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KOMMUN KONCERN 

Tingsryds Kommunföretag AB 
Verksamhetsåret 2017 har innehållit ett aktivt arbete avseende strukturering och ledning av kommunens 

dotterbolag inom Tingsryds Kommunföretag AB. 

Uppdrag med dotterbolagen. Ett viktigt arbete har 

varit att ta fram underlag för vilka 

kompetenser som bör lyftas fram vid val av 

styrelser, samt att ta fram en utbildningsplan 

för både ledamöter och ersättare. 

Tingsryds Kommunföretag AB 

Tingsryds Kommunföretag AB, TIKAB, 

har uppdraget att äga och förvalta aktier i 

Tingsryds kommuns ägda bolag samt att 

implementera målstyrning. Bolaget ska 

tillse att ägardirektiv och styrdokument 

efterlevs samt ska övergripande samordna 

dotterbolagens verksamheter. 

Årets händelser 

Under året har TIKAB fokuserat på 

kommunkoncernens gemensamma arbete 

och struktur. TIK.AB har även berett 

bolagens ärenden till kommunfullmäktige. 

Under 2017 har fokus legat på ägardialoger 

Verksamhetens måluppfyllelse 

Resultatet före bokslutsdispositioner och 

skatter uppgick till 26 tkr. 

Framtid 

TIKAB kommer fortsätta sträva efter balans 

i kommunens finanser samt att bidra till en 

positiv utveckling av kommunen. 

Ekonom, (tkr) 

Nettoomsättning 

Resultat e fin post 

Soliditet% 

Nettoinvesteringar 

Antal anställda 

20 15 20 16 

0 0 

-168 -205 

98,1 99,3 

0 0 

0 0 

20 17 

275 

26 

79,9 

0 
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Tingsryds Energi AB 
Värmeleverans med helheten som perspektiv. 

Värmeleveranserna har speglats av de 

varma vintermånaderna under året. Detta 

motsvarar en minskning av värmeleverans 

med 6,5 % jämfört med föregående år. 

Anläggningen i Tingsryd har under året 

behövt något mer kostnadskrävande åtgär

der på den äldre av pannorna, men haft bra 

tillgänglighet. Oljeförbrukningen i värme

produktionen har under året varit rekordlåga 

0,39%. 

Uppdrag 

Bolagets uppdrag är att leverera fjärrvärme 

med hög leveranssäkerhet till konkurrens

kraftiga priser samt att främja utbyggnaden 

av bredbandsnätet inom ramen för delägar

skapet i Wexnet. 

Årets händelser 

Likt förra året har 2017 varit varmare än 

normalt. Den svala våren hjälpte lite att 

kompensera för de närmast rekordvarma 

vintermånader som är avgörande för vär

meförsäljningen i helhet. I Tingsryd och 

Väckelsång har ett fåtal utbyggnadsprojekt 

genomförts. Den nya biobränslepannan har 

varit i full drift sedan november 2015. För

utom diverse injusteringar har anläggningen 

fungerat i stort sett utan problem. 

Vi uppnår vårt miljömål, att basera vår 

produktion på förnyelsebara bränslen från 

lokala leverantörer med den extra biopannan 

i Tingsryd. 

Bredbandsutbyggnaden fortsätter att utveck

las väl. Ytterligare knappa 1000 kunder har 

anslutits under 2017. På nationell nivå har 

en mer ambitiös målsättning antagits både 

gällande utbyggnadstakt och kapacitet. 

En samordnare från Tingsryd kommuns 

utvecklingsavdelning har fortsatt köpts in 

på 20 %, som länk, mellan de parter som är 

involverade, kommunen, Teab, bredbands

föreningar, Wexnet m fl. 

För att nå kommunens nuvarande mål krävs 

ägartillskott om totalt cirka 15 mkr, varav 

3 mkr utbetalats under 2017 till Wexnet 

för utbyggnader av stamnätet. 

Verksamhetens måluppfyllelse 

Våra fjärrvärmetaxor är fortsatt låga och 

ligger under medel för riket. I jämförelse 

med andra fjärrvärmeföretag i vårt närområ

de är vi också konkurrenskraftiga. För bred

bandsverksamheten kompenserar negativa 

upplåningsräntor för lägre ränteintäkter från 

Wexnet till följd av fallande statslåneräntor. 

Resultatet före bokslutsdispositioner och 

skatter uppgick till 2 696 tkr. 

Framtid 

Driften av värmeanläggningen i Tingsryd 

har fungerat väl under många år med låga 

underhållskostnader. Successivt ökar nu 

behovet av mer kostnadskrävande under

hållsåtgärder. 

De närmaste årens utbyggnad av fjärrvär

menätet planeras i huvudsak ske inom redan 

etablerade fjärrvärmeområden. 

KOMMUNKONCERN 

Värmeverket i Tingsryd. 

De nationella målsättningarna 

för tillgänglighet till bredband utgör en 

utmaning för samtliga parter att samverka, 

för att dessa ska kunna förverkligas. 

Tingsryds Energi AB 

Ekonomi (tkr) 20 15 20 16 2017 

Nettoomsättning 21823 23 929 22 940 

Resul tal e fin post 3 365 3 379 2 696 

Soliditet% 37,6 38,0 38,9 

Nettoinvesteringar 14 072 3 937 2 127 

Antal anställda 3,8 3,8 4,0 
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KOMMUNKONCERN 

Tingsryds Utveckling & Fastighets AB 
Verksamhetsåret 2017 har varit händelserikt på många plan . 

Under året har bolaget jobbat med interna processer och utformandet av en ny organisationsstruktur. 

Bolaget har under året både avyttrat och införskaffat fastigheter och investerat i lokaler, utifrån målsättningen att 

hyresgästernas fortsatta expansion skall säkras. 

Under året har bolaget avyttrat en större 

fastighet i Tingsryd och förvärvat en annan 

stor fastighet i Väckelsång. Bolagets sam

manlagda fastighetsinnehav omfattar cirka 

69 000 m2. Bolaget äger fastigheter till ett 

sanunantaget bokfö1t värde av 162 783 tkr. 

Ett systematiskt arbete med att få bättre 

kontroll på fastigheterna ur förvaltnings

perspektiv har påbörjats. Detta innebär bl.a. 

att varje fastighet ska ha underhållsplaner, 

bättre kontroll på avtal och ett bättre arbete 

kring ekonomiska rutiner. 

Uppdrag 

Enligt ägardirektiven ska bolaget utgöra en 

viktig aktör för att verkställa kommunens 

näringslivspolitik och inom ramen för sin 

verksamhet medverka till att göra Tingsryds 

kommun till en attraktiv kommun att driva 

näringsverksamhet i, genom att förvärva, 

avyttra, äga, bebygga, förvalta, utveckla och 

hyra ut fastigheter. 

Fastighetsverksamheten ska i första hand 

fokuseras på lokaler för nystartade, nyetablerade 

och växande företag. 

Verksarnhetsiden ska bygga på att fastig

heterna omsätts och att hyresgästerna eller 

annan aktör därmed övertar ägandet av 

fastigheten inom rimlig tid. Hyresavtal ska 

konstrueras så att denna strategi stöds. 

Specifikt ska bolaget även medverka till att 

stimulera till företagande och tillväxt i hela 

kommunen, medverka till att utveckla nya 

klustermiljöer, medverka i framtagande och 

verkställande av kommunens planer, policys 

och strategier såsom näringslivsprogram 

och översiktsplan. 

Under året har nya ägardirektiv, fastslagits 

av kommunfullmäktige, med kommun

övergripande mål utifrån kommunens vision 

att skapa en attraktiv och hållbar närings

livsmiljö i kommunen. 

Årets händelser 
En av bolagets större fastigheter i Tingsryd 

tätort har avyttrats. Under året har ett omfat

tande projekt avseende energibesparing 

och underhållsåtgärder pågått i fastigheten 

Konga Bruk, med målet att kraftigt förbättra 

totalekonomin för fastigheten. Och ett stort 

arbete med att förstärka brandsäkerheten 

har staitats, i form av fler branddetektorer, 

utrymningslarm och säkrade brandväggar. 

En stor fastighet i Väckelsång har förvärvats 

under året i vilken omfattande ombyggnader 

pågår efter hyresgästernas önskemål. 

Verksamhetens måluppfyllelse 

Resultatet för företaget uppgick till -5 227 

tkr före bokslutsdispositioner och skatter. 

Resultatet påverkades mycket av den ned

skrivning på 6 000 tkr som bolaget gjorde 

utifrån nya fastighetsvärderingar. 

I det näringslivsutvecklande uppdraget har 

bolaget arbetat aktivt med att möjliggöra 

utvecklingen för flera av bolagets befintliga 

hyresgäster och tillsammans med Tingsryds 

Industristiftelse skapat klustermiljöer för 

mindre f'amansföretag. 

Framtid 

TUFAB kommer fortsätta sträva efter att 

bidra till en positiv utveckling av kommunens 

näringsliv. Det finns flera företag som 

signalerar expansion och efterfrågar 

utökade lokaler och investeringar. 

Bo laget fo1tsätter arbeta aktivt med att 
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Tingsryd 4:96 Hallabro Plast AB 

bearbeta hyresgäster till att köpa sina hyrda 

fastigheter. Detta är ett måste för att möta 

efterfrågan av nya lokaler till nystartade, 

nyetablerade och växande företag. 

I dagsläget har över 500 personer 

sysselsättning i de olika lokalerna som ägs 

av TUFAB. Det strategiska arbetet med att 

få bättre ekonomisk styrning i bolaget 

kommer också att fortsätta. 

Tingsryds Utveckling & Fastighets AB 

Ekonomi (tkr) 20 15 20 16 20 17 

Nettoomsättning 24 143 24 228 22 989 

Resultat e fin post 192 2 286 -5 227 

Soliditet % (10 %) 2,11% 2,86% 4,26 % 

Direktavkastn % (6%) 7,1% 7,9% 8,22 % 

Anläggningstillgångar 187 269 179 812 162 783 

Nettoinvesteringar 1 712 146 8 318 
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KOMMUN KONCERN 

Tingsrydsbostäder AB 
Förändring och planering för framtiden . År 2017 fokus på förvaltning av bolagets egna och kommunens 

fastigheter och inköp av fastigheter för förädling till lägenheter. 

Merparten av företagets resurser har lagts 

på förvaltningsuppdraget och de utred

ningar och projekt som initierats av bolagets 

uppdragsgivare, Tingsryds kommun. Förste 

december har fastigheten Linneryd 5:54, 

Lindegården köpts av Tingsryds kommun. 

Denna fastighet ska förädlas och ställas om 

till bostäder från att vara ett f.d. vårdboende. 

Detta innebär att det kommer att tillskapas 

23 nya lägenheter som kommer att ha en 

rimlig hyresnivå. 

Långsiktig strategi för att bibehålla en hög 

utnyttjandegrad i den egna förvaltningen har 

utfallit bra under året. 

Uppdrag 

Tingsrydsbostäder AB:s uppdrag är att 

inom Tingsryds kommun förvärva, försälja, 

äga, bebygga och förvalta fastigheter och 

byggnader i vilka huvudsakligen bostads

lägenheter upplåts med hyresrätt. 

Årets händelser 

Hösten 2017 bö1jade bolagets nya VD 

Victoria Magnesson hos oss. Försäljning av 

förvaltningstjänster till Tingsryds kommun 

för förvaltningen av kommunens fastighets

bestånd. 

Hyrorna på bostäder och lokaler höjdes med 

0,65 % från 2017-03-01, den låga höjningen 

beror på låga räntor och låg inflation. 

Hyrorna för 2018 kommer att höjas med 

0,65 % från 2018-01-01. Under året har 

projektledning av ombyggnadsprojekt och 

energisparprojekt inom Tingsryds kommun 

varit en prioriterad fråga. En mångårig 

underhållsplan för Tingsryd kommuns fastig

heter har tagits fram. 

Under 2017 har ombyggnation av Tingsgår

den till två nya avdelningar förskola genom

förts och lokalerna var klara till terminsstart 

hösten 2017. Under våren 2018 kommer 

utemiljön att färdigställas. Investering i för

bättrat brandskydd har gjorts på Tingsgården 

och beräknas bli helt färdigställt tidigt 2018. 

Under året har en ökning av aktiekapitalet 

skett med 20 mkr genom ett ägartillskott 

från moderbolaget Tingsryds kommunföretag 

AB. 

Ägartillskottet har skett för att skapa möj

ligheter för nybyggnation av lägenheter i 

Tingsryds kommun. Under 2017 har taket 

tvättats på Tingsgården och brandlarmet har 

uppgraderats. 

Verksamhetens måluppfyllelse 

Resultatet för företaget uppgick till 1 846 tkr 

före bokslutsdispositioner och 

skatter. 

En stor del av anledningen till vinsten beror 

på att vi under året haft två vakanta tjänster 

som ska tillsättas under 2018. Tingsrydsbo

städers vakansgrad uppgick under året till 

11,9 %. Företagets sjukfrånvaro är 4,3 %. 
Företagets soliditet är idag på 37,0 %. 

Bolaget har under året bedrivit en aktiv för

valtning, ett intensivt energispararbete och 

återhållsamma hyreshöjningar medverkat 

till att det finns goda, sunda och prisvärda 

hyresbostäder. Bolaget har börjat undersöka 

hur de mer aktivt kan arbeta med olika 

miljödelar och med företagets sociala ansvar 

(CSR). 

Framtid 
Tingsrydsbostäder planerar för nybygg

nation av nya lägenheter i Tingsryd med 

centrala lägen. Fortsatt projektledning av 

kommunens ombyggnadsprojekt. 

Lindegården ska förädlas och ställas om till 

bostäder. Detta innebär att det kommer att 

tillskapas 23 nya lägenheter som kommer att 

ha en rimlig hyresnivå. 

Bolaget värderar sina medarbetare högt 

och utan deras engagemang och drivkraft är 

bolaget ingenting. Därför är det en förutsätt

ning att bolagets medarbetare trivs och mår 

bra. Det är då man känner engagemang och 

vilja att utföra ett bra arbete som utvecklar 

både bolaget, kommunen och den dagliga 

verksamheten ute bland våra hyresgäster på 

såväl kort som lång sikt. Detta är av största 

vikt i vårt kommande utvecklingsarbete att 

skapa en attraktiv arbetsplats med medarbetare 

som trivs. 

Tingsrydsbostader AB 

Ekononu (tkr) 20 15 20 16 2017 

Nettoomsättning 15 876 18 977 19 766 

Resultat e fin post 680 829 I 846 

Soliditet% 14,0 36,8 37,0 

Nettoinvesteringar 11685 2 392 10 724 

Antal anställda 21 22 20 

Undegdrden, Unneryd 
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Tingsryds Industristiftelse 
Tingsryds Industristiftelse är under avveckling, men fram till dess görs en rad nödvändiga underhållsarbeten och 

lokalanpassningar, för att göra lokalerna attraktiva och funktionella för hyresgästerna. 

Uppdrag 

Tingsryds Industristiftelse har som ändamål 

att inom Tingsryds kommun förvärva och 

förvalta fastigheter samt att i förekommande 

fall uppföra industribyggnader i arbets

främjande syfte. 

