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Justerare 

§ 101 

Årsredovisning 2017 Stiftelsen Tingsryds socialnämnds 

samfond 
Dnr 2018/292 04 2 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning 2017 för Stiftelsen Tingsryds 

kommuns socialnämnds sam.fond och skriver under densamma, samt 

överlämnar den till revisorerna för granskning. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomiavdelningen översänder redovisningen för räkenskapsåret 2017 

avseende Stiftelsen Tingsryds kommuns socialnämnds sam.fond, för 

godkännande och underskrift av alla ordinarie ledamöter. 

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2017 Stiftelsen Tingsryds socialnämnds sam.fond 

2. Skrivelse från ekonomichefen, 2018-02-14 

.1/ 
(Yr u 

I Otdragsbestyrkande 
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Förvaltnings berättelse 

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 

Stiftelsens intäkter 

Förvaltningsresultat 

Årets resultat 

Eget kapital 

Förmögenhet 

Fritt eget kapital 

Beviljade anslag 

0 

-700 

-700 

533 078 

533 077 

-74 

-699 

2 

0 

-699 

-699 

533 778 

533 777 

625 

-955 

0 

-955 

-955 

533 852 

534 477 

1 580 

-2 821 

2 059 

-700 

1359 

533 716 

538 253 

3 178 

-4100 
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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 

3 
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Balansräkning 

BALJ\NS~G(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 

4 
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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 

Eget kapital vid årets början 

Årets resultat 

Eget kapital vid årets slut 

5 

Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

533 852 625 
-74 

533 078 551 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 

Justerare 

§ 102 

Bokslut 2017 Kommunstyrelsen 
Dnr 2018/294 042 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen godkänner bokslutsrapport 2017 för kommunstyrelsens 

verksamhetsområde enligt protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Före ligger förslag till bokslutsrapport 201 7 för kommunstyrelsens 

verksamhetsområde. Rapporten kommer att ingå i kommunens 

årsredovisning. 

Beslutsunderlag 

1. Bokslutsrapport 2017 Kommunstyrelsen (bilaga) 

2. Skrivelse från ekonomichefen, 2018-02-15 
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Kommunledningsförvaltningen 

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

Dnr: 2018/294 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-02-15 

Till kommunstyrelsen 

Bokslut 2017 för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

1(1) 

Kommunstyrelsen godkänner bokslutsrapport 2017 för kommunstyrelsens verksamhetsområde 

enligt protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Föreligger förslag till bokslutsrapport 2017 för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Rappor

ten kommer att ingå i kommunens årsredovisning. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Bokslutsrapport 2017 Kommunstyrelsen (bilaga) 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

042 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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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 W exnet 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 närings livsstrategi 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. 

A vgångssamtalen 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 

- - Dialog, demokrati Ingen mätning har gjorts under 

Medborgare och delaktighet bokslutsperioden. 

- Hög tillgänglighet, Ingen mätning har gjorts under 

god information, gott bokslutsperioden. 

bemötande 

- Aktiv ledning och Ingen mätning har gjorts under 

samordning av den bokslutsperioden. 

kommunala 
organisationen 

- Kvalificerat stöd och Ingen mätning har gjorts under 

väl fungerande intern bokslutsperioden. 

service till den 
kommunala 
organisationen 

Kommunstyrelse, Årsredovisning 2017 

Mått 

- Nöjd-Inflytande-Index 
helhetsbedömning, 
Medborgarundersökning 

- Nöjd-Medborgar-
Index (bemötande och 
tillgänglighet), 
Medborgarundersökning 

- Nöjd-Medborgar-
Index, NMI 

- Nöjd-Intern-Kund-
Index (intern enkät mot 
kommunorganisation och 
politik) 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

- Bra utbud och kvalitet Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Medborgar-

inom fritids- och bokslutsperioden. Index (kultur), NMI, 

kulturverksam het Medborgarundersökning 
2017 

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

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

förutsättningar för det slutet av september sin årliga för sammanfattande 

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

Ingen mätning har gjorts i SKL:s 
insiktsmätning. 

