och Fastighets AB Tingsrydsbostäder AB 

Bolaget har sitt säte i Tingsryds kommun 

Vision 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att nå en ökad effektivisering och ett optimalt 
utnyttjande av kommunens resurser. 

Verksamheten 
Bolaget har sitt säte i Tingsryds kommun och ska äga och förvalta aktier i Tingsryds 
kommuns ägda bolag samt övergripande samordna dotterbolagens verksamheter. Under 
året har 11 sammanträden hållits. 

Bolaget ska genom sin samordningsfunktion stödja dotterbolagen i att uppnå vision och mål, 
grundade på en samsyn till gagn för kommunmedborgarnas bästa och för att bidra till uppfyll
else av kommunens gemensamma vision och mål. 

Bolaget ska via samordning verka för att ägaren erhåller ekonomisk avkastning inom ramen 
för dotterbolagens egen utveckling. 

Bolaget ska tillse att kommunens vision levandegörs inom koncernen och att kommunens 
målstyrningsmodell balanserad styrning tillämpas i bolagen. 

Bolagetskoncernen ska medverka till att stordriftsfördelar inom lämpliga driftsfrågor och 
upphandling möjliggörs inom hela kommunkoncernen. 

Bolaget får ej driva verksamhet eller vidta åtgärder som ej är förenliga med kommunal 
kompetens. 

Ekonomi 
Moderbolaget visar på en vinst på 19 tkr (3 tkr fg år). Koncernen visar på ett gemensamt 
resultat på 44 tkr (4 198 tkr) i vinst. Moderbolaget har ingen egen verksamhet utan förvaltar 
endast bolagens aktier. Under 2017 har moderbolaget gjort ägartillskott om 6 000 tkr till 
TUFAB med anledning av nedskrivningsbehov av fastigheter. Moderbolagets kostnader är 
till största delen arvoden till styrelsen och kostnader för administration. Större delen av 
koncernens vinst för 2017 finns i energibolaget, Tingsryds Energi AB. Tingsryds 
Kommunföretag AB använder redovisningsregler enligt K3. 

Framtiden 

Tingsryds kommunföretag AB kommer att arbeta med att fullgöra ägardirektiven om att nå 
en ökad effektivisering och ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser. 
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Tingsryds Energi AB 

Verksamheten omfattar produktion och distribution av fjärrvärme. Därutöver är bolaget, till
sammans med Lessebo kommun, Alvesta Energi AB och Växjö Energi AB, delägare i 
Wexnet AB som bedriver bredbandsverksamhet. 

Fjärrvärmeverksamheten 
Arets fjärrvärmeleveranser uppnådde de lägsta utsläpp av fossilt CO2 sedan TEAB bildades. 
Försäljningen har varit 7 % lägre än under 2016 till följd av färre nya anslutningar och 
varmare väderlek. Jämfört med ett väderleksmässigt normalår har dock året varit 7,2 % 
varmare än normalt. Utbyggnadsprojekten som genomfördes i Tingsryd och Urshult under 
2016innebarökandeleveranserunder2017. 

Den nya biobränslepannan har varit i full drift i över ett år. Förutom diverse mindre 
injusteringar har anläggningen fungerat i stort sett utan problem. Under 2017 har arbetet 
med att optimera samkörningen med rökgaskondensorn och den gamla pannan pågått och 
väntas vara godkänt under 2018. 

Under året har bolaget levererat 36,7 GWh (39,3 GWh fg år) till kund. 

Med ytterligare en biobränslepanna vid värmeanläggningen i Tingsryd har vi möjlighet att 
genomföra ett längre underhållsstopp utan merkostnader för oljedrift. Därutöver har årligt 
underhåll av ugnens murverk genomförts. 

Under föregående år förändrades biobränslemix som gav en effektivare förbränning, vilket 
har lett till en ökad driftssäkerhet i vår anläggning i Väckelsång. Få driftsstörningar utöver 
avstängningar i samband med planerade ledningsarbeten har förekommit. 

Bredbandsverksamheten 
Bredbandsutbyggnaden fortsätter att utvecklas väl. Ytterligare knappa 1 000 kunder har 
anslutits under 2017. På nationell nivå har en mer ambitiös målsättning antagits både 
gällande utbyggnadstakt och kapacitet. En samordnare från Tingsryd kommuns utveck
lingsavdelning har fortsatt köpts in på 20 %, som länk, mellan de parter som är involverade, 
kommunen, TEAB, Wexnet, bredbandsföreningar, med flera. Utbyggnaden av stam nätet för 
bredband sker sedan den 1 maj 2013 av det regionala bredbandsbolaget Wexnet. Från och 
med 2017 arbetar en samordnare på deltid som länk mellan de parter som är involverade i 
den fortsatta bredbandsutbyggnaden. För att nå kommunens nuvarande mål krävs ägar
tillskott om totalt cirka 15 mkr, varav 3 mkr utbetalats under 2017 till Wexnet för utbyggnader 
av stamnätet. 

Eftersom TEAB skall finansiera dessa ägartillskott utan nyupplåning kommer investerings
utrymmet i fjärrverksamheten vara begränsat de närmaste åren. 

Den rättsliga processen rörande de investeringar som gjordes före den 1 maj 2013 är 
fortfarande inte avslutad och därmed inte heller den slutliga ekonomiska regleringen. 

Miljö 
TEAB:s verksamhet är numera anmälningspliktig till plan- och miljökontoret som är vår 
tillsynsmyndighet. Verksamheten har bedrivits utan anmärkningar. Verksamheten vid värme
anläggningen i Väckelsång har också fungerat bra. Miljörapporter för driften av våra värme
anläggningar lämnas årligen till plan- och miljökontoret. Periodisk besiktning genomförs var 
tredje år på värmeverket i Tingsryd och genomfördes senast 2016. 

Ekonomi 
Omsättningen uppgick till 22,9 mkr (24,4 mkr). Av denna svarar fjärrvärmeverksamheten för 
22,9 mkr (24,3 mkr) och bredbandsverksamheten för 0,0 mkr (0, 1 mkr). 

Orsaken till de minskade intäkterna är dels intäkter av engångskaraktär som minskat med 
med 0,7 mkr dels att fjärrvärmeförsäljningen minskat med 0,7 mkr. Den minskade 

Sidan 4 av 24 



Tingsryds Kommunföretag AB 
Org.nr. 556876-5035 

försäljningen av fjärrvärme har inneburit minskade inköp för råvaror och förnödenheter med 
0,6 mkr. Kostnader för värmeproduktion har minskat med ca 1,0 mkr jämfört med 2016. 
Skillnaden beror på att ett större underhållsarbete på värmecentralen i Tingsryd för ca 1,0 
mkr genomfördes under 2016. 

För bredbandsverksamheten redovisas ett överskott om 0,5 mkr (0,3 mkr). Negativa 
utlåningsräntor har påverkat resultatet positivt. Samtidigt påverkas räntan på TEAB:s revers
fordran på Wexnet AB negativt av fallande statslåneräntor. 

Framtiden 
För att bibehålla och leva upp till det prisvärda och klimatsmarta alternativ som fjärrvärme är, 

är det av stor vikt att värmeaffären utvecklas samt att det finns en lyhördhet för vad kunderna 
efterfrågar och som andra uppvärmningsalternativ inte kan erbjuda. 

Driften av våra fjärrvärmeanläggningar har fungerat väl under många år med låga underhålls
kostnader. Succesivt ökar nu behovet av mer kostnadskrävande underhållsåtgärder. Detta kan 
innebära att fjärrvärmetaxorna behöver justeras något under 2019. 

Med kompletteringen av värmeanläggningen i Tingsryd med ytterligare en biobränslepanna 
kommer TEAB att kunna uppfylla bolagets långsiktiga mål, att basera vår fjärrvärmeproduktion 
på förnyelsebara energikällor. Oljepannorna kommer framöver, att i huvudsak användas som 
reservkraft vid driftstörningar samt vid vissa toppbelastningar. 

Utredningar genomförs kontinuerligt för att utöka och förstärka ledningsnätet. Prisutvecklingen 
på biobränslen har varit stabil under ett antal år. Vi ser inga tecken på någon allmän 
prisuppgång. Den investering som genomförts i en ny biobränslepanna bedöms inte i sig 
nämnvärt påverka fjärrvärmetaxorna framöver. 

Sett till den stamnätsutbyggnad av bredband som har färdigförlagts inom kommunen och den 
intensitet som kanalisationsarbetet fortskrider i, gör att det känns tryggt att inslagen 
utbyggnadsstrategi kan anses som framgångsrik och kan bibehållas. Bolaget har för avsikt att 
fortsätta arbetet med att upprätthålla samma höga utbyggnadstakt. Totalt såldes ca 1 000 st nya 
anslutningar under 2017 i Tingsryd kommun. 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

Bolaget ska utgöra en viktig aktör för att verkställa kommunens näringslivspolitik och inom 
ramen för sin verksamhet medverka till att göra Tingsryds kommun till en attraktiv kommun 
att driva näringsverksamhet genom att förvärva, avyttra, äga, bebygga, förvalta, utveckla och 
hyra ut fastigheter. 

Fastighetsverksamheten ska i första hand fokuseras på lokaler för nystartade, nyetablerade 
och växande företag. Verksamhetsiden ska bygga på att fastigheterna omsätts och att 
hyresgästerna eller annan aktör därmed övertar ägandet av fastigheten inom rimlig tid. 
Hyresavtal ska konstrueras så att denna strategi stöds. Under året har bolaget arbetat 
strategiskt med en genomlysning av alla hyresavtal och konstaterat att när avtal går ut bör 
flertalet av dem omförhandlas för att bättre gynna ovanstående ändamål. 

Specifikt ska bolaget även medverka till att stimulera till företagande och tillväxt i hela 
kommunen, medverka till att utveckla nya klustermiljöer, medverka i framtagande och 
verkställande av kommunens planer, policys och strategier såsom näringslivsprogram och 
översiktsplan. 

Under året har bolaget jobbat med interna processer och utformandet av en ny 
organisationsstruktur. Bolaget har under året både avyttrat och införskaffat 

Sidan 5 av 24 



Tingsryds Kommunforetag AB 
Org.nr. 556876-5035 

industrifastigheter och investerat i lokaler utifrån målsättningen att hyresgästernas fortsatta 
expansion skall säkras. 

Gällande finansiella mål så har bolagets likviditet försvagats, medan soliditeten har 
förbättrats marginellt och målet om 6 % avkastning är uppnått. Bolaget har också arbetat 
aktivt med att följa upp ränteförändringar på marknaden utifrån den fastlagda finanspolicyn. 
Bolaget har bra spridning med olika bindningstid för att hålla risknivån låg. 

Verksamheten 
Under året har en större fastighet avyttrats i Tingsryd och en annan har köpts i Väckelsång. 
Nuvarande fastighetsytor är ca 69 000 m2. Fastigheterna har ett bokfört värde på 162 783 
tkr. Värdering av fastigheterna har tittats över. I de allra flesta fastigheter finns det ett 
marknadsvärde som är i paritet med eller överstiger det bokförda värdet. I några fall har 
fastigheten hyresavtal som i sin utformning inte ger tillräckligt högt värde med en 
kassaflödesvärdering, bl. a på grund av dagens låga ränteläge. Detta har resulterat i ett stort 
nedskrivningsbehov där tre fastigheter berörs och skrivs ned med totalt 6 000 tkr. För att 
stärka TUFAB:s soliditet hanterar koncernen detta genom ett ägartillskott från moderbolaget 
TIKAB på motsvarande belopp. 

TUFAB:s personalorganisation har förändrats under året. Medarbetarna har varit 
verksamma i både Tingsryds Industristiftelse och Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. 
Organisationen har bestått av VD på 70 % (t.o.m. 2017-09-04), extern fastighetsförvaltare 
på 50 % (t.o.m. 2017-06-30) och ekonom på 40 %. Utöver detta har tjänster som nämnds
och ekonomiadministration tillkommit. 

De förändringar som gjorts innebär att bolaget och stiftelsen gemensamt har en upphandlad 
vaktmästare på 50 % från 2017-09-01, en tf. VD på 60 % från 2017-09-04 samt en 
administratör på 50 % sedan 2017-10-01. Precis som tidigare finns en ekonom på 40 % och 
kanslitjänst (protokoll) på 8-10 %. Därutöver har två projektledare anställts på 
tidsbegränsade avtal om 20 % vardera. Tjänsterna har köpts av Tingsryds kommun, 
Tingsrydsbostäder AB och Tingsryds Energi AB. 

Ekonomi 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 227 tkr (2 249 tkr f.g år). Efter upplösning av 
periodiseringsfond om 1 418 tkr och skatteeffekt om + 927 tkr (- 635 tkr f.g år) uppgår 
resultatet till -2 882 tkr (1 011 tkr f.g år). 

Framtiden 

TUFAB kommer fortsätta sträva efter att bidra till en positiv utveckling av kommunens 
näringsliv. På Konga Bruk 8:11 pågår ett större upprustningsprojekt för energibesparande 
åtgärder och brandsäkerhet. Den införskaffade fastigheten i Väckelsång upprustas och 
anpassas till den nya hyresgästens behov. Bolagets förhoppning är att under nästkommande 
år fortsätta att sälja fastigheter till hyrestagare och köpa intressanta objekt för nyetableringar. 
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Tingsrydsbostäder AB 

Bolaget ska bygga, äga och förvalta fastigheter inom kommunen för alla målgrupper och 
behov. 

Förvaltning 
Tingsrydsbostäder AB äger och förvaltar sju fastigheter med 83 lägenheter och 13 lokaler. 
Totala ytor ca 3 600 m2 lägenheter och 5 900 m2 lokaler. Tingsrydsbostäder förvaltar 
Tingsryds kommuns lokaler, t.ex. servicehus och skolor. Efterfrågan på lägenheter har varit 
bra under året och Tingsrydsbostäder AB har haft allt uthyrt under 2017. 

Hyrorna på bostäder och lokaler höjdes med 0,65 % från 2017-03-01, den låga höjningen 
beror på låga räntor och låg inflation. Hyrorna för 2018 kommer att höjas med 0,65 % från 
2018-01-01. Detta motsvaras av en genomsnittlig höjning med 8,07 kr/m2 för år.2017. I 
överenskommelsen 2017 med Hyresgästföreningen träffades ett tvåårigt avtal vilket löper ut 
i samband med höjningen 2018. 

Investeringar 
Arets investeringar i byggnader, mark, markanläggningar, inventarier och maskiner uppgår 
till 10 724 tkr (2 392 tkr). 

Under 2017 har två nya avdelningar förskola byggts till på Tingsgården. Lokalerna var klara 
till terminsstart hösten 2017. Under våren 2018 kommer utemiljön att färdigställas. 
Investering i förbättrat brandskydd har gjorts på Tingsgården och beräknas .bli helt färdigställt 
tidigt 2018. : 

Första december köpte Tingsrydsbostäder fastigheten Linneryd 5:54, Lindegården från 
Tingsryds kommun. Denna fastighet ska förädlas och ställas om till bostäder från att vara ett 
f.d. vårdboende. Detta innebär att det kommer att tills kapas 23 nya lägenheter som kommer 
att ha en rimlig hyresnivå. 

Underhåll 
Arets kostnad för underhållsåtgärder uppgår till 521 tkr (490 tkr) vilket innebär ca 54 kr/m2• 

Under 2017 har taket tvättats på Tingsgården och brandlarmet har uppgraderats. 

Ekonomi 
Tingsrydsbostäder AB redovisar ett resultat på 1 100 tkr (516 tkr) för verksamhetsåret 
2017. Det allmänna uthyrningsläget har sett över hela året varit bra. En stor del av det 
ökade resultatet beror på att vi under året haft två vakanta tjänster som ska tillsättas under 
2018. 

Den 1 december köpte Tingsrydsbostäder Lindegården från Tingsryds kommun. Under 
2018 kommer detta innebära ökade kostnader för drift och underhåll. 

Under året har Tingsrydsbostäder AB fortsatt att förvalta Tingsryds kommuns samtliga 
fastigheteL Intäkterna för förvaltningsuppdraget uppgick till ca 11,8 mkr, vilket är en ökning 
med ca 0,9 mkr. Under året har man också sålt förvaltningstjänster till TUFAB och 
Industristiftelsen samt projektledningstjänster till Stiftelsen Tingsrydsbostäder för totalt 0,4 
mkr. 

Kostnader för ränta och borgensavgift uppgår till 1,2 mkr (1,2 mkr) och kostnader för av
skrivningar till 1,4 tkr (1,4 mkr). Tingsrydsbostäder använder sedan 201.~ redovisnings
regler enligt K3. 

Soliditet 
Företagets soliditet, 37,0 % (36,8 %) är god efter aktieägartillskottet som gjordes 2016. 
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Likviditet 
Tingsrydsbostäder AB har en koncernkredit hos Tingsryds kommun på 5 mkr. Vid årets slut 
har Tingsrydsbostäder 14,0 mkr på koncernkontot. 

Framtiden 
Under 2018 planeras nybyggnation av 4-6 lägenheter centralt i Tingsryds för att tillgodose efter
frågan på lägenheter i Tingsryd. Förutom nyproduktion beräknas också tillskapande av 5-15 
lägenheter beroende på efterfrågan att ske på före detta Lindegården i Linneryd. Resterande 
kommer att renoveras under 2019. 

Ett fortsatt målmedvetet arbete med energibesparande åtgärder i överensstämmelse med 
SABOs energiutmaning. 

Arbeta aktivt för att nå en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan 
ägartillskott, genom att arbeta på att driftseffektivisera och underhålla våra fastigheter väl. 
Ta genomtänkta och affärsmässiga beslut vid investeringar, att utveckla och bibehålla vår 
kompetenta personal samt genom att spara överskottsresultat under goda år för att sedan 
investera och nyttja dessa medel vid sämre tider. 

Eget kapital koncernen 

Eget kapital 

Koncernen 

Aktiekapital Övrigt kapital 
Eget Kapital 2017-01-01 
Arets resultat 

24 232 32 310 
-754 

Eget Kapital 2017-12-31 24 232 31 556 

Moderbolaget 

Aktiekapital 
Eget Kapital 2017-01-01 24 232 
Nyemission O 
Arets resultat O 
Eget Kapital 2017-12-31 24 232 

Resultatdisposition moderbolaget 

Till styrelsens förfogande står: 

Balanserat resultat 
Arets vinst 

Tot_alt 

1 tkr 
19 tkr 

20 tkr 

Annat eget kapital 

inklusive årets resultat 
20 271 

" 797 
21 068 

Balanserat resultat 

Summa 

eget kapital 
76 813 

44 
76 856 

Summa 

inklusive årets resultat eget kapital 

24233 
0 

19 19 
20 24 252 

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 20 159 kr, balanseras i ny räkning. 