Årets händelser 
Fastigheterna, Ryd 11:1, Östergatan 18 i 

Ryd, Tingsryd 4:95, Tings1ydstravet, och 

Örnen l 7, Dackegatan 40 i Tingsryd, är de 

fastigheter som mest arbete lagts på under året. 

Alla dessa tre fastigheter har gemensamt att 

de iruymmer flera olika hyresgäster. 

Den förstnämnda hyrs ut till olika indu

stri- och serviceverksarnheter, samt diverse 

lokaler för små enskilda företag. 

De två andra innehåller kontorslokaler 

anpassade efter hyresgästernas önskemål. 

Fastighetsinnehavet uppgår till cirka 9 200 

m2. 

Tingsrydstravet 

Fastigheternas taxeringsvärde är 7 296 tkr 

(7 296 tkr). 

Samtliga fastigheter har under året varit 

försäkrade i försäkringsbolaget Folksam. 

I nuläget finns totalt cirka 610 m2 outhyrd 

lokalyta på Tings1yd 4:95. I övrigt är 

samtliga lokaler uthyrda. 

Verksamhetens måluppfyllelse 

Tingsryds Industristiftelse är under av

veckling men fram till dess genomförs ett 

nödvändigt underhållsarbete på fastigheterna. 

Årets kostnader för underhållsåtgärder 

uppgår till 425 tkr (1098 tkr). 

Stiftelsen redovisar ett resultat före bok

slutsdispositioner och skatter på -811 tkr 

(-219 tkr). Efter upplösning av periodise

ringsfonder om 634 tkr, samt skatter på -287 

tkr, uppgår resultatet till -464 tkr ( 403 tkr). 
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Framtid 
I samband med kommunens koncern

bildning beslutades det att Tingsryds 

Industristiftelse ska avvecklas succesivt. 

Samtliga fastigheter kommer på sikt genom 

fastighetsreglering att överföras till Tings

ryds Utveckling och Fastighets AB. 

Tingsryds Industristiftelse 

Ekonomi (tkr) 20 15 20 16 20 17 

Nettoomsättning 4 548 5 235 1550 

Resultat e fin post 666 -219 -811 

Soliditet% 25 30 35 

Direktavkastn % 8,6 8,2 2,5 

Balansomslutning 23 911 27 855 20 515 

Netto investeringar 11474 1141 989 
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Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
Ett omvälvande år med många förändringar. 

Under året har åtta nya marklägenheter 

byggts i Väckelsång på Gamla vägen 23. 

Nybyggnationen består av fyra hus som 

vardera innehåller två lägenheter, en 3 rum 

och kök och en 2 rum och kök. 

Det allt äldre fastighetsbeståndet kräver 

stora underhållsinsatser och förbättring av 

tak, fasader och fönster. 

Företagets ekonomi har också påverkats 

positivt av lågt antal outhyrda lägenheter 

och historiskt låga räntorna. 

Efter det att SABO:s Skånealternativets 

energiutmaning för att spara 2,5 % per år 

upphört 2016 har Tingsrydsbostäder fortsatt 

att arbeta efter samma målsättning som 

tidigare. Tingsrydsbostäder har till och med 

2017 sparat 23,9 % vilket är oförändrat jäm

fört med 2016 . Tingsrydsbostäder hade en 

energi för brukning på 155 kWh/m2 2007 

som minskat till 120 kWh/m2 2017. 

Uppdrag 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder är ett allmän

nyttigt bostadsföretag vars uppdrag är att 

verka för en god bostadsförsörjning, att 

förvärva och förvalta fastigheter inom 

Tingsryds kommun. Efter de stadgeändringar 

som nu genomförts har stiftelsen även 

möjlighet att försälja fastigheter. Tingsryds

bostäder äger och förvaltar 1 081 bostäder 

och ca 35 lokaler i kommunen. 

Nya solceller Bygdegärdsvägen, Rävemäfa 

Årets händelser 

Hösten 2017 bö1jade vår nya VD Victoria 

Magnesson hos oss. Under året har fiber 

installerats i 6 st. fastigheter i Tingsryd, 

vilket innebär att i stort sett alla fastigheter i 

Tingsryd har fiber. I Ryd har fiber 

installerats i samtliga fastigheter. Under 

2018 installeras fiber i Linneryds och Väck

elsång samtliga fastigheter. 

Allt utvändigt trä har bytts mot underhålls

fria skivor och tilläggsisolering har skett 

både på väggar och vindar på Andviksvägen 

i Linneryd. Balkonger och nya underhålls

fria fönster har bytts på Ängsvägen 2 i 

Urshult. 

Två solcellsanläggningar, 7kW har installe-

rats på Bygdegårdsvägen i Rävemåla och 

Krokvägen i Konga. Vi kommer att fortsätta 

utbyggnaden av våra solcellsanläggningar 

under 2018. I nuläget har vi solceller med 

en effekt på 54kW installerade på olika 

fastigheter i Tingsryd, Ryd, K.onga och 

Rävemåla. Under2017 installerades 14kW och 

under 2018 är !0kW inplanerat än så länge. 

Verksamhetens måluppfyllelse 

Resultatet uppgick till 8 388 tkr före bok

slutsdispositioner och skatter. Tingsrydsbo

städers vakansgrad uppgick 

under året till 1,0 procent vilket är en 

väldigt låg nivå. Företaget har en sjukfrån

varo på 1,6 % vilket är en förbättring på 1,5 

% från föregående år. Soliditeten ligger på 

14,7 % för året vilket är något över målet. 

Bolaget har genom att under året genom att 

bedriva en aktiv förvaltning, ett intensivt energi

spararbete och återhållsamma hyreshöjning

ar medverkat till att det finns goda, sunda 

och prisvärda hyresbostäder. Vi har 

KOMMUNKONCERN 

Gamla Vägen 23, Väckelslmg 

även börjat snegla på och arbeta med hur vi 

lite mer aktivt kan arbeta med olika miljö

delar och med företagets sociala ansvar 

(CSR). 

Framtid 
Tingsrydsbostäder kommer även i framtiden 

att fokusera på energieffektivisering och 

omtanke om miljön. Under 2018 kommer 

projektet med att införa systematiskt hyres

sättningssystem att slutföras. Fokus kommer 

också att ligga i att öka tryggheten och 

säkerheten i våra bostadsområden. Tings

rydsbostäder kommer att fortsätta renovera 

och bygga om de äldre fastigheterna. 

Vi värderar våra medarbetare högt och utan 

deras engagemang och drivkraft är vi ingen

ting. Därför är det en förutsättning att våra 

medarbetare trivs och mår bra. Det är då 

man känner engagemang och vilja att utföra 

ett bra arbete som utvecklar både bolaget, 

kommunen och den dagliga verksamheten 

ute bland våra hyresgäster på såväl kort 

som lång sikt. Detta är av största vikt i vårt 

kommande utvecklingsarbete för att skapa 

en attraktiv arbetsplats med medarbetare 

som trivs. 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

Ekonom, (tkr) 20 15 20 16 20 17 

Nettoomsättning 70 641 69241 72 224 

Resultat e fin post 6 296 3 904 8 388 

Soliditet% 12,5 13,3 14,7 

Nettoinvesteringar 15 746 16 971 20 691 

Antal anställda 22 22 20 
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RÄKENSKAPER 

Finansiell analys 
I den finansiella analysen ges en fördjupad bild av kommunens ekonomiska utveckling och ställning. 

Analysen är tillsammans med räkenskaperna en del av årsredovisningens förvaltningsberättelse och 

innehåller bland annat balanskravsutredning, samlad investeringsredovisning samt beskrivning och utvärdering 

av ekonomisk utveckling och ställning. Dessa uppgifter är ett krav i lagen om kommunal redovisning. 

Den finansiella analysen i årsredovisningen bygger på fyra aspekter 

som är viktiga ur ett finansiellt perspektiv: 

• Finansiellt resultat 

• Kapacitetsutvecklingen 

• Riskförhållanden 

• Kontroll över den finansiella utvecklingen 

Dessa fyra aspekter, som benämns Resultat och kapacitet respektive 

Risk och kontroll, utgör hörnstenar i beskrivningen av kommunens 

finansiella ställning. 

SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR 

Extra stöd från regeringen 

Regering och riksdag fattade 2016 beslut om de så kallade välfärds

miljarderna till kommuner och landsting. Detta innebar att permanent 

höjda generella statsbidrag lämnats till sektorn från och med 2017. 

Bidragen har fördelats dels efter flyktingmottagande och dels efter 

invånarantal. Den flyktingrelaterade delen minskas successivt och från 

och med år 2021 sker fördelningen helt och hållet utifrån kommuner

nas invånarantal. För Tingsryds kommun har detta inneburit höjda 

statsbidrag med drygt 17 mkr år 2017 som successivt sjunker till 

nivån 8-9 mkr per år från och med år 2021. 

Regeringen har under året aviserat ytterligare höjning av de generella 

statsbidragen till kommunsektorn med 3,5 miljarder kr år 2019 och 

ytterligare 7 miljarder kr från år 2020. Tingsryds kommun motsvarar 

ca 1,2 promille av landets befolkning, vilket innebär att 3,5 miljarder 

kr motsvarar drygt 4 mkr för Tingsryds kommun. 

Förändrad organisation 

I juni 2016 beslutade kommunfullmäktige om en förändrad politisk 

organisation från och med I januari 2018. Som en följd av beslutet har 

även förändringar i tjänstemannaorganisation genomförts. 

Förändringarna i både den politiska organisationen och tjänsteman

naorganisationen har införts successivt mellan I januari 2017 och I 

januari 2018 enligt följande: 

1 januari 2017: 

•Miljö-och byggnadsförvaltning bildades som under 2017 fortsatte 

att lyda under samhällsbyggnadsnämnden i den politiska organisationen. 

• Administratörer, ekonomer och nämndsekreterare övergick till 

kommunledningsförvaltningen. 

• Överförmyndarnämnd in:fördes. 

1 april 2017: 

•Individ-och familjeomsorgen flyttades från socialnän1nden/-förvalt

ningen till kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen. 

• Vuxenutbildningen flyttades från barn- och utbildningsnämnden/

förvaltningen till kommunstyrelsen/kommunledningsförval tningen. 

• Utskott för arbete och lärande infiirdes i kommunstyrelsen. 

• Avdelning för arbete och lärande bildades hos kommunledningsför

valtningen (med verksamheterna individ- och familjeomsorg, integra

tion, vuxenutbildning och folkbälsa). 

• Samhällsbyggnadsförvaltningen ( exkl miljö och bygg) bildade 

tekniska avdelningen och överflyttades till kommunledningsförvalt

ningen, men har fortsatt att året ut lyda under samhällsbyggnadsnänlllden 

i den politiska organisationen. 

• IT-verksamheten överflyttades till tekniska avdelningen. 

• Barn- och utbildningsnämnden upphörde och ersattes av bildnings

nämnden med ansvar för förskola, grundskola, gymnasieskola och 

bibliotek. 

• Socialnämnden upphörde och ersattes av vård- och omsorgsnämn

den med ansvar för äldre- och funktionshindersomsorg samt kommu

nal hälso- och sjukvård. 

1 januari 2018: 

• Samhällsbyggnadsnämnden har upphört och kommunstyrelsen har 

tagit över ansvaret för tekniska avdelningens verksamheter. 

• Miljö- och byggnadsnämnd bildades med miljö- och byggnadsför

valtningen som förvaltning. 

• Utskott för plan och näringsliv bildades i kommunstyrelsen. 

Försäljningar av fastigheter 

Fullmäktige har under året fattat beslut om två större fastighetsförsälj

ningar, dels skol- och förskolefastigheten i Rävemåla till Rävemåla 

Friskola AB och dels f d äldreboendet i Linneryd (Lindegården) till 

det kommunala bostads bolaget Tingsrydsbostäder AB. Försäljnings

priset sattes i båda fallen till 1 krona och bokföringsmässig reaförlust 

om totalt ca 3 mkr har belastat 2017 års resultat. Fullmäktige har i 

besluten finansierat reaförlusterna inom budget. 

Nedskrivningar 

I kommunens bokslut för 2017 har nedskrivning gjorts av grundfonds

kapitalet i Stiftelsen Tingsrydsbostäder. Posten uppgår till 2,3 mkr och 

belastar årets resultat 2017. 

I 2017 års koncernredovisning ingår nedskrivning av fastigheter i 

Tufab med totalt 6 mkr. Kostnaden belastar 2017 års resultat i kom

munkoncernen. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-19 §36 att godkänna överens

kommelse om avslutande av tjänst för kommunchefen. Överenskom

melsen omfattar 24 månadslöner vilket motsvarar en engångs.kostnad 

om ca 2, 7 mkr inklusive sociala avgifter. Kostnaden kommer att 

belasta 2018 års resultat. 
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RESULTAT OCH KAPACITET 

Resultat 
2014 2015 2016 2017 

Årets resultat, mkr 3,9 -5,9 36,4 24,0 

Årets resu ltat exkl jämförelse-

störande poster, mkr 3,9 -8,4 36,4 24,0 

Årets resultat i % av skatte-

intäkter och utjämning 0,6 -0,9 5,1 33 

Årets resultat uppgick till +24,0 mkr, vilket motsvarar 3,3% av skat

teintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Den förhållandevis 

höga resultatnivån innebär att fullmäktiges mål för resultatnivån 

(2%) har uppfyllts med god marginal för året 2017. 

Det redovisade resultatet för 2017 innebär att kommunen, efter 2015 

års underskott, för andra året i rad uppvisar en mycket god resultat

nivå. De två senaste årens förbättrade resultat beror i första hand på 

de extra statsbidragen samt en i övrigt mycket god skatteintäktsut

veckling. Även beslut i uppdraget Hållbar ekonomi har till viss del 

bidragit till den förbättrade resultatnivån. 

2017 års resultat innehåller inga jämförelsestörande poster av vä

sentlig karaktär. 

Balanskravs utredning 

mkr 

Årets balanskravsresultat 

Årets resultat eri l resultaträkning 

Redl\cering av samtliga reavinsier 

Årets balanskravsresultat 

Ackun,ulerade balan~kravsresultat 
18 ackumulerade ej återställda 

negativa resultat 

Årets balanskravresultat 

UB ackumulerade ej återställda 
negativa resultat 

2014 2015 

3,9 -5,9 

-0,3 -4,5 

3,6 -10,4 

0,0. 0,0 

3,6 -10,4 

0,0 -10,4 

2016 

36,4 

-0,2 

36,2 

-10,4 

36,2. 

o,o 

2017 

24,0 

-1,8 

22,2 

0,0 

2.'l,2. 

0,01 

Vid beräkning av resultatet enligt kommunallagens s k balanskrav 

ska justering göras för bland annat rearesultat vid försäljning av till

gångar. Kommunen har under 2017 haft reavinster på 1,8 mkr. Årets 

balanskravsresultat uppgår därmed till + 22,2 mkr, vilket innebär att 

balanskravet har uppfyllts för redovisningsåret 2017. 

