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~Tingsryds 
~·kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (29) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 

Justerare 
A--/'('. 

(/"'_:::=) 

§ 166 

Avsiktsförklaring Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
Dnr 2018/749 170 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen beslutar om en avsiktsförklaring att Kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg drivs vidare med Lessebo kommun och 

Tingsryds kommun som medlemskommuner från och med 1 januari 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Allmänt 
Enligt LSO 1 kap, 15 syftar denna lag till att "i hela landet bereda 

människors liv och hälsa samt egendom och miljö med hänsyn till de lokala 

förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor". 

Kommunerna skall uppfylla detta genom att upprätta och följa ett 

handlingsprogram för räddningstjänstens organisation. Förmåga, beredskap 

och verksamhet skall beskrivas i detta handlingsprogram som skall vara 

politiskt förankrat i respektive kommun. Nytt handlingsprogram skall antas 

vid varje ny mandatperiod. 

Tillsyn för att bedöma räddningstj änstens organisation och förmåga utförs 

av Länsstyrelsen på uppdrag av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap. 

Bakgrund 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg bildades 1 januari 

2003 med medlemskommunema Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge. 

December 2016 har Uppvidinge kommun begärt utträde ur 

kommunalförbundet. 

Syfte 
Denna avsiktsförklaring syftar till att Kommunalförbundet Östra Kronoberg 

från och med 1 januari 2019 består av medlemskommunema Tingsryd och 

Lessebo. 
Kommunalförbundet ska hålla en för Tingsryd kommun och Lessebo 

kommun gemensam organisation för skydd mot olyckor med syfte att ge 

hjälp till självhjälp samt att rädda plötsligt hotade värden. 

Förbundets huvuduppgifter är att arbeta förebyggande och stödja den 

enskilde så att denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och 

begränsa olyckor samt att rädda plötsligt hotade värden i form av liv, 

egendom eller miljö. 

I 
I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (29) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 

Justerare 

§ 166 forts. 

Medlemskommunernas roll 
Under hösten 2018 ska medlemskommunerna i nya kommunalförbundet 

inför nästa mandatperiod arbeta fram hur kommunalförbundet ska 

organiseras. Detta arbete innefattar förslag på nya ägardirektiv, förslag på ny 

förbundsordning och förslag på nytt handlingsprogram. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av ordförandena i de båda kommunstyrelserna i Lessebo 

och Tingsryds kommuner samt kommuncheferna i de båda kommunerna. 

Beslutsunderlag 

1. Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2018-01-15 § 1 

2. Skrivelse från t fkommunchef, 2018-06-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tomas Blomster (S) yrkar med instämmande av Patrick Ståhlgren (M) bifall 

till förslag till beslut i tjänstemannaskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Tomas Blomsters (S) yrkande. 

I (Jr I 
I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
\;!!}kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2018-06-04 

Kommunstyrelsen 

Avsiktsförklaring Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om en avsiktsförklaring att Kommunalförbundet Räddnings

tjänsten Östra Kronoberg drivs vidare med Lessebo kommun och Tingsryds kommun 

som medlemskommuner från och med 1 januari 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Allmänt 
Enligt LSO 1 kap, 15 syftar denna lag till att "i hela landet bereda människors liv och 

hälsa samt egendom och miljö med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande 

och likvärdigt skydd mot olyckor". 
Kommunerna skall uppfylla detta genom att upprätta och följa ett handlingsprogram för 

räddningstjänstens organisation. Fö1måga, beredskap och verksamhet skall beskrivas i 

detta handlingsprogram som skall vara politiskt förankrat i respektive kommun. Nytt 

handlingsprogram skall antas vid varje ny mandatperiod. 

Tillsyn för att bedöma räddningstjänstens organisation och fö1måga utförs av Länssty

relsen på uppdrag av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Bakgrund 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg bildades 1 januari 2003 med 

medlemskommunerna Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge. 

December 2016 har Uppvidinge kommun begä1t utträde ur kommunalforbundet. 

Syfte 
Denna avsiktsförklaring syftar till att Kommunalförbundet Östra Kronoberg från och 

med 1 januari 2019 består av medlemskommunerna Tingsryd och Lessebo. 

Kommunalförbundet ska hålla en för Tingsryd kommun och Lessebo kommun gemen

sam organisation för skydd mot olyckor med syfte att ge hjälp till självhjälp samt att 

rädda plötsligt hotade värden. 
Förbundets huvuduppgifter är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att 

denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor samt att rädda 

plötsligt hotade värden i form av liv, egendom eller miljö. 

Medlemskommunernas roll 
Under hösten 2018 ska medlemskommunerna i nya kommunalförbundet inför nästa 

mandatperiod arbeta fram hur kommunalförbundet ska organiseras. Detta arbete innefat

tar förslag på nya ägardirektiv, förslag på ny förbundsordning och förslag på nytt hand

lingsprogram. 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av ordförandena i de båda kommunstyrelserna i Lessebo och Tings
ryds kommuner samt kommuncheferna i de båda kommunerna. 

Beslutsunderlag 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg § 1 2018-01-15 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
Lessebo kommun 

T f kommunchef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-pos!/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 



Ärende 5 

Utredning bollhallen - förslag 

till inriktningsbeslut 

6
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (29) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 

usterare 

§ 167 

Utredning bollhallen-:- förslag till inriktningsbeslut 
Dnr 2017/376 971 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen tar emot utredningsrapporten qch anser därmed_att 

utredningsuppdraget är slutfört. 

2. Kommunstyrelsen beslutar om en inriktning att kommunen under år 2018 

ska förvärva Bollhallen till bokfört värde. 

3. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att förbereda erforderliga 

beslut, avtal och köpehandlingar m.m. så att kommunfullmäktige senast i 

oktober månad 2018 kan ta ställning i ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Bollhallens ekonomiska föreningar, som idag äger respektive driver 

anläggningen, har tillsammans med Tingsryd United under 2017 framfört 

önskemål om att kommunen övertar ägande och drift av Bollhallen. 

Föreningarna har svårt att få ekonomin att gå ihop och att engagera 

tillräckliga ideella krafter för skötsel. Konsekvensen är bristande underhåll 

och att Bollhallen idag är ganska sliten. 

Mot bakgrund av ovanstående gav kommunstyrelsen i juni 2017 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag "att utreda förutsättningar och 

konsekvenser av ett eventuellt övertagande av Bollhallen" 

(KS 2017-06-05 § 111). I samband med löpande muntlig avrapportering till 

arbetsutskottet har inriktningen blivit att ärendet inriktas på att kommunen 

ska förvärva byggnaden i syfte att ställa om hallen till idrottshall med 

sportgolv istället för konstgräs. 

Utredningsrapport redovisas i bilaga till denna tjänsteskrivelse. 

Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Dialog och 

förankring har skett med Bildningsförvaltningen. Kultur- och fritidsutskottet 

bereds tillfälle att yttra sig i ärendet vid sitt sammanträde 2018-06-05. 

Beslutsunderlag 

1. Utredning avseende Bollhallens framtid - steg 1 (bilaga) 

2. Skrivelse från ekonomichefen, 2018-05-28 

3. Kommunstyrelsen 2017-06-05 § 111 
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Tingsryds 
kommun 

2 (2) 

ur- och fritidsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-05 

Justerare 

PJ ,_UJ 

§ 33 

Yttrande om utredning av Bollhallen i Tingsryd - förslag till 
inriktnings beslut 
Dnr: 2017/376 971 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Utskottet ställer sig positivt till utredningens förslag, bilaga KoFu 33.2018. 

Beskrivning av ärendet 

Bollhallens ekonomiska föreningar, som idag äger respektive driver anläggningen, 
har tillsammans med Tingsryd United under 2017 framfört önskemål om att 
kommunen övertar ägande och drift av Bollhallen. Föreningarna har svårt att få 
ekonomin att gå ihop och att engagera tillräckliga ideella krafter för skötsel. 
Konsekvensen är bristande underhåll och att Bollhallen idag är ganska sliten. 

Mot bakgrund av ovanstående gav kommunstyrelsen ijuni 2017 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag "att utreda förutsättningar och 
konsekvenser av ett eventuellt övertagande av Bollhallen" (KS 2017-06-05 § 111). 
I samband med löpande muntlig avrapportering till ksau har inriktningen blivit att 
ärendet inriktas på att kommunen ska förvärva byggnaden i syfte att ställa om 
hallen till idrottshall med sportgolv istället för konstgräs. 

Utredningsrapport redovisas. 

Kultur- och fritidsutskottet bereds genom detta ärende tillfälle att yttra sig över 
utredningens förslag inför kommunstyrelsens ställningstagande i ärendet 2018-06-
18. 

Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Dialog och förankring 
har skett med Bildningsförvaltningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder 
ärendet 2018-06-04. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-05-28 
Utredning avseende Bollhallens framtid - steg 1 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Paragrafen justeras omedelbart. 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-05-28 

Till kommunstyrelsen 

Utredning Bollhallen i Tingsryd - förslag till inriktningsbeslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1(1) 

1. Kommunstyrelsen tar emot utredningsrapporten och anser därmed att utredningsuppdraget är 

slutfört. 

2. Kommunstyrelsen beslutar om en inriktning att kommunen under år 2018 ska förvärva Boll

hallen till bokfört värde. 

3. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att förbereda erforderliga beslut, avtal och kö

pehandlingar m.m. så att kommunfullmäktige senast i oktober månad 2018 kan ta ställning i 

ärendet. 

Beskrivning av ärendet 
Bollhallens ekonomiska föreningar, som idag äger respektive driver anläggningen, har tillsam

mans med Tingsryd United under 2017 framfört önskemål om att kommunen övertar ägande 

och drift av Bollhallen. Föreningarna har svårt att få ekonomin att gå ihop och att engagera till

räckliga ideella krafter för skötsel. Konsekvensen är bristande underhåll och att Bollhallen idag 

är ganska sliten. 

Mot bakgrund av ovanstående gav kommunstyrelsen i juni 2017 kommunledningsförvaltningen 

i uppdrag "att utreda förutsättningar och konsekvenser av ett eventuellt övertagande av Bollhal

len" (KS 2017-06-05 § 111). I samband med löpande muntlig avrapportering till ksau har in

riktningen blivit att ärendet inriktas på att kommunen ska förvärva byggnaden i syfte att ställa 

om hallen till idrottshall med sportgolv istället för konstgräs. 

Utredningsrapport redovisas i bilaga till denna tjänsteskrivelse. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Dialog och förankring har skett med 

Bildningsförvaltningen. Kultur- och fritidsutskottet bereds tillfälle att yttra sig i ärendet vid sitt 

sammanträde 2018-06-05. 