- Tingsryds kommun Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Region-Index, 

ska vara en bra plats att bokslutsperioden NRI, 

leva och bo i Medborgarundersökning 
2017 

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

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

• Självfinansiering av låneskuld har uppfylls för 2017. 
investeringar 

• Minskning av 
låneskulden 

• God kostnadskontroll 2017 års resultat för KLF uppgick till • KLF:s resultat med 

och hög prognossäkerhet +5,9 mkr jämfört med budget, vilket nettokostnader inom 

inom KLF innebär att målet att hålla budget budgetramen 
har uppfyllts med stor marginal. 
Dock innebar prognosen i 
delårsrapport 2 (+1,7 mkr) en 
relativt stor underskattning av 
resultatet. 

God arbetsmiljö och Sjukfrånvaron för hela • Sjukfrånvaro för hela 
Medarbetare frisk personal kommunorganisationen uppgick kommunorganisation 

2017 till 7,4%. Ar 2016 uppgick 
sjukfrånvaron till 6,7%. • Sjukfrånvaro för KLF 
Resultatmålet i budget 2017 var 
högst 6,0%. 

2017 års sjukfrånvaro för 
kommunledningsförvaltningen 
uppgick till 2,9%. Ar 2016 uppgick 
den till 2,5%. Resultatmålet i budget 
2017 var högst 3,0%. 

- Attraktiv arbetsplats Ingen mätning har genomförts - Hållbart 

med bra under bokslutsperioden. medarbetarengagemang, 

anställningsförhållanden, Medarbetarenkät genomförs HME (totalindex för hela 

engagerade medarbetare vartannat år. Förra mätningen kommunorganisation) 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

och gott ledarskap genomfördes våren 2016 och nästa 
- Nöjd-

mätning är således våren 2018. 
Medarbetarindex 
(totalindex för hela 
kommunorganisationen) 

- Hållbart 
medarbetarengagemang, 
HME, för KLF 

- Nöjd-
Medarbetarindex KLF 

~ Process Ständiga förbättringar Arbete med upphandling av två Införande av 

och utveckling genom större verksamhetssystem har kommunövergripande 

processorienterad pågått under året: verksamhetssystem 

verksamhet verksamhetssystem för omsorgen enligt plan 
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. 

- Tjänstegarantierna Systematisk mätning av - Nämndernas 

ska finnas och uppfyllas tjänstegarantiernas uppfyllelse har måluppfyllelse gällande 
inte gjorts. tjänstegarantier 
Arbete kring detta har påbörjats 
under året. 

• God intern kontroll Kommunstyrelsen bedömde i beslut • Kommunstyrelsens 
2018-01-22 §5 att 2017 års arbete samlad bedömning av IK 
med intern kontroll för 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde var 
tillfredsställande. 

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 2,2% 2,3% 2,5% 2,9% 3% 

tillgänglig arbetstid 

Personalkostnad 27,5 30,4 34,7 71,7 65,2 

Antal hushåll med 428 482 518 494 480 

försörjningsstöd 

Antal personer med 833 1 008 1 070 1 067 950 

försörjningsstöd 

varav barn (0-17 år) 409 418 420 

Antal vårddygn på 760 804 807 1 167 200 

institution Sol 
(missbruk) 
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Planeringsmått Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 
Årsbudget 
2017 

Antal vårddygn på 316 1 218 155 74 200 

institution lVM 
(missbruk) 

Antal vårddygn på 1 701 1 442 800 

institution Sol (skyddat 
boende) 

Antal vårddygn på 10 267 10 088 15 019 11 724 10 500 

institution Sol och 
l VU (barn och 
ungdomar) 

varav 9 082 8 571 13 116 10 511 9 500 

ensamkommande 
flyktingbarn 

Antal vårddygn i 5 505 11 498 23 741 19 959 10 000 

familjehem 

varav 1 020 6 971 19 197 15 521 8 000 

ensam kommande 
flyktingbarn 

Komvux, TlC 159 202 244 259 250 

heltidsstuderade 

Den förändrade nivån mellan 2014 och 2015 avseende planeringsmåtten beror till stora delar på övertagandet av delar av 

kultur- och fritidsföNaltningen. Förändrad nivå mellan 2016 och 2017 beror till stora delar på att arbete- och lärandeavdelningen 

tillkommit. 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 

Justerare 

§ 103 

Bokslut samhällsbyggnadsnämnden 
Dnr 2018/293 042 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen godkänner bokslutsrapport 2017 för 

samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde enligt protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger förslag till bokslutsrapport 2017 för samhällsbyggnadsnämndens 

verksamhetsområde. 