Kommunen har inget gammalt balanskravsunderskott att återställa, 

då 2015 års underskott reglerades i sin helhet redan 2016. 

RÄKENSKAPER 

Intäkts- och kostnadsutveckling 

2014 2015 2016 2017 

Skatteintäktsutveckling, mkr 9,1 6,2 55,1 14,0 

Skatteintäktsutveckling, % 1,4 1,0 8,4 2,0 

Nettokostnadsutveckling, mkr 9,9 17,0 11,2 24,1 

Nettokostnadsutveckling, % 1,6 2,6 1,7 3,6 

Nettoförändring, mkr -0,8 -10,8 43,9 -10,1 

Nettoförändring, %-enheter -0,2 -1,6 6,7 -1,6 

Årets skatteintäkter (inkl utjämning) uppgick till 723,8 mkr, vilket 

innebär en ökning med 14 mkr jämfört med förra året. 

Detta innebär återgång till en mer normal ökningstakt, jämfört med 

föregående år 2016 års extremt höga ökningstakt på hela 55 mkr. 

Under åren 2012-2015, dvs exklusive den extrema ökningen 20 16, 

har ökningstakten varierat mellan 5-19 mkr per år och i genomsnitt 

varit ca 10 mkr per år. Årets ökning är således att betrakta som rela

tivt god och är i huvudsak hänförlig till den mycket goda konjunk

tur- och skatteunderlagsutvecklingen i riket. 

Verksamhetens nettokostnader uppgick till 698,4 mkr, vilket mot

svarar en ökning med ca 24 mkr jämfört med förra året. 

Under åren 2012-2016 har ökningstakten varierat mellan 10-17 mkr 

per år och i genomsnitt varit ca 13 mkr per år. Årets ökning av nett

kostnaderna är således att betrakta som relativt hög. Det kan noteras 

att ca 3 mkr av nettokostnadsökningen beror på engångskostnader 

för bokföringsmässiga reaförluster vid försäljning av fastigheter. 

Utifrån ovanstående analys kan konstateras att den sänkta resultatnivån 

i förhållande till 2016 i första hand kan hänföras till att 

nettokostnaderna i verksamheten ökat mer än skatteintäkterna. 

Vad gäller verksamhetens bruttointäkter syns en minskning jämfört 

med förra året, medan bruttokostnaderna totalt sett är oförändrade. 

Bruttointäkterna har minskat med -23 mkr (-9%), vilket i första hand 

beror på minskade volymer i flyktingverksamheten, för vilken ersätt

ning erhålls från Migrationsverket. 

För denna verksamhet har kostnaderna minskat i motsvarande grad. 

Ökningen av bruttokostnaderna beror således på andra kostnads

ökningar i verksamheten, i första hand personalkostnader i form av 

årlig lönerevision. 

Finansiella poster 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Finansnetto 

2014 2015 2016 2017 

2,9 2,2 4,4 3,9 

3,4 

1,0 

5,3 

-1,4 

20 I 7 års finansnetto uppgick till -1,4 mkr, vilket innebär en försäm

rad nivåjämfört med 2016. Försämringen beror på engångskost

nader för nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar om 2, 4 

mkr. Finansnetto exklusive dessa engångskostnader uppgår till+ 1,0 

mkr, dvs en oförändrad nivåjämfört med 2016. 
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De finansiella intäkterna har minskat från 4,4 mkr år 2016 till 3,9 

mkr år 2017. Minskningen förklaras av att erhållen överskotts-

utdelning från Kommuninvest har minskat på grund av den låga 

räntenivån. Intäkterna från borgensavgift för kommunens bolag och 

stiftelser är oförändrad jämfört med 2016 (2,7 mkr). 

De finansiella kostnaderna, räknat exklusive ovan nämnda engångs-

kostnader för nedskrivning, har minskat från 3,4 mkr till 2,9 mkr. 

Minskningen beror på minskade räntekostnader för lån till följd av 

sänkt genomsnittlig ränta samt genomförda amorteringar. 

Investeringar 

2014 2015 2016 2017 

Nettoinvesteringar, mkr 121,5 68,8 23,5 29,9 

Självfinansieringsgrad, % 26 40 311 203 

Investeringar/avskrivningar,% 429 207 64 

Arets nettoi.nvesteringar uppgick till 29,9 mkr, vilket är en förhål

landevis låg nivå sett till både kommunens storlek och historiskt. 

Investerings-budgeten för 2017 uppgick till 40,0 mkr. Således 

förbrukades 75% av budgeten. 

81 

Den låga investeringsnivån innebär att det långsiktiga målet om 

självfinansiering av investeringarna för andra året i rad har uppnåtts 

med god marginal . Självfinansieringsgraden för 2017 uppgår till 

203%, vilket innebär att summan av årets resultat plus avskrivningar 

blev ca dubbelt så stort jämfört med årets investeringar. 

Under åren 2012-2015 har självfinansieringsgraden legat på nivån 

25-45% och det kräver fortsatta överskott i resultaträkningen i 

kombination med begränsade investeringsnivåer för att i efterhand 

finansiera de senaste årens investeringar med egna medel (genom 

amorteringar) . 

Den budgeterade investeringsnivån framöver är ca 40-50 mkr per 

år, vilket lite drygt motsvarar nivån på kommunens årliga avskriv

ningar. Budgeterade överskott i resultaträkningen planeras således 

att i huvudsak användas till amortering av låneskulden. 

Det är på sikt sannolikt inte hållbart att ha en investeringsnivå som 

avviker alltför mycket från den budgeterade nivån. För låga inves

teringar skulle sannolikt bygga upp en skuld för framtiden i form 

av underhålls- och reinvesteringsbehov och för höga investeringar 

skulle försvåra en minskning av låneskulden. 

Arets avskrivningskostnader uppgick till 36,8 mkr, vilket innebär 

en i stort sett oförändrad nivåjämfört med föregående år. Erhållna 

investerings bidrag har uppgått till 0, 1 mkr under året. 

Soliditet 

2014 2015 2016 2017 

Soliditet enligt balansräkning 49 45 47 so 
Förändring tillgånjlar, % 14 9 5 -1 

Förändring eget kapital, % 1 1 10 6 

Soliditet inkl samtliga 

pensionsförpliktelser, % 5 7 12 17 

Soliditeten ( enligt balansräkningen) har under året ökat från 4 7% till 

50%, dvs en ökning med tre procentenheter. Ökningen förklaras av 

den låga investeringsnivån i kombination med den höga resultatni

vån, vilket bland annat möjliggjort viss amortering av låneskulden. 

Det är positivt att soliditet efter många års minskning nu vänder 

uppåt igen. Det kan dock konstateras att det fortfarande är en bit 

kvar tillbaka till den soliditetsnivå som var 2012 (57%). 

Soliditeten räknad inklusive samtliga pensionsåtaganden uppgår till 

17%, vilket för andra året i rad innebär en förstärkning med ca 5 

procentenheter från året före. 

Förbättringen förklaras i huvudsak av, förutom ovan nämnda orsa

ker, även av att ansvarsförbindelsen för pensionsåtagandena minskat 

under året på grund av pensionsutbetalningar. 

Skuldsättning 

2014 2015 2016 2017 

Låneskuld, mkr 170,0 200,0 185,0 160,0 

Genomsn vägd ränta 31 dec, % 2,72 1,82 il.,57 1,26 

Antal kreditgivare 1 1 1 

Som nämnts tidigare har amortering om 25 mkr genomförts under 

året. Kommunens låneskuld uppgår därmed till 160 mkr vid ut

gången av 2017. 

Av låneportföljens 160 mkr har 120 mkr (eller 75%) fast ränta 

med olika löptid 0-6 år, medan 40 mkr (eller 25%) har rörlig ränta. 

Genomsnittlig vägd ränta var vid årsskiftet 1,26%, vilket är 0,31 

procentenheter lägre än förra året då motsvarande ränta var 1,57%. 

Samtliga lån i låneportföljen var vid årsskiftet placerade hos Kom

muninvest AB. 

En mer utförlig redovisning av finansverksamheten åte,:finns längre 

fi·am i årsredovisningen. 

1 
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Kassaflöde och likviditet 

2014 2015 2016 2017 

Likvida medel, rnkr 38,7 75,9 79,4 127,4 

Kassalikviditet% exkl sem 87 90 98 109 

Årets kassaflöde uppgick till +48,0 mkr. Det höga kassaflödet 

förklaras i huvudsak av den höga resultatnivån, den låga investe

ringsnivån samt minskade kortfristiga fordringar till följd av ökad 

utbetalningstakt för återsökta medel hos Migrationsverket. Det höga 

kassaflödet har dels använts till amorteringar och dels inneburit att 

de likvida medlen ökat förhållandevis kraftigt. Fortsatta amorte

ringar fu· planerade under 2018. 

De likvida medlen uppgick till 127,4 mkr vid årsskiftet (79,4 mkr), 

varav 25,9 mkr (23,2 mkr) utgör skuld till kommunens koncern

bolag avseende del i koncernkonto. Bolagens del i koncernkontot 

har således ökat med knappt 3 mkr. Resterande del av ökningen fu· 

således hänförlig till kommunens kassaflöde. 

Kassalikviditeten (exkl semesterlöneskuld) uppgick vid årets utgång 

till 107%, vilket innebär en liten ökning jämfört med förra året, då 

kassalikviditeten var 98%. 

Borgensåtaganden 

mkr 2014 2015 2016 2017 

Egna bolag och stiftelser 53°3,9 545,1 547,8 531,8 

Föreningar 5,9 1,9 4,0 3,5 

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

Summa 540,0 547,2 552,0 ~ 

Kommunens totala borgensätaganden har minskat med ca 17 mkr 

sedan förra årsskiftet. Minskningen är nästan uteslutande hänförbar 

till borgen för de kommunala företagen. Borgensätagandena för 

Tufab och Industristiftelsen har minskat till följd av amorteringar, 

medan borgensåtagandet för Stiftelsen Tingsrydsbostäder har ökat 

något till följd av nyupplåning i samband med nybyggnation. 

Borgensätagandet för :föreningar har minskat frän 4,0 mkr år 2016 

till 3,5 mkr år 2017 till följd av planenliga amorteringar hos fören

ingarna. 

Pensionsförpliktelser 

mkr 2014 2015 2016 2017 

Pensionsavsättning i BR 5,1 7,8 7,7 7,7 

Ansvarsförbindelse tidigare 

pensionssystem (före 1998) 322.,9 308,3 294,7 282,8 

Summa 328,0 316,1 302,4 290,5 

De totala pensionsåtagandena uppgick vid årsskiftet till ca 290 mkr, 

vilket innebär en minskning med 12 mkr jämfört med förra året. 

Minskningen förklaras av årets pensionsutbetalningar. Prognosen 

visar att pensionsåtagandet kommer att fmtsätta minska med ca 5-8 

RÄKENSKAPER 

mkr per år de nfumaste fem åren (vid oförändrad ränta i skuldberäk

ningen). 

Budgetföljsamhet 

mkr 2014 2015 2016 2017 

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

Avvikelse mot budget: 

Kommunstyrelsen centr medel 4,4 4,6 1,8 

Kommunstyrelsen (KLF) 1,9 0,6 5,8 

Samhällsbyggnadsnämnd 1,0 2,3 1,2 

Kultur- och fritidsnämnd 0,5 

Bildningsnämnd (f d BUNl 0,6 -0,3 0,9 

Vård- och omsorgsnämnd (f d SN) -12,5 -13,5 1,6 

Taxelinansierad verksamhet 2,0 1,6 -2,8 

Skatteintäkter -2,0 -0,6 -2,0 

Finansnetto 2,8 4,2 -0,6 

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

summa irets resultat 3,9 -5,9 36,4 24,0 

Budgeterat resultat för 2017 uppgick till + 14, 7 mkr enligt fullmäk

tiges budgetbeslut hösten 2016. Utfallet vid årets slut (+24,0 mkr) 

innebär således ett överskott mot budgeten på 9,3 mkr. Budgetavvi

kelserna fördelas enligt följande : 

• Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning -2,0 mkr 

• Nämnder och kommunstyrelse +9,5 mkr 

• Centrala budgetanslag + 1,8 mkr 

För första gängen på mycket länge uppvisar samtliga nämnder 

överskott mot budgeten. Det sammanlagda resultatet mot budget för 

nämnderna (inklusive kommunstyrelsen) visar ett överskott om +9,5 

mkr. Förra året var motsvarande siffra +6,5 mkr och året dessförin

nan -10,9 mkr. Den kraftiga förbättringen de två senaste åren beror i 

huvudsak på de tillskott till nämndernas budgetramar som gjordes i 

budget 2016 och 2017. Tillskotten har möjliggjorts dels av den goda 

skatteintäktsutvecklingen och dels av fattade i beslut i Hållbar eko

nomi. Att nå balans i nämndernas budgetar har varit ett av huvudmå

len med arbetet i uppdraget Hållbar ekonomi i syfte att få stabilitet 

och arbetsro i verksamheterna. 

För mer analys och detaljer avseende budgetföljsamheten hänvisas 

till årsredovisningens nämndsberättelser samt driflsredovisningen. 

Prognossäkerhet 

mkr 2014 2015 

Prognos helårsresultat, april 2,2 0,8 p,s 
Prognos helårsresultat, aug 3,9 -13,8. 23,1 

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

Resultatprognoserna i årets delårsrapporter har uppgått till + 17,5 

mkr i april och+ 19,4 mkr i augusti. 

På totalnivån kan således konstateras att prognoserna för helårsre

sultatet varit förhållandevis bra, även om de till viss del underskat

tat det slutliga utfallet. Jämfört med augustiprognosen så blev det 

slutliga utfallet knappt 5 mkr bättre, varav ca 6 mkr förklaras av 

17,5 

19,4 

24,0 
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förbättrade utfall för nämndernas resultat. För övriga poster var dif

ferensen således ca -1 mkr jämfört med augustiprognosen. 

Finansiella målsättningar 
I november månad 2013 fastställde kommunfullmäktige Riktlinjer 

för god ekonomisk hushållning. 

Riktlinjerna innehåller långsiktiga finansiella mål som ska leda till 

god ekonomisk hushållning i Tingsryds kommun och vara styrande 

vid beslut om budget och ärenden av ekonomisk betydelse. De 

finansie lla målen är: 

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

och utjämning. 

2. Investeringsnivån ska anpassas till utrymmet för egenfinansiering 

samt ge utrymme för amortering av låneskulden. 

3. Låneskulden ska minska genom planerade årliga amorteringar. 

Nedan följer en avstämning av målen för 2017: 

2 D14 2D15 2016 

Resultat% 1v skatter o utjllm n 

Fastställt mål 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Utfall 0,6% -0,9% 5,1% 3,3% 

Uppfyllt Nej Nej Ja Ja 

SJlllvflnanslerlng Investeringar,¾ 

Fastställt mål 100% 100% 100% 100% 

Utfall 26% 40% 311% 203% 

Uppfyllt Nej Nej Ja Ja 

Minskning av låneskuld, mkr 

Fastställt mål < 0 <0 <0 <0 

Utfall 65 30 -15 -25 

Uppfyllt Nej Nej Ja Jal 

Samtliga långsiktiga finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

har således uppfyllts med goda marginaler för året 2017. 