Beslutsunderlag 
Utredning avseende Bollhallens framtid- steg 1 (bilaga) 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Utvecklingsavdelningen 
Bildningsförvaltningen 
Bollhallens ekonomiska föreningar/Tingsryd United 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Tingsryds 
kommun 

Utredning avseende Bollhallens framtid - Steg 1 

Förslag till beslut 

1) Kommunstyrelsen beslutar om en inriktning att kommunen under år 2018 ska för
värva Bollhallen till bokfört värde. 

2) Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att förbereda erforderliga beslut, avtal 
och köpehandlingar m.m. så att kommunfullmäktige senast i oktober månad 2018 kan 
ta ställning i ärendet. 

Sammanfattning 

Bollhallens ekonomiska föreningar, som idag äger respektive driver anläggningen , har 
tillsammans med Tingsryd United under 2017 framfört önskemål om att kommunen 
övertar ägande och drift av Bollhallen. Föreningarna har svårt att få ekonomin att gå 
ihop och att engagera tillräckliga ideella krafter för skötsel. Konsekvensen är bristande 
underhåll och att Bollhallen idag är ganska sliten. 

Mot bakgrund av ovanstående gav kommunstyrelsen i juni 2017 kommunledningsför
valtningen i uppdrag "att utreda förutsättningar och konsekvenser av ett eventuellt 
övertagande av Bo/lhallen" (KS 2017-06-05 § 111). I samband med löpande muntlig 
avrapportering till ksau har inriktningen blivit att ärendet inriktas på att kommunen ska 
förvärva byggnaden i syfte att omvandla den till idrottshall med sportgolv istället för 
konstgräs. 

Under läsåret 2018-2019 hyr kommunen stora delar av Bollhallen i förbindelse med att 
Dackeskolans kök byggs om. Hall och cafe kommer då att användas som matsal re
spektive mottagningskök. Detta kräver att viss renovering genomförs, bland annat 
måste golvet (konstgräs) täckas. 

Föreningarnas ekonomi är högst osäker och kommunen riskerar förlora både sin inve
stering och sitt borgensåtagande. Ekonomiskt är bedömningen därför att ett kommunalt 
övertagande är en god affär för såväl kommunen som för föreningarna och allmänhet
en. 

Det finns samtidigt en större efterfrågan på inomhus träningstider i Tingsryd, från skola, 
föreningsliv och privatpersoner, än vad tillgängliga anläggningar kan erbjuda. Ett för
värv av Bollhallen blir förmodat billigare än att bygga en ny idrottshall i Tingsryd. Den 
nybyggda Elmehallen Haganäs i Älmhult kostade exempelvis 43 miljoner kronor. 

Mot denna bakgrund, och det faktum att kommunen oavsett måste renovera i förbin
delse med användningen av matsal/mottagningskök, är förslaget att kommunen förvär
var Bollhallen för en summa motsvarande bokfört värde hos fören ingen ( ca 5 mkr). 
Kostnad för ombyggnation till idrottshall (golv, omklädningsrum mm) bedöms uppgå till 
ca 5-7 mkr. Total investeringsutgift för kommunen beräknas således till 10-12 mkr, vil-
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2(7) 

ket sannolikt bör betraktas som en låg kostnad för att tillskapa ytterligare en fullskalig 
idrottshall i kommunen. 

Den politiska viljeinriktningen bör klargöras innan slutliga köpehandlingar tas fram för 
behandling i kommunfullmäktige. Likaså måste föreningarna via extra årsmöten avge 
sin vilja i frågan. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 

Utredningen har genomförts av Kommunledningsförvaltningen. Dialog och förankring 
har skett med Bildningsförvaltningen. Flera möten med representanter för bollhallsför
eningarna!TUFC har ägt rum under utredningstiden. 

Bakgrund 

Behov 
Det finns generellt en större efterfrågan på inomhus träningstider i Tingsryd, från skola, 
föreningsliv och privatpersoner, än vad tillgängliga anläggningar kan erbjuda. 

Ägarförhållande 
Bollhallen ägs av Bol/hallen Tingsryd ekonomisk förening (här kallad EF 1). Den hyrs 
av Tingsryds FF Hälso- och Bollha/1 ekonomisk förening (här kallad EF 2) som hanterar 
drift och uthyrning. Bildningsförvaltningen och AMB har stående bokningar dagtid. Där
till hyr Tingsryd United FC (TUFC) tider av EF 2. TUFC erhåller driftbidrag från Tings
ryds kommun för att sköta uteanläggningen (fotbollsplanerna) och Bollhallens omkläd
ningsrum. 

Om Bollhal/en 
I anläggningen finns en plan (50x25 m, konstgräs), styrketräningsrum, fyra omkläd
ningsrum (används även för utomhusverksamhet), behandlingsrum, kontor, klubb
rum/mötesrum, förråd och cafeteria. 

Ekonomi 
Bollhallen byggdes 2004-2005. Enligt uppgift från bollhallsföreningarna var bygg kost
naden ca 10 500 000 kr, varav ca en tredjedel var ideella insatser. Kommunen bidrog 
med fyra miljoner kronor som betalas genom driftbidrag motsvarande amortering och 
ränta på lån, över 33 år. Föreningarna tecknade ett 49-årigt arrendeavtal om marken 
med kommunen. Kommunen gick också i borgen för lån om maximalt 2 375 000 kr (KF 

2004 och 2005). 

Tidigare politisk hantering 
Efter att Bollhallen byggdes har frågan om utveckling av kvarteret Idrotten 1 i Tingsryd 
varit uppe till diskussion vid flera tillfällen. Redan 2013 fanns en diskussion om att er
sätta bollhallens konstgräsplan med ett så kallat sportgolv samt anlägga en konstgräs
plan utomhus. Samma år diskuterades även en utbyggnad av bowlinghallen i Tinghal

len i Tingsryd. 

KS Au beslutade 2014-01-27 (§ 37 Dnr 2014-17 821) att uppdra åt dåvarande Kultur
och fritidsnämnden att inkomma med en motiverad investeringsplan för olika åtgärder. 
Samma år diskuterades också ett eventuellt kommunalt övertagande av Bollhallen. 

2017-06-05 (KS § 111 Dnr. 2017/376 971) gav kommunstyrelsen kommunledningsför
valtningen i uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser av ett eventuellt 

kommunalt övertagande av Bollhallen. 
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Nuläge 

Föreningarna 

3(7) 

Föreningarna har under 2017 kontaktat kommunen för en diskussion kring Bollhallens 
framtid, med önskemål om att anläggningen tas över av kommunen. Föreningarna av
ser i så fall kalla samtliga medlemmar och andelsägare till extra årsmöte i avsikt att 
lägga ner sina respektive verksamheter. Bakgrunden är att föreningarna har svårt att 
får ekonomin att gå ihop och att engagera tillräckliga ideella krafter för skötsel. Konse
kvensen är bristande underhåll och att Bollhallen idag är ganska sliten. 

Bokfört värde för byggnaden uppgår till 5 169 000 kr per 2017-12-31. Föreningens lån 
uppgår till ca 4 000 000 kr per samma datum. Byggnad och lån finns i EF1. 

Föreningarnas årsredovisningar för 2017 redovisas i bilaga 1 och 2. Det kan konstate
ras att den föreningen som hanterar drift och uthyrning (EF 2) har ett negativt eget ka
pital om -213 000 kr. Revisorn lämnar särskild upplysning om detta i revisionsberättel
sen med följande formulering: "Det är angeläget att styrelsen utreder möjligheterna att 
återställa föreningens egna kapital och styrelsen är enligt 11 kap 2§ Lag om ekono
miska föreningar skyldig att hänskjuta till frågan huruvida föreningen ska träda i likvi
dation". I särskilt PM till styrelsen uppmanar revisorn styrelsen att noga följa den eko
nomiska utvecklingen och vidare att styrelsen aktivt följer upp antagen budget och 
framförallt följer likviditetsutvecklingen där man redan nu kan skönja svårigheter i fram
tiden. Revisorn skriver också att kontakt med kommunen bör göras vad gäller framti
den för "Bollhallen i Tingsryd". I årsredovisningen för EF2 framgår också att denna för
ening har en ansvarsförbindelse om 423 000 kr till den andra föreningen (EF 1 ). 

Föreningen (EF 2) har också en skuld till kommunen för obetalda fjärrvärmeavgifter 
under åren 2011-2016 som vid tecknande av överenskommelse om avbetalningsplan 
2017-04-05 uppgick till 314 000 kr. Under 2017 gjordes avbetalning om 76 000 kr ge
nom kvittning av del av bildningsförvaltningens hyra av bollhallen. Skulden uppgår för 
närvarande till ca 238 000 kr. Enligt överenskommelse om avbetalningsplan ska 
119 000 kr återbetalas 2018 och resterande ca 119 000 kr år 2019. Skulden ställer 
extra höga krav på föreningens inkomster, resultat och likviditet. 

Kommunens åtaganden (ekonomi) 
Av den kommunala borgen återstår 1440000 kr per 2017-12-31. Av det vid byggnat
ionen utlovade bidraget på 4 000 000 kr återstår vid samma datum ca 2 566 000 kr för 
kommunen att betala för amortering i framtida driftsbidrag (ränta tillkommer) Det årliga 
driftsbidraget (inkl ränta) har uppgått till ca 180 000 kr, varav amortering 122 000 kr per 
år. 

Som nämnts ovan har kommunen en fordran på föreningen avseende obetalda fjärr
värmeavgifter som uppgår till 238 000 kr. 

Bildningsförvaltningens hyreskostnad för ca 20 timmar per vecka uppgår till 144 000 kr 
per år. Föreningen har aviserat att denna hyra behöver höjas kraftigt framöver om 
återbetalning av fjärrvärmeskulden ska kunna ske. 

Kommunstyrelsen (kultur och fritid) lämnar driftsbidrag om 46 000 kr(?) per år till fot
bollsföreningen avseende omklädningsrum m.m. Den del som avser omklädningsrum 
överförs från fotbollsföreningen till bollhallsföreningen, där kostnaderna för omkläd
ningsrummen finns. 
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Användning och behov 
Bildningsförvaltningen hyr idag Bollhallen ca 20 timmar per vecka men uppger att be
hovet är större än så. ldrottsundervisning i bollhallen sker för både grundskolan och 
gymnasieskolan, i det sistnämnda fallet bl a genom fotbollsprofilen på Wasaskolan. 
Tinghallen är i princip fullbokad både dag- och kvällstid under vintersäsongen. Gene
rellt efterfrågas fler halltider för träning och motion av både skola, föreningsliv och pri
vatpersoner. 

Tillgängligheten bromsas delvis av att Bollhallen, efter 10 års användning, är sliten och 
i behov av uppsnyggning och delvis även renovering. Konstgräsgolvet är så slitet att 
det inte bör användas, bl a avger golvet ett svart stoft som upplevs som obehagligt av 
barn, föräldrar och andra användare. För att bredda Bollhallens användningsområde 
bedöms det mer lämpligt att byta ut konstgräset mot ett så kallat sportgolv. 