Resultatet av Tingsryds Kommunföretag AB:s verksamhet samt dess ekonomiska ställning 
framgår av följande resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. 
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FEM ÅR I SAMMANDRAG (tkr) 
2017 2016 

Omsättning 63 643 65 618 

Balansomslutning 370 742 390 553 

Resultat efter finansiella poster -658 6299 

Soliditet* 21% 20% 

* Se not 1 Nyckelta/sdefinitioner 

2015 2014 2013 

60 662 58172 60 642 

363 291 346 399 346 229 

4 065 4 827 -1 261 

14% 13% 12% 
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RESULTATRÄKNING KONCERNEN (tkr) 

Not 2017 2016 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 3 44 876 50 689 
övriga förvaltningsintäkter 18 767 14 929 
Rörelsens intäkter 63 643 65 618 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter -8 195 -8 822 
Övriga externa kostnader 4,5 -20 281 -19661 
Personalkostnader 6 -12 337 -12 411 
Av- och nedskrivningar av materiella tillgångar 7 -19 601 -13 782 

Rörelsens kostnader -60 414 -54 676 

Rörelseresultat 3 229 10 942 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 801 779 
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -4 688 -5 422 

Resultat från finansiella poster -3 887 -4643 

Resultat efter finansiella poster -658 6299 

Skatt på årets resultat 10 702 -2 101 

Arets resultat 44 4198 

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET (tkr) 

Not 2017 2016 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 0 0 
övriga förvaltningsintäkter 275 0 

Rörelsens intäkter 275 0 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 
övriga externa kostnader 4,5 -249 -206 

Rörelsens kostnader -249 -206 

Rörelseresultat -249 -206 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 0 0 
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 0 0 

Resultat från finansiella poster 0 0 

Resultat efter finansiella poster 26 -206 

Erhållna koncernbidrag 0 200 
Återföring periodiseringsfond 0 10 
Skatt på årets resultat 10 -7 -1 

Arets resultat 19 3 
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BALANSRÄKNING KONCERNEN (tkr) 
Not 2017 2016 

TILLGANGAR 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 13 216 849 235 645 
Maskiner och tekniska anläggningar 14 56 237 54 237 
Inventarier 15 2 858 2 334 
Pågående om- och nyanläggningar 16 12 722 6 793 
Summa materiella anläggningstillgångar 288 666 299 009 

Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier och andelar 18 17 825 14 825 
Långsiktig fordran 20 17 104 17192 
Summa finansiella anläggningstillgångar 34929 32017 

Summa anläggningstillgångar 323 595 331 026 

Omsättningstillgångar 
Varulager 
Råvaror och förnödenheter 338 455 
Summa varulager 338 455 

Kortfristiga fordringar 
Hyres- och kundfordringar 9 186 9 429 
Koncernkonto Tingsryds kommun 26 868 23183 
Övriga fordringar 3 479 3 938 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 3 102 2 130 
Summa 42635 38 680 

Kassa och bank 4 174 20 261 

Summa omsättningstillgångar 47147 59 396 

SUMMA TILLGANGAR 370 742 390 422 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 
Aktiekapital (24232 aktier å 1000 kr) 24 232 24232 
Övrigt kapital 31 556 32 310 
Balanserad vinst 21 068 20 271 

Summa eget kapital 76 856 76 813 

Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld 10 039 11 305 
Summa avsättningar 10 039 11 305 

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 22 144 469 203 469 
Summa långfristiga skulder 144 469 203 469 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 22 120 000 80 000 
Leverantörsskulder 6 365 7 395 
Aktuell skatteskuld 1 443 100 
Övriga kortfristiga skulder 4 577 6 273 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 6 993 5198 
Summa kortfristiga skulder 139 378 98 966 

Summa skulder 283 847 302435 

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 370 742 390 553 
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET (tkr) 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Kundfordringar 
Aktuell skattefordran 
Förutbetald kostnad 
Summa 
Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital (24 232 aktier a 1 000 kr) 
Summa bundet eget kapital 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Arets resultat 
Summa fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

Obeskattade reserver 
Periodiseringsfond beskattningsår 14 
Periodiseringsfond beskattningsår 15 
Summa obeskattade reserver 

Långfristiga skulder 
Långfristiga skulder 
Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskuld 
Skuld TUFAB 
Aktuell skatteskuld 
Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 

18 

2017 2016 

30 182 24182 

30182 24182 

0 0 
42 22 
15 0 
57 22 

122 212 

179 234 

30 361 24416 

24 232 24232 
24232 24232 

1 -2 
19 3 
20 1 

24252 24 233 

18 18 
15 15 
33 33 

0 0 
0 0 

69 150 
6 000 0 

7 0 
6 076 150 

30 361 24416 
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KAssAFLÖDESANAL YS KONCERNEN (tkr) 

Not 2017 2016 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster -658 6 299 

Avskrivningar 8 19 601 13 782 

övriga justeringar som ej ingår i kassaflödet -445 -2 164 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital 18 498 17 917 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning (-)/minskning(+) av varulager -117 -74 

Ökning (-)/minskning(+) av rörelsefordringar 3 955 -11 161 

Ökning (-)/minskning(+) av rörelseskulder 412 349 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 22 748 7 031 

lnvesteringsverksamheten 
Nyemission 0 20 000 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -29 433 -7 353 

Förvärv av aktier och andelar -3 000 -3 000 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 88 0 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 12 510 422 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -19 835 10 069 

Finansieringsverksamheten 
Förändring av långfristiga fordringar 0 0 

Förändring av långfristiga låneskulder 12 -19 000 2 975 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -19 000 2975 

Årets kassaflöde -16 087 20 075 

Likvida medel vid årets början 20 261 186 

Likvida medel vid årets slut 13 4174 20 261 
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l<AssAFLÖDESANAL YS MODERBOLAGET (tkr) 

Not Not 2017 2016 
Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 26 -206 
Övriga justeringar som ej ingår i kassaflödet -6 006 200 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 980 -6 
före förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Minskning (+)/ökning(-) av kortfristiga rörelsefordringar 55 -18 
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga rörelseskulder 5 926 74 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 981 56 

lnvesteringsverksamheten 
Nyemission 0 20 000 
Förvärv av aktier och andelar 0 -20 000 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 

Finansieringsverksamheten 
Förändring av långfristiga fordringar 0 0 
Förändring av långfristiga låneskulder 12 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 

Arets kassaflöde 1 50 
Likvida medel vid årets början 212 163 

Likvida medel vid årets slut 13 212 212 
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Företaget tillämpar Arsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning ("K3"). 

Resultaträkning 

lntäktsredovisning 
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från Tingsryds Kommunföretag AB. 

Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter avdrag för moms 
och energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning. 

Ersättningar till anställda 

Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bilersättningar och liknande kostnadsförs löpande. 

Avgiftsbestämda pensionsplaner 
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka fastställda avgifter betalas till en 
separat juridisk enhet. Någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter finns inte i de fall den juridiska enheten 
inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till de anställda. Avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner 
kostnadsförs under det räkenskapsår de avser. 

Avskrivningar 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen 
beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. I ett fåtal fall tas 
hänsyn till ett beräknat restvärde. Rättigheter som är baserade på avtal skrivs av över avtalstiden. 

Mark och fallrättigheter har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför inte av. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Fastigheter 
Stommar 
Fasader, yttertak, fönster 
Hissar, ledningssystem 
övrigt 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier, verktyg och installationer 

Nedskrivningar 

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

Allmänna principer 

100 år 
40-50 år 
15-25 år 
10-50 år 
5-10 år 
5-10 år 

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett 
återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av 
nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden 
(kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av 
om återföring bör göras. I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar i den funktion där 
tillgången nyttjas. 

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är 
finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 

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

Balansräkning 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar 
som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla bolaget och anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. 

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande. 

Anskaffningsvärde 
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa tillgången på 
plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs 
utgifter för leverans, hantering, installation och montering, lagfarter samt konsultljänster. Låneutgifter som är direkt hänförliga till 
investeringar i anläggningstillgångar som tar betydande tid i anspråk att färdigställa inräknas i anskaffningsvärdet under 
uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga bidrag som erhållits för förvärv av anläggningstillgångar. 
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Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter avseende materiella anläggningstillgångar aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida 
ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt. övriga tillkommande utgifter kostnadsförs under det räkenskapsår som de uppkommer. 

Tillkommande utgifter som utgör utbyte av identifierade komponenter, eller delar därav, aktiveras och ett eventuellt kvarvarande 
redovisat värde på komponenten utrangeras. Även när nya komponenter skapas genom tillkommande utgifter aktiveras dessa. 

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande. 

Inga låneutgifter aktiveras. 

Finansiella instrument 

Allmänna principer 
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde med tillägg för 
transaktionskostnader dvs tillämpar bolaget K3 kapitel 11. Vi bedömer att de finansiella risker vi har ex ränterisker, 
likvidiletsrisker, kreditrisker är låga. 

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

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när Företaget förlorar 
kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen 
när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. övervägande del av 
finansiella tillgångar och skulder tas bort från balansräkningen genom erhållande eller erläggande av betalning. 

Varulager 
Varulagret värderas till del lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Gummimaterial avsett att användas i 
produktionen av gummistövlar värderas dock till det lägsta av anskaffningsvärde och återanskaffningsvärde. Gummimaterialet 
betraktas som en homogen varugrupp, varför kollektiv värdering tillämpas. 

Anskaffningsvärdet fastställs med användning av metoden först in - först ut (FIFU). För råvaror ingår alla utgifter som är direkt 
hänförliga till anskaffningen av varorna i anskaffningsvärdet. För varor under tillverkning och färdiga varor inkluderar 
anskaffningsvärdel formgivningskostnader, råmaterial, direkt lön, andra direkta kostnader, hänförbara indirekta 
tillverkningskostnader samt lånekostnader. 

Värdet av de produkter som finns kvar i lager efter att ha varit föremål för en säsongs försäljning, skrivs ner baserat på historiskt 
utfall av försäljning av respektive typ av produkter under efterföljande säsonger. 

Avsättningar 
Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan 
göras. Företaget nuvärdesberäknar förpliktelser som väntas regleras efter mer än tolv månader. Den ökning av avsättningen 
som beror på att lid förflyter redovisas som räntekostnad. Avsättningar för omstrukturering görs när det föreligger en fastställd 
och utförlig omstruktureringsplan och berörda personer har informerats. 

Kundfordringar och liknande fordringar 
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar som går att fastställa med 
belopp. Fordringar uppkommer då Företaget tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till kredittagararen utan avsikt att 
bedriva handel med fordringsrätterna. Kundfordringar och liknande fordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Med 
upplupet anskaffningsvärde menas det värde som framkommer när instrumentets förväntade kassaflöde diskonteras med den 
effeklivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Kundfordringar värderas därmed till det värde som beräknas inflyta, dvs. 
med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i posten övriga externa 
kostnader/Försäljningskostnader. 

Inkomstskatter 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då den 
underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuella 
skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas om det finns en legal rätt till 
kvittning. 

Aktuell skatt 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller 
händelser. 

Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader förutom sådana som härrör från den första redovisningen av 
goodwill. Förändringar i uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändringen 
är hänförlig till en post som redovisas i eget kapital. 
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Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och skatteregler som är beslutade före 
balansdagen. 

Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och 
framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att återspegla aktuell bedömning av framtida 
skattemässiga resultat. 

Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver. 

Koncern redovisning 
Dotterbolag är alla de företag som koncernen har rätt att utforma finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen 
följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Dotterbolagen inkluderas i koncernredovisningen från 
den dagen då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas från den dagen då det bestämmande 
inflytandet upphör. 

Koncernens bokslut har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställts 
som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värde, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår 
härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. 

Koncernens transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernföretag 
elimineras. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen inleds med ett resultatmått som hämtas från resultaträkningen. K3 föreskriver dock inte vilket mått som 
ska användas. Nedanstående uppställning inleds med posten Rörelseresultat, vilket är fallet även i K3:s exempel 1. 

Nyckeltalsdefinition 
Soliditet: 
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen 
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T ILLÄGGSUPPL YSN INGAR (tkr) 

2. Uppskattningar och bedömningar 

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden 
och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande risk för en 
väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också bedpmningar 
som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning. 

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande 
förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för 
att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. 

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att awika från nuvarande uppskattningar 

och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisade i resultaträkningen under det räkenskapsår 

som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande 

räkenskapsår. 

3. Nettoomsättning 
Koncernen 

Fjärrvärmeavgifter och bredbandsavgifter 

Hyresintäkter 

Summa 

4. Övriga externa kostnader 
Koncernen 
Konsumtionsavgifter 

Kostnader fjärrvärmeproduktion 

Kostnader bredband 

Administration 

Övriga kostnader 

Summa 

Moderbolaget 
övriga externa kostnader 

Summa 

5. Ersättningar till Revisorer 
Koncernen 
PwC och KPMG AB 
Revisionsuppdraget 

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 

Summa 

Moderbolaget 
PwC och KPMG AB 
Revisions uppdraget 

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 
Summa 

2017 
20 760 

24116 

44876 

4 868 

2 837 

263 

3 914 

8 399 

20 281 

249 

249 

2017 

288 

35 

323 

40 

0 
40 

2016 
22 194 

28495 

50 689 

7 132 

4 051 

156 

2 985 

5 337 

19 661 

206 

206 

2016 

132 

108 

240 

27 

0 
27 
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6. Personalkostnader 

Koncernen 2017 2016 
Lönekostnader 8 940 9 070 

Sociala avgifter 2 892 3 017 

Pensionskostnader 505 324 

12 337 12 411 

Medelantal anställda 23 26 

7. Avskrivningar och nedskrivningar 
Koncernen 2017 2016 

Avskrivningar byggnader 8 784 9 161 

Avskrivningar maskiner och tekniska anläggningar 4427 4 115 

Avskrivningar maskiner och inventarier 390 379 

Nedskrivning fastighet 6 000 127 

Summa 19 601 13 782 

8. Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Koncernen 2017 2016 

Räntor på likvida medel 0 39 
Räntor på lånerevers 801 740 

Summa 801 779 

Moderbolaget 

Ränteintäkter 0 0 

Summa 0 0 

9. Räntekostnader och liknande resultatposter 
Koncernen 2017 2016 

Räntor på långfristiga lån 3284 4 021 
Borgensavgift till Tingsryds Kommun 1404 1 401 

Summa 4688 5422 

Moderbolaget 

Räntekostnader 0 0 

Summa 0 0 

10. Arets skattekostnad 2017 2016 

Koncernen 
Aktuell skatt 477 2 511 
Uppskjuten skatteskuld -1179 -410 

Summa -702 2101 

Moderbolaget 
Arets skattekostnad 7 

Summa 7 1 

Gällande skattesats 22% 22% 

Div. ej avdragsgilla kostnader 0,02% 0,05% 

Schablonränta på periodiserat resultat 0,36% 0,47% 

Effektiv skattesats 22,38% 22,52% 
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11. Förändring av långfristiga låneskulder 

Koncernen 

Amorteringar 

Nyupplåning 

Summa 

Moderbolaget 
Amorteringar 
Nyupplåning 
Summa 

12. Sammansättning av likvida medel 

Koncernen 
Disponibla tillgodohavanden hos banker 

Summa 

Moderbolaget 
Disponibla tillgodohavanden hos banker 
Summa 

2017 

-25 000 

6 000 

-19 000 

0 
0 
0 

2017 

4174 

4174 

122 
122 

2016 
-2 025 

5 000 

2 975 

0 
0 
0 

2016 
20 261 

20 261 

212 
212 
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13. Byggnader och mark 
Koncernen 2017 2016 
Ack. anskaffningsvärden 
Vid årets början 290 697 288 504 

Justeringar 0 148 

Nyanskaffningar 9 674 2 372 

Försäljningar/utrangeringar -18 800 -422 

Om klassificeringar 0 95 

Vid årets slut 281 571 290 697 

Ack. Avskrivningar 
Vid årets början -55 052 -46 179 

Justeringar 0 -9 

Arets avskrivningar -8 784 -9 159 

Årets nedskrivning -6 000 0 

Försäljningar/utrangeringar 5 114 295 

-64 722 -55 052 

Redovisat värde vid årets slut 216 849 235 645 

Varav bokfört värde byggnader 195 520 223 336 

Varav bokfört värde mark 21 329 12 309 

14. Maskiner och tekniska anläggningar 
Koncernen 2017 2016 
Ack. anskaffningsvärden 
Vid årets början 95 126 83237 

Nyanskaffningar 6427 11 889 

Försäljningar 0 0 

101 553 95126 
Ack. Avskrivningar 0 

Vid årets början -40 889 -36 773 

Arets avskrivningar -4 427 -4 116 
-45 316 -40 889 

Redovisat värde vid årets slut 56237 54237 

15. Inventarier 
Koncernen 2017 2016 
Ack. anskaffningsvärden 
Vid årets början 4 343 4 131 

Justeringar 0 -53 

Utrangeringar -740 0 

Nyanskaffningar 973 265 
4 576 4343 

Ack. Avskrivningar 
Vid årets början 1 878 -1 673 

Utrangeringar -550 0 

Justeringar 0 43 

Arets avskrivningar 390 -379 
1 718 -2 009 

Redovisat värde vid årets slut 2 858 2334 

16. Pågående nyanläggningar 
Koncernen 2017 2016 

Vid periodens början 6 793 14 209 

Arets investeringar, ombyggnader 12 359 6 751 

Omklassificeringar (definilivsatta) -6 430 -14 167 
Redovisat värde vid årets slut 12 722 6 793 
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17. Andelar i koncernföretag 
Moderbolaget 
Aktier: 
Tingsryds Energi AB 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
Tingsrydsbostäder AB 
Summa 

18. Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Koncernen 
Vid årets början 