Sammanställd redovisning 

I den sammanställda redovisningen för koncernen Tingsryds 

kommun ingår: 

• Tingsryds kommun (100%) 

• Stiftelsen Tingsrydsbostäder (100%) 

• Tings1ydsbostäder AB (100%) 

• Tingsryds Industristiftelse (100%) 

• Tingsryds Energi AB (100%) 

• Tings1yds Kommunföretag AB (100%) 

• Räddningstjänsten Östra Kronoberg (42%) 

2017 års bokslut för koncernen Tingsryds kommun sammanfattas i 

nedanstående tabell : 

Redovisat resu ltat, mkr 
Soliditet, ·% 
Låneskuld, mkr 

2014 2015 2016 2017 

12,6 

32 

710 

-2,3 

30 

748 

43,5 

32 

736 

29,1 

35 

695 

Det redovisade resultatet uppgår till 29, 1 mkr (43,5 mkr), vilket 

innebär att resultatnivån sjunkit med ca 14 mkr jämfört med förra 

året. Resultatminskningen är i första hand hänförbar till kommunens 

minskade resultatnivå. Sammantaget kan ändå konstateras att resul

tatnivån för koncernen är god. 

Den totala låneskulden i koncernen uppgår till ca 695 mkr, vilket 

innebär en minskning med hela 41 mkr under året: 

Lån Lån lån Förändr 

mkr 2D14 2015 2016 2017 

Kommunen 170,0 200,0 185,0 -25,0 

Tingsrydsbostäder AB 31,0 ·39,0 44,0 0,0 

Stiftelsen Tingsrydsbosrader 248,5 248,3 248,2 254,2- 6,0 

TUFAB 188,5 188,5 186,5 ]67,5 -19,0 

Industristiftelsen 18,5 15,0 15,0 12,0 -3,0 

TEAB 48,9 53,0 53,0 53,0 0,0 

TIKAB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

RÖK (42%} 4,7 4,5 4,3 4,1 -0,2 

Summa 710,1 748,3 736,0 694,8 -41,2 

Som framgår i tabellen har amorteringar främst gjorts av kommunen 

och Tufab, men även av Industristiftelsen och i viss mån av RÖK. 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder har ökat sin låneskuld något till följd av 

nyupplåning vid nybyggnation i Väckelsång. En minskad total kon

cernlåneskuld har varit ett av huvudmålen med arbetet i uppdraget 

Hållbar ekonomi. 

Soliditeten enligt balansräkningen uppgår till 35%, vilket innebär 

en ökning med 3 procentenheter från förra årsskiftet. Ar 2014 var 

soliditeten 32%. 

Sammanfattning och framtid 

Sammantaget kan konstateras att 2017 års bokslut visar en fortsatt 

god utveckling av ekonomin. Efter 2015 års minusresultat och ba

lanskravsunderskott har en god resultatnivå och förstärkt balansräk

ning kunnat uppvisas både 2016 och 2017. 

Den snabba och relativt kraftiga förbättringen beror till övervä

gande del på extra statsbidrag samt en i övrigt mycket god skat

teintäktsutveckling. Även beslut i Hållbar ekonomi har påverkat det 

ekonomiska utvecklingen i positiv riktning. De förhållandevis höga 

resultatnivåerna har inneburit att fullmäktiges samtliga finansiella 

mål för god ekonomisk hushållning har kunnat uppfyllas för både 

2016 och 2017. 

Resultatnivån har för dessa år med god marginal överstigit målnivån 

2%, vilket i sin tur har möjliggjort självfinansiering av investeringar 

och amortering av låneskulden. Det sistnämnda innebär att låneskul

den, sett till både ko=unens och kommunkoncernen, har kunnat 

minskas två år i rad. 

I bokslutet för 2017 kan också konstateras att samtliga nämnder för 

första gången på många år visar överskott mot budgeten. 

Detta beror i huvudsak på de tillskott till nämndernas budgetramar 

som gjordes i budget 2016 och 2017. Att nå balans i nämndernas 

budgetar har varit ett av huvudmålen med arbetet i uppdraget Håll

bar ekonomi i syfte att få stabilitet och arbetsro i verksamheterna. 

2018 års budget har fastställts med ett resultat på+ 11,5 mkr, vilket 

motsvarar 1,6% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjäm

ning. 
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Mot bakgrund av 2017 års resultat bör samtliga nämnder ha goda 

förutsättningar att hålla budget 2018. Investerings budgeten för 2018 

uppgår till knappt 47 mkr och budgeterad amortering uppgår till 20 

mkr. 

Som kommunövergripande mål för resterande del av mandatperio

den (t o m 2018) har i budgeten fastställts: 

• Höjda skolresultat 

• Fler bostäder 

• Mer bredband 

RÄKENSKAPER 

År 2019 och framåt visar SKL:s prognoser en försämrad skattein

täktsutveckling och SKL menar att kommunsektorn framöver kom

mer att få betydligt svårare att få intäkter och kostnader att gå ihop, 

då ökningen av skatteunderlaget inte kommer att motsvara det ökade 

behovet av kommunal verksamhet som följer av den kommande 

demografiska utvecklingen. Som nämnts tidigare har regeringen 

aviserat ökade generella statsbidrag från och med år 2019. 

Tingsryd 2018-03-11 

Daniel Gustafsson, Ekonomichef 
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RÄKENSKAPER 

Räkenskaper 

RESULTATRÄKNING (mkr) 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar 

Verksamhetens nettokostnader 

Skatteintäkter 

Generella statsbidrag och utjämning 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Resultat före extraordinära poster 

Jämförelsestörande poster 

Årets resultat 

Skatt 

ÅRETS RESULTAT 

KASSAFLÖDESANALYS (mkr) 

Den löpande verksa mheten 

Resultat efter finansiella poster 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

Avskrivningar 

Resultat vid försäljning av anläggningsti llgångar 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 

rörelsekapita l 

Kassciflödeji-ånförändri11gar i rörelsekapital löpande verksamhet 

Förråd och exploateringsfastigheter 

Minskn ing/ökning av kortfristiga fordringar 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 

Förvärv/ti llverkning av materiella anläggningstillgångar 

Förvärv av aktier och andelar 

Erhållna investeringsbid rag 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 

Minskning/ökn ing av långfristiga fordringar 

Ökning/minskning av långfristiga låneskulder 

Kassaflöde från finan sieringsverksamh eten 

ÅRETS KASSAFLÖDE 

Likvida medel vid årets början 

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 

Not 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

9 

10 

3 

11 

12 

13 

14 

Kommunen 
2017 

247,7 

-909,3 

-36,7 

-698,4 

482,0 

241 ,7 

3,9 

-5,3 

24,0 

24,0 

24,0 

24,0 

-0,9 

36,7 

l,2 

61,0 

0,0 

38,8 

-5, I 

94,7 

-29,9 

2,2 

0, 1 

l,9 

-25,7 

4,0 

-25,0 

-21,0 

48,0 

79,4 

127,4 
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Kommunen 
2016 

271 ,2 

-908,9 

-36,6 

-674,3 

470,9 

238,8 

4,4 

-3 ,4 

36,4 

36,4 

36,4 

36,4 

-1 , I 

36,6 

-0,2 

71,8 

0,0 

-30,2 

20,0 

61,6 

-23,5 

-20,0 

0,0 

0,2 

-43,3 

0,2 

- 15,0 

-14,8 

3,5 

75,9 

79,4 

Koncernen 
2017 

335,2 

-947,5 

-70,5 

-682,8 

482,0 

241 ,8 

2,2 

-1 2,4 

30,9 

30,9 

-1 ,8 

29,1 

30,9 

-l ,9 

70,5 

2,5 

102,0 

0, 1 

35,9 

178,5 

316,4 

-73,8 

-3, l 

0, 1 

14,9 

-61,8 

0,2 

-228,2 

-228,0 

26,6 

114,8 

141 ,3 

Koncernen 
2016 

358,9 

-948, l 

-64,4 

-653,6 

470,9 

238,8 

2,7 

-12,6 

46,2 

0,0 

46,2 

-2,7 

43,5 

46,2 

-4,1 

64,4 

-2, l 

104,4 

-0,1 

-3 1,7 

I l ,8 

84,4 

-49,6 

-3,0 

0,0 

7,2 

-45,4 

0,5 

-12,3 

-11,8 

27,2 

87,6 

114,8 
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BALANSRÄKNING (mkr) 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materie lla anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

Maskiner och inventarier 

Summa materiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier och andelar 

Långfristiga fordringar 

Su111111afi11a11sie//a a11/ägg11i11gstillgå11gar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Förråd och exploateringsfastigheter 

Fordringar 

Kassa och bank 

Summa omsiittningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER 

Eget kapital 

Ingående balans 

Årets resultat 

Summa eget kapital 

Avsättningar 

Avsatt för pensioner 

Avsatt för Elsemålatippen 

Avsatt för skatt och övrigt 

Summa avsättningar 

Skulder 

Långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

Summa skulder 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER 

Stä llda panter & ansvarsförbindelser 

Ansvarsförbindelse pens ioner 

Ansvarsförbindelse leasingavtal 

Ansvarsförbindelse Fastigo 

Borgensåtaganden inkl stall iga bostadslån 

Avtal om hyresoption 

Fastighetsinteckningar 

Not 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

21 

22 

23 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Kommunen 
2017 

568,8 

45,6 

614,4 

36,3 

2,5 

38,8 

653,2 

62,1 

127,4 

189,5 

842,7 

398,9 

24,0 

422,9 

7,7 

12,6 

20,3 

188,3 

211,2 

399,5 

842,7 

282,8 

4,0 

535,3 

1,4 

Kommunen 
2016 

580,6 

43,7 

624,3 

38,5 

6,5 

45,0 

669,3 

100,9 

79,4 

180,3 

849,6 

362,4 

36,4 

398,9 

7,7 

12,6 

20,3 

2 14,1 

216,3 

430,4 

849,6 

294,7 

6,0 

552,0 

2,2 

RÄKENSKAPER 

Koncernen 
2017 

I 162,6 

65,1 

I 227,7 

30,0 

24,8 

54.8 

1 282,4 

0,3 

76,0 

141 ,3 

217,6 

1 500,1 

492,9 

29, 1 

522,0 

10,8 

12,6 

14,0 

37,4 

537,3 

403,4 

940,7 

1 500,l 

282,8 

8,4 

3,5 

1,4 

12,8 

Koncernen 
2016 

I 180,2 

6 1,6 

1 241,8 

26,9 

25,0 

51,9 

1 293,7 

0,5 

111 ,8 

114,8 

227,1 

1 520, 8 

449,4 

43,5 

492,9 

11 ,0 

12,6 

13,8 

37,4 

765,5 

225,0 

990,5 

1 520, 8 

294,7 

5,8 

0, 1 

4,2 

2,2 

12,8 
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RÄK ENSKAPER 

Tilläggsupplysningar 

Kommun Koncern Kommun Koncern 

mkr 2017 2016 2017 2016 mkr 2017 2016 2017 2016 

l. Verk.Jamhetens intiikter 8. JämforclsesUJrande poster 

Avgifter och ersättningar 76,6 74,0 75,4 79, 7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Hyror och ammdl!n 27,8 26,3 10 1,1 106,9 Summa 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bidrag m.m. 122,5 150,6 124,7 150,6 

Försäljn ing 5,1 4,5 5,7 4,5 9. Årets resultat 

Försäljning av verksamhet 13.3 15,6 26,5 14,9 Förändring anläggningskapital 9.7 22.8 2 17,0 -3.6 

Försäljni ng av anläggningstillgångar 1,9 0,2 1,9 2,3 Förändring rörelsekapital 14.3 13,6 -187.9 47, 1 

Summa 247,7 27 1,2 335,2 358,9 Summa 24,0 36,4 29, 1 43,5 

2. Verksamhetens kostnader 

Bidrag 27,0 29,6 12,4 
Förändring avs5.ttning till pensioner 0.0 --0,1 -0,3 -0, 1 

Entreprenader, köp av verks3mhet, konsuhe r 185.9 196.5 192.8 2 15,6 
Förändring avsättni ng Elscmålatippen 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lönekostnader inkl sociala avgifte r 526,0 508.9 544,7 54 1,6 
Intä1.1Sförda investcringsbidrag - 1,0 -1,0 - 1,0 - 1,0 

Pcnsionskostnader 40,8 4 1,8 41,4 43, 1 
Skatt och övriga justeringar --0,6 -3,0 

Lokalhyror 19,2 16,4 13,2 0,8 
Summa -0,9 -1,1 - 1,9 -4 ,1 

Material 35.7 37.3 38.6 50.3 

Hyra/1.:asing av anläggningstillgångar 5,9 5,7 S,9 5,9 

Övriga kostnader 68,8 72,7 
11. F'firvirv av materiella nnl.tillgAngar 

98,5 77,8 
Mark, byggnader och tekn anläggningar 21,6 15,7 63 ,2 39,6 

Summ n 909,3 908,9 947,S 948,1 
Maskiner och inventarier 8,3 7,8 10,6 10,0 

3. Av!lkrivningar Summa 29,9 23,5 73,8 49,6 

Avskrivningar enligt plan 36,8 36,6 63.4 62,8 

Nedskrivningar, utrange ringar, värdejusteringar 0,0 0,0 7, 1 1,6 12. Erh!llna investeringsbidrog 

Summn 36,8 36,6 70,5 64,4 Bove rket - upprustning skolloka ler & utemiljöer 0, 1 0, 1 0,0 

4. Skatt'einUlkter 
Summ n 0,1 0,0 0,1 0,0 

Preliminär skatteinbetalning 483,9 472 ,9 483,9 472,9 

Preliminär slutavräkning innevarande :ir -2,5 -2 ,5 -2,5 -2 ,5 13. Försäljning av anlAggn ingstillgAngar 

Slutavrakningsdiffcrcns förcg5endc år 0,7 0,5 0,6 0,5 Forstt/jning av materiella anl.lillgtmgar 

Summn 482,0 470,9 482,0 470,9 ~fark , byggnader och tekn an läggninga r 1,7 0,0 14,2 7,0 

Maskiner och inventarie r 0,2 0,2 0,7 0,2 

5 . Generella stntsb idrag och utjämning 
Summa materiella anlt1ggnings1illgi'mgar 1.9 0.2 1./.9 7.2 

lnkomsrutjä.mning 164,5 150, 1 164,5 150, 1 
Summa försäljning anläggnin gstill gAnga r 1,9 0,2 14 ,9 7,2 

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnadsutjfunning 3 1,J 36,2 31 ,3 36,2 
14. Förllndring av IAngfristig IAneskuld 

Reg leringsbidrag/avgift -0, 1 --0,4 -0, 1 --0,4 
Förändri ng 15:n hos kreditinstitut -25,0 - 15,0 4 1, 1 -12,3 

LSS-utjfunning l0,5 l0, 1 10,5 l0,1 
Justering kortfristig del 15:n 0,0 0,0 -1 87. 1 0,0 