Tillfällig användning läsåret 2018/2019 
Under läsåret 2018-2019 ska Dackeskolans kök genomgå en omfattande renovering. 
Matsalen kommer inte att kunna nyttjas under ombyggnaden. Kommunen har tecknat 
hyresavtal med föreningarna om att hyra delar av Bollhallen för användning som mat
sal och mottagningskök under perioden. I förbindelse med detta behöver vissa an
passningar av lokalerna göras, bl a måste konstgräset täckas. 

Tingsryd United och övriga föreningar kommer att ha tillgång till omklädningsrum, kon
tor, förråd mm under denna period. 

Eventuell ombyggnad till idrottshall 

Om kommunen övertar ägandet av bollhallen bör syftet i första hand vara att omvandla 
den till en fullskalig idrottshall för att tillgodose skolans, föreningarnas och allmänhet
ens behov av träningsytor. Hallens mått rymmer med god marginal yta för den golvyta 
som krävs för helplansidrotter som t ex innebandy och handboll. 

I ett första steg behöver konstgräsgolvet bytas ut mot ett sportgolv. Då nuvarande golv 
ligger på en grusbädd kommer urgrävning, isolering och nytt undergolv/konstruktion 
behöva göras innan man kan lägga in ett sportgolv. Även ventilationen inom hallen 
behöver ses över och med nya funktioner i ytorna också dimensioneras om och bytas 
ut/kompletteras. Även värme och belysning måste ses över och kompletteras/ändras 
för annan användning. 

Det kan också konstateras att hallen i allmänhet är sliten på grund av begränsat un
derhåll under senare år och att en allmän upprustning av ytskikten sannolikt behöver 
göras för uppnå förväntad standard. 

En ombyggnation till idrottshall förutsätter också att nya omklädningsrum tillskapas, då 
de befintliga fyra omklädningsrummen inte är tillräckliga för att tillgodose både idrotts
hall och fotbollsplanerna utomhus. Efter översiktlig utredning har kunnat konstateras att 
tre större omklädningsrum kan tillskapas i bollhallens övre plan som tillsammans med 
ett ombyggt rum på markplan skulle kunna tillgodose idrottshallens behov av fyra 
stycken omklädningsrum. Därmed skulle de befintliga fyra omklädningsrummen även 
fortsättningsvis kunna tillgodose behoven av omklädningsrum för fotbollsföreningen 
kopplat till utomhusplanerna. Detta förutsätter att delar av nuvarande ytor i bollhallen 
tas i anspråk, som klubbrum m.m. Eventuellt skulle nuvarande kanslirum och rehabrum 
efter ombyggnationen kunna nytljas som kansli och konferensrum för de föreningar 
som är aktiva i hallen/området. 
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En viss överyta kommer att uppstå i markplan, som kan nyttjas till tex förrådsutrym
men eller teknikutrymmen. Utrymme för läktarplatser kommer att vara begränsat, men 
eventuellt kan viss läktarplats tillskapas om sådant behov finns. 

Det är sannolikt lämpligt att bollhallens användning profileras i förhållande till Tinghal
lens. Båda hallarna behöver kanske inte vara fullutrustade för att klara alla idrot
ter/verksamheter utan viss profilering kan göras mellan de olika hallarna utifrån olika 
användningsområden. 

Inför en ombyggnation bör en fördjupad utredning/projektering kring bollhallens (och 
Tinghallens) användning göras i samråd med skolan och berörda föreningar. 

En grov kostnadsuppskattning för ovanstående ombyggnation har gjorts av Tings
rydsbostäder på uppdrag av Tekniska avdelningen. Enligt kalkylen bedöms utgiften 
vara i storleksordningen 5-7 mkr. Det bör noteras att detta är en mycket grov kost
nadsuppskattning utifrån ett översiktligt underlag och att siffrorna kan förändras när ett 
mer detaljerat underlag tas fram. 

En ombyggnation kan påbörjas sommaren 2019, då användningen av bollhallen som 
matsal avslutats. Första prioritet bör då vara att byta golvet så att träningsytan kan 
börja nyttas. Resterande åtgärder kan sedan påbörjas under hösten 2019. 

Eventuell köpeskilling och finansiering 

Ett förvärv av byggnaden sker lämpligen till bokfört värde. Byggnaden har ett bokfört 
värde om 5 169 000 kr per 2017-12-31 och årlig avskrivning uppgår till 232 000 kr. Om 
förvärv/tillträde sker i slutet av 2018 skulle köpeskillingen landa på ca 4 950 000 kr. 
Förvärv till bokfört värde bedöms som en lämplig princip för kommunen att hålla sig till, 
då den dels har använts tidigare tex när kommunen förvärvade restaurangdel m.m. i 
ishallen från Taif år 2011 och dels är enkel att förhålla sig till som huvudregel vid even
tuella framtida liknande ärenden. 

En köpeskilling som motsvarar bokfört värde ger ett nollresultat i rearesultat för före
ningen och därmed ges möjlighet till avveckling av föreningarna under kontrollerade 
former med täckning för de poster som finns i föreningarnas sammanlagda balansräk
ning. En kontrollerad avveckling av verksamheterna förbättrar sannolikt fotbollsför
eningens förutsättningar att möjliggöra byggnation av konstgräsplan i egen regi (se 
nedan). 

Kommunens finansiering av förvärvet kan ske inom ramen för befintlig investerings
budget 2018, där anslag till fullmäktiges förfogande uppgår till 6 mkr. Någon detaljerad 
kalkyl för driftskostnader har ej upprättats i detta skede. Driftskostnaderna kommer, i 
likhet med övriga idrottshallar, fördelas mellan kommunstyrelsen (kultur och fritid) och 
bildningsförvaltningen. Viss finansiering finns i befintlig budget genom anslagen för 
nuvarande hyra samt driftsbidrag. 

Den sammantagna investeringsutgiften för kommunen bedöms således bli ca 10-12 
mkr för förvärv och ombyggnation. Detta måste betraktas som en förhållandevis låg 
kostnad för att tillskapa ytterligare en idrottshall med fullskalig träningsyta. 

Ombyggnationen (5-7 mkr) behöver budgeteras i 2019 års investeringsbudget. I preli
minära budgetunderlag har skissats på ett gemensamt budgetanslag om ca 20 mkr 
under åren 2019-2020 för att dels möjliggöra ombyggnation av bollhallen år 2019 och 
dels nybyggnation eller ombyggnation av gymnastikbyggnaden i Urshult år 2020. 
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Behov av konstgräsplan 

Om bollhallen övergår till idrottshall har fotbollsföreningen för avsikt att omgående på
börja arbete för att möjliggöra en byggnation av en fullskalig konstgräsplan utomhus. 
Föreningens avsikt är att själva finansiera byggnationen genom bidrag från bl a arvs
fonden och fotbollsförbundet. Från kommunen kommer behövas hjälp med 
mark/markanvisning och i samband med bidragsansökan behövs en avsiktsförklaring 
som intygar att mark kommer att kunna tillhandahållas någonstans inom kommunen för 
detta ändamål. Enligt föreningen har en dialog förts med några av de andra fotbollsför
eningarna i kommunen angående konstgräsplanen och enligt föreningen är dessa posi
tiva till en byggnation och att lämplig placering är i Tingsryds tätort. 

Ur kommunens perspektiv vore en tillkomst av en konstgräsplan positiv på flera sätt. 
Dels får kommunens alla fotbollsföreningar, med verksamhet för både vuxna och barn 
och killar och tjejer, förbättrade möjligheter till vinterträning och dels skulle det gagna 
Wasaskolans fotbollsprofilutbildning som får behov av träningsyta vintertid om bollhal
lens konstgräs byts ut till sportgolv. 

Andra önskemål/behov av idrottsanläggningar 

Det finns många tankar och ideer för att tillgodose nuvarande och framtida behov av 
idrottsanläggningar i kommunen, både inom föreningslivet och hos kommunen. Gym
nastikbyggnaden i Urshult är i mycket stort behov av underhåll och frågan om renove
ring eller nybyggnation har lyfts i arbetet med budget- och investeringsplan 2019-2021. 
Idrottshallen i Rävemåla (byahuset) övergår enligt avtal till kommunen år 2019 och en 
diskussion behöver inledas med ägande förening hur de ser på det framtida ägandet. 
Behovet av en ny ishall har förts fram på politisk nivå och utredning avseende detta har 
påbörjats. Om konstgräsplanen i Bollhallen ersätts med ett sportgolv har TUFC, som 
nämnts ovan, önskemål om en utomhus konstgräsplan och undersöker för närvarande 
möjligheter att finansiera en sådan genom olika bidrag. Tennisklubben önskar bygga 
en tennishall, utredning för detta är i slutfasen. Behovet av en ny bowlinghall med fler 
banor har påtalats många gånger och diskuterats under lång tid. 

Det finns i nuläget inga uttalade förväntningar att finansiering av dessa önskemål och 
behov ska ske uteslutande med skattemedel. Däremot är det viktigt att planeringen av 
framtida anläggningar samordnas gentemot den övergripande samhällsplaneringen 
och i tät dialog med föreningsliv och andra intressenter. 

Övervägande och slutsats 

Kommunalt perspektiv 
Ökad tillgänglighet till tränings- och motionstider inomhus är generellt positivt för folk
hälsan och till nytta för kommunens medborgare. En ökad tillgänglighet för tränings
och matchtider för föreningar och privatpersoner har länge varit ett önskemål/behov 
från de lokala idrottsföreningarna, som då skulle få förbättrade förutsättningar för sin 
verksamhet för såväl vuxna som barn- och ungdomar. Ur ett kommunalt perspektiv 
skulle ett övertagande av Bollhallen även ge positiva effekter för skolan, som då kan 
bedriva mer idrottsundervisning och även få möjligheten att göra detta i helsal, vilket är 
svårt idag. Hallens placering är ur skolans perspektiv bra, då avståndet är nära till både 
Dackeskolan och Wasaskolan. 

Även den ekonomiska aspekten talar för ett övertagande då kommunen i annat fall 
riskerar att förlora redan satsade medel. Som konstaterats ovan skulle totalkostnaden 
för att tillskapa en idrottshallyta på det här sättet bli förhållandevis låg jämfört med att 
någon gång i framtiden behöva bygga en helt ny hall. 
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Föreningens perspektiv 
Föreningarna som äger och driver Bollhallen sliter med att få ekonomin att gå ihop. Om 
ingen betydande förändring sker avseende ekonomin kommer sannolikt skicket på hal

len försämras ytterligare på grund av brist på pengar för underhåll och det finns en tyd

lig risk för konkurs framöver. Ett kommunalt förvärv av bollhallen skulle ge föreningarna 

möjlighet att avveckla bollhallsverksamheten under kontrollerade former, vilket i sin tur 
sannolikt förbättrar möjligheten att förverkliga målet om byggnation av en konstgräs

plan utomhus. 