Rapporten kommer att ingå i kommunens årsredovisning. 

Samhällsbyggnadsnämnden har under 2017 ansvarat för tekniska 

avdelningens och miljö- och byggnadsförvaltningens verksamheter. Från 

och med 1 januari 2018 har samhällsbyggnadsnämnden upphört och det 

politiska ansvaret för verksamheterna har fördelats mellan 

kommunstyrelsen, som ansvarar för tekniska avdelningens verksamhet, och 

nybildade miljö- och byggnadsnämnden, som ansvarar för miljö- och 

byggnadsförvaltningens verksamheter. 

Bokslutsrapporten omfattar således både tekniska avdelningen och miljö

och byggnadsförvaltningens verksamheter, och får behandlas av 

kommunstyrelsen i samhälls byggnadsnämndens ställe. 

Beslutsunderlag 

1. Bokslutsrapport 2017 Samhällsbyggnadsnämnden (bilaga) 

2. Skrivelse från ekonomichefen, 2018-02-15 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Komm unledningsfö rvaltningen 

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

Dnr: 2018/293 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-02-15 

Till kommunstyrelsen 

Bokslut 2017 för samhällsbyggnadsnämnden 

Förslag till beslut 

1(1) 

Kommunstyrelsen godkänner bokslutsrapport 2017 för samhällsbyggnadsnämndens verksam

hetsområde enligt protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Före ligger förslag till bokslutsrapport 2017 för samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsom

råde. Rapporten kommer att ingå i kommunens årsredovisning. 

Samhällsbyggnadsnämnden har under 2017 ansvarat för tekniska avdelningens och miljö- och 

byggnadsförvaltningens verksamheter. Från och med 1 januari 2018 har samhällsbyggnads

nämnden upphört och det politiska ansvaret för verksamheterna har fördelats mellan kommun

styrelsen, som ansvarar för tekniska avdelningens verksamhet, och nybildade miljö- och bygg

nadsnämnden, som ansvarar för miljö- och byggnadsförvaltningens verksamheter. 

042 

Bokslutsrapporten omfattar således både tekniska avdelningen och miljö- och byggnadsförvalt

ningens verksamheter, och får behandlas av kommunstyrelsen i samhällsbyggnadsnämndens 

ställe. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos tekniska avdelningen och ekonomiavdelningen, kommunledningsför

valtningen. 

Beslutsunderlag 
Bokslutsrapport 2017 Samhällsbyggnadsnämnden (bilaga) 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Tekniska avdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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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 01 A), 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 KRAV certifiering i nivål 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 

investerings grad på 78 %. Avvikelsen finns främst på VA där ombyggnadspanerna på 

avloppsreningsverket i Ryd avbröts då inkommande avloppsvatten fått en lägre 

förorenings grad. 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 

Arets 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. 

Samhällsbyggnadsnämnd, Årsredovisning 2017 5(8) 
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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 --2020-12-3 l. 

• 
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 

• • Prioritering av Flera underhållsåtgärder har riktats 

Medborgare underhållsatgärder på mot skolans verksamhet för att på 

skollokaler 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. 

• Atgärder för yttre Något genomgripande arbete för 

skolmiljön skall planeras yttre skolmiljön har inte varit möjligt 
under 2017. Resurser har främst 
lagts på åtgärder i den inre miljön. 