Kommunal fo.stighctsavgift 20.9 2 1, 1 20,9 21,1 
Summ a -25,0 -15,0 -228,2 -12,3 

G~ncn::113 bidrag från staten 14,8 2 1,7 14,8 21,7 

Summa 241 ,8 238,8 241 ,8 238,8 

6. Finansiella intäkter 

Ränto r på likvida medel 0,0 0,0 0,0 0,3 

Utdelning aJ..1ier och andelar 1,2 1,6 1,2 1,6 

Räntcintäl..1cr fordringar 0,0 0, 1 1,0 0.8 

Borgc nsavgiftc r fr kommunala företag 2,7 2,7 0,0 0,0 

Summn 3,9 4,4 2,2 2,7 

7 . Finansiella kostnnder 

Räntor på långfristiga län 2,6 3, 1 9.7 12.3 

Aktiverad ränta unde r byggtiden 0,0 0,0 0,0 0,0 

Räntekostnad pensionsavs3ttning 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 

Nedskrivning av finansiel l anläggningstillgång 2,4 0,0 2,4 0 ,0 

Övriga finansidla poster 0,2 0,2 0,2 0,2 

Summn 5,3 3,4 12,4 12,6 
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RÄKENSKAPER 

Kommun Koncern Kommun Koncern 

mkr 2017 2016 2017 2016 mkr 2017 2016 201 7 2016 

15. Mark, byggnader och tekn anläggningar 17. Aktier och andelar 

Anskaffni ngsvä rdc* I 076,4 I 076,9 I 957,0 I 939, 1 Aktier 

Ackumulerade av- och nedskri\'llinga~ -507,7 4 96,3 -794,4 -758, 9 
Kommentusgruppcn AB 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bo/,fi)rt vc'lrdc 5611.8 580,6 I 162,6 I 180.2 
Tingsryds Kommunl'örctag AB 24,2 24,2 

Kommunassurans Syd Fö~ring AB 0,6 0,6 0,6 0,6 

Avsk rivningstider, anta l år 10-50 10-50 I0-50 I0-50 lncraAB 0,0 0,0 

Övergång li/1 ko111pone111metode11 pågår och tillämpas än så länge bara inom 
Wcxnet A B 17.8 14.8 

fas tighetsi11vesleringar (j,:0.111. 2014) Andelar 

Konga Folkets Hus 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 

Årsavstdmning Krcditgaran tiföreningcn 0, 1 0, 1 0 , 1 0, 1 

Redovisat värde vid årets början 580.6 595.0 I 180.2 I 200.9 
Kommuninvest ek förening 11,0 11,0 11 ,0 11,0 

Investeringar 2 1,6 15,7 63,2 39,6 
Husbyggnadsvaruhuset (HBV) 0, 1 0, 1 

Red värde av av)ttringar/utrangeringar -2,8 0,0 -20,3 -5, 1 
Insatskapital 

Nedskrivningar 0,0 0,0 -6,0 - 1,4 
Södra Skogsägama 0,2 0,2 0 ,2 0,2 

Återförda nedskrivni ngar 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sv Campingvärdar1 Riksfö rbund 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avskri vningar -30,6 -30, 1 -54,5 -53,9 

Överforing fr e ller till annat tillgångsslag 
Grwuffondskapiral 

0,0 0,0 0,0 0,0 
Stifte lsen Tings rydsbostädert' 0,0 2,3 

Ovriga j ustcringar 0,0 0,0 0,0 0, 1 
Summ a 36,3 38,5 30,0 26,9 

Redovisat vördc vid lirets slut 5611.8 580,6 1 /62.6 I /80.2 
• GrumJfondikapit:11 Stiflds,m TinBsrydsboslildcr har cficr v!irdcring skri\it.~ n<!d m.:J 2,3 mkr 2017. 

Spcc,fil:ation bokfar/ ~•lJrdc 

Mark och markanläggningar 3 1, 7 32,9 31 ,7 32.9 

Verksam hetsfastigheter 357, 1 37 1,2 357, 1 371,2 Stifte lsen Kurrcbo• 0,0 0,2 0,0 0,2 

Fastigheter fo r VA-verksamhet 115.8 112,6 115.8 112,6 Kommuninvest för lagslån 2,5 2,5 2,5 2,5 

Faslighcler for renhällningsvc rksamhet 12, 1 13,0 12, 1 13,0 Tingsryds Industristifte lse reversfordran 0,0 3,8 4,9 0,0 

Publ ika fastigheter 26,7 24,5 26,7 24,5 \Vcxnet AB reversfordrnn 17, 1 17, 1 

Fastigheter for annan verksamhet 25,4 26.3 603.4 6 14,8 Övriga rcversfordri ngar 4.9 

Pågående ny-, till- och ombyggnader 0,0 0,0 15,8 11 , 1 Ö,•riga långfristiga ford ringar 0 ,3 0,4 

Summ a 2,5 6,5 24 ,8 25,0 

• Kum:bo:11iflclsen lir under lik\it!ation. f ordrnn lmr ~kri,·i ts ned med 0,2 mkr 2017 . 

16. M askiner och invent arier 

Anskaflningsvärde • 87.9 80.8 127,4 11 6,7 19. Fordringar 

Ackumulerade av- och nedskrivningar4' -42,3 -37, 1 -62,3 -55, 1 Faktu rafordringar 10,4 11,1 2 1,5 12,7 

Bokfört värde 45 ,6 43 ,7 65, 1 6 1,6 Statsbidragsfordringar• 20,7 49, 1 20,7 -!9, 1 

Avskrivningstider. antal dr 4-25 4-25 4-25 4-25 
Övriga kortfristiga fordringar 11,8 14,0 7,0 18,9 

linjdr avskrivning tilldmpas 
Fömlbetalda kostn och upplupna intäkte r 19,2 26,7 26,7 31 ,1 

Summ a 62,l 100,9 76 ,0 111 ,8 

Arsavstdnming • Vuruv ~•ru-dereglcring statsbidrag.sforJriugnr 20 17 meJ 3,6 mkr. 

Redovisat värde vid :'.i.rcts början 43,7 42,4 61 ,6 60,8 

In vesteringar 8,3 7,8 13,0 IO,O 20. Kassn och bank 

Red värde av av)1tringar/utrange ringar -0 ,2 0,0 -0,6 -0,2 Kassa 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 

Nedskrivn ingar 0,0 0,0 0,0 0,0 Plusgiro 6,0 8,4 11 ,0 I0,9 

Atcrforda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 Bank 12 1,2 70,9 130,2 103,8 

Avskrivningar -6, 1 -6,5 -8,9 -9,0 Sum ma 127,4 79,4 14 1,3 114,8 

Överforing fr e ller ti ll annal ti llgångsslag 0,0 0,0 0,0 0.0 

Redovisar vdrde vid drets s/111 45.6 43,7 65.1 61,6 

Specifikation bol..fiJrt vtlrde 

Maskiner 7,7 9.2 24 .8 24.9 

Inventarier 15,2 14, 1 23,5 15,4 

Transportmedel 0,5 0,7 0,5 1,5 

Förbättringsutg ift pä fastighet ej kommunägd 16,8 17,4 16,8 19, 1 

KonstYerk 0.3 0.3 0,3 0.3 

Övriga maskiner och inventarie r 5,0 2,0 7,3 0,3 
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RÄKENSKAPER 

Kommun Koncern Kommun Koncern 

mkr 2017 2016 2017 2016 mkr 201 7 2016 2017 2016 

l l. Eget kapital- specifikation 23. Avsåttningar ElsemAlati ppen, skall o övr 

Ing5.cndc eget kapitaJ enligt faststä lld BR 398,9 362,4 -192,9 4-19,-l Redovisat värde vid årets början 12,6 12,6 12,6 12,6 

Arets resu ltat 24 ,0 36,4 29, 1 43,5 Ianspråktage n avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa eget kapital 422,9 398,9 522,0 492,9 Nya avsättningar 0,0 

Anläggningstil lgångar 653,2 669,3 I 282.4 I 293,7 Summ a 12,6 12,6 12,6 12 ,6 

Langfristiga skulder och avsättningar -208,6 -23-l,4 -574,6 -802 ,8 Mellan åren 1999-2008 har överskott på renhållningsverksamhelen avsatts för återställande 

S11mma anfttggningskapital U4,6 434,9 707,8 490,9 av depone,ingsanlägg.ningen på Elsemålatippen. 2008 var sista året sådan avsättning gjor~ 

<les , då deponering ej längre sker fr o m I januari 2009. De avsatta medlen skall användas 

Omsättningstil lgångar 189.5 180.3 2 17,6 227, 1 till sluttäckning av tippen. Aterställningsarbelet beräknas vara slutfört om ca 5- 10 år. 

Kort fristiga sku lder -2 11 ,2 -2 16,3 -403,4 -225,0 
När återslällande påbörjas kommer utgiften att bokas direkt mot avsättningen. Resultatet 

Summa rörelsekapital -21.7 -36.0 -185,8 2,1 kommer således inte att belastas, utan utgiften kommer endast att synas i kassaflödesana-

Summa eget ka pita l 422,9 398 ,9 522,0 492,9 lysen och i balansräkningen. Anledningen till att återställningskoslnaden har kostnadsförts 

1999-2008 är atl den egentl iga kosmaden upps tår när anläggningen används. Om inget 

avfa ll deponerals skulle inte hell er någon återslällning behöva göras. Således bör åter-

Interna res11/ratutjttnmingsfonder. (del av EK): ställningen därför inte rendera i en anläggningsti llgång med årliga avskrivningar eftersom 

Kommunstyrelsen 7,9 2,0 
denna kostnad då inte skulle belasta den generation som utnyttjade 

deponeringsanläggningen. 

Sam hällsbyggnadsnämnd 3,9 2,7 

Miljö- och byggnadsnämnd 
24. L dngfristiga skulder 

Bi ldn ingsnämnd 3,5 2,6 

Vård- och omsorgsoämnd 0,8 -0.8 
Lån från banker och kreditinslitut 160,0 185,0 509.D 736.3 

Jävsnämnd 0,0 lnvestcringsbidrag 28.3 29.2 28,3 29,2 

Fu ll mäktige ink lusive revisionen 0,2 0, 1 Summ n 188,3 214,2 537,3 765,5 

Summ a 16,2 6,6 

Hantering regleras i "Riktlinjer.för budget och redovisning" 
25. K ortfristiga skulder 

amagna av komm1mfi11/mc'1krlge 20/5-10-26 §165. 

22. Avsättningar till pensioner 
Specifika/lon 

Ingående a\'sättning 7,7 7,8 11,0 11 ,1 
Leverantörsskulder 41,4 43 ,9 55,5 47,8 

Pensionsu1betalningar -0,5 -0,3 -0,6 -0,5 Anställdas skatter 8,4 8,7 8,6 9,9 

Nyintjänad pe nsion 0,3 2,2 0,4 2 ,2 FönHbclald skatteintäkt 0,0 0,0 0 ,0 0,0 

Ränte- och basbeloppsupprikning 0, 1 0,0 0,2 0,0 
Scmcsterlöncskuld till anstäl lda 3-l. l 32,6 3-l, I 34.2 

Förändri ng a\' löneskatten 0,0 0,0 -0, 1 
Upplu pna kostnade r och föru tbct:i.lda intä1.1e r 5 1,5 57,7 64.9 7 1,6 

Ändring av försiikri ngsti.! kniska grunder 0,0 0,0 0,0 0, 1 

Övrigt 0,0 -2 ,0 -0,2 - 1,9 Upplupna löner l0,0 7,9 10,0 7,9 

Utgåe nde avst ättn ing 7,7 7,7 10,8 11,0 Löneskatt individuell del 4,4 4,3 4,4 4,6 

Pensionsfö rpl ikte lsc som tryggats genom fö rsäkring 9,4 8,5 9,4 8,5 
Pensioner individuell del 18,3 17,H 18,3 18.6 

Rcsultatutjä.mning VA-,·erksamhet (forutlxt intäkt) 1,6 3,6 1,6 3.6 

Resultatutjämn ing Renhål ln ing (förutbet inläkt) 1, 1 2,5 1,2 2,5 

Skuld Tcab toppkonto 9,7 1,5 

Skuld TUFAB toppkonto 2.2 14,2 

Skuld T INGBO toppko nto 14,0 1,5 

Oforbrukade fack l utbildningspengar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övriga kortfristiga skulder 14,4 14, 1 204.7 2-l,3 

Summa 211 ,2 216,3 403,4 225,0 
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Kommun Koncern 

mkr 2017 2016 2017 2016 

26. Ansvanforbindelse pensioner 

lng:icnde ansvarsförbindclse 29U 308,3 294,7 308,3 

Pcnsionsulbetalningar -12,4 -9,4 -t2,4 -9,4 

N);ntjänad pension -3,:! 0,5 -3,2 0,5 

Ränte• och basbcloppsuppräkning 5.8 2,5 5,i 2,5 

Förändring av löncskancn -2,3 -2,7 -2,3 -2,7 

Ändring av försäkringstekniska grunder 1,5 0,0 1,5 0,0 

Övrigt -1,2 -4 ,7 -1,2 -4,7 

Ut gående a nsva r sförbindelse 282,8 294,7 282,8 294,7 

Utredningsgrad , % 98 98 98 98 

27. Ansvarsförbindelse lensingavtal 

Leasingavtal mindre än ett år 0,9 1,6 2,5 1,8 

Leasingavtal överstigande ett år 3, 1 4,4 5,9 4,0 

Summ a 4,0 6,0 8,4 5,8 

28. Borgemu\tagandt.n 

Borgcnsl,tganden 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder (f d Kommunhus) 251.3 245,1 

Tings rydsbostäder AB 44,0 44 ,0 

Tings ryds Industristifte lse 12,0 15,0 

Tingsryds Eneigi AB 53,0 53,0 

Ti ngsryds Utveckling och Fastighe ts AB 167,5 186.5 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg• 4,1 4,3 

Sum nrn kon cern intern borgen 531 ,9 5-17,8 

Bollha llen Tings ryd Ekonomisk förening 1,4 1,5 1,4 1,5 

Tingsryds Skytteforcni ng 0, 1 0,2 0,1 0,2 

Tingsryds Rid- och Körklubb 0,1 0,t 0,1 0,1 

Tings11·ds AIF 1,8 2,2 1,8 2,2 

Egna hem 

SBAB 0,0 0,2 0,0 0,2 

Summa övr ig borgen 3,5 4,2 3,5 4,2 

Summa bor gens:\ tagnnd en 535,3 552,0 3,5 4,2 

• Avser Tings tyd konuunns andel som uppgår iill 3 7 %. För resterande del finns regressrätt 

mol Uppvidinge och Lessebo kommuner. 