Slutsats 
Ett kommunalt övertagande av Bollhallen utgör en del i ett större pussel som ytterst 

syftar till att främja folkhälsan. Det skulle gynna både kommunal verksamhet och före
ningslivet, vad avser såväl verksamhet och ekonomi. Sett till de fördelar och konse

kvenser som skisserats ovan, bör kommunen överväga att ställa sig positiv till förfrågan 
från föreningslivet om ett förvärv av Bollhallen. 

Förslag till tidplan och verkställighet 

Datum 
Steg 1.,; inriktniriQsbeslut .. 
180604 
180613 el 180614 
180618 
Sted 2 .::.förvärv 

.·. : 
. . 

Juni-augusti 
180911 
180924 
181015 
1812xx 
Steg$,... ombyggnation ·· 
Höst 2018/vinter 2019 
Vår2019 
Sommar 2019 

Tingsryd 2018-05-28 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Bilagor 

. 

Beslut 
: 

KSAu 
EF1/EF2 
KS 

·. 

KSAu 
KS 
KF 

.. . : 

·. 

. . 

·. 

: ··: .. 
•. . 

Förslag inriktningsbeslut 
Extra årsmöte 
lnriktningsbeslut 

·· . .•·. : , . . . : 

·. . . 
Framtagande av handlingar 
Förslag förvärv 
Förslag förvärv 
Beslut förvärv 
Tillträde 

.. .• · .. 
: .·. i • 

. 

. • .. .· ' . 

Utredning/projektering 
Upphandling 
Start ombyggnation 

1. Årsredovisning 2017 Bollhallen Tingsryd ekonomisk förening (EF1) 
2. Årsredovisning 2017 Tingsryds FF Hälso- och Bollhall ekonomisk föreningen (EF2) 

·. 
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BILAGA 1 

Bollhallen Tingsryd ekonomisk förening 
769611-9168 

Resultaträkning Not 2017 2016 

Nettoomsättning 144 000 198000 

Övriga rörelseintäkter 122 000 122 000 
266 000 320 000 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader -31 022 -6 530 

Personalkostnader 1 0 -24 840 

Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 2 -232 245 -232 245 

-263 267 -263 615 

Rörelseresultat 2733 56 385 

Resultat från finansiella investeringar 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 49 333 57 752 

Räntekostnader och liknande resultatposter -83 754 -93 543 
-34 421 -35 791 

Resultat efter finansiella poster -31 688 20594 

Skatt på årets resultat 0 0 

Arets resultat -31 688 20 594 
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Bollhallen Tingsryd ekonomisk förening 
769611-9168 

Balansräkning 

Tillgångar 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader 
Inventarier, verktyg och installationer 

Summa anläggningstillgångar 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

Kortfristiga fordringar 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

BILAGA 1 

Not 2017-12-31 2016-12-31 

3 
4 

-

5 186 812 
.Q 

5 186 812 

5 419 057 
Q. 

5 419 057 

5 186 812 5 419 057 

24 766 47262 
9 521 7 863 

34287 55125 

34 019 14383 

68 306 69 508 

5 255 118 5 488 565 
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Bollhallen Tingsryd ekonomisk förening 
769611-9168 

Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

EGET KAPITAL 
Bundet eget kapital 
Medlemsinsatser 
Balanserat resultat 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

Långfristiga skulder 
Bygg kreditiv 
Övriga långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa eget kapital och skulder 

Ställda säkerheter 

Ansvarsförbindelser 

607 825 
621 595 
-31 688 

1197 732 

4 006 500 
Q 

4 006 500 

33 505 
17 381 
50 886 

5 255118 

Inga 

Inga 

BILAGA 1 

607 825 
601 001 

20 594 

1229420 

4 208 500 
0 

4 208 500 

33 505 
17140 
50 645 

5 488 565 

Inga 

Inga 
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Bollhallen Tingsryd ekonomisk förening 
769611-9168 

Tilläggsupplysningar 

Värderingsprinciper 

BILAGA 1 

Fordringar har efter individuell bedömning upptagits till de bolopp de beräknas inflyta. 

Om inget anges i not nedan är övriga tillgångar och skulder värderade till sina 
anskaffningsvärden. 

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Not 1 Personalkostnader 
Bolaget har under året haft 1 kvinna (fg år 1) anställd. 

Löner och andra ersättningar 

Sociala kostnader 

2017-12-31 
0 

(varav pensionskostnader) 

Not 2 Avskri.vningar 

0 
0 

2016-12-31 
23 381 

7 990 
0 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas: 

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 
Byggnader 

Not 3 Byggnader 
Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Arets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående planenligt restvärde 

2017-12-31 
7 741 507 

Q 
7 741 507 

-2 322 450 
-232 245 

-2 554 695 

5 186 812 

20% 
3% 

2016-12-31 
7 741 507 

Q 
7 741 507 

-2 090 205 
-232 245 

-2 322 450 

5 419 057 
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Bollhallen Tingsryd ekonomisk förening 
769611-9168 

Not 4 Inventarier 
Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Arets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående planenligt restvärde 

Tingsryd ~ 0 / 8 03 ot.; 

rs ~~--L Lars Gustavsson 

~--

2017-12-31 
142 670 

Q 
142 670 

-120 556 
-22 114 

-142 670 

0 

./~ u1t1 7kc'-v, 
I 
Anna Pastoor 

Vi ·~revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits denna dag. 

inJsn 20 /g ~,3 /0 

J~ / 
John y Foh ·i<'· Lars-Göran Johansson 

BILAGA 1 

2016-12-31 
142 670 

Q 
142 670 

-120 556 
-22 114 

-142 670 

0 
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REVISIONSBERÅTTELSE 

Till Föreningsstämman i 
Bollhallen Tingsryd ekonomisk förening 
Org.nr 769611-9168 

Rapport om årsredovisningen 

BILAGA 1 

Vi har utfört revision av årsredovisningen för Bo11hallen Tingsryd ekonomisk förening för år 
2017. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen 
har utförts enligt god revisionssed. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions bevis om belopp och annan· 
:information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat 
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller fel. Vid. denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den ~'
:interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens 
:interna kontroll. En revision innefattar också en utvärder:ing av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grurid för 
våra uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Bollhallen T:ingsryd ekonomisk 
förenings finansiella ställning per 2017-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltnings berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultat och balansräkningen. 
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Rapport oin andra krav enligt lagar och andra författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner 

beträffande föreningens resultat samt styrelsens förvaltning för Bollhallen Tingsryd 

ekonomisk förening för år 2017. 

Styrelsens ansvar 

BILAGA 1 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 

eller förlust och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om 

ekonomiska föreningar. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande 

föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 

revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 

föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om 

ekonomiska föreningar. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av 

årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att 

kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även 

granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska 

föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. 

Vi anser att de revisonsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 

våra uttalanden 

Uttalanden 
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
tt särskilt PM har upprättats och överlämnats till styrelsen. 

Lars-Göran Johansson 
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BILAGA2 

Tingsryds FF -Hälso- Boll hall ekonomiska förening 
769613-1114 

Resultaträkning Not 2017 2016 

Nettoomsättning 425 802 446 558 
425 802 446 558 

Rörelsens kostnader 
Handelsvaror 0 -8 216 

Övriga externa kostnader -397 547 -477 324 
Personalkostnader 1 0 0 

Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 2 Q Q 

-397 547 -485 540 

Rörelseresultat 28 255 -38 982 

Resultat från finansiella investeringar 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 496 -2 248 
-1 496 -2 248 

Resultat efter finansiella poster 26759 -41 230 

Skatt på årets resultat 0 0 

Arets resultat 26 759 -41 230 
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Tingsryds FF Hälso- Bollhall ekonomiska förening 
769613-1114 

Balansräkning 

Tillgångar 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 

Summa anläggningstillgångar 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Övriga fordringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

BILAGA2 

Not 2017-12-31 2016-12-31 

3 Q 
0 

0 

38 683 
63 584 

102 267 

28 468 

130 735 

130 735 

Q 
0 

0 

123 450 
72 355 

195 805 

9 918 

205 723 

205 723 
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Tingsryds FF Hälso- Bollhall ekonomiska förening 
769613-1114 

Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

EGET KAPITAL 
Bundet eget kapital 
Medlemsinsatser 
Balanserat resultat 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

Långfristiga skulder 
Checkräkningskredit 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa eget kapital och skulder 

Ställda säkerheter 

Ansvarsförbindelser 
Bollhallen Tingsryd ekonomisk förening 

BILAGA2 

Not 2017-12-31 2016-12-31 

76 300 
-315 743 

26 759 

-212 684 

Q 
0 

311 803 
31 616 

343 419 

130 735 

Inga 

423 200 

76 300 
-274 513 

-41 230 

-239 443 

29 643 
29 643 

406 039 
9 484 

415 523 

205 723 

Inga 

351 200 
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BILAGA2 

Tingsryds FF Hälso- Bollhall ekonomiska förening 
769613-1114 

Tilläggs upplysningar 

Värderingsprinciper 
Fordringar har efter individuell bedömning upptagits till de bolopp de beräknas inflyta. 

Om inget anges i not nedan är övriga tillgångar och skulder värderade till sina 
anskaffningsvärden. 

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Not 1 Personalkostnader 
Föreningen har ingen personal anställd. 

Not 2 Avskrivningar 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden. 

Följande avskrivningsprocent tillämpas: 

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 20% 
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Tingsryds FF Hälso- Bollhall ekonomiska förening 

769613-1114 

Not 3 Inventarier 
Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Arets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående planenligt restvärde 

Tingsryd ?.. 0 I [3 (Y3 09 

2017-12-31 
42 000 

Q 
42 000 

-42 000 
Q 

-42 000 

0 

.~ ~~ /hMut ~ 
ulrPet~sol1 - Lax;lavsso~ ------------... Ann_a Pastoor 

~\revisionsberättelse beträffan~·e· de;~a årsredovisnfng har avgivits denna dag. 

· Tindsryd 2018 03 /0 

Lars-Göran Johansson 

BILAGA2 

2016-12-31 
42000 

Q 
42000 

-33 600 
-8 400 

-42 000 

0 
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BILAGA2 

Ansvarsförbindelser 

Tingsryds FF Hälso- Bollhall ekonomisk förening, 769613-1114 lämnar härmed denna 

ansvarsförbindelse till 

Bollhallen Tingsryd ekonomisk förening 769611-9168 

å kronor 72 000 (sjuttiotvå tusen kronor) 

med anledning av att Bollhallen Tingsryd ekonomisk förening avstått fordran avseende 

hyra i samband med bokslut 2017-12-31 

Tingsryds FF Hälso- Bollhall ekonomisk förening skall dock verka för att när så ekonomin 

tillåter detta betala ovannämnda summa. 