() God förmåga att Verksamheten har nyrekryterat på - Avdelningarna följer 

möta behov av planer plansidan under 2017 vilket borgar projektplaner, 

och mark för att målet skall kunna mötas väl. leveranstider, 
tjänstegarantier 

Nöjda kunder Kundundersökning är genomförd i -
slutet av 2017. Resultat kart under Kundnöjdhetsmätningar 
våren 2018. uppfyller 

faställda målnivåer 

• Samhälle () God förmåga att Verksamheten har nyrekryterat på - Avdelningarna följer 

möta behov av planer plansidan under 2017 vilket borgar projektplaner, 

och mark för att målet skall kunna mötas väl. leveranstider, 
tjänstegarantier 

• Verka för aktivt Tingsryds kommunhar varit mycket 

samarbete i aktiva i samarbetet med de 

bredbandsutbyggnaden bredbandsbolag som verkat i 
kommunen. 
Asfateringsverksamheten har 
anpassats efter 
bredbandsutbyggnaden . 

• Hållbarhet skall Undershållsplaner har följts väl. - Avdelningarnas 

beaktas vid inköp, drift Framförallt inom lokalverksamheten. uppfyllnad av måtten 

och hantering av resurser Det innebär att fastighetsbeståndet kopplade till målet 

i verksamheten säkras fö framtiden . 
<) Upparbetad andel av 
pengar för 
energisparåtgärder 

Samhällsbyggnadsnämnd, Årsredovisning 2017 7(8) 



221

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

~ Skapa en kommun Projekteringen av torget i Ryd är • Upparbetade pengar 

med attraktiva fysiska påbörjad under senare delen av till reinvesteringar 

miljöer och 2017. 

välfungerande Det har också skett en stor insats 
infrastruktur för bekämpning av Sjögull under 

året. Dessa insatser görs i 
samarbete med länsstyrelsen och 
kommer att fortsätta under 2018 och 
19. 

") Ekonomi • Följa fullmäktiges Nämnden har följt fullmäktges regler ( ' Budgetawikelse 

riktlinjer för budget och för budget och redovisning. inom vatten och avlopp 

redovisning Agärdsförslag har tagits fram vid 
('-- Mängd sålda lokaler prognstiserade underskott. 

Prognoserna i senare delen av året som inte är 
stämmer också väl överens med verksamhetslokaler 
resultatet för 2017. 

• 
Medarbetare 

• Process 

1.6 Planeringsmått 

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

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

verksamhet nettokostnader 
(skattefin vht), mkr 

Skattefinansierad I nvesteringsbudget 126,25 60,8 8,8 19,4 23,3 

verksamhet (skattefin 
vht), mkr 

Renhållning lnvesteringsbudget 0, 1 0,3 0,5 0,0 0,4 

(taxefin vht, 
renhållning) , mkr 

VA lnvesteringsbudget 2,5 4,0 10 9,3 12 

(taxefin vht, 
VA) , mkr 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 

Justerare 

§ 104 

Kommunstyrelsens begäran om överföring av 

investeringsmedel från budget 2017 till budget 2018 

Dnr 2018/298 803 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. 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 

2. Kommunstyrelsen bilägger ekonomichefens skrivelse från 

2018-03-02 till beslutet. 

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 enligt bifogad tabell. 

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 

Renhållningen (400 tkr) 

Upprustning samt hårdgöring Å VC 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 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 104 forts. 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-03-12 

Skrivelse från ekonomichefen, 2018-03-02 

Justerare I tltdragsbestyrkande 

19 (27) 



225

~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2018-03-02 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Begäran om överföring av investeringsmedel från budget 2017 till 
budget2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige om överföring av överskott i 2017 års 

investerings budget till 2018 års investerings budget enligt följ ande: 

• E-tjänster och IT-stöd 2 770 tkr 

• Infrastruktur I 709 tkr 
• Fastighetsinvesteringar- reinvesteringar I 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: 

Årsbudget Utfall Årsbudget Överföring 

Kategori 2017 2017 Återstår till B2018 

E-tjänster och it-stöd 2 770,0 0,0 2770,0 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 6665,0 3840,4 2824,6 2 770,0 