Tillkommande tillgångar 

Vid årets slut 

19. Resultatdisposition 
Moderbolaget 
Balanserad vinst 
Arets resultat 
Totalt 

20. Långsiktig fordran 

Koncernen 
Innestående återbäring HBV 
Reversfordran Wexnet AB 
Totalt 

21. Förutbetalda kostn./uppl intäkter 
Koncernen 

Förutbetalda kostnader 

Upplupna intäkter 

övr upplupna intäkter 

Totalt 

22. Skulder till kreditinstitut 

Koncernen 

Lånestruktur och räntebindningstid 

År Lånebelopp 

~~~ wooo 
2018 90 000 

2019 
2020 
2021 
2022 
Tot. 

36 000 
77 469 
15 000 
16 000 

264469 

23. Upplupna kostn./förutbetalda intäkter 
Koncernen 
Arbetsgivaravgift 

Upplupna löner 

Upplupna semesterlöner 

Upplupna sociala avgifter 

Upplupen särskild löneskatt 

Förutbetalda hyresintäkter 

Upplupen ränta 

Övriga interima skulder 

Totalt 

2017 

1082 
6100 

23000 
30182 

2017 
14 785 

3 000 

17 785 

2017 
1 

19 
20 

2017 
51 

17053 
17053 

2017 
364 

2354 

384 

3102 

Genomsnittsränta % 
-0,09% 

2,30% 

1,42% 
0,93% 
0,58% 
0,83% 
1,08% 

2017 
550 

63 

494 

189 

153 

2 690 

473 

2 381 

6 993 

2016 

1 082 
100 

23 000 
24182 

2016 
11 785 

3 000 

14 785 

2016 
-2 
3 
1 

2016 
62 

17053 
17053 

2016 
373 

928 

829 

2130 

Andel av lån i % 
11% 

34% 

14% 
29% 

6% 
6% 

100% 

2016 

565 

104 

667 

181 

156 

2637 

535 

353 

5198 
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24. Leasing 

Koncernen 2017 2016 
Leasing som förfaller inom 1 år 1629 1 385 
Leasing som förfaller mellan 1 till 5 år 1595 2 456 
Leasing som förfaller efter mer än 5 år 1170 0 

Summa 4394 3 841 

25. Ställda panter och säkerheter 

Koncernen 2017 2016 

Fastighetsinteckningar Tufab 36300 36 300 

Fastighetsinteckningar Tingsrydsbosläder 31266 31102 

Summa 67 566 67 402 
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 Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 
 
 
Förslag till instruktion för kommunens ombud vid 2017 års ordinarie 
bolagsstämma för Tingsryds Kommunföretag AB 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till instruktion för kommunens ombud vid bolags-
stämma för Tingsryds Kommunföretag AB enligt protokollsbilaga. 
 
Beskrivning av ärendet 
Styrelsen för Tingsryds Kommunföretag AB (TIKAB) har avgivit årsredovisning för 2017. Or-
dinarie bolagsstämma ska enligt aktiebolagslagen hållas inom sex månader från utgången av 
varje räkenskapsår. Enligt bolagets årsredovisning uppgår resultatet för moderbolaget till +19 
tkr. Balanserat resultat sedan tidigare år uppgår till +1 tkr. Styrelsen föreslår att årets vinst ba-
lanseras i ny räkning. 
 
Lekmannarevisorerna och den auktoriserade revisorn avger revisionsberättelser 2018-03-27. I 
dessa behandlas förslag till stämman avseende fastställande av resultaträkningen och balansräk-
ningen samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
avseende räkenskapsåret 2017. 
 
Föreslås att kommunens ombud vid bolagsstämman ges instruktion för de beslut som ska fattas 
av bolagsstämman enligt bilaga 1. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Förslag till instruktion för kommunens ombud vid bolagsstämma för Tingsryds Kom-
munföretag AB. 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Valda ombud 
 
 
 
Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
 

~Tingsryds 
~kommun 



  2(2) 
 
BILAGA 1 
 
Förslag till 
INSTRUKTION FÖR KOMMUNENS OMBUD VID 2018 ÅRS ORDINARIE BOLAGS-
STÄMMA FÖR TINGSRYDS KOMMUNFÖRETAG AB 
 
1. Formaliefrågor 
 
Ombudet ges rätt att själv besluta i formaliefrågorna: 

• val av ordförande vid stämman 
• upprättande och godkännande av röstlängd 
• val av en eller två justeringspersoner 
• prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
• godkännande av dagordningen 
• framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

 
2. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 
 
Ombudet ges i uppdrag att fastställa upprättade förslag till resultaträkning och balansräkning. 
 
3. Disposition av bolagets vinst eller förlust 
 
Ombudet ges i uppdrag att godkänna att årets vinst balanseras i ny räkning. 
 
4. Ansvarsfrihet 
 
Ombudet ges i uppdrag att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfri-
het för 2017 års verksamhet. 
 
5. Arvoden 
 
Ombudet ges i uppdrag att besluta att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna skall utges 
i enlighet med bestämmelserna om ersättning till kommunens förtroendevalda. 
 
Ombudet ges i uppdrag att besluta att arvode till den auktoriserade revisorn och dennes ersättare 
skall utges i enlighet med styrelsens beslut. 
 
6. Val av revisor 
 
Ombudet ges i uppdrag att välja Michael Johansson, KPMG, till revisor för perioden fram till 
slutet av första årsstämman 2019. Som dennes ersättare väljs Emil Andersson, KPMG. 
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 Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 
 
 
Val av ombud till 2018 års ordinarie bolagsstämma för Tingsryds 
Kommunföretag AB  
 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige utser ordförande Barbro Svensson som kommunens ombud vid 2018 års 
ordinarie bolagsstämma för Tingsryds Kommunföretag AB, med 1:e vice ordförande Inge 
Strandberg som ersättare. 
 
Beskrivning av ärendet 

Enligt ”Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i kommunkoncernen Tings-
ryds kommunföretag AB”, antaget av KF 2016-02-29 §24, ska kommunfullmäktige utse den 
person (ombud) som ska företräda kommunen vid årsstämma i moderbolaget Tingsryds kom-
munföretag AB samt förse ombudet med vederbörlig fullmakt och instruktion för stämman. Det 
sistnämnda hanteras i separat beslutsärende. 
 
Ombud för årsstämmor i dotterbolagen utses av moderbolaget Tingsryds kommunföretag AB i 
enlighet med det gemensamma ägardirektivet. Kommunfullmäktige behöver således inte fatta 
något beslut om ombud för årsstämmor i dotterbolagen. 
 
Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 

- 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Valda ombud 
Tingsryds Kommunföretag AB 
 
 
 
Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

~Tingsryds 
~kommun 
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Tingsryds Industristiftelse 
Org nr 829500-4264 

ÅRSREDOVISNING 
Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryds Industristiftelse far härmed avge följande årsredovisning för 
räkenskapsåret 2017. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Tingsryds Industristiftelse är en stiftelse som ägs av Tingsryds kommun. Styrelsen har sitt säte i Tingsryd. 
Stiftelsens verksamhet är att förvärva, uthyra och förvalta fastigheter. 

Styrelsen 
Styrelsen i Tingsryds Industristiftelse är utsedd av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. Styrelsen har haft 
följande sammansättning 2017: 

Ordinarie ledamöter 
Mikael Jeansson (s), ordf. 
LennartFohlin (c), vice ordförande 
Karin Nilsson (c) (t.o.m. 2017-08-28) 
Björn Elmqvist (c) (fr.o.m. 2017-08-28) 
Jan-Åke Cesar (s) 
Patrick Ståhlgren (m) 

Suppleanter 
Håkan Karlsson (s) 
Lena Rundqvist (s) (t.o.m. 2017-02-27) 
Conny Söderkvist (s) (fr.o.m. 2017-02-27) 
Åke Nyberg (m) 
Lars Nilsson (c) (fr.o.m. 2017-08-28) 
Marie-Louise Hilmersson (c) 

Styrelsen har under perioden haft 9 ordinarie sammanträden, samt 2 extra sammanträden p.g.a. 
rekryteringsprocessen och fastighetsförsäljning. 

Verkställande direktör var Thomas Mattsson t,o.m. 2017-09-04 då Karin Nilsson efterträdde honom. 

Revisorer 
KPMG, auktoriserad revisor Michael Johansson 
KPMG, revisorssuppleant Emil Andersson 

Följande lekmannarevisorer är utsedda av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun: 
Sven-Erik Svensson, ordf. 
Börje Johansson 
Kerstin Pettersson 
Lars-Erik Svensson 
Hans-Olof Johansson 
PeterKoch 

Stiftelsens ändamål 

Stiftelsen har som ändamål att inom Tingsryds kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga, förvalta utveckla och 
hyra ut fastigheter. Därigenom ska bolaget tillgodose näringslivets behov av ändamålsenliga lokaler, med 
målsättning att hyresgästen så småningom ska överta ägandet av fastigheten. Bolaget ska även i övrigt främja 
näringslivet i kommunen. 

Allmänt om verksamheten 
Fastighetsinnehavet uppgår till ca 9 200 m2• I nuläget finns totalt ca 610 m2 outhyrd lokalyta på Tingsryd 4:95. I 
övrigt är samtliga lokaler uthyrda. Samtliga fastigheter har under året varit försäkrade i försäkringsbolaget 
Folksam. Fastigheternas taxeringsvärde uppgår till 1455 tkr (7 296 tkr). 
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Tingsryds Industristiftelse 
Org nr 829500-4264 

Väsentliga händelser under året 
Tingsryds Industristiftelse är under avveckling, men fram tills det är möjligt drivs verksamheten på sedvanligt 
sätt, med uthyrning och förvaltning av fastigheterna. Årets kostnader för underhållsåtgärder uppgår till 425 tkr 
(1098 tkr). 

Under året har investeringar i fastigheterna Tingsryd 4:95 och Örnen 17 gjorts för att bl a skapa uthyrningsbara 
kontorslokaler. På fastigheten Ryd 11 :1 har det gjorts anpassningar och underhåll för industriändamål. 

Personal 
Stiftelsens personalorganisation har förändrats under året. Medarbetarna har varit verksamma i både Tingsryds 
Industristiftelse och Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. Organisationen har bestått av VD på 70 % (t.o.m. 
2017-09-04), extern fastighetsförvaltare på 50 % (t.o.m. 2017-06-30) ekonom på 40 %. Utöver detta har tjänster 
som nämnds- och ekonomiadministration tillkommit. 

De förändringar som gjorts innebär att bolaget och stiftelsen gemensamt har en upphandlad vaktmästare på 50 % 
från 2017-09-01, en tf. VD på 60 % från 2017-09-04 samt en administratör på 50 % sedan 2017-10-01. Precis 
som tidigare finns en ekonom på 40 % och kanslitjänst (protokoll) på 8-10 %. Därutöver har två projektledare 
anställts på tidsbegränsade avtal om 20 % vardera. 

Tjänsterna har köpts av Tingsryds kommun, Tingsrydsbostäder AB och Tingsryds Energi AB. 

Miljö 
Stiftelsen har i sig relativt liten miljöpåverkan. För de flesta fastigheterna ansvarar hyresgästen för drift, underhåll 
och egen verksamhet, vilket gör att miljöpåverkan i sin tur belastar det företaget. Stiftelsen är dock inbegripna i 
ett byte av en oljeavskiljare i en av våra fastigheter i Ryd. Stiftelsen arbetar aktivt med energisparande åtgärder, 
såsom fjärrvärme, tilläggsisolering och smartare system för att minska den totala miljöpåverkan. Någon fastighet 
med känt saneringsansvar har inte bolaget. 

Förväntad framtida utveckling 
I samband med beslut om koncernbildningen beslutades att Tingsryds Industristiftelse ska avvecklas successivt. 
Samtliga fastigheter kommer på sikt att genom fastighetsreglering överföras till Tingsryds Utveckling och 
Fastighets AB. 

Eget Kapital 

EK 2017-01-01 

Arets resultat 

EK 2017-12-31 

Ekonomi 

Grundfond 
5 020 

5 020 

ReseNfond Fritt eget kapital 
2 714 

-464 

2 250 

Stiftelsen redovisar ett resultat efter finansiella poster på -811 tkr (-219 tkr f.g år). Efter upplösning av 
periodiseringsfonder om 634 tkr ( 450 tk f.g år) samt skatter på -287 (172 tkr f.g år) tkr uppgår resultatet till -464 
tkr (403 tkr f.g år). 

Vad beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. 

Sidan 3 av 16 





Tingsryds Industristiftelse 
Org.nr 829500-4264 

FEM ÅR I SAMMANDRAG 
2017 2016 2015 2014 2013 * 

Soliditet** 35% 30% 25% 25% 24% 
Kassalikviditet** 62% 61% 261% 194% 760% 
Rörelsekapital -2 298 -5 571 3 770 13 681 11 108 
Likvida medel 2 526 6727 3 025 13 425 11 121 
Förändring rörelsekapital 3 273 -9 341 -9 911 2 573 7179 
Investeringar 989 1141 11 074 250 608 

Långfristig del lån 7 000 5000 15 000 18 531 18 531 
Kortfristig del lån 5 000 10000 

Fastighetsinnhav / m2 9 200 11 500 22 500 19 093 19 900 

Administration 658 780 612 734 917 
Fas tig hetsunderhå Il -425 1 098 505 471 1 093 

Uppvärmning 159 1 035 1 284 1 044 1182 
Konsumtionsavgift 405 505 254 218 266 
Fastighetsservice 86 219 286 132 63 
Försäkringar 167 138 122 163 148 

RESUL TATRÄKNING 2017 2016 2 015 2014 2013 * 

Rörelseintäkter 1 550 5 235 4 548 4 941 7 356 

Rörelsens kostnader -2 144 -4 420 -3 111 -2 740 -5 940 
Avskrivningar -296 -967 -578 -679 -1 228 

Rörelseresultat -890 -152 859 1 522 188 
Räntenetto 79 8 -193 -247 -493 

Resultat efter finansiella poster -811 -144 666 1169 -305 
Bokslutsdispositioner 634 450 -167 -292 305 

Beräknad skatt -287 172 -260 -193 

Nettoresultat -464 478 239 684 0 

BALANSRÄKNING 2017 2016 2 015 2014 2013 * 

Tillgångar 
Anläggningstillgångar 16 752 18 972 23 911 12 975 14 045 

Kortfristiga fordringar 1 237 2156 1 965 1 656 1 669 

Kassa och bank 2 526 6727 3 025 13 426 11 121 

Summa tillgångar 20 515 27 855 28 901 28 057 26 835 

Eget kapital och skulder 
Eget kapital 7 270 7 734 7 331 7 092 5 997 
Obeskattade reserver 634 1 084 917 625 

Avsättningar 184 33 266 
Långfristiga skulder 7 000 5 000 19 000 18 531 18 531 

Kortfristiga skulder 6 061 14 454 1 220 1 517 1 682 

Summa eget kapital och skulder 20 515 27 855 28 901 28 057 26 835 

* 2013 och tidigare år har inte räknats om utifrån K3 

** Se not 1 Nyckeltalsdefinitioner 
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RESUL TATRÄKNING (tkr) 

Rörelsens intäkter 

Hyresintäkter 

övriga förvaltningsintäkter 

Vinst vid försäljning av fastigheter/inventarier 

SUMMA INTÄKTER 

Rörelsens kostnader 
Underhållskostnader 
Fastighetsskatt 
övriga externa kostnader 
Avskrivningar av materiella anläggningstillg. 

Summa rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

Finansiella poster 
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 
Borgensavgift 
Summa finansiella poster 

SUMMA KOSTNADER 

Resultat efter finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 

Upplösning av periodiseringsfond 

Resultat före skatt 

Skatt 

Periodens resultat 

Not 

4 

5 

6 
7 

8 

Årsbokslut Årsbokslut 

2017 2016 

1426 2 649 

119 610 

5 1 976 
1 550 5 235 

-425 -1 098 
-7 -36 

-1 712 -3 286 
-296 -967 

-2 440 -5 387 

-890 .;.152 

183 191 
-29 -183 
-75 -75 
79 -67 

-2 361 -5454 

-811 -219 

634 450 

-177 231 

-287 172 

-464 403 
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BALANSRÄKNING (tkr) 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader, mark, markanläggning 
Inventarier, verktyg och installationer 
Installation annans fastighet 
Pågående nyanläggningar 
Summa materiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 
övriga långfristiga fordringar 
Fordran hos koncernföretag 
Summa finansiella anläggningstillgångar 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Hyresfordringar 
övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

Summa kortfristiga fordringar 

Kassa och bank 

•SUMMAOMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 

9 
10 
11 
12 

13 

14 

15 

Årsbokslut Årsbokslut 

2017 2016 

10 965 11 219 
80 360 

0 2 453 
788 0 

11 833 14 032 

4 919 4 940 

4 919 4 940 

16 752 18 972 

204 306 
1 022 1 251 

11 599 

1 237 2156 

2 526 6 727 

3763 8 883 

20 515 27 855. 
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Årsbokslut Årsbokslut 

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2017 2016 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Grundfond 5 020 5 020 
Summa bundet eget kapital 5 020 5 020 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 2714 2 311 
Periodens resultat -464 403 
Summa fritt eget kapital 16 2 250 2 714 

SUMMA EGET KAPITAL 7 270 7734 

Obeskattade reserver 
Obeskattade reserver 17 0 634 
Summa obeskattade reserver 0 634 

Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld 18 184 33 

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 19 7 000 5 000 
Summa långfristiga skulder 7 000 5 000 

Kortfristiga skulder . 
Leverantörsskulder 575 215 
Skuld till Tingsryds kommun 0 3 840 
Skulder till kreditinstitut 19 5 000 10 000 
övriga kortfristiga skulder 20 7 23 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 479 376 
Summa kortfristiga skulder 6 061 14454 

SUMMA SKULDER 13 245 20121 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 515 27 855 

Sidan 7 av 16 





Tingsryds Industristiftelse 
Org.nr 829500-4264 

KASSAFLÖDESANAL YS (tkr) 

Belopp i tkr 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 

Avskrivningar och nedskrivningar 
Vinst vid förs av anläggningstillg 
Skatt på årets resultat 

Justering poster som inte ingår i kassaflödet 
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
löpande verksamhet 
Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga rörelsefordringar 
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga rörelseskulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesteringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
Försäljning av anläggningstillgång 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Minskning(+)/ökning(-) av långfristiga fordringar 
Skuld till TK, revers travbana 
Ökning(+)/minskning(-) av långfristiga lån 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

2017 

-811 
296 

-5 
-287 
388 

-419 

919 
-3 393 
-2 893 

-989 
2660 
1 671 

21 
0 

-3 000 
-2 979 

-4 201 
6 727 
2526 

2016 

-219 
967 

-1 976 
172 

-233 
-1 289 

-191 
13 234 
11 754 

-1 141 
7 015 
5874 

74 
-4 000 

-10 000 
-13 926 

3 702 
3 025 
6 727 
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Not 1 Redovisning- och värderingsprinciper 

Tingsryds Industristiftelse tillämpar Arsredovisningslagen (1995: 1554) och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernreovisning ("K3"). 

Följande värderings- och omräkningsprinciper är tillämpade i årsredovisningen. 

RESULTATRÄKNING 

lntäktsredovisning 
Nettoomsättningen omfattar hyresintäkter för uthyrning av lokaler och byggnader. Samtliga intäkter 
värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter avdrag 
för moms, och redovisas i posten Summa intäkter. 

Avskrivningar 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas 

bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de 
allra flesta fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. I de fall där nyanskaffningsvärde inte varit 
känt tas hänsyn till ett beräknat restvärde. Rättigheter som är baserade på avtal skrivs av över avtalstiden. 

Mark och fallrättigheter har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför inte av. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Industribyggnader 
Markanläggning 
Byggnads- och markinventarier 
Stomme 
Fasad, tak, fönster 
Innerväggar, golv, undertak 
El, WS, styrsystem 
Restposter 
Hyresgästanpassningar 
Inventarier 
Fordon 

40 år 
40 år 
50-1 oo år 
30-50 år 
15-30 år 
15-40 år 
20-50 år 
5-20 år 
5-20 år 
5-25 år 

Neskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Allmänna principer 

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. 
Har tillgången ett återvinningsvärda som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till 
återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivaer 
där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än 
goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. 

BALANSRÄKNING 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida 
ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla företaget och anskaffnings
värdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag 
för ackumulerade av- och nedskrivningar. 
Korttidsinventerier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande. 

Marknadsvärdering fastigheter 
Under 2016 har Tingsryds Industristiftelse marknadsvärderat fastighetsbeståndet. 
Arbetet har dels bestått av ett värderingsprogram men också genom egen analys av fastigheternas värde. 

Värderingen beaktade nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöde. Vid beräkningen av fastighetens nuvärde 
användes en kalkylperiod på tio år och en ränta på 9-11 %. Fastigheterna förutsattes att vara uthyrda enligt 
långsiktig plan. 

Anskaffningsvärde 
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa 
tillgången på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med förvärvet. 
Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation och montering, lagfarter samt 
konsulttjänster. Låneutgifter som är direkt hänförliga till investeringar i anläggningstillgångar som tar betydande 
tid i anspråk att färdigställa inräknas i anskaffningsvärdet under uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet 
reduceras med offentliga bidrag som erhållits för förvärv av anläggningstillgångar. 
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Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter avseende materiella anläggningstillgångar aktiveras endast om det är sannolikt att de 
framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och 
anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. övriga tillkommande utgifter kostnadsförs under det 
räkenskapsår som de uppkommer. 
Tillkommande utgifter som utgör utbyte av identifierade komponenter, eller delar därav, aktiveras och ett eventuellt 
kvarvarande redovisat värde på komponenten utrangeras. Även när nya komponenter skapas genom tillkommande 
utgifter aktiveras dessa. 
Inga låneutgifter aktiveras. 

Finansiella instrument 

Allmänna principer 
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde med 
tillägg för transaktionskostnader dvs tillämpar bolaget K3 kapitel 11. 
Företaget bedömer de finansiella riskerna som låga. Upplåningen löper i huvudsak med fast ränta och 
jämn fördelning av förfallodagarna. Kundkretsen är differentierad med lågt beroende av enskilda större kunder. 

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

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när 
Företaget förlorar kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell 
skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma 
gäller för del av en finansiell skuld. Övervägande del av finansiella tillgångar och skulder tas bort från balansräkningen 
genom erhållande eller erläggande av betalning. 

Kundfordringar och liknande fordringar 