Tingsryd 2018-

/fwti« '? ,(Av 
Lars Gustavsson Anna Pastoor 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till Föreningsstämman i 
Tingsryds FF Hälso- Bollhall ekonomisk förening 
Org.nr 769613-1114 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfört revision av årsredovisningen för Tingsryds FF Hälso- Bollhall ekonomisk 
förening för år 2017. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 

BILAGA2 

Det är styrelsen som har ansvaret ror att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen 
har utförts enligt god revisionssed. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions bevis om belopp och annan 
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat 
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens 
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och rimligheten i styrelsens uppskattningar i . . 

redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
våra uttalanden. · 

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Tingsryds FF Hälso- Bollhall 
ekonomisk förenings finansiella ställning per 2017-12-31 och av dess finansiella resultat för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultat och balansräkningen. 

Upplysning av särskild betydelse 
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamhet på följande. Som 
framgår av årsredovisningens balansräkning har föreningens egna kapital förbrukats. Det är 
angeläget att styrelsen utreder möjligheterna att återställa föreningens egna kapital och 
styrelsen är enligt 11 kap. 2 § Lag om ekonomiska föreningar skyldig att hänskjuta till frågan 
huruvida föreningen skall träda i likvidation. 



31

BILAGA2 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens resultat samt styrelsens förvaltning för Tingsryds FF Hälso- Bollhall 
ekonomisk förening för år 2017. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 

eller förlust och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om 
ekonomiska föreningar. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om 
ekonomiska föreningar. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet 4ar vi utöver vår revision av 
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska 

föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. 

Vi anser att de revisonsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
våra uttalanden 

Uttalanden 
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

tt ärskilt PM har upprättats och överlämnats till styrelsen. 

in) ryd den 10 mars 2018 

!~m Lars-Göran Johansson 
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PM till styrelsen i 

Bollhallen Tingsryd ekonomisk förening, 769611;.9168 
Tingsryds FF Hälso- Bollhall ekonomisk förening, 769613-1114 

BILAGA2 

Då vi som revisorer granskat räkenskaperna i ovannämnda ekonomiska föreningar för 
räkenskapsåret 2017 vill vi med detta PM göra styrelsen uppmärksamma på att noga följa den 
ekonomiska utvecklingen. 

Vidare att styrelsen aktivt följer upp antagen budget och framför allt följer 
likviditetsutvecklingen där man redan nu kan skötrja svårigheter i :framtiden. 
Kontakt med kommunen och berörda parter bör göras vad gäller framtiden för "Bollhallen i 
Tingsryd". 

Vidare har vi noterat att i Tingsryds FF Hälso- Bollhall ekonomisk förening har fortfarande en 
betydande kassa per 2017-12-3 ~ vilket bör åtgärdas och beloppet sättas in på bank. 

Vi utsedda att granska föreningens räkenskaper önskar fortsättningsvis att få materialet i god 
t · · an årsmötet för granskning. 

,,... 
,/ ~<f~,,._ 

Lars-Göran Johansson 



Ärende 6 

Uppdrag om underlag för 

lämpliga områden för 

konstnä rskol lektiv - Rad ica I 

Collective 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(21) 

Plan- och näringslivsutskottet 2018-05-29 

§ 25 

Besök från Radicle Collective 
Dm 20i8/733 210 

Beslut 

1. Plan- och näringslivsutskottet tar emot informationen. 
2. Plan- och näringslivsutskottet beslutar att föreslå för kommunstyrelsen att 
ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för 
lämpliga områden som Radicle Collective kan bilda Imaginarium på samt 
alternativa platser, marken ska vara 20 hektar. 

Beskrivning av ärendet 

Agust Helgason, presenterar Radicle Collective, en icke vinstdrivande ideell 
förening, skapar platser för konstverk. Konstverk har byggts i Danmark, 
Sydafrika och Island. Konstverken som byggts har ingått i en kedja av 
process, konstverk och slutligen interaktion som inneburit att konstverket 

har bränts upp. 

Konceptet har utvecklats till att konstverket ska finnas kvar en längre tid, 
100 år eller längre och tankarna har väckts till att skapa ett imaginarium. I 
ett imaginarium skapas utrymme för fantasi, lueativitet och levande 
drömmar. 

Radicle Collective önskar köpa en bit mark i Tingsryds kommun, alternativt 
atTendera, och bygga ett konstverk i mitten och ett litet samhälle runt om. 
Konstverket har ett tydligt syfte och runt detta ska det byggas bostäder, det 
ska finnas affärer, odlingar och en mängd olika aktiviteter kommer att finnas 
i området. 

V erksamhetsplan och finansiering presenteras. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

A( 
Utdrags bestyrkande 



Ärende 7 

Delårsrapport 1:2018 

Kommunstyrelsen 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (29) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 

. - .·~~, . 

I 

§ 168 

Delårsrapport 1:2018 Kommunstyrelsen 
Dnr 2018/722 042 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

·• 

1. Kommunstyrelsen godkänner Delårsrapport 1 :2018 för 

kommunstyrelsen. 
2. Det prognostiserade underskottet om -2 952 tkr finansieras genom 

kommunstyrelsens ackumulerade överskott från tidigare år. 

Beskrivning av ärendet 

Delårsrapport för kommunstyrelsen avseenq.e periodenjanuari till april 2018 

redovisas i bilaga 1. Som bilagor till rapporten redovisas även mer 

detaljerade rapporter för arbete- och lärandeavdelningen samt tekniska 

avdelningen. På sikt är tanken att även övriga avdelningar ska redovisa 

motsvarande rapporter vid delårs- och årsbokslut. Avdelningsrapportema 

kommer dock inte att redovisas till fullmäktige, utan ska ses som en 

information till kommunstyrelsen. 

Prognosen för 2018 visar ett underskott mot budget om - 2 952 tkr. I 

prognosen ingår engångs-kostnad för avgångsvederlag om ungefär samma 

belopp. 

I fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning regleras vad nämnden 

ska göra om prognos visar underskott: 

"I de fall den ekonomiska rapporten visar på ett prognostiserat underskott 

mot budgeten, och om nämnden inte ämnar eller kan ianspråkta positivt eget 

kapital, ska förvaltningschefen för nämn-den presentera förslag till åtgärder. 

Dessa ska vara så utformade att nämnden, om möjligt, senast till utgången 

av innevarande budgetår når en överensstämmelse med budgeten. Nämnden 

ska fatta beslut om åtgärder enligt föregående stycke, senast på det andra 

ordinarie nämndsammanträdet efter det att den ekonomiska rapporten . 

framlades för nämnden." 

Det föreslås att finansiering av prognostiserat underskott sker genom 

kommunstyrelsens ackumulerade överskott från tidigare år. 

Kommunstyrelsens ackumulerade överskott uppgick till 11 732 tkr vid 2018 

års ingång. 

I Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 

§ 168 forts. 

Beslutsunderlag 

1. Delårsrapport 1 :2018 Kommunstyrelsen 
2. Skrivelse från ekonomichefen 2018-05-24 

Justerare 

I I I Utdragsbest;Tkande 

·-,;1~~ (~---
I ,, ::, -- _ _.. 

7 (29) 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-05-24 

Till kommunstyrelsen 

Delårsrapport 1 :2018 för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Delårsrapport 1 :2018 för kommunstyrelsen godkänns. 

1(1) 

2. Det prognostiserade underskottet om -2 952 tkr finansieras genom kommunstyrelsens acku

mulerade överskott från tidigare år. 

Beskrivning av ärendet 
Delårsrapport för kommunstyrelsen avseende periodenjanuari till april 2018 redovisas i bilaga 

1. Som bilagor till rapporten redovisas även mer detaljerade rapporter för arbete- och lärandeav

delningen samt tekniska avdelningen. På sikt är tanken att även övriga avdelningar ska redovisa 

motsvarande rapporter vid delårs- och årsbokslut. A vdelningsrapportema kommer dock inte att 

redovisas till fullmäktige, utan ska ses som en information till kommunstyrelsen. 

Prognosen för 2018 visar ett underskott mot budget om - 2 952 tkr. I prognosen ingår engångs

kostnad för avgångsvederlag om ungefär samma belopp. 

I fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning regleras vad nämnden ska göra om prognos 

visar underskott: 

"I de fall den ekonomiska rapporten visar på ett prognostiserat underskott mot budgeten, och om 

nämnden inte ämnar eller kan ianspråkta positivt eget kapital, ska förvaltningschefen för nämn

den presentera förslag till åtgärder. Dessa ska vara så utformade att nämnden, om möjligt, senast 

till utgången av innevarande budgetår når en överensstämmelse med budgeten. Nämnden ska 

fatta beslut om åtgärder enligt föregående stycke, senast på det andra ordinarie nämndssamman

trädet efter det att den ekonomiska rapporten framlades för nämnden." 

Föreslås att finansiering av prognostiserat underskott sker genom kommunstyrelsens ackumule

rade överskott från tidigare år. Kommunstyrelsens ackumulerade överskott uppgick till 11 732 

tkr vid 2018 års ingång. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos ekonomiavdelningen, Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 1:2018 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. KS har ansvar 

för: 

• den sammantagna verksamhetens utveckling och ekonomi 

• ledning och samordning av kommunkoncernen 

• uppsikt över kommunens nämnder och företag (uppsiktsplikt) 

• samordning av arbete för att förverkliga kommunens vision 

Kommunstyrelsen har även verksamhets- och budgetansvar för 
kommunledningsförvaltningen och dess verksamheter. Från den 1 april 2017 består 

förvaltningen av avdelningarna: 

• Kansliavdelning 
• Utvecklingsavdelning 
• Ekonomiavdelning 
• Personalavdelning 
• Arbete- och lärandeavdelning 
• Teknisk avdelning 

2 Omvärldsanalys 

Det första kvartalet 2018 har fortsatt med högkonjunktur i landet. Vissa tecken tyder på att 

bostadsmarknaden nu börjar plana ut nationellt men företagen fortsätter göra investeringar 

och har ett högt kapacitetsutnyttjande. Exportindustrin går bra och sysselsättningen fortsätter 

att öka. Arbetslösheten är på en mycket låg nivå men gruppen nyanlända, funktionsnedsatta 

och personer utan gymnasieutbildning har en mycket högre arbetslöshet än andra grupper. 

Företagen signalerar att man har stora orderingångar samtidigt som det är fortsatt svårt att 

rekrytera rätt kompetens. Andelen företagare är relativt högt i Tingsryds kommun, dryga 9% 

av befolkningen driver ett företag eller sitter i en bolagsstyrelse. När det gäller företagandet 

hade kommuen en nettotillväxt på 2,8% under 2017. 