RÄKENSKAPER 

Kommun Koncern 

mkr 2017 2016 2017 20 16 

Tingsryds kommw1 har i ap,il 2008, efter beslut i KF 2008-02-28 §3, ingått en solidarisk 

borgen såsom för egen skuJd för Kommuninvest i Sverige AB :s samtliga nuvarande och 

framtida förp li ktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2017-12-

3 1 var medlemmar i Kommw1invest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan 

samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal 

som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunem a vid ett eventuell t 

inanspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret 

fördelas dels i fö rhållande ti ll storleken på de medel som respektive medlemskommun 

lånat av Komnmninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medle,mnarnas 

respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Tingsryds kommuns ansvar enligt ovan 

nämnd borgensförbindel se, kan noteras att per 20 17-1 2-3 1 uppgick Kommuninvest i Sve-

rige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 

746 321 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 726 74 7 421 

kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 742 377 967 kronor. 

29. AvtaJ om hyresoption 

Tingsryds kommun har genom avtal med AMB Park AB åtagi t sig att blockhyra högst 5 

bostadslägenheter om vakanser skulle uppstå (KS 140327 §67).Avtalstiden är fem år med 

start 2014-09-0 I och slut 2019-08-31 . Maximalt åtagande för komnnmen under avtalstiden 

uppgår till 4 200 tkr. Inga vakanser har funni ts under 20 17 och komm unen har därför inte 

förhyrt några lägenheter. Återstående maximal t åtagande för kommunen för avtaltstiden 

uppgårper20 17-12-31 till I 400tkr. 
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RÄKENSKAPER 

Driftredovisning 

mkr 

Kommunstyrelsens centrala medel 

Kommunledningsförvaltning 

Räddningstjänst (medlemsbidrag till RÖK) 

Summa kommunstyrelsen 

Näm11der 

Samhällsbyggnadsnämnd 

Bild ningsnämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

Summa nämnder 

Full mäktige inklusive revis ion 

Jävsnämnd 

Taxefinansierad l'erksamhet 

VA-verksamhet 

Renhållningsverksamhet 

Resultatutjämning taxefinansierad verksamhet 

SUMMA VERKSAMHET 

Övriga ce11trala poster 

Åter Eget kapital RFSS (skatteväxling) 

Social investeringsfond KS 

Utvecklingspott KSAU 

EU-verksamhet central pott KS 

Löneökningar 

Pensionsutbetal ningar 

Kapitalkostnader 

Internränta från VA 

Avskrivn ingar 

Försäljning Rävemåla skola (I 100) 

Försäljning Lindegården (5:54) 

Övriga centrala poster 

NETTO KOSTNAD 

Skattei11 täkter 

Skatteintäkter, gs och utjämning 

Finansneffo 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Summa finansnetto 

SUMMA RESULTAT 

Resultat i % av skatteintäkter, gen statsbidrag och utj . 

• TB = till äggsbeslut t ex utfö rdelning löneöknings-

medel 

Budget 
Fu llmäktige 

-1 , 1 

-41 ,1 

-1 4,5 

-56,7 

-36,2 

-273, 1 

-311 ,7 

-621,0 

- 1,9 

-0, 1 

0,0 

0,0 

0,0 

-679,6 

0,3 

-2,0 

-2,0 

-0,3 

-21 ,8 

- 15,0 

48,0 

2,0 

-38,7 

0,0 

0,0 

0,0 

-709,2 

725,8 

4,2 

-6,0 

-1 ,8 

14,7 

2,0% 

TB* Års budget 

-1 , 1 

-47,8 -88,8 

-1 04,5 

-47,8 -104,5 

-1 ,3 -37,4 

-4,9 - 273,6 

27,7 -284,0 

25,9 -595.0 

-0, 1 -1 ,9 

-0, 1 

0,0 

-0,6 -0,6 

0,6 0,6 

-21 ,8 -701 ,5 

0,3 

1,3 -0,7 

1,6 -0,4 

-0,3 

2 1,2 -0,6 

- 15,0 

48,0 

2,0 

-38,7 

-2,3 -2,3 

-0,9 -0,9 

0,0 

-0,9 -710,2 

725,8 

4,2 

0,9 -5, 1 

0,9 -0,9 

0 14,7 

2,0% 

GS = generell a statsbidrag. KF = kommunfullmäktige. KS = kommw,styrelsen, KSAU = kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Utfall 

- 1,3 

-83,0 

-1 4,6 

-98,9 

-36,2 

-272,7 

-282,4 

-591,3 

- 1,8 

0,0 

-2,0 

-1,3 

3,3 

-692,0 

0,4 

0 

0 

0 

0 

-14, 1 

45,4 

2,1 

-36,8 

-2,1 

-0,9 

- 0,5 

-698,4 

723,8 

3,9 

-5,3 

-1 ,4 

24,0 

3,3% 

Aw ikelse 
mot budget 

-0,2 

5,8 

-0,06 

5,6 

1,2 

0,9 

1,6 

3,7 

0, 1 

0,0 

-2,0 

-0,7 

2,8 

9,5 

0,1 

0,7 

0,4 

0,3 

0,6 

0,9 

-2,6 

0,1 

2,0 

0,2 

0,0 

-0,5 

11 ,8 

-2,0 

-0,3 

-0,3 

-0,6 

9,2 
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lnvesteringsredovisning 

mkr 

KOMMUNSTYRELSEN-KLF 

E-tjänster och IT-stöd 

Inventarier och övrigt 

Summa kommunstyrelse 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND 

Centrala IT-investeringar 

In frastruktur 

Fordon och maskiner 

Energisparåtgärder 

Fastighetsinvesteringar - ny-, till- och ombyggnad 

Fastighetsinvesteringar - reinvesteringar (underhåll) 

Inventarier och övrigt 

Renhållningsverksamhet 

VA-verksamhet 

Summa samhällsbyggnadsniimnd 

BILDNINGSNÄMND 

Inventarier och övrigt 

Summa bildningsnämnd 

Inventarier och övrigt 

Summa vård- och omsorgsnämnd 

TOTALT 

Årsbudget 

2,8 

0,5 

3,3 

3,6 

5,7 

0,5 

5 ,0 

2 , I 

6 ,3 

0,2 

0,4 

12,0 

35,7 

0,7 

0,7 

0,3 

0,3 

40,0 

Utfa ll 

0,0 

0,4 

0,4 

3,6 

4,0 

0,4 

4,8 

0,2 

6 ,4 

0, 1 

0,0 

9,3 

28,7 

0,5 

0,5 

0,2 

0,2 

29,9 

Avvikelse 
mot budget 

2,8 

0,1 

2,9 

0,0 

1,7 

0,1 

0,2 

1,9 

-0, 1 

0, 1 

0,4 

2,7 

7,0 

0,2 

0,2 

0,1 

0,1 

10,1 

Förbrukning av 
budget,% 

0% 

90% 

13% 

100% 

70% 

86% 

96% 

9% 

102% 

0% 

0% 

77% 

80% 

68% 

68% 

95% 

95% 

75% 

RÄKENSKAPER 
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RÄK ENSK APER 

Särredovisning VA-verksamhet 
Tingsryds kommun särredovisar fr.o.m. räkenskapsåret 2007 VA-verksamheten med resultat- och balansräkning 

i enlighet med Lag om allmänna vattentjänster (2006:412) . Huvudsyftet med särredovisningen är att säkerställa 

att avgiftsuttaget inte blir för högt över tiden , d.v.s. avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de 

kostnader som är nödvändiga i verksamheten (självkostnadsprincipen) . Redovisningen ska ske enligt god 

redovisn ingssed och i övrigt styras av den praxis som utvecklas inom ramen för god redovisningssed. 

Upplysningar om redovisningen ges i tillhörande tilläggsupplysningar. För kommentarer och analys av 

va-verksamheten se avsnittet Samhällsbyggnadsnämnden. 

Not 2016 

RESULTATRÄKNJNG (mkr) 

Verksamhetens intäkter 38,2 

Verksam hetens kostnader 2 -26,7 

Avskrivningar 3 -5,8 

Verksamhetens nettokostnader 5,7 

Finansiella kostnader 4 -2,2 

Resultat före omföring mot kortfristig skuld i BR 3,5 

Omföring kortfristiga skulder -3,5 

REDOVISAT RESULTAT 5 0 

BALANSRÄKNING (mkr) 

TILLGÅNGAR 

A11läggni11gstillgå11gar 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader, mark och markanläggningar 6 18,4 

Maskiner och tekniska anläggningar 7 92,7 

Inventarier 8 1,5 

Summa a11lägg11i11gstillgå11gar J/ 2.6 

SUMMA TILLGÅNGAR 112,6 

EGET KAPITAL & SKULDER 

Eget kapital 

Ingående balans 0 

Årets resultat 0 

Summa eget kapital 9 0 

S kulder 

Kortfristiga skulder 

Upplupna kostnader och förutbetalde intäkter 10 3,5 

Långfristiga skulder 

Skuld till kommunen 11 109,1 

Summa skulder 112,6 

SUMMA EGET KAPITAL& S KULDER 112,6 

72 ÅRSREDOVISNING 2017, TINGSRYDS KOMMUN, 212000-0621 

2017 

36,5 

-26,8 

-6, 1 

3,6 

-2, 1 

1,5 

- 1,5 

0 

2 1,4 

92,9 

1,5 

115,8 

115,8 

0 

0 

0 

1,6 

11 4,3 

11 5,8 

11 5,8 
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Ti I läggs upplysningar VA-verksam het 

mkr 

l. Verksamhetens intäkter 

Brnkningsavgifter 

Anslutningsavgifter 

Intern försä lj ning av tjänster/arbete 

Övriga intäkter 

Överföring ackumulerat resultat 

Summa 

2. Verksamhetens kostnader 

RÄKENSKAPER 

201 6 2017 

29, 1 28,7 

0,3 0,4 

4,3 3,6 

0, 1 0,2 

4,4 3,5 

38,2 36,5 

-----------------------------------------
Material 

Personalkostnader 

Hyra lokaler 

Externt köpta tjänster 

Interna kostnader 

Övriga kostnader 

Summa 

3. Avskrivningar -------------------------------~---

Byggnader och mark 

Maskiner och tekniska anläggningar 

Inventarier, verktyg, fordon och install ationer 

Summa 

4. Finansiella kostnader 

Räntekostnad för skuld ti ll kommunen 

Räntekostnad årets kassaflöde 

Summa 

Räntesats 2, 17 %, räntan har beräknats på ingående skuld . 

5. Redovisat resultat 

Överföring ackumulerat resultat 

Årets resultat 

Förutbetald intäkt ( omföring kortfristiga skulder) 

Summa 

0,7 

6,9 

0,2 

1,3 

7,3 

10,3 

26,7 

1,3 

4,4 

0,1 

5,8 

2,2 

0,0 

2,2 

4,4 

-0,9 

-3,5 

0,0 

1,7 

7,0 

0,2 

2,8 

6,2 

9,0 

26,8 

1,3 

4,5 

0,2 

6,1 

2, 1 

0 

2,1 

3,5 

-2,0 

- 1,5 

0,0 

Redovisat resultat visar utfallet efter omföring av kortfristiga skulder. Överföring av tidigare års överskott (ackumulerat resultat) samt årets resultat 

bokförs mot balansräkningen som förutbetald intäkt (kortfristig skuld). Se not 9 för ytterligare information. 
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RÄKENSKAPER 

mkr 

Ackumulerade anskaffi1ingsvärde11 

Ingående anskaffningsvärde 

Justering anskaffningsvärde 

Inköp 

Försäljning/utrangering 

Utgående anskaffningsvärde 

Ackumulerade avskrivni ngar enligt plan 

Ingående avskrivningar enligt plan 

Justering avskrivning enligt plan 

Försäljning/utrangering 

Årets avskrivn ingar 

Utgående avskrivningar enligt plan 

Utgående planenligt restvärde 

Taxeringsvärde saknas eftersom all a byggnader är kl assade som spec ialenheter. 

Ackumulerade anskajfningsvärden 

[ngående anskaffningsvärde 

Justering anskaffningsvärde 

Inköp 

Försäljning/utrangering 

Utgående anskaffuingsvärde 

Ackumulerade avskrivningar enlig t p lan 

Ingående avskrivningar enligt plan 

Justering avskrivning enligt plan 

Försäljning/utrangering 

Årets avskrivningar 

Utgående avskrivningar enligt plan 

Utgående planenligt restvärde 

8. Inventarier 

Ackumulerade anskaffi1 ingsvärden 

[ngående anskaffningsvärde 

Justering anskaffningsvärde 

Inköp 

Försälj ning/utrangering 

Utgående anskaffningsvärde 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Ingående avskrivningar enligt plan 

Justering avskrivning 

Försälj ning/utrangering 

Årets avskrivningar 

Utgående avskrivn ingar en! igt plan 

Utgående planenligt restvärde 
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2016 201 7 

31 ,6 46,6 

13,8 0,0 

1,2 4,3 

0,0 0,0 

46,6 50,9 

13,1 28,2 

13,8 0,0 

0,0 0,0 

1,3 1,3 

28,2 29,5 

18,4 21,4 

126,5 184,7 

50,7 0,0 

7,5 4,8 

0,0 0,0 

184.7 189,5 

36,9 92,0 

50,7 0,0 

0,0 0,0 

4,4 4,5 

92,0 96,6 

92,7 92,9 

2,1 1,8 

- 1,4 0,0 

1, 1 0,2 

0,0 0,0 

1,8 2,0 

1,7 0,3 

-1 ,5 0,0 

0,0 0,0 

0, 1 0,2 

0,3 0,5 

1,5 1,5 
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I 

mkr 

Ingående ackumulerat resultat 

Årets resultat 

Utgående eget kapital 

Ändrad hantering/redovisning av årets resultat fr.o.m. 20 11 

2016 

0,0 

0,0 

0,0 

RÄKENSKAPER 

2017 

0,0 

0,0 

0,0 

f den mån VA -verksamhetens avgiftsullag regleras av självkostnadsprincipen och avgiftsu//aget överskrider självkostnaden ska intäkten minskas och 

överu//aget bo/iföras som en forutbetald intäkt. RKR 18. Det kommer då aldrig uppstå något resultatöverskott eftersom intäkterna kon/eras 1110 1 skuld

konto i balansräkningen. Från och med bokslutet 20 I/ kommer matchning av överuftag/underskoll (åre ts resultat) ske 11101 kortfristig skuld till abon

nentkollektivet och inte som tidigare mot eget kapital. lindringen av redovisningsprincip sker for all redovisningen ska överrensstämma med RKR I 8. 

10. Kortfristiga skuld_e_r _____ ~-~-----------------------~~-------------

lngående förutbetalda intäkter 

Årets resul tat 

Utgående kortfristiga skulder 

4,4 

-0,9 

3,5 

3,5 

-2,0 

1,6 

11. Långfristiga skulder ______ ~-----~~-------~----~------

[ngående skuld 

Årets nettoinvestering 

Årets avskrivningar 

Årets redovisade resultat 

Årets resultat 

Utgående långfristiga skulder 

104, 1 109,1 

9,9 9,3 

-5 ,8 -6, 1 

0,0 0,0 

0,9 2,0 

109,1 114,3 
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RÄKENSKAPER 

Redovisningsprinciper 
E~ av redovisningens viktigaste uppgifter är att utgöra ett relevant bedömnings- och beslutsunderlag. 