Infrastruktur 1800,0 90,6 1709,4 1709,0 

Infrastruktur- underhåll gata 3 900,0 3 899,6 0,4 

Fordon och maskiner 500,0 428,7 71,3 

Ene rgisparåtgärde r 5000,0 4 777,2 222,8 

Fastighetsinvesteringar- ny-, till- och ombyggnad 0,0 0,0 0,0 

Fastighetsi nvesteringar - reinveste ringar ( underhåll) 8300,0 6505,6 1 794,4 1907,0 

Inventarier och övrigt 200,0 125,8 74,2 

Renhål Ini ngsverksamhet 400,0 0,0 400,0 400,0 

VA-verksamhet 12000,0 9274,2 2 725,8 2152,0 

Summa tekniska avdelningen 32100,0 25101,8 6 998,2 6168,0 

TOTALT 38765,0 28942,1 9822,9 8938,0 

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 
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Renhållningen (400 tkr) 
Upprustning samt hårdgöring Å VC 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 

2(2) 



Ärende 18 

Beslut om nämndernas över

och underskott 2017 
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( 

~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 

Justerare 

§ 105 

Beslut om nämndernas över- och underskott 2017 
Dnr 2018/299 803 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

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 

3. Kommunfullmäktige bilägger ekonomichefens skrivelse från 

2018-03-07 till beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

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. 

I bilagd skrivelse från ekonomichefen återfinns mer information i ärendet 

samt motivering till ovanstående beslut. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichefen, 2018-03-07 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-03-07 

Till kommunfullmäktige 

Beslut om nämndernas över- och underskott bokslut 2017 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1(1) 

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 investerings budget förs över till 2018 års investerings budget 

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 



230

2(3) 

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 investerings anslag. 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 201 7 och 

sammanfattas i nedanstående tabell. 

tkr Ingående Resultat Synnerliga Utgående 

Eget kapital jfr budget skäl Omföring Eget kapital 

Nämnd 2017-01-01 * 2017 2017 nyorg 2017 

Kommunstyrelsen 2 026 5 837 3 869 11 732 

Samhä I lsbyggnadsnämnden 2 672 1197 -3 869 0 

Bildningsnämnden (fd BUN) 2 600 917 3 517 

Vård- o omsorgs nämnden (fd SN} -788 1588 800 

Miljö-och byggnadsnämnden 0 71 71 

Jävs nämnden 29 42 -71 0 

Fullmäktige inkl revi sion 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 

byggnads förvaltningen har uppvisat underskott under både 2016 och 201 7 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. 



231

3(3) 

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 201 7 till 2018 redovisas i nedanstående tabell. 

Budget Utfall Awikelse mot Begärd över- Fastställd Ny budget 2018 

tkr 2017 2017 budget, tkr färing till 2018 budget 2018 Inkl överföring 

KOMMUNSTYRELSEN - KLF 

E-tj änster och IT-stöd 2 770 0 2 770 2 770 3 000 5770 

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) 

Centra la IT-investeringar 3 566 3 557 9 3 250 3 250 

Infrastruktur 1 800 91 1 709 1 709 2100 3 809 

Infrastruktur - underhåll gator 3 900 3 899 1 3 900 3 900 

Fordon och maskiner 500 429 71 500 500 

Energis paråtgärd er 5 000 4 777 223 5 000 5 000 

Fastighetsinves teringar- ny-, till - och ombyggnad 2100 192 1908 1907 0 1907 

Fa stighetsinvesteringar - reinves teringar (underhåll) 6 280 6 390 -110 6 200 6 200 

Inventarier och övrigt 200 126 74 200 200 

Renhå l lningsverksa mhet 400 0 400 400 300 700 

VA-verksamh et 12000 9274 2726 2152 12000 14152 

Summa samhällsbyggnadsnämnd 3S 746 28735 7 011 6168 33 450 39 618 

BILDNINGSNÄMND 

Inventarier och övrigt 722 49 2 230 1000 1000 

Bi bl i oteksförnyelse 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 inves teringar 0 0 0 6000 6000 

Summa kommunfullmäktige 0 0 0 0 6 000 6 000 

TOTALT 39 977 29 907 10070 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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r:.:'ITingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 

Justerare 

§ 90 

Gemensam överförmyndarnämnd för Alvesta, Lessebo, 

Tingsryds och Växjö kommuner 
Dnr 2017/288 191 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. 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. 