Stor osäkerhet råder för närvarande internationellt. Antalet konflikter i världen har minskat 

samtidigt som oro råder vad gäller USA-Saudiarabien-Iran, Syrien, den region som brukar 

kallas Sahel (Senegal, södra Mauretanien, Mali, Burkina Faso, södra Niger, nordöstra Nigeria, 

Tchad och Sudan) och Ryssland för att nämna några. Terrorismen fortsätter att skapa oro 

liksom klimatförändringar och miljöhot. Tingsryd är en del av världen och även om vi inte 

upplever dessa hot på nära håll så hänger vi ihop med resten av världen. Vi tar och har tagit 

emot flyktingar från oroshärdar, våra företag exporterar och importerar till andra länder, vi 

påverkas av säkerhetspolitik, miljöfrågor och allt annat. Vi kan inte se Tingsryd som en 

isolerad enhet utan måste tänka globalt. Sveriges medlemsskap i EU och det skärpta 

säkerhetsläget är saker som påverkar oss även lokalt. Vilken effekt Brexit får för 

Tingsrydsföretagen är t.ex. en fråga vi ännu inte har svaret på. 

En ny kommunallag trädde i kraft 1 januari 2018. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

Kommunstyrelse, Delårsrapport 1 2018 3(11) 



42

3.1.1 Medborgare 

-
Tillgänglighet och gott bemötande är ledord för hur Tingsryds kommun vill att medborgare 

skall uppfatta kommunen. Genom Medborgarkontoret finns en väg in i kommunen vare sig 

det gäller telefonsamtal eller personliga besök. Under bokslutsperioden har strukturerat arbete 

med digitalisering/e-tjänster påbörjats, vilket på sikt skall öka tillgänglighet och säkerställa 

korrekt och snabb handläggning av olika frågor. 

Under vintern och våren har arbete med förberedelse av hösten allmänna val pågått. Likså har 

arbetet med förberedelser för införande av den nya dataskyddsförordningen som bättre skall 

tillvarata medborgares intressen och integritet tagit mycket resurser i anspråk i de olika 

verksamheterna. 

Ökad sysselsättning är ett av delmålen och arbetslösheten i Tingsryds kommun är under första 

kvartalet mycket låg förutom i gruppen nyanlända, funktionsnedsatta och unga utan 

fullständig gymnasiekompetens. 

Hos arbete- och lärandeavdelningen har under perioden arbetats med förberedelser för 

uppstart/införande av en arbetsmarknadenhet. Underlag för inriktningsbeslut avseende 

inrättande av en familjecentral har tagits fram. Arbete- och lärandeavdelningen har i 

samverkan med bildningsförvaltningen arbetat med förberedelser för projektet Barnens bästa i 

Tingsryd med fokus på förebyggande insatser för barn och unga. Projektet startar 1 augusti 

och finansiering sker från kommunens sociala investeringsfond. 

Medborgarundersökning är beställd och kommer att genomföras under hösten. 

3.1.2 Samhälle 

-
I Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimat har resultatet för Tingsryd sjunkit ytterligare 

inom en del områden och i det sammanfattande omdömet har vi nu fått betyget 2,71 mot förra 

årets 2,86. Snitt i Kronobergs län är 3,68. Främst handlar det att ta tag i ett långsiktigt arbete 

med hur vi bemöter företag som är i kontakt med oss, att försöka korta handläggningstiderna 

och att få en större förståelse för företagarnas villkor. Under året kommer bland annat Bygg

och miljöhandläggare att via en enkät fråga de företag som fått beslut från dem om hur de 

uppfattat bemötande, handläggningstider, information, rättssäkerhet och hur nöjd man är med 

det beslut man fått. 

Kommunfullmäktige antog i april en näringslivsstrategi, som innebär att man kan påbörja ett 

långsiktigt arbete mot att förbättra företagens syn på kommunen. För att klara att göra detta 

krävs förstås att vi har medarbetare på plats, inte minst vad gäller både myndighetsutövning 

och upphandling. Likaså att samverkan över avdelnings- och förvaltningsgränser fungerar. 

Kommunens nya bidragssystem för föreningarna har sjösatts och de första bidragen har 

beviljats under vintern/våren. 

Under perioden har utveckling av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar haft stort 

politiskt fokus med motioner, skrivelser och utredningar. Anläggningar som diskuteras är 

bland annat ishall/arena, bollhall Tingsryd, gymnastikbyggnad Urshult, tennishall, 

konstgräsplan och bowlinghall. 

Tekniska avdelningen har under perioden arbetat intensivt med förberedelse för 

ombyggnation av torget i Ryd. Ett förslag finns nu ute för synpunkter. Ombyggnationen 
genomförs i samarbete med trafikverket med start under andra halvåret 2018. 
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Arbete med de kommunövergripande målen om bostäder och bredband har fortgått under 

perioden genom bl a möte med bostadsförsörjningsgruppen och interna och externa 

ägardialoger med både de kommunala företagen och Wexnet. 

3.1.3 Ekonomi 

-
De kommunövergripande finansiella målen ser i prognosen ut att kunna uppfyllas även 2018. 

Resultatmålet om minst 2% klaras tack vare en stor engångsintäkt för försäljning av skog. Det 

underliggande resultatet motsvarar i prognosen 1,2%. Sammantaget har marginalerna i 

resultaträkningen minskat jämfört med de två senaste åren. Prognosen för målen om 

självfinansiering av investeringar och amortering av låneskulden är att även de kommer att 

uppfyllas för helåret 2018. 

I årets första delårsrapport ( efter april månads redovisning) för kommunstyrelsens nya 

organisation redovisas ett ekonomiskt utfall på 42 mkr i förhållande till en budget på 

128,3 mkr, en förbrukning på 32,7 % för periodenjanuari till april. Riktpunkten för april är 

33,3 % förbrukning. Den högre förbrukningen för gemensamt (KC) förklaras i huvudsak av 

engångskostnader avseende avgångsvederlag för kommunchef, vars anställning avslutades 

efter överenskommelse i februari enligt beslut i kommunstyrelsen. Totalt sätt understiger dock 

förbrukningen riktpunkten för april, vilket är positivt. 

Kommunstyrelsens helårsprognos för år 2018 uppgår sammanlagt till ca - 3 mkr (-2,952 rnkr) 

i negativ avvikelse jämfört mot budget. Prognosen för respektive avdelning framgår av 

tabellen nedan. Budgetavvikelsen är hänförlig till, och förklaras i huvudsak av följande på 

avdelningsnivå. 

Gemensamt (KC) avvikelse - 2,3 mkr: Underskottet avser avgångsvederlag för kommunchef 

enligt ovan. Överenskommelsen omfattar 24 månadslöner vilket motsvarar en engångskostnad 

om ca 2,9 mkr inklusive sociala avgifter och sparad semester. Denna kostnad har nu belastat 

2018 års resultat för perioden med engångseffekt. Den sammanlagda prognosavvikelsen för 

hela avdelningen gemensamt (KC) bedöms dock bli något bättre - 2,3 mkr, kopplat till en 

uppskattning om när ny kommunchef tillträder. 

Arbete och lärande avvikelse - 1,2 mkr: Sammanfattningsvis finns det förutsättningar för att 

avdelningen arbete och lärande kan redovisa en budget i balans, men i denna första 

delårsrapport redovisas en negativ budgetavvikelse på - 1,2 mkr hänförlig till IFO vuxen, som 

redovisar ett befarat underskott på ca -2, 1 mkr i kostnader jämfört budget fram till årets slut. 

IFO vuxen brottas med höga kostnader för missbruksvården där L VM-placeringar är den 

största orsaken. Även antalet frivilliga placeringar på HVB-hem och familjehem är högt, samt 

kostnader för försörjningsstöd. Positiva budgetavvikelser redovisas för Vuxenutbildningen i 

Tingsryd på ca + 0,6 mkr samt för central administration på + 0,3 mkr, vilket förbättrar 

prognosen. När det gäller IFO barn och familj görs bedömningen att det finns förutsättningar 

för att klara en budget i balans. Slutligen när det gäller Integrationen så kommer budgeten att 

klaras inom de budgetramar som har tilldelats enheten. 

Övriga avdelningar inom kommunstyrelsen; kansli, utveckling, ekonomi och personal 

redovisar sammantaget en positiv avvikelse på+ 0,55 mkr. 

Tekniska avdelningen är den största avdelningen under kommunstyrelsen sett både till 

bruttobudget och omfattning när det gäller verksamhet och personal. Avdelningen har 

ansvaret via enheter för; gata-/park, fastigheter, IT, måltider, lokalvård och stab samt 

taxefinanserad verksamhet som renhållning och VA. Den tekniska avdelningen redovisar att 

det finns möjligheter att redovisa en driftbudget i balans fram till årets slut, med ett förväntat 
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nollresultat. 

Kommunstyrelsens budgeterade investeringar uppgår till 45,3 mkr för år 2018. Större 

investeringsprojekt är inom VA-verksamheten uppgående till 14,2 mkr samt för 

fastighetsinvesteringar och reinvesteringar (underhåll) på 8,1 mkr. Även E-tjänster och IT

stöd 5 ,2 mkr samt energisparåtgärder 5 mkr är större investeringar under året. Förbrukade 

investeringsmedel under årets första fyra månader är låg, endast 2,7 mkr ( 5,9 %) av 

budgeterade investeringar är kostnadsförda. När det gäller E-tjänster och IT-stöd under KS 

räknar vi en relativt låg förbrukning. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Awikelse 

Gemensamt (KC) 1 470 3164 3 770 -2 300 

Kansliavdelning 16 037 5 110 15 737 300 

Utv.avdelning 15 768 5 757 16168 -400 

Ekonomiavdelning 7 659 2 316 7 409 250 

Personalavdelning 9 902 2 313 9 502 400 

Arbete och Lärande 46 651 13 527 47 853 -1 202 

Teknisk avdelning 30 786 9 805 30 786 0 

Totalt 128 273 41 992 131 225 -2 952 

Investerings budget 

Kod Projekt Budget Utfall period Årsprognos 
Prognosticer 
adawikelse 

90200 KS Klf E-tjänster & IT-stöd 5170 0 1 000 4170 

9xxxx KS Klf Inventarier & övrigt 500 0 500 0 

91000 Infrastruktur 3 809 377 3 809 0 

91000 Infrastruktur - underhåll gata 3 900 0 3 900 0 

92000 Fordon och maskiner 500 45 500 0 

93000 Energisparåtgärder 5 000 0 5000 0 

Fastighetsinvesteringar & 
94500 reinvesteringar (underhåll) 8107 198 8107 0 

90500 Inventarier och övrigt 200 61 200 0 

95000 Renhållning 700 0 700 0 

95500 VA 14152 1 582 14152 0 

90200 Centrala IT-investeringar 3 250 431 3 250 0 

Totalt 45 288 2694 41118 4170 

KS Klf: Budgeten har utökats med 2 770 tkr från år 2017 till totalt 5 770 tkr för E-tjänster och IT-stöd. 

Tekniska avd: Budgeten har utökats med överflyttat investeringsbelopp från år 2017, totalt 6 168 tkr fördelat på infrastruktur 

1 709 tkr, fastighetsinvesteringar 1 907 tkr, renhållningen 400 tkr och VA totalt 2 152 tkr. 