For att det skall kunna göras måste olika redovisningsprinciper beskrivas på ett öppet och informativt 

sätt. I detta avsnitt beskrivs de principer som ligger till grund för redovisningen i Tingsryds kommun. 

Allmänt 

Den kommunala redovisningen regleras av 

Kommunallagens kapital åtta samt Lag om 

kommunal redovisning. Därutöver lämnar 

Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

rekommendationer för kommunsektorns 

redovisning. 

Tingsryds kommun följ er i huvudsak RKR:s 

utgivna rekommendationer. För oss kända 

undantag redovisas nedan under respektive 

rubrik. 

Resultaträkning 

Skatteintäkter 

Den preliminära slutavräkningen för skatte

intäkter baseras på SKL:s decemberprognos 

i enlighet med rekommendation RKR 4.2. 

övriga intäkter 

Intäkter redovisas i den omfattning det är 

sannolikt att de ekonomiska fördelarna 

kommer att tillgodogöras kommunen och 

intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 

sätt. Periodiseringar av inkomster har skett 

enligt god redovisningssed. 

Statsbidrag till anläggningstillgångar perio

diseras över respektive anläggningstillgångs 

nyttjandeperiod i enlighet med RKR 18. 

Enligt samma rekommendation betraktas 

överskott i den taxefinansierade verksamhe

ten (VA och renhållning) som en förntbetald 

intäkt och redovisas därmed som en kort

fristig skuld i kommunens balansräkning. 

Anslutningsavgifter (VA) samt gatukost

nadsersättningar redovisas som en intäkt det 

år de inkommer. Detta innebär ett avsteg 

frånRKR 18. 

Ersättning från migrationsverket för flyk

tingmottagande har intäktsförts i takt med 

att kostnader för verksamheten har redovi

sats (matchningsprincipen). 

Avskrivningar 

Linjär avskrivning tillämpas, det vill 

säga lika stora nominella belopp varje år. 

Avskrivning påbörjas vid först infallande 

tidpunkt av ianspråktagande eller slutbesikt

ning. 

Följande avskrivningstider tillämpas nor

malt i kommunen: 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 

33, 40 och 50 år. Avskrivningstiden baseras 

på en bedömning av den beräknade nytt

jandeperioden för tillgångstyp och specifik 

anläggningstillgång. 

Övergång till så kallad komponentavskriv

ning av anläggningstillgångar pågår. I kom

munens redovisning har komponentavskriv

ning tillämpats för nybyggda fastigheter 

sedan 2014. Inom ramen för koncernre

dovisningen har de kommunala företagen 

genomfört övergång till komponentavskriv

ning för hela sina fastighetsbestånd. 

Balansräkning 

Anläggningstillgångar 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk 

eller innehav med en nyttjandeperiod om 

minst tre år klassificeras som anläggnings

tillgång om anskaffuingsvärdet uppgår till 

minst ett pris basbelopp ( 44 800 kr år 2017). 

I anskaffuingsvärdet för investeringar som 

överstiger 3 mkr och som pågår under minst 

ett år aktiveras ränta under byggtiden som 

motsvarar investeringens kapitalbindning. 

Som räntesats används kommunens genom

snittliga kostnadsränta för befintliga lån. 

Posten minskar räntekostnaden på finansnet

tot i resultaträkningen. Under året har inga 

räntor aktiverats. 

Avsättningar 

Avsättning för deponi har tagits upp med 

belopp som motsvarar genomförda överut

tag av renhållningsavgifter till och med år 
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2008. Utredning av det slutliga återställan

det pågår. Ovanstående innebär ett avsteg 

från RKR 10.1. 

Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för 

anställda i kommunen är beräknade enligt 

RIPS07. 

Intern redovisning 

Personalomkostnader 

Personalomkostnadspålägg (PO) har intern

debiterats med SKL:s rekommendationer. 

Kapitalkostnader 

Kapitalkostnader beräknas enligt rak nomi

nell metod, vilket innebär att tillgångarna 

skrivs av linjärt och att internräntan beräk

nas på tillgångens genomsnittliga bokförda 

värde. Räntesatsen för år 2017 har varit 

l , 75 procent (2,5 procent). 

Sammanställd redovisning 

I den sammanställda redovisningen ingår 

följande enheter: 

• Tingsryds kommun 

• TIKAB 

• TEAB 

• TUFAB 

• Tingsrydsbostäder AB 

• Tingsryds Industristiftelse 

• Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

• RÖK ( 42 procent) 

Konsolidering sker enligt förvärvsmetoden. 

Interna mellanhavanden av väsentlig bety

delse i resultaträkning och balansräkning 

har eliminerats. 

Inom ramen för koncernredovisningen har 

de kommunala företagen genomfört över

gång till komponentavskrivning för hela 

sina fastighetsbestånd. 
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Särredovisning av VA-verksamheten 

Särredovisningen av vatten- och avlopps

verksamheten 0/A) sker i enlighet med Lag 

om allmänna vattentjänster (2006:412). 

Huvudsyftet med särredovisningen är att 

säkerställa att avgiftsuttaget inte blir för 

högt över tid, det vill säga avgifterna f'ar inte 

överskrida det som behövs för att täcka de 

kostnader som är nödvändiga i verksamhe

ten (självkostnadsprincipen). Redovisningen 

ska ske enligt god redovisningssed och i 

övrigt styras av den praxis som utvecklas 

inom ramen för god redovisningssed. 

VA-verksamhetens balansräkning utgör del 

av kommunens balansräkning, det vill säga 

den utgör varavposter till kommunens totala 

balansräkning. 

Hantering av skuld och räntor 

VA-verksamheten belastas med ränta för 

skulder och fordringar mot kommunen 

enligt nedan: 

Skuld till kommunen - räntesatsen bestäms 

till kommunens genomsnittliga låne-

ränta vid årets ingång med tillägg för den 

borgensavgift som kommunen tar ut frän 

de egna företagen. Räntan beräknas på 

skuldens ingående värde. 

Aktuella räntesatser framgår av tilläggsupp

lysningarna för VA-verksamheten. 

Fördelning av gemensamma kostnader 

Kostnader som är gemensamma med annan 

verksamhet fördelas till VA-verksamheten 

baserat på bedömningar, till exempel av 

hur stor del av tiden som personalen arbetar 

med VA-verksamheten. Dessa kostnader 

avser städning, lokalkostnader, förråd, 

personalkostnader samt kostnader för cen

tral administration (kostnader för personal 

och system för bland annat ekonomi- och 

lönehantering, postgång, telefonväxel och 

dylikt). 

Avskrivningsprinciper 

Anläggningstillgångarna skrivs av enligt 

plan över den förväntade nyttjandeperioden. 

RÄKENSKAPER 

Följande avskrivningsprocent tillämpas: 

Antal år Procent 

Ledningsnät 33-50 2-3 

Byggnader, verk, 25 4 
grundvattenbrunnar 

Vattenmätare, maskiner 5-15 6-20 

och tekniska rutlägg-
ningar 

Inventarier, verktyg, 5-10 10-20 

fordon och instal-
lationer 

Som anläggningstillgång räknas tillgång 

som avses att stadigvarande brukas i verk

samhet och som har en beräknad livslängd 

överstigande tre år samt ett anskaffnings

värde överstigande 1 basbelopp ( 44 800 kr 

år 2017). 
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PERSONALREDOVISNING 

Personal redovisning 
Tingsryds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med bra arbetsmiljö och anställningsförhållanden, 

engagerade medarbetare och ett gott ledarskap för att bedriva en bra och effektiv verksamhet. Kommunens 

värdegrund med ledorden "respekt, öppenhet, ansvar, trygghet och engagemang" ska genomsyra alla 

verksamheter. Resultatet för HME-index (Hållbart Medarbetar-engagemang) i medarbetarenkäten 2016, 

ligger strax under riksgenomsnittet. Sjukfrånvaron har ökat och är i paritet med genomsnittet för rikets 

kommuner. Sammantaget bedöms medarbetarperspektivet ha ej uppfylld nivå för år 2017, det vill säga en röd 

indikator. 

Personalstatistik 

Sammantaget har den kommunala verksamheten drygt 1 290 hel- och 

deltidsanställda. Kommunen har därutöver timavlönade, som varierar 

i antal under året. Under sommarmånaderna är det som flest och 

uppgår då till drygt 300 personer. 

Antal anställda (2017-11-01) 2017 2016 2015 2014 

Tillsvidare, heltid 631 592 596 580 

Tillsvidare, deltid 467 448 476 490 

Visstid, heltid 96 110 34 26 

Visstid, deltid 96 86 58 54 

Totalt 1 290 1 223 1 164 1150 

Personalförsörjning 

Rekrytering och arbete med personalförsörjning är ett prioriterat 

område. 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 under hösten fått utbildning 

i rekrytering och intervjuteknik för att stärka kompetensen inom 

området. 

Kommunen har tagit fram ett nytt personalförsörjningsprogram 

2017. Syftet med personalförsörjningsprograrnmet är att kartlägga 

förvaltningarnas rekryteringsbehov samt att ta upp de åtgärder som 

kommunen kan vidta för att trygga tillgången på kompetent personal 

de kommande åren. I personalförsörjningsprograrnmet förs resonemang 

med fokus på de mest svårrekryterade yrkesgrupperna samt grupper 

där det finns pensionsavgångar av påverkan under perioden. 

Tabellen som följer visar åldersstrukturen och könsfördelning bland 

kommunens tillsvidareanställda. 

Tillsvidareanställda 2016-11-01 

Åldersgrupp Kvinnor Män Totalt % 

20-29 år 100 19 119 11% 

30-39 år 172 36 208 19% 

40-49 år 221 32 253 23% 

50-59 år 263 47 311 28% 

över 60 år 176 32 208 19% 

Summa 932 166 1 098 100% 

Den genomsnittliga åldern för de tillsvidareanställda medarbetarna 

har ökat något och ligger nu på 46,8 år att jämföra med 46,7 år ifjol. 

Kvinnornas genomsnittsålder har ökat ca 0,3 år jämfö1t med i fjol 

och männens genomsnittsålder har minskat med ca 0,1 år. 

Ålderstruktur 2017-11-01 

Tillsvidareanställda 

Visstidsanställda 

Medelålder samtliga 

Kön 

Kvinnor 
Män 

Kvinnor 
Män 

Medelålder 

47,01 
46,52 

40,98 
36,51 

42,75 

Pensionsåldern är rörlig mellan 61 och 67 års ålder. Under 2017 

gick 35 medarbetare i pension varav 12 slutade före 65 års ålder. 

I dagsläget har Tingsryds kommun 15 tillsvidareanställda kvar i 

arbete efter fyllda 65. En färre än förra året. Under de närmsta tio 

åren kommer 315 av alla anställda i Tingsryds kommun att uppnå 

åldern 65. 

2018 
20i!l 
202> 
2021 
20Z2 
2022 
2024 
2025 
~ 

20ZI 

Antal p-ensionsavgängar per ,år 
under perioden 2018-2027 

rn1 .. J 
l 23rj 

' 3L( 
39 

i l 2 

~ 

43 

Pensionsavgångama under perioden 2018 till 2027 är procentuellt 

högst för teknisk personal/ingenjörer (38 %) lokalvårdare och mål

tidspersonal (37 %) samt hantverkare (37 %) 

Pensionsavgångar inom närmaste 10 år per yrkesgrupp* 

Yrkesgrupper 2018- 2023- %yrkes-
2022 2027 grupp 

Undersköterskor/vårdbiträden 53 39 29% 

Vårdare/personlig assistent 10 18 21% 

Sjuksköterskor/paramedicin 9 8 32% 

Lärare 15 22 29% 

Förskollärare/barnskötare 25 16 25% 

Måltids- och lokalvårdspersonal 12 17 37% 

Adm.personal/arbetsledare 12 21 31% 

Teknisk personal/lngenörer 3 6 38% 

Hantverkare m !I 2 5 37% 

Övrig personal 10 12 29% 

Summa 151 164 

• beräknad med ordinarie pensionsavgångar vid 65-årsgräns 

78 ÅRSREDOVISNING 2017, TINGSRYDS KOMMUN, 212000-0621 



81

Jämställdhet och mångfald 

Jämställdhet och mångfald är en förutsättning för bra kvalitet i 

verksamheten och en god arbetsmiljö. Tingsryds kommun ska 

därför aktivt verka för att jämställdhets- och mångfaldsarbetet in

tegreras och blir en naturlig del av allt verksamhetsrelaterat arbete. 

Det är inte Jagen i sig som är det avgörande för resultatet, utan 

viljan hos var och en att åstadkomma en förändring. 

Den 1 januari 2017 trädde förändringar i diskrimineringslagen i 

kraft. I den nya diskrimineringslagen är det krav på aktiva åtgär

der. Kravet på aktiva åtgärder innebär att Tingsryds kommun som 

arbetsgivare ska arbeta förebyggande och främjande för att mot

verka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter 

utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. En handlingsplan har 

tagits fram för att stödja detta arbete. 

Från och med 2017 gör Tingsryds kommun en lönekartläggning 

varje år ur ett jämställdhetsperspektiv. Den senaste lönekart

läggning genomfördes under hösten 2017. Inga löneskillnader 

beroende på kön hittades. Löneskillnaderna som finns i kommunen 

förklaras av att det skiljer i arbetsuppgifternas svårighetsgrad, i 

medarbetarnas prestation samt att det finns skillnader i tillgång och 

efterfrågan för olika yrken. Lönekaiiläggningen finns i sin helhet 

på intranätet. 

Månadslön, tillsvidareanställda, årsskiftet 

Genomsnitt Kvinnor Män Kv. % av män 

2013 25186 24 742 27 861 88,8% 

2014 25 813 25 399 28 191 90,1 % 

2015 26 444 25 957 29 032 89,4% 

2016 27 509 27 027 30,117 89,7% 

2017 28149 27 718 30 509 90,9% 

Skillnaden mellan kvinnor och mäns genomsnittliga medellön har 

minskat sedan föregående år. 

Medarbetarskap och ledarskap 

Kommunens ledning och delar av organisationen har utbildats i 

värdskap med särskild betoning på bemötande, service och 

kommunikation. 

Höstens ai·betsledai·dagar hade fokus på rekrytering och intervju

teknik för att ge kommunens ledare extra påfyllnad, eftersom 

personalförsörjning och rekrytering har varit i fokus på många 

sätt under året. Utbildning för ledare, skyddsombud och hälsoin

spiratörer med fokus på ett hållbart medarbetarskap har hållits. 

Utbildningen syftade till att ge verktyg till att skapa trivsel, god 

kommunikation och arbetsglädje 

Ar 2016 genomfördes en medarbetarenkät. Den görs vartan-

nat år, nästa gång är 2018. Enkäten mäter styrning, ledai·skap och 

egen motivation på arbetsplatsen. Resultatet mäts i HME-index 

(Hållbart medarbetarengagemang). Kommunens resultat låg strax 

under riksgenomsnittet, vilket innebär att målet är delvis uppnått. 

Resultatet har analyserats på arbetsplatserna och handlingsplaner 

har tagits fram. 