2. Tingsryds kommun uttrycker önskemålet att vice ordförandeskapet 

alternerar vartannat år bland de till invånarantalet mindre 

kommunerna. 

Beskrivning av ärendet 

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. 

Vid dagens sammanträde föredrar kanslichefen vid Växjö kommuns 

kommunledningsförvaltning ärendet. Ordförande och en ledamot från 

överförmyndarnämnden medverkar samt de två 

överförmyndarhandläggarna. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsen 2017-08-14 § 132, Samverkan i gemensam 

nämnd för överförmyndarfrågor i Kronobergs län 

2. Delrapport 1 Genomförandeutredning för gemensam 

överförmyndarnämnd i Alvesta, Lessebo, Tingsryds och Växjö 

kommuner 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 

Justerare 

§ 90 forts. 

3. Delrapport 2 Genomförandeutredning för gemensam 

överförmyndarnämnd i Alvesta, Lessebo, Tingsryds och Växjö 

kommuner 
4. Kommunstyrelsen 2018-01-22, Rapport om gemensam 

överförmyndarnämnd i Alvesta, Lessebo, Tingsryds och Växjö 

kommuner 
5. Överförmyndarnämnden 2018-01-30 § 4, Utredning gemensam 

överförmyndarnämnd Delrapport 1 samt yttrande till 

kommunstyrelsen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar: 

Tingsryds kommun uttrycker önskemålet att vice ordförandeskapet 

alternerar vartannat år bland de till invånarantalet mindre kommunerna. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Mikael Jeanssons (S) yrkande. 

lr/ 
I Otdragsbestyrkande 
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Dnr: 2017/288 191 

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 
kanslichef 
Alvesta kommun 

Carina Elmefall 
kanslichef 
Växjö kommun 
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Dnr: 2017/288 191 

Genomförandeutredning -

Gemensam överförmyndarnämnd för 

Alvesta, Lessebo, Tingsryds och Växjö kommuner 

Delrapport 2 - Detaljorganisation 



237

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 
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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. 



239

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

Total Alvesta Lessebo Tingsryd Växjö 

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

PO 9,65 årsarbetare 
(handläggare) 
Lönekostnad inkl. 572 108 101 405 16 901 33 802 420 000 

PO 0,66 årsarbetare 
arbetsledning + 
administration 
Arvoden till 677 617 213 839 94 332 68 500 300 946 

förtroendevalda* 
Övriga kostnader 24 714 206 0 0 24 508 

förtroendevalda** 
IT och telefoni 243 619 21 388 40 369 74 500 107 362 

( utrustning, 
tjänster, licenser 
och abonnemang) 
Utbildnings- 221 320 46 802 26 919 33 800 113 799 

kostnader*** 
Förbruknings- och 99 808 14 921 28 057 22 600 34 230 

kontorsmaterial 
Porto**** 78 162 13 356 6594 12 138 46 074 

Lokalkostnader 233 698 37 325 25 373 21 000 150 000 

Förenings bidrag 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 1459 891 1170 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 

Alvesta 5387 

Lessebo 7458 

Tingsryd 3099 

Växjö 3988 
* Antal kommumnvånare enhgt SCB :s sta!Istik per 2016-12-31 

Kostnad i kr per 
kommuninvånare* 
67 
134 
67 
46 
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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 %av 
ärenden* 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 4 866 400 729 960 437 976 778 624 2 919 840 