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar som går 
att fastställa med belopp. Fordringar uppkommer då företaget tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till 
kredittagararen utan avsikt att bedriva handel med fordringsrätterna. Kundfordringar och liknande fordringar värderas 
till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde menas det värde som framkommer när instrumentets 
förväntade kassaflöde diskonteras med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Kundfordringar 
värderas därmed till det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av kund
fordringar redovisas i posten övriga externa kostnader. 

Inkomstskatter 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppkjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom 
då den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas 
i eget kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder 
kvittas qm det finns en legal rätt till kvittning. 

Aktuell skatt 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser. 
Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader förutom sådana som härrör från den första 
redovisningen av goodwill. Förändringar i uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas 
i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en post som redovisas i eget kapital. 
Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och skatteregler 
som är beslutade före balansdagen. 
Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat 
på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att 
återspegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat. 
Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver 

Nyckeltalsdefinitioner 
Soliditet: 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. 

Kassalikviditet: 
Omsättningstillgångar (ibland även inklusive outnyttjad checkräkningskredit) delat med kortfristiga skulder. 

Rörelsekapital: 
Samtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 
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Not 2 - Uppskjuten skatt 

Tillgångar 

Utgående balans 2017 

enligt tidigare principer 

Tillgångar 

!
Utgående balans 2017 

Not enligt K3-reglerna Skillnad 

Byggnader och mark 10 044 Byggnader och mark 9 10 881 837 

Markanläggningar 84 Markanläggningar 10 84 1 

Summa Tillgångar 10128 10 965 838 

Avsättningar IB 2017 UB 2017 Förändring 

Uppskjuten skatt 33 184 -151 

Summa avsättningar 33 184 -151 

Not 3 - Uppskattningar och bedömningar 

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om 
framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande 
risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också 
bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning. 
Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande 
förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för 
att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 
Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. 

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar 
och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår 
som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande 
räkenskapsår. · ' 
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Not 4 - Övriga rörelseintäkter 

Försäljning värme 

Försäljning pellets (TUFAB) 

övriga sidointäkter 

Summa 

Not 5. - Vinst vid försäljning av fastigheter/inventarier 

Försäljningspris 

Bokf värde 

Reavinst 

Not 6 - Övriga externa kostnader 

Administration 

Uppvärmning 

Kostnad pellets 

Konsumtionsavgifter 

Fastighetsservice 

Fastighetsinventarier 

Justerat värde (Möllekulla) 

Försäkringar 

Befarad kundförlust 

Summa 

,Not7 - Avskrivningar 

Avskrivningar byggnader och mark 

Avskrivningar förbättringsarbeten på annan fastighet 

Avskrivning inventarier och fordon 

Summa avskrivningar 

Återföring av felaktigt avskriven mark 

Nedskrivning, Tingsryd 4:95 (Travet) 

Summa 

Totalt avskrivningar 

Not 8 - Arets skatter 

Redovisat resultat före skatt 

Aktuell skatt 22% 

Skatt på årets resultat 

Schablonskatt periodiseringsfond 

Arets skatt 

Skatt hänförligt till tidigare år 

Förändring uppskjuten skatt K3 

Summa skatter 

2017 

19 

100 

119 

2017 

2 660 

2 655 

5 

2017 

658 

159 

405 

86 

237 

167 

1 712 

2017 

218 

43 

35 

296 

0 

296 

2017 

-177 

0 

0 

0 

136 

151 

287 

2016 

6 

599 

5 

610 

2016 

7 015 

5 039 

1976 

2016 

780 

1 035 

599 

505 

216 

3 

138 

10 

3 286 

2016 

361 

173 

534 

-167 

600 

433 

967 

2016 

231 

51 

3 

54 

7 

-233 

-172 
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,Not 9 - Byggnader och mark+ markanläggning 2017 2016 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 20110 48 943 

Nyanskaffning 201 1141 

Om klassificering -5 439 

Avyttring/utrangeringar -237 -24 535 

UB anskaffningsvärde 20 074 20 110 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början 8291 30 506 

Justering, (avskriven mark) -167 

Omklassificering -2 873 

Periodens avskrivning enligt plan 218 321 

Avyttringar/utrangeringar -19 496 

UB ack avskrivningar 8 509 8 291 

Nedskrivningar 

Vid årets början 600 0 

Arets nedskrivningar 600 

Summa nedskrivningar 600 600 

Redovisat värde vid periodens slut, byggnaderlmarklmarkanl. 10 965 11 219 

Taxeringsvärde, byggnader 1160 6 311 

Taxeringsvärde, mark 295 985 

1 455 7 296 

'Not 10 - Inventarier+ fordon 2017 2016 

Ackumulerad anskaffningsvärde 

Vid årets början 400 400 

Nyanskaffningar 

Avyttringar -300 

UB anskaffningsvärde 100 400 

Ackumulerade avskrivningar en/ plan 

Vid årets början 40 0 

Avyttring -55 

Periodens avskrivning enl plan 35 40 

UB ack avskrivningar 20 40 

. Redovisat värde vid periodens slut, inventarier och fordon 80 360 

Not 11 - Installation annans fastigheter 2017 2016 

Ackumulerade anskaffningsvärde 

Vid årets början 2941 875 

Omklassificering (pelletspanna) 2 066 

Avyttring (panncentral och pelletspanna) -2941 

UB anskaffningsvärde 0 2941 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början 488 315 

Arets avskrivning 43 173 

Avyttring -531 

UB ack avskrivningar 0 488 

Redovisat värde vid periodens slut, installation annans fast. 0 2 453 
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Not 12 - Pågående investering 

Ackumulerade anskaffningsvärde 

Vid årets början 

Nyanskaffning 

Slutförda 

Summa pågående investering 

TOTALT ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR UB 

:Not 13 - Övriga fordringar 

Preliminär skatt 

F astighetsskatt 

Arets skatt 

Skattefordran 

Skattekonto 

Momsfordran 

Summa fordran 

:Not 14 - Förutbet. kostnader och uppi. intäkter 

Uppi intäkt försäljning pellets till TUFAB 

Förutbet kostnader 

Summa 

Not 15 - Likvida medel 

Plusgiro 

Bank 

Summa 

2017 

0 

989 

-201 

788 

11 833 

2017 
905 

905 

59 

58 

1 022 

2017 

11 

11 

2017 
1578 

948 

2 526 

2016 

0 

1 141 

-1 141 

0 

14 032 

2016; 

905 

-36 

54 

923 

436 

1 359 

2016 
599 

599 

2016 
899 

5 828 

6 727 
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Not 16 - Resultatdisposition 

Balanserad vinst 

Arets resultat 

Totalt 

'Not 17- . Obeskattade reserver 

Periodiseringsfond 2014 

Periodiseringsfond 2015 

Periodiseringsfond 2016 

Upplösning av p.fond 2014 

Upplösning av p.fond 2014, 2015, 2016 

Summa 

Not 18 -Avsättningar 

Ingående uppskjuten skatteskuld (K3 kap.29) 

Periodens förändring uppskjuten skatt 

Summa 

:Not 19- Lånesammandrag 

Förfallodag 

2019-02-13 

2021-09-15 

2018-09-24 

Summa 

Not20 - Övriga kortfristiga skulder 

Prel fastighetsskatt 

Redovisad moms 

Summa 

Ränta 

0,03% 

0,62% 

0,38% 

'Not 21 - Uppi. kostnader och förutb. intäkter 

Upplupna räntekostnader 

Förutbetalda hyresintäkter 

Interima leverantörsfakturor (prel.) 

Summa 

Not 22 - Ställda säkerheter 

För egna avsättningar och skulder 

Fastighetsinteckningar 

Eventualförpliktelser 

Örnen 17 
Tingsryd 4:95 
Ryd11:1 
Ryd 1:145 
Summa inteckningar 

2017 

2714 

-464 

2 250 

2017 

175 

292 

167 

-634 

0 

2017 

2017 

33 

151 

184 

Lånebelopp 

5 000 

2 000 

7 000 

2017 

7 

7 

2017 

142 

337 

479 

2017 

24675 

Inga 

500 
23125 

400 
650 

24675 

Kortfr. del 

2016 

2 311 

403 

2 714 

2016 

625 

292 

167 

-450 

634 

2016 

266 

-233 

33 

5000 

5 000 

2016 

23 

23 

2016 

14 

155 

207 

376 

2016 

24675 

Inga 

500 
23125 

400 
650 

24 675 

2016 

Förfallodag Lånebelopp 

2017-10-24 5 000 

2017-02-13 5 000 

2018-09-24 5 000 

15 000 
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Org.nr. 829500-1534 Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

VD har ordet 

Verksamhetsåret 2017 har varit ett intressant år för Stiftelsen Tingsrydsbostäder. Jag 
tillträdde som VD 1 oktober. Detta är ett intressant uppdrag som jag med spänning ser fram 
emot att ta mig an och få fortsätta utveckla och förvalta. 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder är det ledande bostadsföretaget i Tingsryds kommun. 
Bostadsefterfrågan i kommunen är stor och antalet lediga lägenheter är få. Efterfrågan på 
lediga lägenheter är stor framför allt i centrala Tingsryd och Väckelsång. Tingsrydsbostäder 
har under året byggt åtta marklägenheter i Väckelsång där det varit inflyttning under hösten 
2017. Vi planerar att tillföra ytterligare ett antal nybyggda bostäder under 2018 framför allt 
i centrala Tingsryd där efterfrågan är som allra störst. 

Det är ett företag med potential och stora möjligheter och en del utmaningar. Det blir en 
spännande framtid som vi går till mötes som troligtvis innebär en del förändringar för 
företaget, eftersom vi har en föränderlig omvärld som vi måste förhålla oss till och som vi 
inte styr över. Dessa omvärldsförändringar och den samhällsutveckling som råder kommer 
att påverka vad och hur vi behöver bygga samt vilka frågeställningar och utmaningar som 
vi kommer behöva hantera i framtiden. Det kommer också att ställa höga krav på oss som 
företag och hyresvärd. Vi måste vara flexibla, lösningsorienterade och utvecklingsbenägna 
om vi ska kunna möta de krav som våra hyresgäster kommer att efterfråga i framtiden . När 
det kommer till att kunna möta framtida krav, utveckla och anpassa oss till förändrade 
förutsättningar så ser jag våra medarbetare som en stor tillgång, eftersom där finns en stor 
förändringsvilja och intresse för att vilja möta kunden och att utveckla för att förbättra. 

Jag har fått ett fantastiskt mottagande av såväl våra medarbetare som av styrelsen. Det är 
inspirerande att komma in i ett företag där det finns så stort intresse, vilja och engagemang. 

Dessa månader varit väldigt intensiva med en del förändringar. Det har gjorts en mindre 
organisationsförändring där det har plockats bort en hierarkisk nivå inom företaget för att 
öka kommunikationsmöjligheterna och för att få en plattare organisation med snabbare 
beslutsvägar. Vi har också rekryterat in medarbetare till de vakanta tjänster som funnits. 

Förutom att tillskapa nya bostäder så kommer det att vara fortsatt fokus på att spara energi. 
Att effektivisera och förbättra förvaltningen arbetas det aktivt med och det kommer vi att 
fortsätta med under 2018. Att skapa trivsamma och drifteffektiva utemiljöer samt andra 
attraktivitetshöjande åtgärder som andas förnyelse ser jag som en viktig del i vårt 
kommande arbete. Det är också viktigt att ha med hyresgästernas önskemål och syn
punkter på hur man vill bo och hur man upplever att en förbättrad utemiljö kan uppnås. Att 
vi når ut till våra hyresgäster på olika sätt och får till en ännu mer aktiv hyresgästdialog 
ligger högt på prioriteringslistan. Vi kommer också under 2018 att göra en kundunder
sökning där vi mäter kundnöjdheten per område. 

Det är viktigt att det råder ett bra arbetsklimat och samarbete både inom företaget och 
gentemot AB för att vi ska nå ökad trivsel. Medarbetarna är en av våra viktigaste tillgångar 
så att öka såväl kompetensnivån som trivsel så att medarbetarna vill stanna och utvecklas 
inom företaget ser jag som ett viktigt inslag i den fortsatta utvecklingen av företaget. Det är 
också ett led i vår framtida kompetensförsörjning att man aktivt söker sig till företaget. För 
att väcka intresse hos framtida medarbetare kommer vi att arbeta med praktikplatser, 
projektarbeten samt att marknadsföra oss ute på skolor. Vi kommer under året också att 
göra en medarbetarundersökning som vi sedan aktivt kommer att arbeta med. 

Jag vill tacka styrelse för deras stora intresse och engagemang i företaget under det 
gångna året och våra fantastiska medarbetare för allt hårt arbete, alla utvecklings- och 
förbättringsförslag samt för att de kämpar på i alla lägen för att utföra ett bra arbete och för 
att göra våra hyresgäster nöjda. 

Victoria Magnesson 
VD 
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ÅRSREDOVISNING 

FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE 

Styrelsen och verkställande direktören för 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder får härmed avge 
följande förvaltningsberättelse för verk
samhetsåret 2017. 

Allmänt 

Företaget har sitt säte i Tingsryds kommun 
och verksamheten är att förvalta och hyra ut 
bostäder och lokaler. 

Styrelse 

Styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige i 
Tingsryds kommun och har för verksamhets
året 2017 bestått av följande ledamöter ( er
sättare anges inom parentes): 

Ledamöter från 2017-12-31 

Patrick Ståhlgren, Tingsryd, ordförande, M 
(Peter Möller, Tingsryd, M) 
Britt-Louise Berndtsson, Älmeboda, 
vice ordförande, C 
(Karl-Gustav Sjöqvist, Tingsryd, C) 

Gunnar Fransson, Ryd, S 
(Tomas Blomster, Urshult, S) 

Thomas Lundström, Väckelsång, S 
Lennart Karlsson, Ryd, C 

3 

Från 2017-11-30 består Stiftelsen Tingsryds
bostäders styrelse av fem ledamöter och tre 
ersättare. 

Sammanträden 

Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda 
sammanträden. 

Organisationsanslutning 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder är ansluten till 
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, 
Arbetsgivarorganisationerna Pacta samt Hus
byggnadsvaror HBV Förening. 

Revisorer 

Följande revisorer är utsedda av kommun
fullmäktige i Tingsryds kommun: 

Sven-Erik Svensson, C 
Börje Johansson, S 

Dessutom har Michael Johansson, KPMG, ut
setts att fullgöra revision för verksamhetsåret 
2017. 
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Verksamheten 

Uthyrningsläget 

Efterfrågan på lägenheter har totalt i kommunen 
ökat under året. Antalet lediga lägenheter vid årets 
början var 11 st. och vid årets slut uppgick de lediga 
till 2 st. Antalet redovisade outhyrda lägenheter har 
under året uppgått till i genomsnitt 11 st. (10 st.), 
detta motsvarar ca 1,0 %. Andelen vakanta lägen
heter är jämnt fördelat över beståndet om man 
bortser från att allt är uthyrt i Tingsryd och 
Väckelsång. Hyresbortfallet för outhyrda lägenheter 
och lokaler samt hyresrabatter uppgick under året 
till totalt 1 552 tkr ( 1 4 73 tkr). 

Väsentliga händelser 

2017-08-01 stod 8 st. nya lägenheter klara i Väckel
sång och vid årets slut är samtliga uthyrda. 

Större underhållsåtgärder har genomförts på tre 
fastigheter under året, där tak, fasader och fönster 
har renoverats. 

Hösten 2017 började vår nya VD Victoria 
Magnesson. 

Hyror 

Hyrorna på bostäder och lokaler höjdes med 0,65 % 
från 2017-03-01 , den låga höjningen beror på låga 
räntor och låg inflation. Hyrorna för 2018 kommer att 
höjas med 0,65 % från 2018-01-01. Detta mot
svaras av en genomsnittlig höjning med 8,07 kr/m2 

för år 2017. I överenskommelsen 2017 med Hyres
gästföreningen träffades ett tvåårigt avtal vilket 
löper ut i samband med höjningen 2018. 

Det kommunala ändamålet 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder har som syfte och 
verksamhetsmål att inom hela Tingsryds kommun 
verka för en god bostadsförsörjning. Målet har upp
nåtts under året genom att tillhandahålla attraktiva 
och prisvärda bostäder, att tillhandahålla en god 
service, skapa en god integration och en bra och 
hållbar miljö genom sunda och energisnåla bygg
nader. Den totala hyresnivån överstiger inte medel
nivån för jämförbara bostadsföretag. 

Förvaltning 

Fastighetsbeståndet per 2017-12-31 uppgår till 
1 081 lägenheter omfattande ca 68 900 m2 bostads
yta. Lokalytan uppgår till ca 7 000 m2. 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder har under året sålt 
fastighetsskötsel till Tingsryds kommun, Tufab och 

Tingsrydsbostäder AB. Därutöver har bered
skapstjänster sålts till TEAB och Tingsryds 
kommun. Under året har även administrativa 
tjänster sålts till Tingsrydsbostäder AB och 
TEAB. 

Felanmälan efter arbetstid omhändertas av 
egen beredskapspersonal i samarbete med 
personal från TEAB. Störningsjour köps externt 
av SRSB. 

Hyres intäkter 
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Personal 

2014 2015 2016 2017 

Personalen har deltagit i kurser och konferenser i 
SABO:s regi inom respektive verksamhetsområde, 
samt kurser som anordnats lokalt i kommunal och 
facklig regi. 

Under 2018 ska en personalenkät genomföras. 
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Fastighetsbeståndet 

Samtliga fastigheter har under året varit full
värdesförsäkrade i försäkringsbolaget Protector 
Försäkring AB. Fastigheternas sammanlagda tax
eringsvärde uppgick till 247 142 tkr. 

Investeringar 

Arets investeringar i byggnader, mark och mark
anläggningar uppgår till 20 938 tkr (15 836 tkr). 

Under året har åtta nya marklägenheter byggts i 
Väckelsång på Gamla vägen 23. Nybyggnationen 
består av fyra hus som vardera innehåller två 
lägenheter, en 3 rum och kök och en 2 rum och 
kök. 

Investeringar i maskiner och inventarier har under 
2017 gjorts till ett belopp av 853 tkr ( 1 135 tkr). För 
2018 budgeteras investeringar i maskiner med 
800 tkr. 

Under året har fiber installerats i 6 st. fastigheter i 
Tingsryd, vilket innebär att i stort sett alla 
fastigheter i Tingsryds har fiber. I Ryd har fiber 
installerats i samtliga fastigheter. Under 2018 
installeras fiber i Linneryds och Väckelsångs 
samtliga fastigheter. 

På sju fastigheter, i Konga, Urshult, Väckelsång, 
Ryd och Tingsryd har robotklippare testats med 
bra resultat för klippning av gräsmattor. 

Underhåll 

Arets kostnad för underhållsåtgärder uppgår till 
7 7 48 tkr (7 849 tkr) vilket innebär en minskning av 
underhållet med 4 kr/m2 till 100 kr/m2 . Lägenhets
underhåll i form av ommålning, tapetsering, golv
läggning, renovering av badrum, byte hushålls
maskiner etc. uppgår till 4 557 tkr. 

Allt utvändigt trä har bytts mot underhållsfria skivor 
och tilläggsisolering har skett både på väggar och 
vindar på Andviksvägen i Linneryd. Balkonger och 
nya underhållsfria fönster har bytts på Ängsvägen 
2 i Urshult. 

Taket har bytts, fasaden har målats, fönster och 
balkongdörrar på Skyttegatan 11 har ersatts med 
underhållsfritt material. 

Yttre målning har gjorts på fyra fastigheter, två i 
Linneryd och två i Rävemåla. 
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Miljö 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder bedriver inte någon 
anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet en
ligt miljöbalken. 

CSR - ett ansvar för ett hållbart samhälle 

CSR, Corporate Social Responsibility 
(företagens samhällsansvar) står för hur 
företag genom sin verksamhet tar ansvar för 
hur de påverkar samhället både positivt och 
negativt. 

Socialt ansvar 

På Tingsrydsbostäder har vi inställningen att 
alla är välkomna bl.a. genom vår uthyrnings
policy som bygger på att alla är välkomna. Vi 
vill verka för integration och motverka alla 
former av utanförskap. Att vara ett öppet, 
kommunikativt och tolerant företag som verkar 
för ett mångkulturellt samhälle är ett led i vårt 
förnyelsearbete. 

Under 2017 har vi försökt utöka samarbetet 
med den sociala sektorn och en del av våra 
bostäder hyrs ut inom ramen för det 
samarbetet. Flyktingfrågan har varit en stor 
fråga inom kommunen där vi varit en naturlig 
samarbetspartner för kommunen. 

Under året har vi börjat titta på hur vi som 
stiftelse kan bidra till både integrationen av 
såväl nyanlända som behöver komma ut i 
arbetslivet som långtidsarbetslösa som behöv
er komma tillbaka. Detta görs genom t.ex. 
samarbete med arbetsförmedlingen och 
kommunens funktion "Vägvalet" genom att 
försöka ta emot ett flertal praktikanter. 

Ekonomisk hållbarhet 

Vi tar ett samhällsekonomiskt ansvar genom 
att betrakta våra fastigheter som långsiktiga 
investeringar. En förutsättning för det är att vi 
genom ansvarsfull fastighetsförvaltning, gen
om bra skötsel och genom att utveckla 
attraktiviteten i våra bostäder och lokaler också 
skapar en stabil ekonomisk utveckling. Det 
skapar handlingsfrihet och möjligheter att 
bygga nya bostäder och lokaler. 
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Miljöansvar 

Klimat- och miljöfrågorna är en självklarhet som 
vi måste börja att förhålla oss mycket mer till. 
Som ett kommunalägt företag finns en styrka i att 
kunna agera långsiktigt. Vad vi gör har betydelse 
för klimatet i stort, men också för lokalsamhället, 
liksom för vår och våra hyresgästers ekonomi 
och välmående. Som ett steg i detta har vi ett 
samarbete med företaget Ticspac där de på vår 
bekostnad sätter upp miljövänliga avfallspåsar 
och soptunnor till hundägare för att både värna 
om miljön och för att förbättra utemiljön ute i våra 
bostadsområden. 

Att involvera hela organisationen, både medar
betare och hyresgäster, och se till helheten utgör 
en stark framgångsfaktor, vilket vi behöver börja 
arbeta ännu mer med framgent. 

Samverkan och utbyte med olika intressenter 

Vi vill bl.a. på detta sätt förmedla vårt affärs
mässiga samhällsansvar till våra ägare, samar
betspartners, kunder och andra intressenter. 
Våra intressenter påverkar och påverkas av 
företagets sätt att agera. Därför vill vi också 