PERSONALREDOVISNING 

Central introduktion för nyanställda hölls fyra gånger under året 

med sammanlagt 87 deltagai·e. 

Arbetsmiljö och hälsa 

Det hälsofrämjande och systematiska arbetsmiljöarbetet är en 

integrerad del i verksamheten och sker i sa.inverkan med medarbetar

na. Förvaltningarnas arbetsmiljöarbete sammanställs och redovisas 

till nämnderna. 

Under året har följande prioriterats: 

- Utbildningar inom arbetsmiljö och hälsa har hållits för ai·betsle

dare och skyddsombud enligt utbildningsplan. 

Arbetsmiljö 

Kommunen har en gemensain skyddskornrnitte, centrala arbetsmil

jökommitten (CAK). Den sammanträder fyra gånger per år. Kom

munstyrelsen har utsett de sju chefer som företräder arbetsgivaren. 

De fackliga organisationerna har utsett åtta företrädare. 

Arbetsmiljöverket har i ett av sina nationella tillsynsarbete inspek

terat i slutet av året äldreomsorgens arbetsmiljö. Särskilt fokus var 

organisatorisk och social arbetsmiljö, arbetstagarnas möjligheter 

till inflytande och delaktighet inom ramen för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet samt beakta ett genusperspektiv. 

Årets tema för arbetsmiljöutbildningen var hållbart medarbetar

skap. Chefer och skyddsombud fick mer kunskap de faktorer som 

bidrar till trivsel och hållbar arbetsmiljö. Utbildningen genomför

des för totalt 95 chefer, skyddsombud och hälsoinspiratörer. Extern 

föreläsai·e användes. Utbildningen va.i· uppskattad och de flesta 

menade att de fått nya kunskaper att använda i sina uppdrag som 

chefer eller skyddsombud. 

Personalavdelningen höll också en grundutbildning i arbetsmiljö 

för 26 chefer och skyddsombud. 

Hälsofrämjande arbete 

Friskvårdsbidraget fo1isätter att användas flitigt. Totalt betalades 

260 304 kronor till 314 medai·betare. Arbetsgivai·en ersätter 50% 

av utlagt belopp men maximalt 1 000 kronor för regelbundna 

friskvårdsaktiviteter enligt Skatteverkets regler. 

Personalklubben har under året erbjudit varierat utbud av kultur

och friskvårdsaktiviteter. 

Kommunen har ett 60-tal hälsoinspiratörer. Hälsoinspiratörer-

nas uppdrag är att tillsammans med chefen bedriva ett anpassat 

hälsoarbete utifrån arbetsplatsens förutsättningar och behov. För 

att förstärka det hälsofrämjande arbetet ute på arbetsplatserna 

fick hälsoinspiratörer utbildning på samma tema som chefer och 

skyddsombud, det vill säga faktorer som bidrar till trivsel och 

hållbar arbetshälsa. 
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PERSONALREDOVISNING 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron för 2017 är 7,4 %. En ökning med 0,7 %jämfört 

med föregående år. 

Sjukfrånvaron har minskat något i den yngsta åldersgruppen, ligger 

på samma nivå i åldern 30-49. I den äldsta åldersgruppen har det 

skett en drastisk ökning från 7,1 till 8,8 %. Kvinnorna har en högre 

sjukfrånvaro (8,4 %) än männen (3,2 %). Skillnaderna mellan 

könen har ökat jämfört med föregående år. 
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Andelen med långtidssjukfrånvaro (mer än 60 dagar) på ungefär 

samma nivå som förra året 49,9 %. 

Rehabilitering 

Arbetet med att minska sjukfrånvaron har varit ett prioriterat 

område under många år. Det webbaserade rehabiliteringssystemet 

fungerar väl. Det har bland annat lett till en bättre överlämning av 

rehabiliteringsansvaret när medarbetaren f'ar en ny chef. Huvud

delen av rehabiliteringsmötena där flera parter är inblandade sker 

numera på Vårdcentralerna. Köpet av rehabiliteringstjänster från 

företagshälsovården har minskat. Men med anledning av den höga 

sjukfrånvaron har samarbetet med företagshälsovården haft fokus 

på medarbetare med hög korttidssjukfrånvaro. 
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KOMMUNSTYRELSENS UNDERSKRIFT 

Årsredovisning 2017 Tingsryds kommun 212000-0621 

Kommunstyrelsens underskrift 

Tingsryd den 26 mars 2018 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Revisionsberättelse 
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Revisionsberättelse 
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FINANSRAPPORT 

Kommunens finansverksamhet {kr) 

Sammanställning 2017-01-01 2017-12-31 Likvid Kr 

-

LIKVID 121 208 202 131 461 849 
BANKSALDO 

LÅNESKULD 185 000 000 160 000 000 Tingsryds kommun 101 461 849 

OUTNYTTJADE KREDITER 

Skuldportfölj per motpart Kr 
Swedbank 30 000 000 

MOTPART INSTRUMENT BELOPP 131461 849 

Kommuninvest Reverslån 160 000 000 

160 000 000 

Borgensåtagande Kr 

LÅNTAGARE LÅN 
KOMMUN-

SWEDBANK 
HANDELS- SPARBANKEN CHECK-

INVEST BANKEN EKEN KREDIT 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 251 275 000 228 000 000 23 275 000 15 000 000 

Tingsryds utveckling och 
fastighets AB 167 469 000 167 469 000 

Tingsryds energi AB 53 000 000 53 000 000 

Tingsrydsbostäder AB 44 000 000 44 000 000 

Tingsryds industristiftelse 12 000 000 12 000 000 1 000 000 

Räddningstjänsten östra 
Kronoberg 4 116 250 4 116 250 

Ekonomiska föreningen 
Bollhallen i Tingsryd 1 440 000 1 440 000 

Tingsryds skytteförening 147 000 147 000 

Tingsryds rid- och körklubb 68 000 68 000 

Tingsryds AIF 1 816 000 1 816 000 

SUMMA 535 331250 508 585 250 26 599 000 0 147 000 16 000 000 
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I 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Kapitalbindning 

< 1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år 
-10% 

Kapitalbindning < 1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 

Max 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Min 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Kommun 38% 16% 16% 16% 0% 16% 0% 

Räntebindning 
60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
< 1 år 1-3 år 3-5 år 5-7 år 7-10 år 

Räntebindning < 1 år 1-3 år 3-5 år 5-7 år 7-10 år 

Max 40% 30% 30% 30% 20% 

Min 20% 10% 10% 10% 0% 

Kommun 53% 16% 16% 16% 0% 

Normal 30% 20% 20% 20% 10% 

FINANS RAPPORT 

- M ax 

- Min 

- Kommunen 

7-8 år 8-9 år 9-10 år 

25% 25% 25% 

0% 0% 0% 

0% 0% 0% 

- M ax 

- M in 

- Kommunen 

- Normal 

Snitt 

4,00 

2,00 

1,98 

3,00 
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FINANSRAPPORT 

Koncernens finansverksamhet (kr) 

Sammanställning 

LIKVID 

LÅNESKULDER 

Skuldportfölj per motpart 
,_ 

MOTPART 

Kommuninvest 

Swedbank 

Handelsbanken 

Skuldportfölj 

LÅNTAGARE 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

Tingsryds utveckling och 
fastighet AB 

Tingsryds kommun 

Tingsryds energi AB 

Tingsrydsbostäder AB 

Tingsryds industristiftelse 

Räddningstjänsten östra 

Kronoberg 

SUMMA 

2017-01-01 2017-12-31 

209 543 900 204 040 565 

735 942 702 695 207 493 

Kr 

-
INSTRUMENT BELOPP 

Reverslån 668 585 250 

Reverslån 23 274 921 

Reverslån 3 347 322 

695 207 493 

LÅN 
KOMMUN-

SWEDBANK 
INVEST 

254 622 243 228 000 000 23 274 921 

167 469 000 167 469 000 

160 000 000 160 000 000 

53 000 000 53 000 000 

44 000 000 44 000 000 

12 000 000 12 000 000 

4 116 250 4 116 250 

695 207 493 668 585 250 23 274 921 

Likvid 

BANKSALDO 

Tingsryds kommun 

Tingsryds industristiftelse 

Tingsryds utveckling och fastighets 

AB 

Tingsryds energi AB 

Tingsrydsbostäder AB 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder AB 

Tingsryds Kommunföretag AB 

Räddningstjänsten östra Kronoberg 

OUTNYTTJADE KREDITER 

Swedbank 

HANDELS-
CHECKKREDIT 

BANKEN 

3 347 322 15 000 000 

30 000 000 

l 000 000 

3 347 322 46 000 000 
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Kr 

I 01 461 849 

2 526 498 

4 850 503 

12 866 657 

20 563 699 

15 649 725 

121 634 

0 

46 000 000 

204 040 565 

Kr 

FÖRFALLER -18 

58 274 921 

67 000 000 

45 000 000 

10 000 000 

23 000 000 

5 000 000 

l 322 750 

209 597 671 
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FINANS RAPPORT 

Kapitalbindning 
60% 

40% - Koncern 

- Kommun 
20% 

- Bolag 

0% 
< 1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år 

Kapitalbindning < 1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år 

Koncern 33% 19% 24% 13% 7% 4% - - - -

Kommun 38% 16% 16% 16% - 16% - - - -

Bolag 31% 19% 27% 13% 10% - - - - -

Räntebindning 
60% 

40% - Koncern 

- Kommun 

20% 
- Bolag 

0% 

< 1 år 1-3 år 3-5 år 5-7 år 7-10 år 

Räntebindning < 1 år 1-3 år 3-5 år 5-7 år 7-10 år 

Koncern 40% 36% 21% 4% -

Kommun 53% 16% 16% 16% -

Bolag 36% 42% 22% - -
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PLANER INGSMÅTT 

Uppföljning av planeringsmått 
Kommunstyrelsen 

Planeringsmått Utfa ll 20 14 Utfa ll 20 15 Utfa ll 20 16 Utfa ll 20 17 Årsbudget 20 17 

Nettokostnader, rnkr 33,3 43,3 40,6 83 88,8 

Nettoinvesteringar, mkr 2,7 4,4 3,7 0,5 3,1 

Sjukfrånvaro, % av tillgänglig arbetstid 2,2% 2,3% 2,5% 2,9% 3% 

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

Antal hushåll med försörjningsstöd 428 482 518 494 480 

Antal personer med försörjningsstöd 833 I 008 1 070 I 067 950 

varav barn (0-1 7 år) 409 418 420 

Antal vårddygn på institution SoL (missbrnk) 760 804 807 I 167 200 

Antal vårddygn på institution LVM (missbrnk) 316 I 218 155 74 200 

Antal vårddygn på institution SoL (skyddat boende) I 701 1 442 800 

/\.ntal vårddygn på institution SoL och LVU (barn och 10 267 10 088 15 019 Il 724 10 500 

ungdomar) 

varav ensamkommande flyktingbarn 9 082 8 571 13 116 10 511 9 500 

Antal vårddygn i familjehem 5 505 11498 23 741 19 959 10 000 

varav ensamkommande flyktingbarn 1 020 6 971 19 197 15 521 8 000 

Komvux, TLC heltidsstuderade 159 202 244 259 250 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Planermgsmått Utfall 20 14 Utfall 20 15 Utfall 20 16 Utfall 20 17 Årsbudget 20 17 

D1iftbudget nettokostnader, (skattefin vht) mkr -35,6 -35,5 -34,5 -36,2 -37,4 

lnvesteiingsbudget, (skattelin vht) mkr 126,3 60,8 8,8 19,4 23,3 

lnveste1i.ngsbudget, (taxefi.n vht, renhåll.ning) mkr 0,1 0,3 0,5 0,0 0,4 

lnvesteringsbudget (taxefin vht, VA), mkr 2,5 4,0 10 9,3 12 

Bildningsnämnden 

Planeringsmått Utfall 2014 Utfall 2015 Utfa ll 20 16 Utfa ll 2017 Årsbudget 20 17 

Verksamhetens nettokostnader, rnkr 245,5 264,5 270,4 272,7 273,6 

N ettoinvesteringar, rnkr 0,17 0,65 0,28 0,72 0,95 

Personal antal årsarbetare 321,0 327,0 320 357,5 

Personalkostnad, mkr 149,9 161,8 175,4 171,8 167,1 

Sjukfrånvaro, % av arbetstiden 4,8 5,3 4,96 5,86 5 

Antal placerade barn totalt 903 915 988 1008 977 

varav i förskola (inkl. enskild förskola) 481 491 521 544 530 

varav i fritidshem 416 424 462 459 441 

varav i enskilda familjedaghem 6 6 5 5 6 

Antal vårdnadsbidrag 20 20 0 0 0 

Antal barn per årsarbetare förskolan 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

Antal barn per årsarbetare fritidshem 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 

Antal elever i förskoleklass 117 125 127 127 113 

Antal lärare per 100 elever i förskoleklass 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

Grundskola, elever 1044 1 076 1099 1074 1007 

Grnndskola, antal lärare per 100 elever 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 

Gym.nasieskola elever 238 252 302 292 300 

Komvux, TLC heltidsstuderade 159 202 244 

Boklån per invånare 12 10,3 9 12 

90 ÅRSREDOVISNING 2017, TINGSRYDS KOMMUN, 212000-0621 



93

PLANERING SMÅTT 

Vård - och omsorgsnämnden 

Planenngsmått Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Årsbudget 2017 

Driftbudget/nettokostnader, mkr 281,7 297,3 312 282,4 284 

Antal beviljade timmar hemtjänst inkl. delegerad HSL 113 013 125 267 117 398 123 717 105 000 

Antal utförda timmar hemtjänst inkl. delegerad HSL 102 872 101 121 100 000 

Antal brukare med hemtjänst (omv+service) 285 265 274 269 280 

Antal brukare med matdistribution 219 214 238 228 220 

Antal brukare med larm 413 397 400 

Antal brukare i särskilt boende 198 184 183 179 183 

Antal tillgängliga platser i särskilt boende 183 182 183 

Antal tillgängliga platser på korttids och växelvård 8 9 9 

Antal beviljade timmar i särskilt boende, inkl delegerad 279 176 297 548 240 000 

HSL 

Antal personer med insatser av SSK 601 592 595 626 600 

Antal personer med insatser av AT/SG 523 319 449 318 400 

Antal personer med boendestöd 51 63 59 58 60 

Antal personer med dagverksamhet SoL 23 24 19 18 20 

Antal i LSS-boende 36 37 38 38 40 

Antal i boende för barn och ungdom LSS I I I 2 2 

Antal beslutade timmar personlig assistans en!. LSS, egen 52 500 62 400 47 500 

och privat regi 

Antal beslutade timmar personlig assistans SFB, egen regi 49 344 37 572 60 500 

Antal i daglig verksamhet LSS 66 84 76 76 75 
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0 VAR VISION 
Tingsryds kommun är en levande, attraktiv och modern \andsbygdskommun, mitt · en ~tark tillväxtregion med geografisk närhet till Europa. Här finns engagerade medborgare, ett aktivt näringsliv, ett rikt 

föreningsliv och närhet till mänskliga möten. 

---