3.1.4 Medarbetare 

-
Arbetet med att minska sjukfrånvaron är en prioriterad fråga inom medarbetarperspektivet. 

Kommunstyrelse, Delårsrapport 1 2018 6(11) 



45

Under våren har extra fokus lagts på rehabiliteringsåtgärder för långtidssjukskrivna. Under 

hösten planeras för en översyn av rehabiliteringsprocessen. När det gäller korttidsfrånvaron 

har det tagits fram en rutin för att minska smittspridning av vinterkräksjuka. En översyn har 

gjorts av rutiner för sjukanmälan. 

ESF-projektet om hälsopromotion som genomförs tillsammans med Älmhults kommun och 

Osbys kommun har startat upp med alktiviteter för deltagarna. Projektet omfattar ca 40 

medarbetare i Tingsryd och är ett pilotprojekt som syftar till att testa olika metoder att arbeta 

med ohälsa integrerat i den vanliga arbetsdagen. 

Rekrytering och arbete med personalförsörjning är också prioriterat område och ett nytt 

personalförsörjningprogram tagits fram. Det har gjorts en översyn av annonsering av lediga 

arbeten och kommunen har deltagit i rekryteringsmässor. För att kunna rekrytera och behålla 

medarbetare är det viktigt att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner och att kommunen 

framstår som en attraktiv arbetsgivare. 

Under våren har en medarbetarenkät genomförts och resultatet behandlas nu på 

avdelningarna. Handlingsplaner kommer att tas fram avdelningsvis under våren. 

Kommunledningsförvaltningen har under perioden haft en fortsatt relativt hög vakansgrad till 

följd av personalomsättning, dock har flera tjänster kunnat tillsättas successivt under våren. 

Rekrytering pågår för flera chefstjänster på förvaltningen: kommunchef, kanslichef, 

lokalvårdschef och måltidschef. De vakanta tjänsterna har under perioden inneburit dels en 

högre belastning på övriga chefer och medarbetare och dels att prioriteringar fått göras i 

verksamheten med konsekvens att delar av planerat och önskat arbete, helt eller delvis, inte 

kunnat genomföras. 

3.1.5 Process 

-
Från år 2018 är den nya politiska organisationen och förvaltningsorganisationen genomförd. 

De förändringar i den politiska organisationen som genomfördes från och med årsskiftet var 

att miljö- och byggnadsnämnd infördes, att ett plan- och näringslivsutskott infördes under 

kommunstyrelsen samt att samhällsbyggnadsnämnden upphörde. 

Kommunstyrelsen beslutade i mars månad om ett inriktningsbeslut att bilda gemensam 

överförmyndarnämnd tillsammans med Växjö, Lessebo och Alvesta kommuner från och med 

nästa mandatperiod. Likaså har kommunfullmäktige under perioden fattat slutligt beslut om 

att bilda ett gemensamt renhållningsbolag tillsammans med flertalet kommuner i länet. Arbete 

med förberedelser av dessa båda samverkansfrågor har pågått under vintern och våren och 

kommer att fortsätta under resterande del av året. 

I februari genomfördes byte av kommunens telefonväxel. Arbete med implementering av nytt 

verksamhetssystem för vård- och omsorgsförvaltningen samt individ- och familjeomsorgen 

har påbörjats under bokslutsperioden och intensifieras ytterligare i höst. Upphandling av 

diarie- och ärendehanteringssystem har genomförts under våren. Denna har dock överklagats 

och tidsplan för införande är därmed oviss i nuläget. Budgetmedel har beviljats för nytt 

verksamhetssystem för miljö- och byggnadsnämnden, framtagande av förfrågningsunderlag 

pågår. 

Strukturerat arbete med digitalisering har påbörjats i och med att tjänsten som 

utvecklingsledare bemannats från och med mars månad. Inventering av e-tjänster har gjorts 

utifrån SKL:s ske-blomlåda. Förslag till digitalisering av nämndsprocesserna och 

fullmäktige har tagits fram inför nästa mandatperiod. Förslaget behandlas av 
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kommunstyrelsen i juni. 

Utveckling av arbetet med intern kontroll har fortsatt genom bl a beslut om 
förbättringsåtgärder i processen samt en intern utbildning som genomfördes i början av maj 

månad. 

4 Framtid 

Genom arbetet med Hållbar ekonomi samt förändrad organisation för både politik och 

tjänstemän har en grund lagts för det fortsatta utvecklingsarbetet i kommunen. Dock återstår 

en lång väg för att nå målen inom många områden och under 2018 måste mycket fokus läggas 

på grundläggande kvalitetssäkring av processer och arbetssätt inom organisationen. För att 

kunna frigöra resurser för utvecklingsarbete är det av stor vikt att de grundläggande 

arbetsprocesserna fungerar tillfredsställande i organisationen. 

På kort sikt, för resterande del av året, är bland annat följande frågor prioriterade: 

• Dataskyddsförordningen 
• Rekryteringar, bl a kommunchef och kanslichef 
• Organisation för räddningstjänsten (RÖK) 

• Genomförande av allmänt val i september 

• Genomförande av handlingsplan utifrån näringslivsstrategin (företagsklimatet) 

• Planarbete till gagn för målet om fler bostäder 

• Införande verksarnhetssystem IFO 
• Slutförande av upphandling diarie- och ärendehanteringssystem (överklagad) samt 

genomförande av digitalisering av nämndsprocesser och fullmäktige 

• Plan för arbetet med digitalsering och e-tjänster 

5 Sammanfattning 

På en kommunövergripande nivå syns en allmän tendens om fortsatt stora utmaningar inom 

flera av perspektiven i vår styrmodell. Strategiska frågor som framöver behöver vara i fokus i 

det kommunövergripande perspektivet är bland annat service gentemot näringsliv och 

medborgare, digitalisering, bostäder, bredband, skolresultat, integration, sjukfrånvaro, 

rekrytering/personalförsörjning och arbetsmiljö samt kvalitetssäkring av arbetsprocesser. 

Flera av de strategiska frågorna hänger ihop och påverkar varandra, det är därför av stor vikt 

att arbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv. 

6 Styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Medborgare - Dialog, demokrati och Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Inflytande-Index 
delaktighet bokslutsperioden. helhetsbedömning, 

Medborgarundersökning är Medborgarundersökning 
beställd och genomförs till hösten. 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

- Hög tillgänglighet, god Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Medborgar-Index 

information, gott bokslutsperioden. (bemötande och 

bemötande Medborgarundersökning är tillgänglighet), 
beställd och genomförs till hösten. Medborgarundersökning 

- Aktiv ledning och Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Medborgar-

samordning av den bokslutsperioden. Index, NMI 
kommunala organisationen Medborgarundersökning är 

beställd och genomförs till hösten. 

- God kvalitet i Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Brukar-Index 

verksamheten för våra bokslutsperioden. (brukarundersökningar) 

målgrupper 

- Fler i arbete eller Måttet redovisas på helårsbasis. - Arbetslöshet 18-64 år 

sysselsättning (Kolada) 

- Skapa goda uppväxt- Mäts senare i år på IFO. - Antal vårddygn i 

och levnadsvillkor institutionsvård 0-20 år 
(Kolada) 

- Antal vårddygn i 
institutionsvård från 21 år 
(egen mätning) 

Samhälle • God service och bra Resultat för Svenskt Näringslivs - Vad ger företagarna 

förutsättningar för mätning av företagsklimatet för sammanfattande 

näringslivet presenterades i maj månad och i omdöme om 
det sammanfattande omdömet företagskl imatet i 
har kommunens resultat sjunkit kommunen (Insikt) 
ytterligare, från 2,86 förra året till • Svenskt Näringslivs 2,71 i år. Snitt i Kronobergs län är 
3,68. Rankingen mellan landets ranking av kommunerna 
kommuner presenteras först till 
hösten. 

Ingen mätning har gjorts i SKL:s 
lnsiktsmätning. 

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

ska vara en bra plats att bokslutsperioden. NRI , 

leva och bo i Medborgarundersökning är Medborgarundersökning 
beställd och genomförs till hösten. 2017 

Ekonomi - God ekonomisk Fullmäktiges långsiktiga Resultat i % av 

hushållning resultatmål är 2%. Resultatet ska skatteintäkter och 
aldrig understiga 1 %. Utfall för generella statsbidrag 
bokslutsperioden är 1,4% och i 

• Självfinansiering av helårsprognosen 4,3% inklusive 
jämförelsestärande poster och investeringar 
1,2% för det underliggande 

• Minskning av resultatet. 

Självfinanseringsgraden uppgår låneskulden 

till 569% för bokslutsperioden och 
127% i helårsprognosen. 

Amortering av låneskuld har gjorts 
med 10 mkr under 
bokslutsperioden och beräknas i 
helårsprognosen bl i 20 mkr. 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

• God kostnadskontroll Kommur:,styrelsens helårsprognos • Awikelse mot 
och hög prognossäkerhet för år 2018 uppgår sammanlagt till budget, kr 
inom KLF ca - 3 mkr i negativ awikelse 

jämfört mot budget. Större 
avvikelser redovisas för 
gemensamt (KC) - 2,3 mkr samt 
avdelningen för Arbete och 
lärande - 1,2 mkr. 
Engångskostnader på 2,7 mkr 
belastar 2018 års resultat. 

Medarbetare • God arbetsmiljö och Den totala sjukfrånvaron i • Sjukfrånvaro för hela 
frisk personal kommunorganisationen uppgick kommunorganisation 

till 9,6% för perioden 1 januari till 
31 mars. För samma period var Sjukfrånvaro för KLF 
sjukfrånvaron för KLF 9,4%. Inga 
relevanta jämförelsetal för samma 
period förra året finns på grund av 
omorganisationen. 

Sjukfrånvaron är alltid högre 
under vintern än under resten av 
året. Den totala sjukfrånvaron i 
kommunorganisationen för helåret 
2017 uppgick till 7,4%. Målet i 
budget 2018 är 6,0%. 

Räknat för senaste 12-
månadersperioden (1 april 2017 -
31 mars 2018) uppgick 

sjukfrånvaron för hela 
kommunorganisationen till 7,7% 
och för KLF 6,4%. 

·"\, Attraktiv arbetsplats Medarbetarenkät har genomförts Hållbart 
med bra under vintern 2018. medarbetarengagemang, 
anställningsförhållanden, Resultat för index Hållbart HME (totalindex för hela 
kompetenta medarbetare medarbetarskap (HME) i hela kommunorganisation) 
och gott ledar- och kommunorganisationen blev 76, 
medarbetarskap vilket innebär en något lägre nivå Nöjd-Medarbetarindex 

än förra enkäten 2016 då HME- (totalindex för hela 
index var 77. Genomsnitt i landet kommunorganisationen) 
(för de kommuner som 

Hållbart rapporterat in resultaten) var 79 
både år 2018 och 2016. medarbetarengagemang, 

Resultat för index Hållbart 
HME, för KLF 

medarbetarskap (HME) i () Nöjd-Medarbetarindex 
kommunledningsförvaltningen KLF 
blev 72, vilket innebär en något 
lägre nivå jämfört med 
totalresultatet i organisationen. 