utveckla ansvaret ytterligare. Tillsammans kan vi 
ta ett ännu större ansvar genom att vara ett 
föredöme, ställa krav vid upphandlingar, föra 
dialog och samarbeta. 

Våra samarbeten och nätverk är många på såväl 
lokal, regional som nationell nivå. Utbyte av 
ideer, nya infallsvinklar, åsikter och intressen tas 
varje dag i beaktande när vi arbetar med att göra 
Tingsryd till en attraktiv kommun att bo, leva och 
verka i. 

Bra arbetsmiljö 

Vi värderar våra medarbetare högt och utan 
deras engagemang och drivkraft är vi ingenting. 
Därför är det en förutsättning att våra 
medarbetare trivs och mår bra. Det är då man 
känner engagemang och vilja att utföra ett bra 
arbete som utvecklar både företaget, kommunen 
och den dagliga verksamheten ute bland våra 
hyresgäster på såväl kort som lång sikt. Detta är 

· av största vikt i vårt kommande utvecklings
arbete för att skapa en attraktiv arbetsplats med 
medarbetare som trivs. 
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Energis pararbetet 

Efter det att SABO:s Skånealternativets energi
utmaning för att spara 2,5 % per år upphört 
2016 har Stiftelsen fortsatt att arbeta efter 
samma målsättning som tidigare. Stiftelsen har 
till och med 2017 sparat 23,9 % vilket är 
oförändrat jämfört med 2016. Under 2017 har 
Stiftelsen haft lägre vakansgrad vilket påverkar 
energiförbrukningen genom ökad förbrukning. 
Stiftelsen hade en energiförbrukning på 155 
kWh/m2 2007 som minskat till 120 kWh/m2 

2017. 

Två solcellsanläggningar, 7 kW har installeras 
på Bygdegårdsvägen i Rävemåla och Krok
vägen i Konga. Vi kommer att fortsätta utbygg
naden av våra solcellsanläggningar under 
2018. I nuläget har vi solceller med en effekt på 
54kW installerade på olika fastigheter i Tings
ryd , Ryd, Konga och Rävemåla. Under 2017 
installerades 14 kW och under 2018 är 10 kW 
inplanerat än så länge. 

OVK-besiktningar och tillkommande åtgärder 

Energiförbrukning 2007-2017 
• Tingsrydsbostäder 

energiförbrukning 
• Genomsnitt 

Skåneinitiativet 
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Energiförbrukning 2007-2017 

- Genomsnitt SABO-företagen 2016 

-+-Tingsrydsbostäder 2017 

har utförts i ett stort antal fastigheter i hela 150 -t--".--..::----------------1 
kommunen. Arbetet fortsätter 2018. 

Utbyte till LED-belysning i allmänna utrymme, 
bland annat tvättstugor, trapphus och källare 
sker fortlöpande. 

Det kommer ske en inventering av cirkulations
pumparna i fastighetsbeståndet där gamla 
oreglerade pumpar efterhand kommer att bytas 
ut till nya tryckstyrda pumpar med varvtals
reglering. 

I samband med att vi installerar effektivare be
lysning och byter ut äldre tvättmaskiner mot 
nya energisnåla kommer vi även att se över 
våra huvudsäkringar på fastigheterna. Då 
effekten ändras drastiskt vid byte från gammalt 
till nytt har många nätanslutningar blivit över
dimensionerade. 

Under år 2018 kommer det planerade energi
spararbetet att fortsätta med ny energi i 
samarbete med Tingsrydsbostäder AB:s nye 
energi ingenjör. 
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Ekonomi 

Stiftelsen visar ett resultat på 4 768 tkr för verk
samhetsåret 2017 (2 255 tkr). Det allmänna ut
hyrningsläget har sett över hela året varit väldigt 
bra, ökningen i hyresbortfallet beror till stor del 
på en viss tröghet i uthyrningen av det nybyggda 
lägenheterna i Väckelsång. Hyresbortfallet har 
ökat från 1 473 tkr till 1 552 tkr, i hyresbortfallet 
ingår även hyresrabatter. Resultatet har på
verkats positivt av betydligt lägre kostnader för 
räntor. Borgensavgiften till Tingsryds kommun är 
fortsatt 0,5 %. 

I resultatet finns en engångsintäkt på ca 3 mkr 
som avser försäkringsersättning för det brand
skadade taket på Ebbalyckevägen i Tingsryd. I 
samband med detta har en nedskrivning på 1, 1 
mkr gjort på grund av det förstörda taket och 
lägenheten. 

Kostnader för planerat underhåll har minskat 
med 0, 1 mkr till 7,7 mkr. Detta ligger i nivå med 
den ökade nivån som togs fram i budgeten för 
2017 jämfört med tidigare år. Kostnader för 
reparationer har bara ökat med 0,2 mkr under 
2017. Total kostnad för reparationer på 61 kr/m2. 

Räntekostnaderna har fortsatt att minska under 
2017 med 1,2 mkr till 3, 7 mkr, detta beroende på 
det historiskt låga ränteläge som just nu råder. 
Stiftelsen balansomslutning är på 320 020 tkr. 

Soliditet 

Det har varit en positiv utveckling av Stiftelsens 
soliditet, den har ökat från 13,3 % till 14, 7 % 
vilket är en ökning med 4,9 % på fem år. Mellan 
2009 och 2017 har Stiftelsen investerat för ca 
186 mkr i större och mindre investeringar, av 
detta har Stiftelsen självfinansierat ca 68 %. 

Likviditet 

Stiftelsen har en checkkredit på 10 Mkr hos 
Swedbank. Vid årets slut har Stiftelsen inte 
behövt utnyttja den. Stiftelsen har en likviditet 
på 7,2 mkr vid årets slut. De långfristiga 
skulderna uppgick vid årets slut till 254,3 mkr. 
Genomsnittsräntan uppgick till 1, 15 %, vi ser en 
sänkning av denna under 2018. 
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Framtiden 

Under 2018 kommer Stiftelsen efter att 
stadgeändringarna nu gått igenom att försöka 
sälja vissa fastigheter för att frigöra kapital så att 
byggandet av fler bostäder kan ske inom en snar 
framtid. 

Stiftelsens samtliga fastigheter ska vara an
slutna med fiber senast 2020, detta arbete 
fortlöper enligt den tidsplan som satts upp. 

Stiftelsen kommet att fortsätta att aktivt arbetat 
med en minskning av energibehovet via olika 
energisparåtgärder och olika energieffekt
iviseringar. Resultatet av detta arbete innebär en 
betydande minskning av energianvändning och 
därmed också utsläpp av växthusgaser. 

Arbeta aktivt för att nå en ekonomisk ställning 
som medger utveckling och investeringar utan 
ägartillskott, genom att arbeta på att driftseffekt
ivisera och underhålla våra fastigheter väl. Ta 
genomtänkta och affärsmässiga beslut vid 
investeringar, att utveckla och bibehålla vår 
kompetenta personal samt genom att spara 
överskottsresultat under goda år för att sedan 
investera och nyttja dessa medel vid sämre tider. 

Stiftelsen bedriver en aktiv bevakning av 
utvecklingen på räntemarknaden som i 
nuläget är väldigt gynnsam. Vi gör en 
kontinuerlig uppdatering av låneportföljen allt 
enligt den av styrelsen antagna finansierings
policyn. Syftet med en aktiv finansierings
strategi är att stiftelsen inte ska utsättas för 
onödiga och oförutsedda risker, men också 
för att skapa förutsättningar för en god och 
stabil framtida ekonomi. 

Vinstdisposition 

Till styrelsens förfogande står: 

Balanserade vinstmedel: 15 506 tkr 
Arets vinst 4 768 tkr 

Totalt kronor 20 274 tkr 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen balanseras 
i ny räkning. 

Resultatet av Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
verksamhet samt dess ekonomiska ställning 
framgår av följande resultaträkning, balans
räkning och kassaflödesanalys. 

JGrundfond ,Reservfond I övrigt fritt kapital Tot. eget kapital I 
Eget kapital 2017-01-01 I 2 282 j 20 199 15 506 37 988 

Arets resultat I ol 0 4 768 ' 4 7681 

Eget kapital 2017-12-31 , 2 2821 20 199 20 274 42 755 

Fem år i sammandrag 
2017 2016 2015 2014 2013 

Intäkter 72 224 69 241 70 641 66433 64 938 
Resultat 4 768 2 255 2 814 2 254 564 
Underhåll -7 748 -7 880 7 632 6638 10 116 
Driftskostnader -32 505 -32 471 31 831 29 510 30244 
Räntekostnader 3 703 4 917 6124 6 918 7 363 
Kassaflöde från den 14 694 17 042 16 119 16 331 10 498 
löpande verksamheten 

Investeringar 21 791 16 971 15 746 12 882 7 708 
Balansomslutning 320 020 308 599 303 269 297 071 292 764 
Soliditet 14,7% 13,3% 12,5% 11,1% 9,9% 
Flyttningsfrekvens 20,0% 18,0% 20,7% 20,5% 20,6% 

Nyckeltalsdefinitioner finns i not 1 redovisningsprinciper. 
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RESUL TATRÄKNING (tkr) 

not 2017 2016 

Nettoomsättning 
Hyres intäkter 5,6 67 927 66 593 
övriga förvaltningsintäkter 7 4 297 2 648 
Summa nettoomsättning 72 224 69 241 

Fastighetskostnader 
Underhållskostnader 8 -7 748 -7 880 
Driftskostnader 9 -32 505 -32 471 
Fastighetsskatt -875 -836 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar -11 362 -10 880 
Nedskrivningar -1 100 -821 

Bruttoresultat 18 634 16 353 

Centrala administrations- och 10, 11 -5 395 -6 392 
försäljningskostnader 

Rörelseresultat 13 239 9 961 

Finansiella poster 
Utdelning på aktier och andelar 2 2 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 75 84 
Räntekostnader och liknande resultatposter -3 703 -4 917 
Borgensavgift -1 225 -1 226 
Summa finansiella poster -4 851 -6 057 

Resultat efter finansiella poster 8 388 3 904 

Bokslutsdispositioner 
Avsättning periodiseringsfond -1 644 -976 

Resultat före skatt 6 744 2 928 

Skatt på årets resultat 12 -1 976 -673 

Resultat 4 768 2 255 
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BALANSRÄKNING (tkr) 

Not 2017-12-31 2016-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 13 299 776 288 335 
Markanläggningar 14 532 607 
Inventarier 15 5 330 5 270 
Pågående ombyggnationer 16 2 251 1 491 
Pågående nybyggnationer 16 0 2 857 
Summa materiella tillgångar 307 889 298 560 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepapper 17 40 40 
Andra långfristiga fordringar 17 219 227 
Summa finansiella anläggningstillgångar 259 267 

Summa anläggningstillgångar 308 148 298 827 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kund- och hyresfordringar 782 774 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 18 3 851 484 
Summa kortfristiga fordringar 4 633 1 258 

Kassa och bank 19 7 239 8 410 

Summa omsättningstillgångar 11 872 9 772 

Summa tillgångar 320 020 308 495 
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BALANSRÄKNING (tkr) 

Not 2017-12-31 2016-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Bundet eget kapital 
Grundfond 2 282 2 282 
Reservfond 20 199 20 199 

Summa bundet eget kapital 22 481 22 481 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 15 506 13 251 
Arets resultat 4 768 2 255 

Summa fritt eget kapital 20 274 15 506 

Summa eget kapital 42 755 37 987 

Obeskattade reserver 20 5 415 3 771 

Avsättningar 
Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser 3 016 3 334 
Uppskjuten skatt 2 1 792 1 398 
Summa avsättningar 4 808 4 732 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 21 193 000 160 000 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 21 61 270 88 172 
Förskottsbetalda kundfordringar 3 586 3 576 
Leverantörsskulder 5 713 6 758 
Skatteskulder 332 379 
Övriga kortfristiga skulder 22 1 260 1 382 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 23 1 881 1 738 
Summa kortfristiga skulder 74 042 102 005 

Summa eget kapital och skulder 320 020 308 495 
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KASSAFLÖDESANAL YS (tkr) 

Löpande verksamhet 

Resultat efter finansiella poster 

Not 

Av- och nedskrivningar mm. som belastat resultatet 
Skatter, avsättningar och reavinster 
Kassaflöde före förändringar av rörelsekap. 

Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordr. 
Ökning(+)/ minskning(-) av rörelseskulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesteringsverksamhet 
Förvärv av fastigheter 
Förvärv av inventarier 
Förändring finansiella anläggningstillgångar 
Fastighetsförsäljning 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 

Finansieringsverksamhet 
Ökning av långfristiga lån 
Inlösen av långfristiga lån 
Amortering av långfristiga lån 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Summa likvida medel vid årets slut 
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2017 

8 388 
12 462 
-1 900 
18 950 

-3 375 
-1 061 
14 514 

-20 938 
-853 

8 
0 

-21 783 

96 172 
-89 972 

-102 
6 098 

-1 171 

8 410 

7 239 

2016 

3 904 
11 701 

-594 
15 011 

-141 
2172 

17 042 

-15 836 
-1 135 

-18 
0 

-16 989 

58 476 
-58 372 

-104 
-104 

-51 

8 461 

8 410 
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Not 1 Redovisningspri nci per 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar.I anskaffningsvärdet ingår 
förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. 
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. 

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna som fastigheter har skillnaden i förbrukningen 
av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i 
komponenter vilka skrivs av separat. 

Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den 
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas 
som kostnad i resultaträkningen. 

Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffningstillfället i då rådande prisnivå. 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier, verktyg och installationer 

Nyttjandeperiod 

5-10 år 
5-10 år 

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är 
byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms 
som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på 
byggnader: Nyttjandeperiod 
- Stomme 100 år 
- Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm 40-50 år 
- Hissar, ledningssystem 15-25 år 
- Övrigt 10-50 år 

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i 
andra företag 
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än 
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 
Om det inte går att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärde beräknas återvinnings
värdet för hela den kassagenererande enhet som tillgången hör till. 

Atervinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden 
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller 
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga 
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning 
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den 
senaste nedskrivningen har förändrats. 

Leasing 
Leasetagare 
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. 
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Operationella leasingavtal 
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men 
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över 
leasingperioden. 

Poster i utländsk valuta 
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas 
inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. 

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster 
redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer. 

Finansiella tillgångar och skulder 
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument 
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1. 

Redovisning i och borttagande från balansräkningen 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i 
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den 
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när 
de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part 
och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort 
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört. 

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive 
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. 

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det 
belopp som beräknas inflyta. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde 
med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar. 

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. 

Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid bedömning av nedskrivningsbehov anses 
företagets finansiella instrument som innehas för riskspridning ingå i en värdepappersportfölj och 
värderas därför som en post. 

Värdering av finansiella skulder 
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till 
upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivränte
metoden. 

Ersättningar till anställda 

Avgiftsbestämda planer 
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som 
skuld. 

Förmånsbestämda planer 
Företag har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012: 1. 

Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att 
avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen. 
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Skatt 
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell 
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och 
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt 
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser. 

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas 
inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas 
som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla 
temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. 
Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas 
återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är 
beslutade per balansdagen och har inte nuvärdeberäknats. 

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att 
återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas 
varje balansdag. 

Intäkter 
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning 
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att 
erhållas, med avdrag för rabatter. 

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - löpande räkning 
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och 
material levereras eller förbrukas. 

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - fast pris 
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt när 
arbetet är väsentligen fullgjort (färdigställandemetoden). 

Färdigställandegraden beräknas som utfört arbete 

Ränta och utdelning 
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt 
kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden. 

Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalningen har säkerställts. 

Koncernbidrag och aktieägarfil/skott 
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. 
Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt. 

Aktieägartillskott som lämnas utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument erhållits i 
utbyte redovisas i balansräkningen som en ökning av andelens redovisade värde. 

Nyckelta/sdefinitioner 
Soliditet 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. 
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Not2 Uppskjuten skatt 

2017-12-31 Not Skattemässigt restvärde Skillnad Årets skillnad Total skillnad Bokföringsmässigt restvärde 

Tillgångar 
Fastigheter 13 291 537 6 353 1 887 8 240 299 777 
Summa Tillgångar 291 537 6 353 1 887 8 240 299 777 

Avsättningar 
Uepskjuten skatt 1 398 42 352 1 792 
Summa avsättningar 1 398 42 352 1 792 

2016-12-31 Not Skattemässigt restvärde Skillnad Årets skillnad Total skillnad Bokföringsmässigt restvärde 
Tillgångar 
Fastigheter 
Summa Tillgångar 

Avsättningar 
Uppskjuten skatt 
Summa avsättningar 

Not3 

13 282 804 6164 
282 804 6164 

1 356 0 
1 356 0 

Uppskattningar och bedömningar 

189 6 353 
189 6 353 

42 1 398 
42 1 398 

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden 
och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande risk för en 
väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också bedömn
ingar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning. 

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande 
förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för 
att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. 

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar 
och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisade i resultaträkningen under det räkenskapsår 
som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande 
räkenskapsår. 
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Noter och kommentarer till resultaträkningen (alla belopp i tkr) 

Not4 
Personal 2017 

Medelantalet anställda 20 
SUMMA 20 

2016 

22 
22 

VD har rätt till 12 månaders full lön vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Vid uppsägning 

från VD:s sida gäller 6 månaders uppsägningstid. 

Av antalet anställda är 5 kvinnor (25,0 %) och 15 män (75,0 %). 

Av styrelsens totala antal ledamöter (5) är 1 kvinna. övrig företagsledning en kvinna (1 kvinna) 

Det totala antalet sjukfrånvaro uppgick 1,61 % (3,05 %) av ordinarie arbetad tid. Av dessa består 

11 ,8 % (11,4 %) av långtidssjukskrivningar (längre än 60 dagar). 

Not5 
Hyresintäkter 2017 2016 

Bostäder 61 874 60 579 
Lokaler 5 767 5 684 
Garage 827 827 
Tillval 1 011 976 
SUMMA 69 479 68 066 

Not6 
Hyres bortfall 2017 2016 

Bostäder -1 053 -980 
Lokaler -355 -329 
Garage -108 -109 
Hyresrabatter -36 -55 
SUMMA -1 552 -1 473 

Not 5 och 6 
Hyresintäkter netto 2017 2016 

Bostäder 60 785 59 544 
Lokaler 5 412 5 355 
Garage 719 718 
Tillval 1 011 976 
SUMMA 67 927 66 593 
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Not7 
Övriga förvaltningsintäkter 2017 2016 

Ersättning från hyresgäster 257 229 
Återvunna hyror 127 78 
Reavinster maskiner 0 135 
Sålda tjänster 876 1 879 
Försäkringsersättning brand 3 027 0 
Övriga intäkter 10 327 
SUMMA 4 297 2 648 

NotB 
Underhållskostnader 2017 2016 

Bostäder -4 697 -3 845 
Lokaler -93 -69 
Utomhus -1 666 -1 798 
Gemensamt underhåll -1 292 -2 168 
SUMMA -7 748 -7 880 

Not9 
Driftskostnader 2017 2016 

Fastighetsskötsel, personalkostn. -5 763 -6 444 
Fastighetsskötsel, övr. kostnader -1 978 -2 334 
Kostnader för tillval & bostadsanp. -457 -405 
Uttagsskatt -1 168 -1 276 
Reparationer -4 988 -4 757 
Vatten -3 854 -3 893 
Fastighetsel -2 415 -2 334 
Uppvärmning -7 651 -7 367 
Sotning, rensning ventilation -98 -115 
Obligatoriska besiktningar -207 -391 
Sophantering, miljöavgift -1 652 -1 677 
Försäkrings kostnader -387 -366 
Försäkringsskador -641 -90 
Avskrivna fordringar -83 -108 
Befarade kundförluster -98 -88 
Hyressättningsavgift/boinflytande -153 -151 
Fiberanslutning/kabel-TV -754 -519 
Pensions kostnader -158 -156 
Summa . -32 505 -32 471 

Not10 
Centrala administrations- 2017 2016 
och försäljningskostnader 
Personalkostnader -3 100 -3 776 
övriga kostnader -2 295 -2 616 
Summa -5 395 -6 392 
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Not11 
Arvode och ersättningar till revisorer 2017 2016 