årsarbetare 
handläggare 
Lönekostnad inkl. 420 000 63 000 37 800 67 200 252 000 

PO 0,5 årsarbetare 
arbetsledning + 
administration 
Arvoden till 307 000 46 050 27 630 49 120 184 200 

förtroendevalda* 
Övriga kostnader 17 400 2610 1566 2784 10 440 

förtroendevalda** 
IT och telefoni 216 332 32 450 19 470 34 613 129 799 

(utrustning, 
tjänster, licenser 
och abonnemang) 
Utbildningskostnad 140 500 21 075 12 645 22 480 84 300 

er*** 
Förbruknings- och 82 000 12 300 7 380 13 120 49 200 

kontorsmaterial 
Porto**** 70 000 10 500 6 300 11 200 42 000 

Lokalkostnader 150 000 22 500 13 500 24 000 90 000 

Förenings bidrag + 20 500 3075 1845 3280 12 300 

medlemsavgifter 
Representation 15 000 2250 1350 2400 9000 

Övrigt***** 528 640 79 296 47 578 84 582 317 184 

Totalt 6 833 772 1025066 615 040 1093 403 4100 263 

*inkluderar arvoden, sociala avgifter, bilersättning och liknande 
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** 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 kommunmvånare enhgt 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 
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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 inrangeringsjörhandlingar 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 
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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. 
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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 

Maj 2018 

September 2018 

Inriktningsbeslut om att bilda en gemensam nämnd 

ska ha fattats av respektive kommunstyrelse. 

Förslag till samverkansavtal och reglemente för den 

gemensamma nämnden överlämnas till respektive 

kommun för beredning inför beslut i 

kommunfullmäktige. 

Senast den 30 september ska beslut om bildandet av 

en gemensam nämnd samt beslut om 

samverkansavtal och reglemente beslutats av 

kommunfullmäktige. 



250



251

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 

inriktnings beslut 

• 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 
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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 nuläges beskrivning 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 
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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. 
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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 Varav antal Varav antal Varav antal Procent av 
antal godmanskap/ förmyndar- ensam- befolkningen 
l!fällföret förvllltarskap skap/ kommande ba:rn somhar 
rädar"' särskild ställföreträdare 
skap förordnad 

vårdnadsha 
vare 

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 

utredningsarbetet och hur insatser från andra sociala myndigheter fungerar. 

Tabell 2: Personella resurser, handläggare 

Kommun ÅrsJJrbeta.re Invånare ... Antal inv:ånare per ÅntJJl 
handläggare årsarbetare ärende per 
p.erl/10-17 årsarbetare 

Alvesta 1,9 19 850 10447 167 

Lessebo 1,25 8760 8760 126 

Tingsryd 1 12 393 12 393 289 

Växiö 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 
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I Tingsryd I 0,02 
0,5 

*inkl. registratur, posthantering, sekreterarskap 

I 0,02 
0,025 

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 Arvodeskostnad Arvoden till 
förtroendevalda per ställföreträdare 
:2016 förtJ"oendevald 2016 

Alvesta 190 000 63 300 457 680 
Lessebo 93 900 93 900 261 600 
kommun 
Tingsryds 94 296 94 296 665 000 
kommun 
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 
årsräknin2ar 

Alvesta 180 
Lessebo 94 
kommun 
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. 
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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) 
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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 
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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 
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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. 
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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 . 

• 
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6. Tidsplan för den fortsatta processen 

December 2017 

Januari/februari 2018 

Mars 2018 

Augusti 2018 

Januari 2019 

Delrapport I - förutsättningar 

rapporteras i december till respektive 

kommun som valt att delta i 

genomförandeutredningen. 

Delrapport 2 - förslag till 

detaljorganisation inklusive 

kostnadsfördelning rapporteras för 

respektive kommun och överlämnas för 

fortsatt hantering och eventuellt 

inriktnings beslut. 

Senast den 31 mars ska respektive 

kommunstyrelse ha fattat ett 

inriktningsbeslut om medverkan i den 

gemensamma överförmyndarnämnden. 

Senast den 30 augusti 2018 måste ett 

formellt beslut om att bilda en gemensam 

överförmyndarnämnd ha fattats av 

respektive fullmäktige 

Den 1 januari 2019 träder den 

gemensamma överförmyndarnämnden i 

kraft. 
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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 
Kanslichef, Växjö kommun 

Lisa Åberg 
Kanslichef, Alvesta kommun 
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