PwC, [Björn Bergljung] 
Revisionsuppdrag 58 40 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 11 77 
KPMG, [Michael Johansson] 
Revisionsuppdrag 35 0 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraqet 0 0 

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i 
enlighet med överenskommelse eller avtal. 

Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt 
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

Not12 
Skatt 2017 2016 

Skatt årets resultat -1 085 -657 
Skatt hänförlig till tidigare år -497 26 
Uppskjuten skatt på temporära skillnader -394 -42 
SUMMA -1 976 -673 
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Noter och kommentarer till balansräkningen (alla belopp i tkr) 

Not 2017 2016 

13 Byggnad och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 444 721 432 972 
Nyanskaffningar/omklassificeringar 23 035 11 749 
Försäljningar/utrangeringar -1 200 0 
Summa anskaffningsvärden 466 556 444 721 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan -151 700 -141 642 
Försäljningar/utrangeringar 100 0 
Arets avskrivn. enl. plan byggnader -10 494 -10 058 
Summa avskrivn. enl. plan -162 094 -151 700 
Ackumulerade nedskrivningar -4 686 -3 865 
Försäljningar 0 0 
Arets nedskrivningar 0 -821 
Summa nedskrivningar -4 686 -4 686 

Redovisat värde vid årets slut 299 776 288 335 
Taxeringsvärde byggnader 207 994 207 994 
Taxeringsvärde mark 39148 39148 
Totala investeringsbidrag 14 758 14 758 

14 Markanläggningar 

Ackumulerade anskaffningsvärden 1 501 1 501 
Nyanskaffningar/omklassificeringar 0 0 
Summa anskaffningsvärden 1 501 1 501 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan -894 -819 
Arets avskrivn. enl. plan markanläggningar -75 -75 
Summa avskrivn. enl. plan -969 -894 

Redovisat värde vid årets slut 532 607 

15 Inventarier 

Ackumulerade anskaffningsvärden 12 893 17 412 
Nyanskaffningar 853 1 135 
Utrangeringar 0 -5 654 
Summa anskaffningsvärde 13 746 12 893 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan -7 623 -12 499 
Utrangeringar 0 5 623 
Arets avskrivn. enl. plan -793 -747 
Summa avskrivn. enl. plan -8 416 -7 623 
Redovisat värde vid årets slut 5 330 5 270 
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Not 2017 2016 

16 Pågående nyanläggningar 

Ombyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 1 491 11 
Nyanskaffningar 6 237 12 045 
Om klassificeringar -5 477 -10 565 
Redovisat värde vid årets slut 2 251 1 491 

Nybyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 2 857 250 
Nyanskaffningar 10 453 2 607 
Om klassificeringar -13 310 0 
Redovisat värde vid årets slut 0 2 857 

17 Värdepapper 
Andel i HBV 40 40 
Fordringar 
Innestående återbäring HBV 219 227 
Summa 259 267 

18 Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

Upplupen ränteintäkt 0 0 
Förutbetalda försäkringar 311 341 
övriga upplupna intäkter 3 540 143 
Summa 3 851 484 

19 Kassa och bank 

Bank 6483 6 811 
Plusgiro 756 1 599 
Summa 7 239 8 410 
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Not 2017 2016 

20 Obeskattade reserver 
Avsatt räkenskapsår 2013 232 232 
Avsatt räkenskapsår 2014 989 989 
Avsatt räkenskapsår 2015 1 574 1 574 
Avsatt räkenskapsår 2016 976 976 
Avsatt räkenskapsår 2017 1 644 0 
Totalt till kreditinstitut 5 415 3 771 

21 Skulder till kreditinstitut 

Skulder som förfaller inom 1 år efter balansdagen: 

Skulder till kreditinstitut 61 270 88 172 
Summa 61 270 88172 

Skulder som förfaller senare än 1 år men senast 
5 år efter balansdagen: 

Skulder till kreditinstitut 193 000 160 000 
Summa 193 000 160 000 

Totalt till kreditinstitut 254 270 248172 

Lånestruktur och räntebindningstid 

Ar Lånebelopp Genomsnittsränta % Andel av lån i % 

Rörliga 26 270 1,20 10,3 
2018 35 000 1,83 13,8 
2019 61 000 1,93 24,0 
2020 47 000 0,64 18,5 
2021 50 000 0,67 19,7 
2021 35 000 0,66 13,8 

Tot. 254 270 1,15 100,0 

Normalt förnyas lånen genom omskrivning. 

22 Övriga kortfristiga skulder 

Mervärdesskatt 230 294 
Arbetsgivaravgift 600 607 
Uttagsskatt 264 304 
Personalens källskatt 166 177 
Summa 1 260 1 382 
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Not 

23 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

Upplupna löner 
Upplupna semesterlöner 
Upplupna sociala avgifter 
Särskild löneskatt och avkastningsskatt 
Upplupna räntekostnader 
övriga upplupna kostnader 
Summa 

24 Ställda panter och eventualförpliktelser 

Fastighetsinteckningar 
Ansvarsförbindelser Fastigo 
Summa 

2017 

35 
599 
229 

57 
285 
676 

1 881 

12 584 
0 

12 584 

25 Upplysningar avseende uppställningsform för resultaträkningen 

Vi har valt att tillämpa FastBAS uppställningsform för resultaträkningen. 
FastBAS utarbetas i samarbete mellan SABO och Fastighetsägarna. 
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2016 

66 
589 
226 
137 
474 
246 

1 738 

12 584 
130 

12 714 



Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

Tingsryd 2018-02-26 

Patrick Ståhlgren 
Ordförande 

~~iJJ;~-n 
Thomas Lundström 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-03-27 

Sven-Erik Svensson 

KPMGAB 

Michael Johansson 
Auktoriserad revisor 

qi~ s:~::: 'hut~ 
Vice ordförande 

~L/1~,.u 

25 

v~~~---
Victoria Magnesson 
Verkställande ledamot 

Börje Johansson 



Ärende 15 

Årsredovisning 2017 Stiftelsen 

Tingsryds socialnämnds 

samfond 



   TJÄNSTESKRIVELSE  1(1) 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 2018-02-14 
 
Daniel Gustafsson 
0477 441 26  
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

 Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 
 
 
Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Tingsryds kommuns social-
nämnds samfond 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning 2017 för Stiftelsen Tingsryds kommuns social-
nämnds samfond och skriver under densamma, samt överlämnar den till revisorerna för gransk-
ning. 
 
 
Beskrivning av ärendet 

Ekonomiavdelningen översänder redovisningen för räkenskapsåret 2017 avseende Stiftelsen 
Tingsryds kommuns socialnämnds samfond, för godkännande och underskrift av alla ordinarie 
ledamöter.  
 
 
Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts hos ekonomiavdelningen, Kommunledningsförvaltningen. 
 
 
Beslutsunderlag 

Stiftelsen Tingsryds kommuns socialnämnds samfond, årsredovisning för räkenskapsåret 2017. 
 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Ekonomiavdelning 
Revisorer 
 
 
 
 
 
Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

~Tingsryds 
~kommun 



2018-02-13 

 
 
 

    
 

 

  

Stiftelsen Tingsryds kommuns 
socialnämnds samfond 
ORGANISATIONSNUMMER 829502-5707 
 
ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2017 

Tingsryds 
kommun 



 
1 

 

Innehåll 
Förvaltningsberättelse ................................................................................................................ 2 

Allmänt om verksamheten ...................................................................................................... 2 

Främjande av ändamål ............................................................................................................ 2 

Händelser under räkenskapsåret ............................................................................................. 2 

Flerårsöversikt ........................................................................................................................ 2 

Resultaträkning ........................................................................................................................... 3 

Balansräkning ............................................................................................................................. 4 

Noter ....................................................................................................................................... 5 

Underskrifter .............................................................................................................................. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

 

Förvaltningsberättelse 
 

Allmänt om verksamheten 
Tingsryds socialnämnds samfond bildades genom permutation av ett antal mindre fonder, 
beslut i kammarkollegiet 1982-12-30. 

 

Främjande av ändamål 
Av den årliga avkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Den återstående delen av 
nettoavkastningen disponeras för utdelning under påföljande år. Avkastning som inte används under 
påföljande år reserveras för utdelning under kommande år. 

Efter beslut i socialnämnden föreslås utdelning enligt samfondens stadgar enligt följande ändamål: 

• ekonomisk hjälp till behövande ålderspensionärer och handikappade med särskilda behov och 
boende inom kommunen 

• ekonomisk hjälp till sjuka och behövande, boende inom kommunen 
• ekonomisk hjälp till sjuka och handikappade barn inom kommunen 
• ekonomisk hjälp till sjuka eller eljest behövande bosatta inom kommunen och som icke kan 

erhålla hjälp från samhället eller anhöriga 
• traktering och trivselbefrämjande åtgärder på kommunens servicehus för äldre 
 

Händelser under räkenskapsåret 
Under 2017 har inga medel utdelats ur fonden och därmed har inga ändamål främjats. 

 

Flerårsöversikt 
 

År 2017 2016 2015 2014 

Stiftelsens intäkter 0 0 0 2 059 

Förvaltningsresultat – 700 – 699 – 955 – 700 

Årets resultat – 700 – 699 – 955 1 359 

 

Eget kapital 533 078 533 778 533 852 533 716 

Förmögenhet 533 077 533 777 534 477 538 253 

 

Fritt eget kapital – 74 625 1 580 3 178 

Beviljade anslag – 699 – 955 – 2 821 – 4 100 
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Resultaträkning 
 

RESULTATRÄKNING (kr) Not 2017 2016 

Stiftelsens intäkter   

Utdelningar  0 0 

Ränteintäkter  0 0 

Övriga finansiella intäkter  0 0 

Summa stiftelsens intäkter  0 0 

Stiftelsens kostnader   

Övriga externa kostnader  – 700 – 700 

Personalkostnader (inkl. styrelsearvode)  0 0 

Summa stiftelsens kostnader  – 700 – 700 

Förvaltningsresultatet  – 700 – 700 

Skatt på årets resultat  0 1 

Årets resultat  – 700 – 699 
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Balansräkning 
 

BALANSRÄKNING (kr) Not 2017 2016 

Stiftelsens tillgångar   

Omsättningstillgångar   

Likvida medel  533 077 533 777 

Summa omsättningstillgångar  533 077 533 777 

Fordringar   

Skattekonto  1 1 

Summa fordringar  1 1 

Summa tillgångar  533 078 533 778 

   

Eget kapital och skulder   

Eget kapital  2  

Bundet eget kapital  533 852 533 852 

Fritt eget kapital  – 74 625 

Årets resultat  – 700 – 699 

Summa eget kapital  533 078 533 778 

Skulder   

Kortfristiga skulder  0 0 

Skatteskuld  0 0 

Summa skulder  0 0 

Summa eget kapital och skulder  533 078 553 778 
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Noter 
 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Årsredovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2016:10 (K2) Årsredovisning i mindre företag. Årsredovisningen 
upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2016:10 (K2) Årsredovisning i mindre 
företag. Vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast 
föregående räkenskapsåret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 2 Förändringar i eget kapital 
 
  

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 
Eget kapital vid årets början 533 852 625 
Årets resultat  – 74 
Eget kapital vid årets slut 533 078 551 
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1 Verksamhetsberättelse 

Omorganisation 
För kommunledningsförvaltningen har året 2017 i hög grad präglats av genomförandet av den 
förändrade organisation som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2016. Den nya 
organisationen, såväl politisk organisation som tjänstemannaorganisation, har införts 
successivt under året. Andra viktiga fokusfrågor under året har varit bland annat 
kompetensförsörjning, bostäder och näringslivsklimat. 

  

  

1.1 Uppdrag 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för den 
sammantagna verksamhetens utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen ska leda och 
samordna kommunkoncernen i syfte att förverkliga kommunfullmäktiges mål och vision samt 
ha uppsikt över kommunens nämnder och företag (uppsiktsplikt). Kommunstyrelsens 
förvaltning är kommunledningsförvaltningen. 

Kommunledningsförvaltningen (KLF) har inom de ramar och direktiv som kommunstyrelsen 
anger ansvaret för att leda, stödja, samordna, följa upp och utveckla kommunens verksamhet 
utifrån en helhetssyn. Genom att vara det pådrivande navet i kommunens utveckling av ett 
attraktivt och hållbart samhälle kan förvaltningen bidra till förverkligandet av kommunens 
vision. 

Vid årets ingång bestod förvaltningen av avdelningarna kansliavdelning, 
utvecklingsavdelning, ekonomiavdelning och personalavdelning. Utifrån fullmäktiges beslut 
om förändrad organisation tillkom arbete- och lärandeavdelningen från och med 1 april. 
Denna avdelning arbetar inom områdena integration, folkhälsa, individ- och familjeomsorg 
och vuxenutbildning. 

Sedan 1 april ingår även teknisk avdelning i kommunledningsförvaltningen. Den tekniska 
avdelningen innehåller stora delar av f d samhällsbyggnadsförvaltningen samt IT-enheten. I 
den politiska organisationen har tekniska avdelningen under 2017 tillhört 
samhällsbyggnadsnämnden, varför denna verksamhet redovisas under 
samhällsbyggnadsnämnden i 2017 års årsredovisning. Från och med 1 januari 2018 ingår den 
tekniska avdelningens verksamheter i kommunstyrelsens ansvarsområde. 

  

1.2 Omvärld 

Digitaliseringen av samhället går vidare i allt snabbare takt. Bredbandsutbyggnaden fortsätter, 
inom olika organisationer ersätter man och/eller kompletterar tjänster med robotar, artificiell 
intelligens och automatiserade digitala tjänster. Inom alla samhällsområden får detta 
konsekvenser. Exempelvis så växer e-sporten, nya affärsmodeller och tjänster uppstår i rask 
takt och handeln blir allt mer global. Samtidigt innebär det också utmaningar vad gäller 
datasäkerhet, hantering och lagring av data och sårbarhet. Hela samhället står inför ett stort 
paradigmskifte som kräver både kunskap, kompetens och tillgång till teknik. 
 
Strömmen av flyktingar har minskat men den stora grupp som kom 2015 har i relativt stor 
utsträckning ej lyckats att etableras på arbetsmarknaden. Detta är särskilt bekymmersamt då 
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året har kännetecknats av högkonjunktur och kompetensbrist. Bristen på bostäder fortsätter att 
vara ett problem i hela landet och även i Tingsryd. Under 2016-2017 har det byggts totalt 40 
bostäder i kommunen men fortfarande står över 600 personer i kö till en bostad. Merparten av 
dem som köar vill ha ettor eller tvåor. Sammantaget kan sägas att nyanländas etablering på 
arbetsmarknaden, bristen på kompetens och bristen på bostäder varit tre stora utmaningar i 
Tingsryd under 2017. 

Högkonjunkturen har fortsatt och det går mycket bra för företagen både lokalt och regionalt. 
Nyföretagandet har minskat något de senaste åren i kommunen och i Sverige som helhet 
under 2017 med 4 %. Antalet nyinflyttade företag i kommunen är ca 25 st. Endast två 
konkurser har registrerats under 2017. Totalt har det tillkommit 50 företag vilket ger en 
nettotillväxt med +2,8% för Tingsryds kommun 2017 vad gäller antalet företag. 

Inpendling och utpendling i kommunen är nästan lika stor och kommunens centrala läge 
mellan flera städer och universitet/högskolor gör att invånare har en stor regional 
arbetsmarknad inom räckhåll. 

I världen råder en global oro med bl a osäkerhet kring maktbalansen mellan världens ledande 
länder, brexit, återkommande terrordåd mm. Vatten fortsätter vara i fokus och vi pendlar 
mellan vattenbrist och översvämmade områden. Vattenfrågan ställer kommunen på stora prov 
då det krävs en helt annan beredskap för att säkra invånares service och säkerhet. 

  

  

1.3 Verksamhetens mål & utveckling 

1.3.1 Medborgare 

Hög tillgänglighet, gott bemötande och god information står ständigt på dagordningen i 
arbetet att säkra medborgarnas möjlighet till insyn och delaktighet i kommunens verksamheter 
och beslut. 

Årets "Öppet hus" i Medborgarkontoret/kommunhuset, bl a med en rad olika aktiviteter kring 
klimatfrågor, genomfördes 29 april. Medborgarkontoret fortsätter att utvecklas samtidigt som 
en utvärdering genomfördes under hösten. De verksamheter som har flest kontakter med 
alllmänheten har i början av året flyttats till kommunhuset på Torggatan 12 för att på så vis 
öka tillgängligheten och stärka samarbetet med Medborgarkontoret. 

Medborgardialog genomfördes vid tre tillfällen under hösten. Medborgardialogens fokus låg 
denna gång på frågor rörande trygghet och säkerhet. 

I augusti månad genomfördes en utbildningsdag i värdskap för politiker, chefer och 
medarbetare. Som en följd av utbildningen har arbete med revidering av kommunens 
värdegrund påbörjats under hösten. 

Förvaltningens arbete med det kommunövergripande målet om höjda resultat i skolan har 
främst varit fokuserat på personalavdelningens samarbete med bildningsförvaltningen 
avseende personal- och kompetensförsörjningen inom skola och förskola. Även 
utvecklingsavdelningens arbete för samverkan mellan skola och näringsliv är en viktig fråga i 
detta sammanhang. Likaså är arbete- och lärandeavdelningens samarbete med 
bildningsförvaltningen en viktig del i arbetet mot höjda resultat i skolan. 

 -
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1.3.2 Samhälle 

Arbetet med översiktsplanen har fortgått hela 2017 och och är i princip nu klart och föreligger 
för granskning. Syftet med planen är att vara en guide för utvecklingen i Tingsryds kommun 
fram till 2030. Ett bostadsförsörjningsprogram håller på att tas fram. Under åren 2016 och 
2017 har totalt 40 bostäder byggts i kommunen (sammanlagt för kommunal och privat regi), 
vilket gör att slutmålet om sammanlagt 100 nya bostäder i kommunen till år 2020 är inom 
räckhåll. 

Utbyggnaden av bredband fortsätter och ställer stora krav på Wexnet att hinna med i den takt 
som krävs. Tingsryds kommun har kommit en bit på väg på landsbygden men fortfarande 
återstår stora områden och i tätorterna krävs likaså ytterligare utbyggnad. 

I Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimat har kommunen fått en sämre ranking än 
föregående år och hamnar på plats 260 av landets 290 kommuner (2016 års ranking var plats 
200). Analysen av vad som är orsakerna till det sjunkande resultatet är att det handlar om flera 
saker. Dels har tjänsten som näringslivsutvecklare varit obesatt under en ganska lång period 
2016-2017, dels är företagen mindre nöjda med hur myndighetsutövningen hanteras där man 
från näringslivets sida önskar en mer rådgivande verksamhet. Frågan har fått hög prioritet 
under 2017 och arbete har lagts på att ta fram en ny näringslivsstrategi som kan vägleda i 
arbetet med företagsklimatet. 
I kommunen finns ett brett och aktivt föreningsliv med verksamhet i alla kommundelar. 
Under 2017 tog kommunfullmäktige beslut om ett nytt bidragssystem och en ny policy för 
föreningsbidrag och sponsring som implementeras under kommande verksamhetsår. 

  

 

1.3.3 Ekonomi 

Beslutsdelen i uppdraget Hållbar ekonomi avslutades under 2016 och arbetet har därmed gått 
in i verkställandefasen. För några beslut har verkställandet genomförts, medan verkställande 
pågår eller återstår att genomföra för andra beslut. Kommunstyrelsen och 
kommunledningsförvaltningen har en viktig roll att leda och samordna detta arbete. 

2016 års bokslut samt 2017 års budget och bokslut har inneburit en förstärkt ekonomisk 
ställning för kommunen jämfört med tidigare och det kan konstateras att fullmäktiges mål om 
god ekonomisk hushållning har uppfyllts för båda dessa år. För 2018 har fullmäktige fastställt 
en budget med resultatet +11,5 mkr, vilket motsvarar 1,6% av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning. Det innebär att fullmäktiges långsiktiga resultatmål om 2% inte 
uppfylls i budgeten för 2018, dock finns en marginal ner till fullmäktiges lägstanivå om 1%. 
Planerad amortering av låneskuld under 2018 är 20 mkr enligt budget. 

Kommunledningsförvaltningens bokslut för 2017 visar ett överskott på ca +5,8 mkr jämfört 
med budget. Den totala budgeten uppgick till 88,8 mkr, vilket innebär att överskottet 
motsvarar ca 6,6% av budgeten. De olika avdelningarna uppvisar följande resultat jämfört 
med budget: 

 Kommunchef/gemensamt -232 tkr (total budget 1 333 tkr) 
 Kansliavdelning +45 tkr (total budget 11 046 tkr) 
 Utvecklingsavdelning +1 357 tkr (total budget 13 791 tkr) 
 Ekonomiavdelning +671 tkr (total budget 5 930 tkr) 
 Personalavdelning +1 379 tkr (total budget 10 060 tkr) 

• 
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 Arbete- och lärandeavdelning + 2 613 tkr (total budget 46 663 tkr) 

Det relativt stora totala överskottet beror till övervägande del på personalvakanser i 
verksamheten till följd av personalomsättning under året. Förutom lägre personalkostnader 
innebär vakanser även mindre utfört arbete än planerat, vilket minskar även övriga kostnader. 
Överskottet inom arbete- och lärandeavdelningen är i första hand hänförbart till intäkter för 
uppdragsutbildning inom vuxenutbildningen. Noteras kan att överförmyndarverksamheten 
(kansliavdelningen) uppvisar ett underskott om ca -0,45 mkr. Inom arbete- och 
lärandeavdelningen kan noteras att låga kostnader och ett överskott om hela ca 3,1 mkr 
uppvisas för försörjningsstödet, vilket beror på att finansiering av försörjningsstöd för 
nyanlända sker genom schablonintäkter från migrationsverket. Det bör särskilt 
uppmärksammas att detta inte är en långsiktigt möjlig finansieringsform och att kommande 
kostnadsökningar därför är sannolika om sysselsättningen för nyanlända inte förbättras. 

  

  

 

Tabell verksamheter 

Ekonomi (tkr) 2015 2016 2017 

Intäkt 21708 30092 60616 

Kostnad -65110 -70673 -143603 

Årets resultat -43402 -40581 -82987 

Budget -44038 -42607 -88823 

Budgetavvikelse 636 2026 5836 

1.3.4 Medarbetare 

Arbetet med att minska sjukfrånvaron är en prioriterad fråga inom medarbetarperspektivet. 
Trots arbete med både rehabilitering och korttidsfrånvaro syns inga synliga resultat i 
sjuktalen. Trenden ser likadan ut över hela landet. Höstens vidareutbildning inom arbetsmiljö 
för chefer, skyddsombud och hälsoinspiratörer har haft fokus på ett hållbart medarbetarskap. 
Utbildningen syftade bland annat till att ge verktyg till att skapa trivsel, god kommunikation 
och arbetsglädje. Grundutbildning inom arbetsmiljö och hälsa har hållits enligt 
utbildningsplan för både arbetsledare och skyddsombud. Tingsryds kommun har tillsammans 
med Osby och Älmhults kommun gått in i ett ESF-projekt om hälsopromotion. Projektet 
omfattar ca 40 medarbetare i Tingsryd och är ett pilotprojekt som syftar till att testa olika 
metoder att arbeta med ohälsa integrerat i den vanliga arbetsdagen. Projektet kommer att pågå 
i två år. 

Rekrytering och arbete med personalförsörjning är också prioriterat område och ett nytt 
personalförsörjningprogram tagits fram. I programmet konstateras att bristyrkena är desamma 
både nationellt, regionalt och lokalt. För att kunna rekrytera och behålla medarbetare är det 
viktigt att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner och att kommunen framstår som en 
attraktiv arbetsgivare. Eftersom rekrytering varit i fokus har alla kommunens arbetsledare fått 
utbildning i rekrytering och intervjuteknik för att stärka kompetensen inom området. 

Kommunens ledning har utbildats i värdskap med särskild betoning på bemötande, service 
och kommunikation. 

Förvaltningen har under året haft en relativt stor personalomsättning, främst inom de 

• 
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administrativa delarna av verksamheten. Uppföljning av denna fråga har skett under hösten 
genom bland annat psykosociala enkäter på arbetsplatsnivå samt avgångssamtal. 
Avgångssamtalen har visat att omorganisationen och konsekvenser av den är en av flera 
orsaker till varför man valt att sluta. Andra orsaker är bland annat pension, pendling och nya 
intressanta jobberbjudanden. Resultaten i de psykosociala enkäterna visar goda resultat för 
trivsel och samarbete, men sämre resultat för arbetsmängd samt rutiner och riktlinjer. 
Resultaten av enkäterna har diskuterats på avdelningarna och handlingsplaner har tagits fram. 

 

1.3.5 Process 

I juni månad 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om ny politisk organisation, vilken 
införts successivt under perioden från 1 januari 2017 till 1 januari 2018. Som en följd av den 
förändrade politiska organisationen har även en relativt omfattande förändring av 
tjänstemannaorganisationen genomförts under samma period. Omorganisationen har inneburit 
ett omfattande arbete under året med bland annat anpassning av olika styrdokument, 
delegationsordningar etc. Omorganisationen har också, tillsammans med en hög 
personalomsättning under året, tydliggjort ett stort behov av ett intensifierat arbete med 
översyn och kvalitetssäkring av olika processer och arbetssätt inom flera av våra 
verksamheter. I samband med organisationsförändringen genomfördes också i början av året 
en omflyttning av förvaltningars och avdelningars placering i de båda administrativa 
byggnaderna på Torggatan 10 respektive 12 i Tingsryd. Syftet med omflyttningen är i första 
hand en ökad tillgänglighet för medborgarna för de verksamheter vars tjänster är frekvent 
efterfrågade från allmänheten. Omflyttningen innebär också ett mer effektivt lokalutnyttjande 
samt frigörande av lokalyta som nu kommer att ställas om till bostäder i centrala Tingsryd. 

Arbetet med Hållbar ekonomi innehöll ett antal områden som rörde översyn av 
arbetsprocesser, ansvarsfördelning med mera. Bland annat fastställdes nya styrdokument för 
kommunens bolag, vilka förtydligat och förstärkt ägarstyrningen och de kommunala 
uppdragen för bolagen. Andra nya styrdokoment som fastställdes inom ramen för arbetet med 
Hållbar ekonomi är bl a lokalförsörjningsstrategi, riktlinjer för budget och redovisning, digital 
agenda, utvecklingsstrategi och bredbandsstrategi. Implementering, tillämpning och 
genomförande av dessa dokument har fortgått i olika omfattning under 2017. 

Arbete med upphandling av två större verksamhetssystem har fortlöpt under året, dels 
verksamhetssystem för vård och omsorg och dels diarie- och ärendehanteringssystem. 
Upphandlingen av verksamhetsssystem för vård- och omsorg avslutades i slutet av året och 
införande av nytt system är planerat under 2018. Upphandling av diarie- och 
ärendehanteringssystem genomförs i början av 2018 och införande är planerat till 1 januari 
2019. 

Till följd av personalomsättning samt att omorganisationen tagit mycket tid i anspråk under 
året har arbetet med digitalisering och införande av e-tjänster tyvärr stått still under året. Detta 
arbete måste intensifieras under 2018. 

 

1.3.6 Sammanfattning 

På en kommunövergripande nivå syns en allmän tendens om fortsatt stora utmaningar inom 
flera av perspektiven i vår styrmodell. Strategiska frågor som framöver behöver vara i fokus i 
det kommunövergripande perspektivet är bland annat service gentemot näringsliv och 
medborgare, digitalisering, bostäder, bredband, skolresultat, integration, sjukfrånvaro, 

• 

• 
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rekrytering/personalförsörjning och arbetsmiljö samt kvalitetssäkring av arbetsprocesser. 
Flera av de strategiska frågorna hänger ihop och påverkar varandra, det är därför av stor vikt 
att arbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv. 

  

1.4 Framtid 

Genom arbetet med Hållbar ekonomi samt förändrad organisation för både politik och 
tjänstemän har en grund lagts för det fortsatta utvecklingsarbetet i kommunen. Dock återstår 
en lång väg för att nå målen inom många områden och under 2018 måste mycket fokus läggas 
på grundläggande kvalitetssäkring av processer och arbetssätt inom organisationen. För att 
kunna frigöra resurser för utvecklingsarbete är det av stor vikt att de grundläggande 
arbetsprocesserna fungerar tillfredsställande i organisationen. 

I budget 2018 är de tre kommunövergripande målen oförändrade jämfört med 2017: 

 höjda resultat i skolan 
 fler bostäder 
 mer bredband 

Alla förvaltningar och kommunala företag ska arbeta för att dessa mål ska uppnås. 
Kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen har ansvar för att leda och samordna 
detta arbete. 

  

  

1.5 Vision 

1.5.1 Vision 

”Utveckling, service och effektivitet i en attraktiv kommun” 
 
 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

 
Medborgare 

 Dialog, demokrati 
och delaktighet 

Ingen mätning har gjorts under 
bokslutsperioden. 

 Nöjd-Inflytande-Index 
helhetsbedömning, 
Medborgarundersökning 

 Hög tillgänglighet, 
god information, gott 
bemötande 

Ingen mätning har gjorts under 
bokslutsperioden. 

 Nöjd-Medborgar-
Index (bemötande och 
tillgänglighet), 
Medborgarundersökning 

 Aktiv ledning och 
samordning av den 
kommunala 
organisationen 

Ingen mätning har gjorts under 
bokslutsperioden. 

 Nöjd-Medborgar-
Index, NMI 

 Kvalificerat stöd och 
väl fungerande intern 
service till den 
kommunala 
organisationen 

Ingen mätning har gjorts under 
bokslutsperioden. 

 Nöjd-Intern-Kund-
Index (intern enkät mot 
kommunorganisation och 
politik) 

- - -
- -
- -
- -
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

 Bra utbud och kvalitet 
inom fritids- och 
kulturverksamhet 

Ingen mätning har gjorts under 
bokslutsperioden. 

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

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

 Samhälle  God service och bra 
förutsättningar för det 
lokala näringslivet 

Svenskt näringsliv presenterade i 
slutet av september sin årliga 
ranking av näringslivsklimatet i 
landets kommuner. Kommunens 
placering blev plats 260 av landets 
290 kommuner. Resultatet innebar 
en försämring med 60 platser 
jämfört med året före. 

Ingen mätning har gjorts i SKL:s 
insiktsmätning. 

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

 Svenskt Näringslivs 
ranking av kommunerna 

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

Ingen mätning har gjorts under 
bokslutsperioden 

 Nöjd-Region-Index, 
NRI , 
Medborgarundersökning 
2017 

 Ekonomi  God ekonomisk 
hushållning 

Fullmäktiges finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning avseende 
resultat, självfinansiering av 
investeringar samt amortering av 
låneskuld har uppfylls för 2017. 

 Resultat i % av 
skatteintäkter och 
generella statsbidrag 

 Självfinansiering av 
investeringar 

 Minskning av 
låneskulden 

 God kostnadskontroll 
och hög prognossäkerhet 
inom KLF 

2017 års resultat för KLF uppgick till 
+5,9 mkr jämfört med budget, vilket 
innebär att målet att hålla budget 
har uppfyllts med stor marginal. 
Dock innebar prognosen i 
delårsrapport 2 (+1,7 mkr) en 
relativt stor underskattning av 
resultatet. 

 KLF:s resultat med 
nettokostnader inom 
budgetramen 

 
Medarbetare 

 God arbetsmiljö och 
frisk personal 

Sjukfrånvaron för hela 
kommunorganisationen uppgick 
2017 till 7,4%. År 2016 uppgick 
sjukfrånvaron till 6,7%. 
Resultatmålet i budget 2017 var 
högst 6,0%. 

2017 års sjukfrånvaro för 
kommunledningsförvaltningen 
uppgick till 2,9%. År 2016 uppgick 
den till 2,5%. Resultatmålet i budget 
2017 var högst 3,0%. 

  

 Sjukfrånvaro för hela 
kommunorganisation 

 Sjukfrånvaro för KLF 

 Attraktiv arbetsplats 
med bra 
anställningsförhållanden, 
engagerade medarbetare 

Ingen mätning har genomförts 
under bokslutsperioden. 

Medarbetarenkät genomförs 
vartannat år. Förra mätningen 

 Hållbart 
medarbetarengagemang, 
HME (totalindex för hela 
kommunorganisation) 

- -
-

• • -

• 

- -

• • • 
• 
• 

• • 

• 

• 

- -
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

och gott ledarskap genomfördes våren 2016 och nästa 
mätning är således våren 2018. 

 Nöjd-
Medarbetarindex 
(totalindex för hela 
kommunorganisationen) 

 Hållbart 
medarbetarengagemang, 
HME, för KLF 

 Nöjd-
Medarbetarindex KLF 

 Process  Ständiga förbättringar 
och utveckling genom 
processorienterad 
verksamhet 

Arbete med upphandling av två 
större verksamhetssystem har 
pågått under året: 
verksamhetssystem för omsorgen 
samt diarie- och 
ärendehanteringssystem. Införande 
sker under 2018 respektive början 
av 2019. 

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

 Införande av 
kommunövergripande 
verksamhetssystem 
enligt plan 

 Tjänstegarantierna 
ska finnas och uppfyllas 

Systematisk mätning av 
tjänstegarantiernas uppfyllelse har 
inte gjorts. 

Arbete kring detta har påbörjats 
under året. 

 Nämndernas 
måluppfyllelse gällande 
tjänstegarantier 

 God intern kontroll Kommunstyrelsen bedömde i beslut 
2018-01-22 §5 att 2017 års arbete 
med intern kontroll för 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde var 
tillfredsställande. 

 Kommunstyrelsens 
samlad bedömning av IK 

1.6 Planeringsmått 

Planeringsmått Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 
Årsbudget 
2017 

Nettokostnader, mkr 33,3 43,3 40,6 83 88,8 

Nettoinvesteringar, mkr 2,7 4,4 3,7 0,5 3,1 

Antal utförda 
årsarbeten 

     

Sjukfrånvaro, % av 
tillgänglig arbetstid 

2,2% 2,3% 2,5% 2,9% 3% 

Personalkostnad 27,5 30,4 34,7 71,7 65,2 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd 

428 482 518 494 480 

Antal personer med 
försörjningsstöd 

833 1 008 1 070 1 067 950 

varav barn (0-17 år)   409 418 420 

Antal vårddygn på 
institution SoL 
(missbruk) 

760 804 807 1 167 200 

-
-
-

- -

• • 
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Planeringsmått Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 
Årsbudget 
2017 

Antal vårddygn på 
institution LVM 
(missbruk) 

316 1 218 155 74 200 

Antal vårddygn på 
institution SoL (skyddat 
boende) 

  1 701 1 442 800 

Antal vårddygn på 
institution SoL och 
LVU (barn och 
ungdomar) 

10 267 10 088 15 019 11 724 10 500 

varav 
ensamkommande 
flyktingbarn 

9 082 8 571 13 116 10 511 9 500 

Antal vårddygn i 
familjehem 

5 505 11 498 23 741 19 959 10 000 

varav 
ensamkommande 
flyktingbarn 

1 020 6 971 19 197 15 521 8 000 

Komvux, TLC 
heltidsstuderade 

159 202 244 259 250 

Den förändrade nivån mellan 2014 och 2015 avseende planeringsmåtten beror till stora delar på övertagandet av delar av 
kultur- och fritidsförvaltningen. Förändrad nivå mellan 2016 och 2017 beror till stora delar på att arbete- och lärandeavdelningen 
tillkommit. 
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1 Verksamhetsberättelse 

2017 har inneburit ett avslut för samhällsbyggnadsförvaltningen. Den 1 april gick 
förvaltningen in under kommunledningsförvaltningen och bytte samtidigt namn till Tekniska 
avdelningen. Avdelningen omfattade from det, gata/park enheten, lokalvårdsenheten, 
måltidsenheten, fastighetsenheten (lokaler), renhållningsenheten, VA enheten samt ett 
avdelningskontor. Dvs miljö och byggnadsmyndigheten, planverksamheten, GIS samt 
administration har länkats av från ovanstående avdelningar. Tekniska avdelningen har under 
året legar kvar under samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt har Miljö och 
byggnadsavdelningen bildat en egen förvaltning. Denna årsredovisning redovisar hela 
samhällbyggnadsnämdens verksamhet. 

Samhällsbyggnadsnämden upphör from 1 januari vilket innebär att bokslutet kommer att 
rapporteras till kommunstyrelsen. 

  

1.1 Uppdrag 

Samhällsbyggnadsnämnden har haft ansvar för samhällets och medborgarnas behov av lokaler 
för skola och omsorg, mark, skog, naturområden, parker, fritidsanläggningar, belysning, gator 
och enskilda vägar. Bistå med städ- och kostservice till kommunens verksamheter. Nämnden 
har även ansvarat för kommunens vatten och avlopp (VA), renhållning, hela kommunens 
miljö- och hälsoskyddsarbete samt bygg- och planverksamhet. 

1.2 Omvärld 

Faktorer som påverkar verksamheten har ett brett spektra då nämndens ansvarsområde har en 
stor bredd. 

Klimat och väder är en betydande faktor för påverkan av kostnader. Det gäller 
energikostnader, kostnader för snörjning och underhåll av gator och vägar. 

Tingsryds kommuns mål för skolresultat, fiberutbyggnad och bostadsbyggande påverkar 
också verksamheten i olika grad. Fiberutbyggnaden påverkar i mycket stor utsträckning 
underhållsarbetena inom gatuverksamheten. Målet för betygen i skolan innebär att i de fall 
pririteringar behöver göra avseende pengar till skola eller annan verksamhet så prioriteras 
skolan. Mark och exploateringsverksamheten har under året gjort åtgärder för att påverka 
bostadsförsäljningen. 

Miöljö och byggnadsverksamheten påverkas också av flera faktorer 

Viljeinriktingar från politiken och förändringar som följer med dessa påverkar avdelningen i 
olika riktningar. Både på lokal och nationell nivå är avdelningen beroende av politiska 
faktorer. 

Plan- och bygglagen som kom 2011 har förändrats vid ett flertal tillfällen under åren och 
kommer att förändras även under 2016. Få rättsfall går upp till MÖD och de vägledande 
domarna är få, men de som kommer blir allt viktigare för avdelningens fortlöpande hantering 
och handläggning av ärenden. 

Miljöbalken kommer att uppdateras i vissa delar. 

Förordningarna för respektive lagrum uppdateras kontinuerligt. 

Arbetsmarknaden är komplicerad, det är svårt att ersätta vissa yrkesgrupper med erfaren 
personal. 
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1.3 Verksamhetens mål & utveckling 

1.3.1 Medborgare 

Nämndens mål med perspektiv på medbogare är inriktad på nöjdhet och kommunikation. 

Förutom den för kommunen övergripande medborgarenkät som genomförs har renhållningen 
i slutet av 2017 genomfört en kundundersökning. Resultatet från denna redovisas under våren 
2018. 

Gentemot medborgare kan vi efter beslut 2017 tydligare marknadsföra, kommunicera och 
utveckla vårt hållbarhetsarbete i en KRAVcertifiering i nivå1 med 25% ekologiskt. 

För att ytterligare förbättra servicen för medborgarna och möta gällande avfallsmål är alltså 
tanken att det gemensamma avfallsbolaget mellan Tingsryd, Växjö, Lessebo, Markaryd och 
Älmhults kommuner, med fastighetsnära insamling med fyrfackskärl, ska starta under 2019. 
Under 2017 har ett förberedande arbete för detta utförts. 

 

1.3.2 Samhälle 

De pengar som anslagits för underhåll av gator och fastigheter har använts väl och har på så 
sätt höjt nivån och möjligheterna för att skapa en hållbar verksamhet. 

Inom VA har inte alla pengar utnyttjats. Främst beronede på en omprioritering av pengar från 
reningsverket i Ryd. En del av det överskott som då finns behöver flyttas över till 2018 för att 
säkra andra objekt. Detta redovisas under ekonomiavsnittet. 

Omorganisation och flytt av chefer har tagit resurser i anspråk som gjort att ordinarie 
verksamhet blivit lidande. 

 

1.3.3 Ekonomi 

  

Budgetavvikelsen för nämndens skattefinansierade verksamheter är ett överskott på 1,2 
miljoner. Under året har det pga av omorganisation varit mycket svårt att vara säker på var 
verksamheterna legat i förhållande till budget. Det har inneburit att en försiktighet och 
osäkerhet har präglat verksamheterna. Ser man närmare på verksamheterna kan man också se 
att det varerar mellan dessa i resultat. Negativt resutat visade lokalförvaltningen, 
måltidsverksamhet samt miljö och bygg. Lokalförvaltningen har tagit höga kostnader bla pga 
av Lindegården. Måltidsverksamheten har tagit kostnader för transporter vilket påverkar 
resultatet. En stor andel taxefinansiering tillsammans med få planuppdrag gör att miljö och 
byggnadsförvaltningen skapar ett underskott. Överskott finns det inom staben och 
gatuverksamheten. Orsakerna är dels budgetmässiga dels att det varit svårt att hinna med allt 
inom gatuverksamheten då det i början av året fanns en väntan på beslut samt att vintern varit 
mild.  Vid årets slut kan vi konstatera att det positiva resultatet varken kan ses som god 
ekonomisk hushållning eller som en god redogörelse av förvaltningens resursbehov. 
Omorganisationen tillsammans med personalflytt och omsättning på personal har gjort att 
uppföljning varit svårt under året. Prognoserna under året har trots allt visat sig vara goda, 
vilket skapat goda förutsättningar för en bra budget 2018. 

• 

• 
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VA enheten har ett resultat jämfört med budget som är minus 2 miljon. Detta jämnas dock ut 
av det överskott som verksamheten haft sedan tidigare år. Totalt återstår ca 1,6miljoner kronor  
i överskott. 

Även renhållningsverksamheten har gjort ett underskott motsvarande 1,3 miljoner kronor. 
Även detta underskott tas av tidigare överskott. Inom renhållningsverksamheten finns ett 
överskott på drygt en miljon kronor kvar. De ökade kostnaderna beror främst på övergång till 
entreprenad. 

Under 2017 har samhällsbyggnadsförvaltningen haft en investeringsbudget på 32,1 miljon 
kronor. Investeringar har gjorts motsvarande 25,1 miljon kronor. Det motsvarar en 
investeringsgrad på 78 %. Avvikelsen finns främst på VA där ombyggnadspanerna på 
avloppsreningsverket i Ryd avbröts då inkommande avloppsvatten fått en lägre 
föroreningsgrad. Ombyggnaden på torget i Ryd genomförs fullt ut under 2018 i samarbete 
med trafikverket därför har inte alla dessa pengar förbrukats under 2017. 

På verksamheten MBK har kostnaderna varit höga pga att konsulttjänster behövts anlitats för 
att under året flytta primärkartan från server i Växjö till annan server. Vid alla mätuppdrag har 
konsulter behövts tas in. 

Gällande planverksamheten så är intäkterna väldigt högt budgeterade då man flyttat över en 
intäktsökning från bygg till plan. Detta har bidragit till ett underskott mot budget på nästan en 
miljon. Detta har ej varit realistiskt och har inför år 2018 justerats. 

På miljö- och hälsoskydd har det varit stor personalomsättning vilket medfört att projektet 
med enskilda avlopp legat nere och man under året försökt att lägga kraft på att ordna upp allt 
material som ej lagts in i ärendesystemet. Med ny personal finns även en inkörningsperiod då 
man ej kan debitera för alla kostnader. 

 

Tabell verksamheter 

Ekonomi (tkr) 2015 2016 2017 

Intäkt 162616 173002 181484 

Kostnad -198092 -207517 -217710 

Årets resultat -35476 -34515 -36226 

Budget -38019 -37187 -37423 

Budgetavvikelse 2543 2672 1197 

Avser Skattefinansierad verksamhet. 
 

1.3.4 Medarbetare 

Totalt var sjukfrånvaron 2017,  7,5 procent vilket är att jämföra med 2016 då motsvarande var 
6,1 procent. Målnivån är 6% vilket innebär att nivån överskrids. Det är oroväckande med en 
så stor sjukfrånvaro och att siffrorna stiger. Ett skäl till sjukfrånvaron kan vara den oro som 
omorganisationen skapar. Även om vi inte har några nyckeltal på personalomsättning så kan 
man konstatera att samtliga enhetschefer inom tekniska bytts ut eller sagt upp sig under 2017 
vilket också kan påverka sjukfrånvaron. 

Utveckling av perosonal har skett flera sätt men värt att notera är den validering som åtta 
medarbetare i målitdverksamheten genomgått. 

  

• 
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1.3.5 Process 

Ändringen av organisation och förflyttning av personal har inneburit att flera processer har 
påverkats. Under 17 har ett intensivt arbete utförts för att få processer och flöden att fungera. 
Bildandet av teknisk avdelning har inneburit att nämndsadministration, övrig administration 
samt ekonomi har lyft över till andra avdelningar och att tekniska avdelningen fungerare som 
beställare av dessa tjänster. 

Ekonomifunktionen och administationen har i detta också fått en ledning som har högre 
kompetens inom respektive område. Verksamheten kommer att vinna på detta i längden men i 
övergången finns betydande inkörningsproblem. 

En viktig process är arbetet med det nya förvaltningsavtalet med Tingsrydsbostäder har pågått 
under året och nytt avtal har undertecknats och gäller 2018-01-01--2020-12-31. 

 

1.3.6 Sammanfattning 

Under 2017 har flera beslut i hållbar ekonomi verkställts allt från försäljning av Rävemåla 
skola, försäljning av Lindegården till omorganisation av samhällsbyggnadsförvaltning till 
teknisk avdelning under kommunledningsförvaltning. En fysisk förflyttning av personal har 
också påverkat verksamheten. 

Året präglas också av byte av chefer på de flera chefsposter som, renhållning, lokalvård, va, 
gata/park samt måltidseneheten. En stor personalomsättning påverkar menligt förmågan att 
verka effektivt i det korta perpektivet. 

Den nya organisationen kommer dock att vara en god grund för en framtida effektiv 
verksmhet. Det kommer dock att ta en bra tag in på 2018 innan full drift kan uppnås. 

Under året har också ett antal framgågsrika förbättringsprojket utförts. Exempel är det goda 
samarbetet med bredbandsbolagen och gatuavdelningen, validering av måltidspersonal, 
renovering av ventiation i Trojaskolan, byte av sarg i ishallen,  omstart av sjögullsprojektet, 
arbete för renhållningsbolaget, renovering av vattenverket i Ryd, försäljningar enligt hållbar 
ekonomi. 

1.4 Framtid 

Ingången till en ny organisation har inneburit mycket oro och förmodligen är det en orsak till 
stora sjuktal och personalomsättning. Organisationen är trots det en bra förutsättning inför 
framtiden men inkörningen kommer att ta en stor del av 2018 i anspråk. Detta bl a mot 
bakgrund av den stora personalomsättning som skett på chefssidan. Vid slutet av 2017 kan 
man också konstatera att det blivit svårt att rekrytera främst inom ingenjörssidan 

Under 2018 kommer renhållningsverksamheten att förberedas för en flytt över till ett 
kommungemensamt bolag. Det innebär att i framtiden kommer Tingsryds kommun inte att 
agera operativt i verksamheten. Däremot måste en viss kompetens behållas för att vara en 
kompetent beställare. 

Ett omfattande arbete krävs för att åstadkomma effektiva processer inom flera verksamheter 
som är kopplade till tekniska verksamheten. Exempel är debiteringar, GIS, avtalshantering, 
ärendehantering och en utökad digitalisering. Det är dock av största vikt att det finns ekonomi 

• 

• 
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och resurser för att åstadkomma utvecklingsarbetet. Detta ger betydande effektivitetsvinster 
och möjlighet att ge god service till medborgare och övriga verksamheter. 

Kan man genomdriva dessa förändringar är detta en stor framgångsfaktor för Tingsryds 
kommun. 

  

  

1.5 Vision 

1.5.1 Vision 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

 
Medborgare 

 Prioritering av 
underhållsatgärder på 
skollokaler 

Flera underhållsåtgärder har riktats 
mot skolans verksamhet för att på 
det viset stödja prioriteringen 
avseende bättre resultat i skolan. 
Exempel är förbättrad ventilation i 
Trojaskolan och att arbetet med att 
renovera Dackeskolans kök har 
påbörjats 2017. 

  

 

 Åtgärder för yttre 
skolmiljön skall planeras 

Något genomgripande arbete för 
yttre skolmiljön har inte varit möjligt 
under 2017. Resurser har främst 
lagts på åtgärder i den inre miljön. 

 

 God förmåga att 
möta behov av planer 
och mark 

Verksamheten har nyrekryterat på 
plansidan under 2017 vilket borgar 
för att målet skall kunna mötas väl. 

 Avdelningarna följer 
projektplaner, 
leveranstider, 
tjänstegarantier 

 Nöjda kunder Kundundersökning är genomförd i 
slutet av 2017. Resultat kart under 
våren 2018. 

 
Kundnöjdhetsmätningar 
uppfyller 
faställda  målnivåer 

 Samhälle  God förmåga att 
möta behov av planer 
och mark 

Verksamheten har nyrekryterat på 
plansidan under 2017 vilket borgar 
för att målet skall kunna mötas väl. 

 Avdelningarna följer 
projektplaner, 
leveranstider, 
tjänstegarantier 

 Verka för aktivt 
samarbete i 
bredbandsutbyggnaden 

Tingsryds kommunhar varit mycket 
aktiva i samarbetet med de 
bredbandsbolag som verkat i 
kommunen. 
Asfateringsverksamheten har 
anpassats efter 
bredbandsutbyggnaden. 

 

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

Undershållsplaner har följts väl. 
Framförallt inom lokalverksamheten. 
Det innebär att fastighetsbeståndet 
säkras fö framtiden. 

 Avdelningarnas 
uppfyllnad av måtten 
kopplade till målet 

 Upparbetad andel av 
pengar för 
energisparåtgärder 

• • 

• 

-
-

• -

• 

• -
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

 Skapa en kommun 
med attraktiva fysiska 
miljöer och 
välfungerande 
infrastruktur 

Projekteringen av torget i Ryd är 
påbörjad under senare delen av 
2017. 

Det har också skett en stor insats 
för bekämpning av Sjögull under 
året. Dessa insatser görs i 
samarbete med länsstyrelsen och 
kommer att fortsätta under 2018 och 
19. 

 Upparbetade pengar 
till reinvesteringar 

 Ekonomi  Följa fullmäktiges 
riktlinjer för budget och 
redovisning 

Nämnden har följt fullmäktges regler 
för budget och redovisning. 
Ågärdsförslag har tagits fram vid 
prognstiserade underskott. 
Prognoserna i senare delen av året 
stämmer också väl överens med 
resultatet för 2017. 

 Budgetavvikelse 
inom vatten och avlopp 

 Mängd sålda lokaler 
som inte är 
verksamhetslokaler 

 
Medarbetare 

   

 Process    

1.6 Planeringsmått 

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

Skattefinansierad 
verksamhet 

Driftbudget 
nettokostnader  
(skattefin vht), mkr 

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

Skattefinansierad 
verksamhet 

Investeringsbudget 
(skattefin  
vht), mkr 

126,25 60,8 8,8 19,4 23,3 

Renhållning Investeringsbudget 
(taxefin vht,  
renhållning), mkr 

0,1 0,3 0,5 0,0 0,4 

VA Investeringsbudget 
(taxefin vht,  
VA), mkr 

2,5 4,0 10 9,3 12 

 

• • 

• 

• 
• 
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Kommunledningsförvaltningen 2018-03-02 
 
Daniel Gustafsson 
0477 441 26  
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

 
 Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 
 
Begäran om överföring av investeringsmedel från budget 2017 till 
budget 2018 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige om överföring av överskott i 2017 års 
investeringsbudget till 2018 års investeringsbudget enligt följande: 

• E-tjänster och IT-stöd 2 770 tkr 
• Infrastruktur 1 709 tkr 
• Fastighetsinvesteringar- reinvesteringar 1 907 tkr 
• Renhållningen 400 tkr 
• VA-verksamhet 2 152 tkr 

 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott om 9 823 tkr i 2017 års investeringsbudget och behov 
av överföring av överskott till 2018 års budget uppgår till 8 938 tkr: 
 

Kategori
Årsbudget 

2017
Utfall 

2017
Årsbudget 

Återstår
Överföring 

till B2018
E-tjänster och it-stöd 2 770,0 0,0 2 770,0 2 770,0
Centrala IT-investeringar 3 566,0 3 557,1 8,9
Inventarier och övrigt 329,0 283,3 45,7
Summa kommunledningsförvaltningen 6 665,0 3 840,4 2 824,6 2 770,0
Infrastruktur 1 800,0 90,6 1 709,4 1 709,0
Infrastruktur - underhåll gata 3 900,0 3 899,6 0,4
Fordon och maskiner 500,0 428,7 71,3
Energisparåtgärder 5 000,0 4 777,2 222,8
Fastighetsinvesteringar - ny-, till- och ombyggnad 0,0 0,0 0,0
Fastighetsinvesteringar - reinvesteringar (underhåll) 8 300,0 6 505,6 1 794,4 1 907,0
Inventarier och övrigt 200,0 125,8 74,2
Renhållningsverksamhet 400,0 0,0 400,0 400,0
VA-verksamhet 12 000,0 9 274,2 2 725,8 2 152,0
Summa tekniska avdelningen 32 100,0 25 101,8 6 998,2 6 168,0
TOTALT 38 765,0 28 942,1 9 822,9 8 938,0  
 
 
Behovet består av: 
 
E-tjänster och IT-stöd (2 770 tkr) 
Pågående projekt, bl.a. diarie- och ärendehanteringssystem samt verksamhetssystem VOF/AoL 
 
Infrastruktur (1 709 tkr) 
Upprustning av torget i Ryd 
 
Fastighetsinvesteringar- reinvesteringar (1 907 tkr) 
Brandskydd Väckelsång skola, Dackeskolan, Wasaskolan, Trojaskolan och Urshult skola 
 

~Tingsryds 
~kommun 
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Renhållningen (400 tkr) 
Upprustning samt hårdgöring ÅVC Väckelsång 
 
VA-verksamhet (2 152 tkr) 
Säkra drift och förstärka säkerheten avloppsreningsverk Ryd 
Inköp av specialfordon med skåp  
Fortsatt arbete med förnyelse av vattenledning Ryd 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2017 
Riktlinjer för budget och redovisning 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
 
 
 
 
Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Beslut om nämndernas över- 

och underskott 2017 



   TJÄNSTESKRIVELSE  1(1) 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 2018-03-07 
 
Daniel Gustafsson 
0477 441 26  
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

 
 Till kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
Beslut om nämndernas över- och underskott bokslut 2017 
 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ackumulerade över- och underskott i driftbudgeten för respektive nämnd/styrelse förs över i 
ny räkning och specificeras under eget kapital per 2017-12-31 enligt följande: 

 Kommunstyrelsen +11 732 tkr 
 Bildningsnämnden +3 517 tkr 
 Vård- och omsorgsnämnden +800 tkr 
 Miljö- och byggnadsnämnden +71 tkr 
 Fullmäktige inklusive revision +199 tkr 

 
2. Över- och underskott i 2017 års investeringsbudget förs över till 2018 års investeringsbudget 
enligt följande: 

 Kommunstyrelsen – e-tjänster och IT-stöd +2 770 tkr 
 Kommunstyrelsen – infrastruktur +1 709 tkr 
 Kommunstyrelsen – ny-, till- och ombyggnad (larm) +1 907 tkr 
 Kommunstyrelsen – renhållningsverksamhet +400 tkr 
 Kommunstyrelsen – VA-verksamhet +2 152 tkr 

 

Beskrivning av ärendet 

 
Regelverket 

Hanteringen av över- och underskott i bokslutet regleras i fullmäktiges riktlinjer för budget och 
redovisning (KF 2015-10-26 §165). Reglerna för över- och underskottshanteringen är en del av 
kommunens ekonomistyrning och syftar till att ge en tydlig innebörd av budgetansvaret och 
tydliga incitament för budgetföljsamhet och hushållning med resurser.   
 
Huvudregeln är att såväl över- som underskott i driftbudgeten/resultaträkningen ska överföras 
till nästkommande år oavsett orsak. Fullmäktige kan besluta om undantag om synnerliga skäl 
föreligger. Överförda över- och underskott reserveras i interna resultatutjämningsfonder som en 
del av kommunens egna kapital. Nämndens egna kapital kan således vara positivt eller negativt 
beroende 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 för budgetåret). 
 
Nämnd som uppvisar negativt eget kapital ska täcka detta med motsvarande överskott de närm-
ast följande två åren. Nämnden ska i särskilt beslut ange vilka åtgärder som ska vidtas för att 
eliminera det negativa egna kapitalet. Samtliga åtgärder ska ha trätt i kraft senast den 1 juli året 

~Tingsryds 
~kommun 
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efter bokslutet. Om återställande av negativt eget kapital ej har skett efter två år ska en översyn 
av verksamheten och organisationen göras, samt nämndens ansvar och chefsfrågan prövas. 
 
Vad gäller över- och underskott på investeringsbudgeten finns ingen specifik reglering i riktlin-
jerna för budget och redovisning. Huvudregeln är därmed att de budgeterade investeringarna ska 
genomföras i sin helhet varje enskilt budgetår och att ingen överföring av kvarstående budgete-
rade medel till nästkommande år ska göras i normalfallet. Detta ger incitament för god planering 
och effektivt verkställande. Att budgeterade investeringar genomförs enligt budgeterade kostna-
der och tidsplaner är också en viktig förtroendefråga, både internt och externt. I undantagsfall 
kan dock finnas skäl för att flytta över icke förbrukade investeringsmedel till nästkommande 
budgetår. I så fall ska begäran hos fullmäktige göras av respektive nämnd i samband med bok-
slutshanteringen. Fullmäktige bör vid ställningstagandet bl a ta hänsyn till nämndens eventuella 
möjligheter att finansiera investeringen inom befintliga investeringsanslag. Vidare bör fullmäk-
tige ta hänsyn till aktuell resultatprognos i förhållande till budget samt tillse så att det totala 
belopp som förs över till det nya årets investeringsbudget inte blir allt för stort (eftersom det då 
kan påverka likviditeten och därmed även påverka möjligheten att genomföra budgeterade 
amorteringar). 
 
Över- och underskott i driftbudgeten 

Det nya regelverket för över- och underskott tillämpades för första gången för budgetåret 2016. 
2016 års fastställda resultat utgör ingående balans för budgetåret 2017. 
 
Ingen framställan om synnerliga skäl har inkommit från nämnderna avseende 2017 års resultat.  
 
Nämndernas ekonomiska resultat i förhållande till budgeten redovisas i årsredovisning 2017 och 
sammanfattas i nedanstående tabell. 
 
tkr Ingående Resultat Synnerliga Utgående

Eget kapital jfr budget skäl Omföring Eget kapital

Nämnd 2017-01-01* 2017 2017 ny org 2017

Kommunstyrelsen 2 026 5 837 - 3 869 11 732

Samhällsbyggnadsnämnden 2 672 1 197 - -3 869 0

Bildningsnämnden (fd BUN) 2 600 917 - 3 517

Vård- o omsorgsnämnden (fd SN) -788 1 588 - 800

Miljö- och byggnadsnämnden 0 - - 71 71

Jävsnämnden 29 42 - -71 0

Fullmäktige inkl revision 0 109 - 90 199

Revisionen 90 - -90 0

Summa 6 629 9 690 0 0 16 319  
 
Som framgår i tabellen föreslås att följande omfördelningar görs med anledning av den under 
året genomförda omorganisationen i den politiska organisationen: 
 
Samhällsbyggnadsnämndens ackumulerade överskott (+3 869 tkr) föreslås att i sin helhet över-
föras till kommunstyrelsen, som ansvarar för verksamheten från och med 2018. Miljö- och 
byggnadsförvaltningen har uppvisat underskott under både 2016 och 2017 och bör därför inte 
tillföras någon del av överskottet. 
 
Jävsnämndens ackumulerade överskott (+71 tkr) föreslås att sin helhet överföras till miljö- och 
byggnadsnämnden. 
 
Fullmäktige och revision har från och med budget 2017 ett gemensamt budgetanslag i fullmäk-
tigebudgeten (men delas i internbudgeten). Revisionens ingående överskott 2017 föreslås att 
överföras till det gemensamma budgetanslaget. Fullmäktige har inget ackumulerat överskott 
sedan tidigare år. 
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Över- och underskott i investeringsbudgeten 

Begäran om överföring av överskott från investeringsbudget 2017 har inkommit från kommun-
styrelsen. Övriga nämnder har inte inkommit med någon begäran.  
 
Sammanställning av investeringsbudget och utfall 2017, fastställd investeringsbudget 2018 samt 
begärda överföringar från 2017 till 2018 redovisas i nedanstående tabell. 
 

Budget Utfall Avvikelse mot Begärd över- Fastställd Ny budget 2018

tkr 2017 2017 budget, tkr föring till 2018 budget 2018 inkl överföring

KOMMUNSTYRELSEN - KLF

E-tjänster och IT-stöd 2 770 0 2 770 2 770 3 000 5 770

Inventarier och övrigt 479 432 47 500 500

Summa kommunstyrelse 3 249 432 2 817 2 770 3 500 6 270

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND 2017 (KS 2018)

Centrala IT-investeringar 3 566 3 557 9 3 250 3 250

Infrastruktur 1 800 91 1 709 1 709 2 100 3 809

Infrastruktur - underhåll gator 3 900 3 899 1 3 900 3 900

Fordon och maskiner 500 429 71 500 500

Energisparåtgärder 5 000 4 777 223 5 000 5 000

Fastighetsinvesteringar - ny-, ti l l- och ombyggnad 2 100 192 1 908 1 907 0 1 907

Fastighetsinvesteringar - reinvesteringar (underhåll) 6 280 6 390 -110 6 200 6 200

Inventarier och övrigt 200 126 74 200 200

Renhållningsverksamhet 400 0 400 400 300 700

VA-verksamhet 12000 9274 2726 2 152 12000 14152

Summa samhällsbyggnadsnämnd 35 746 28 735 7 011 6 168 33 450 39 618

BILDNINGSNÄMND

Inventarier och övrigt 722 492 230 1000 1000

Biblioteksförnyelse 2000 2000

Summa bildningsnämnd 722 492 230 0 3 000 3 000

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

Inventarier och övrigt 260 248 12 820 820

Summa vård- och omsorgsnämnd 260 248 12 0 820 820

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Förfogande för investeringar 0 0 0 6000 6000

Summa kommunfullmäktige 0 0 0 0 6 000 6 000

TOTALT 39 977 29 907 10 070 8 938 46 770 55 708  
 
Total begärd överföring uppgår således till ca 8,9 mkr, vilket skulle innebära att 2018 års inve-
steringsbudget utökas från 46,8 mkr till 55,7 mkr. Utökningen bedöms kunna rymmas inom 
budgeterade likviditets- och amorteringsplaner. 
 
Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2017 
Riktlinjer för budget och redovisning 
KS 2018-03-26 (tillkommer efter Ks sammanträde, behandlas parallellt med detta ärende) 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Samtliga nämnder 
Ekonomiavdelningen 
 
 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 

Rutin för kommunstyrelsens uppsiktsplikt gällande inläsning av protokoll 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar "Rutin för kommunstyrelsens uppsiktsplikt gällande inläsning 
av protokoll" enligt bilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Ett förslag på rutin har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande för att 
underlätta för kommunstyrelsens ledamöter och ersättare att läsa in de protokoll för 
nämnder, utskott, bolag och kommunalförbund som ligger under styrelsens uppsikts
plikt 

Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts på kommunledningsförvaltningen i samråd med kommunstyrel
sens ordförande. 

Daniel Gustafsson 

T f kommunchef 

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 



RUTIN 1(1) 
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Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se
362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se

Kommunstyrelsen 

Rutin för kommunstyrelsens uppsiktsplikt gällande inläsning av protokoll 

Som framgår av kommunallagens (2017:725) bestämmelser 6 kap § 1, har kommunsty-
relsens en uppsiktsplikt enligt följande: 

1 § Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet. 

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juri-
diska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§ och sådana kommunalförbund som kommu-
nen eller landstinget är medlem i. 

Följande rutin gäller för inläsning av protokoll: 

• Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare får på sin epost (tingsryd.se-
adressen) ett meddelande om när protokoll har lags ut på kommunens hemsida
gällande de instanser som styrelsen har uppsiktsplikt över.

• Vid varje sammanträde för kommunstyrelsen anmäls de protokoll som justerats
sedan föregående sammanträde.

___________ 

Praktiska tips: 

Emellanåt finns problem vid inläsning i webbläsaren Internet Explorer. Ladda istället ned Google Chrome 
(via Software Center) eller Firefox (om det gäller privat dator). Dessa webbläsare har visat sig fungera 
väl.  

Kom ihåg att du också kan använda webmail för att komma åt din epost, detta som alternativ till surf-
platta. Gå in via länken https://hitta.tingsryd.se/ . 

Dnr: 2018/286  101

r.lTingsryds 
\:!:}kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

https://hitta.tingsryd.se/
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Medborgarförslag separering 

gång- och cykelväg 

Sydostleden Ryd 



Till 

Tingsryds Kommun 

Medborgarförslag 

Vår cykelled genom kommunen, Sydostleden som sträcker sig mellan Växjö och 

Simrishamn, är en viktig turiststråk som ska stärka och utveckla besöks

näringen i kommunen. Den har också blivit till stor glädje för många kommun

invånare. 

Det är viktigt att den även underhålls över tiden med t.ex vägbommar och bra 

grus och asfaltbeläggningar. 

Det är även viktigt att se över säkerheten och kunna komplettera med åtgärder 

som man inte kände till från början. 

En sådan säkerhetsåtgärd som framkommit det senaste året är på sträckan 

mellan Ryd och Urshult. 

Från SO-skylten i Ryd norrut mot Urshult på en sträcka av 300 m, går 

cykelleden bara någon meter från den hårt trafikerade väg 120. Det är 

dessutom en ytterkurva för vägtrafiken där både leden och vägen ligger på 

samma höjd. 

Hur lätt är det inte, med den täta trafik som kör på denna väg, att en bil eller 

annat motorfordon kan få en sladd eller av andra orsaker kommer ut över 

cykelleden med katastrof som följd. 

Vi vill nu att kommunen påverkar Trafikverket att sätta upp ett vägräcke 

mellan cykelleden och väg 120, på den sträcka som nämns i denna skrivelse 

innan någon allvarlig olycka inträffar. 

Ryd 2017-11-27 

Bengt Strandh 

Brunnsgatan 22 

362 56 RYD 

Mobil.nr. 070-940 00 86 
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 Till kommunstyrelsen 
 
 
 
Medborgarförslag om vägräcke mellan väg och gång-/cykelväg norr om 
Ryd 
 
Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen beslutar att skicka vidare skrivelsen till korrekt myndighet, Tra-
fikverket, för vidare handläggning. 
 
Beskrivning av ärendet 

 

Tingsryds kommuns som väghållningsmyndighet har inget bestämmande över Trafik-
verket på statliga vägar inom Tingsryds kommun. Förhållandet är istället det motsatta, 
Trafikverket är kontrollmyndighet över kommunen (väglag (1971:948) 6§). Ärendet ska 
därför skickas till Trafikverket. 
 
Eftersom både Ryds tätort och Sydostleden är av intresse för Tingsryds kommun har en 
bedömning gjorts av utformningen som i jämförelse med andra cykelvägar på lands-
bygden håller en likvärd standard.  
 
Räckesseparering görs huvudsakligen när cykelvägen ligger omedelbart intill vägen, 
inte när viss separering finns i form av en mindre gräsremsa. Räcke sätts alltså vid av-
saknad av vingelmån hos de oskyddade trafikanterna och bilisterna och inte som skydd 
för cyklister vid avåkning av motorfordon. Kommunen avser därför inte föra samtal 
med Trafikverket i ärendet. 
 
Ärendets beredning 

 Ärendet är handlagt av tekniska avdelningen 
 
Beslutsunderlag 

 
Medborgarförslag om vägräcke mellan väg och gång-/cykelväg norr om Ryd 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Teknisk chef Jonas Weidenmark, utredningsingenjör Per Ingströmer 
 
 
 
 
Jonas Weidenmark Per Ingströmer 
Teknisk chef Utredningsingenjör 
 

Per Ingströmer 
0477 442 16  

per.ingstromer@tingsryd.se 

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 
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