Nöjd-Medarbetar-Index för hela 
kommunorganisationen blev 3,89 
i en skala på 1-5, vilket innebär en 
i stort sett oförändrad nivå jämfört 
med förra enkäten 2016 då 
resultatet var 3,90. 

Nöjd-Medarbetar-Index för KLF 
blev 3,80. Inga relevanta 
jämförelsetal från förra enkäten 
finns på grund av 
omorganisationen. 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Process A\ Utveckling genom Arbete med implementering av Processutveckling, 
processorienterad nytt verksamhetssystem för vård- antal processer 
verksamhet och omsorgsförvaltningen samt 

individ- och familjeomsorgen har 
påbörjats under bokslutsperioden 
och intensifieras i höst. 
Upphandling av diarie- och 
ärendehanteringssystem har 
genomförts under våren. Denna 
har dock överklagats och tidsplan 
för införande är därmed oviss. 
Budgetmedel har beviljats för nytt 
verksamhetssystem för miljö- och 
byggnadsnämnden, framtagande 
av förfrågningsunderlag pågår. 

- Tjänstegarantierna ska Systematisk mätning av - Nämndernas 
uppfyllas tjänstegarantiernas uppfyllelse måluppfyllelse gällande 

har inte gjorts. tjänstegarantier 

- God kvalitet i arbetet Mätning görs först i årsbokslutet, - Kommunstyrelsens 
med intern kontroll då kommunstyrelsen bedömer det samlad bedömning av IK 

gångna årets arbete med intern 
kontroll. Under bokslutsperioden 
har förbättringsåtgärder beslutats 
och en intern utbildning har 
genomförs. 

- Ökad digitalisering Strukturat arbete med - Antal e-tjänster 
digitalisering har påbörjats i och 
med att tjänsten som 
utvecklingsledare bemannats från 
och med mars månad. Inventering 
av e-tjänster har gjorts utifrån 
SKL:s ske-blomlåda. Förslag till 
digitalisering av 
nämndsprocesserna och 
fullmäktige har tagits fram inför 
nästa mandatperiod. Förslaget 
behandlas av kommunstyrelsen i 
juni. 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

I avdelningen för arbete och lärande ingår individ och familjeomsorg för barn och familj samt 

vuxen, vuxenutbildningen, integration- och arbetsmarknadsfrågor. 

2 Verksamhetens mål och utveckling 

2.1 Vision 

Visionen för Avdelningen Arbete och lärande är "I alla livets skeden med fokus på 

människors möjlighet". I vårt dagliga arbete innebär detta att utifrån vår värdegrund verka för 

våra kommuninvånares välmående, trygghet och självförsörjning. Genom utbildning, 

coachning, stöd och medmänsklighet får vi människor i arbete och sysselsättning. 

2.1.1 Medborgare 

-
Dialog, demokrati och delaktighet 

Integrationsvärdarnas arbete på mötesplatserna fortlöper och samarbetet med ABF är aktivt. 

Ett antal aktiviteter och föreläsningar hålls på de tre mötesplatserna i Konga, Ryd och 
Tingsryd. 

Vuxenutbildningen arbetar aktivt med att diskutera värdegrund och demokrati i 
undervisningen inte minst in SFI-undervisningen. Elevkafä genomförs där de studerandes 

åsikter och synpunkter tas till vara. 

Hög tillgänglighet, god information, gott bemötande 

Ett löpande arbete som pågått under 2018 och som kommer behöva fortgå under större delen 

av året är uppdateringar av intranät och extern webbsida. Tillsammans med kommunikatörer 

sätter vi nu grunden för arbete och lärandes egen struktur på webbsidorna, något som inte 

funnits efter omorganisationen. 

Arbete med att marknadsföra vuxenutbildningens utbildningar för kommunens medborgare 

sker på många sätt. Under våren har en marknadsföringskampanj under namnet 
Kunskapsklivet, ett samarbete med kommunerna inom nätverket Gränslöst, startat. 

Personal på mötesplatserna har skapat broschyr på arabiska som beskriver vad mötesplatserna 

kan ge för service. Information på flera språk finns på hemsidan, där finns också länkat till 

andra sidor på flera språk med information för målgruppen nyanlända. 

God kvalitet i verksamheten för våra målgrupper 

Inom IFO jobbas det nu med att säkra upp och tydliggöra arbetsprocesser med målet att 

effektivisera de insatser som görs. Vår målsättning är att det kvalitativa arbetet leder till 

förebyggande och korrekta insatser som förkortar den period klienten har kontakt med 
socialtjänsten. 

Integrationsvärdarna utbildas och rustas för att kunna stötta asylsökande och nyanlända med 

fler saker ute på Mötesplatserna. 

Fler i arbete och sysselsättning 

En arbetsgrupp har på uppdrag av utskottet för Arbete och lärande arbetat med en 

tjänsteskrivelse som syftar till att öka sysselsättningen i kommunen. Flera studiebesök har ägt 

rum i andra kommuner och samverkan med andra aktörer har lett fram till en tjänsteskrivelse 

Avd arbete och lärande, Delårsrapport 1 2018 3(11) 



53

som presenteras i utskottet i maj. Arbetsgruppen förordar att en arbetsmarknadsenhet skapas 

som mer heltäckande och systematiskt ska verka för att få fler av kommuninvånarna i arbete 

eller sysselsättning. 

Etableringssamverkan i Kronoberg (ESK) och Perfect Match är projekt som löper på i 

samarbete med Arbetsförmedlingen. Målgrupperna är nyanlända som behöver komma 

närmare arbetsmarknaden genom bättre svenska kunskaper och ökad kunskap om den svenska 

arbetsmarknaden. 

Barnskötarutbildningen är nu i sin linda och en pedagog har anställts för att planera och 

förbereda programstart i höst. Att matcha arbetsmarknadens behov genom att skapa 

utbildningar med tydlig koppling till arbete för studenterna har blivit en tydlig 
framgångsfaktor för vuxenutbildningen. 

Projektet väninna till väninna har avslutats under april månad. Projektet har haft målgruppen 

språksvaga kvinnor med utländsk bakgrund som står långt från arbetsmarknaden. Syftet har 

varit att förbättra svenskan samt att aktivera deltagarna och får dem närmare en permanent 

sysselsättning. 

Skapa goda uppväxt- och levnadsvillkor 

Teamet för Barnens bästa i Tingsryd är nu rekryterat och verksamheten kommer att starta upp 

i samband med skolstarten till hösten. I samverkan med Bildningsförvaltningen och Vård- och 

omsorgsförvaltningen planeras en heldag i höst för berörd personal med syfte att presentera 

teamet och mer ingående informera om den Skottlandsmodell som det länsövergripande 

projektet använder som modell. 

Vi planerar att i slutet av maj hålla ett möte för samverkan mellan polis, skola och IFO barn 

och familj i det forum som benämns Trygg uppväxt i Tingsryd (TUT). 

2.1.2 Samhälle 

-
Tingsryds kommun ska vara en bra plats att leva och bo i 
Bo Bra i Tingsryd är ett §37 projekt som startades upp i februari och en tydligare målsättning 

har utformats under projektets första månader. Projektet syftar till att få ökad inflyttning av 

nyanlända, få dem att stanna kvar inom kommunen och att bosätta sig utanför tätorten 

Tingsryd. Projektet kommer även att arbeta med samarbetet och kommunikationen mellan 

nyanlända hyresgäster och privata hyresägare genom exempelvis Boskola och annat insatser 

för att öka kunskapen om bostadsmarknadens regler hos båda parter. 

Processen mot en familjecentral i Tingsryd går framåt. I samarbete med 

Bildningsförvaltningen och Region Kronoberg avses en samlokaliserad central med 

Barnavårdscentral, Mödravårdscentral, socialtjänst och öppen förskola öka det förebyggande 

arbetet mot samtliga barns trygga uppväxt. En dialog har upprättats med Region Kronoberg 

och nästa delmål är ett politiskt inriktningsbeslut som möjliggör en hållbar ekonomisk 

investering. 

God service och bra förutsättningar för näringslivet, Tingsryds kommun skall vara en 

bra plats att leva och bo i 

Önskemål från politiken och tjänstemän har framkommit gällande en tydligare struktur runt 

praktiksamordning och kontakter med näringslivet. Detta framkommer i den tjänsteskrivelse 

som utrett frågan runt ökad sysselsättning i kommunen och frågan kommer fortsätta arbetas 

med under 2018. Praktiksamordningen kommer att kopplas till den arbetsmarknadsenhet som 
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kommer att bildas och startas upp under 2018. 

2.1.3 Ekonomi 

-
Redovisat utfall för perioden januari till april 2018 

Avdelningen Arbete och lärande redovisar ett ekonomiskt utfall på 16 845 tkr i förhållande till 

en budget på 46 651 tkr, en förbrukning på 36,1 procent för periodenjanuari till april. 

Riktpunkten (RP) för april är 33.3 procents förbrukning. Den högre förbrukningen för Arbete 

och lärande i förhållande till budget förklaras bland annat av att tilläggsanslag för 

lönekostnadsökningar för år 2017 med helårseffekt 12 månader ännu inte har bokats in och 

höjt budgeten i förhållande till redovisade lönekostnader för årets första fyra månader. 

Redovisat utfall och viss textkomplettering kommer att justeras i den slutliga rapporten till 

kommunstyrelsen den 18 maj då denna rapport är preliminär till utskottet den 14 maj. 

Helårsprognos för år 2018 

Helårsprognosen för år 2018 i delårsrapporten för april är inte preliminär. 

Varje ansvarig chef har redovisat sina prognoser och bedömningar över den ekonomiska 

utvecklingen fram till årets slut. Sammanfattningsvis finns det förutsättningar för att 

avdelningen Arbete och lärande kan redovisa en budget i balans, men i denna första 

delårsrapport redovisas en negativ budgetavvikelse på - 1 202 tkr hänförlig till IFO Vuxen 

som redovisar ett underskott på - 2 064 tkr i kostnader jämfört mot budget fram till årets slut. 

Positiva budgetavvikelser redovisas för Vuxenutbildningen i Tingsryd+ 562 tkr samt för 

central administration mm under chefen för Arbete och lärande+ 300 tkr. När det gäller IFO 

Barn och familj görs bedömningen att det finns förutsättningar för att klara en budget i balans 

men även en oro för att budgeten kan komma att överskridas. Slutligen när det gäller 

Integrationen så kommer budgeten att klaras inom de budgetramar som har tilldelats enheten. 

Sammanfattning enheterna inom Arbete och lärande 

IFO Vuxen 

IFO Vuxen brottas med höga kostnader för missbruksvården där LVM-placering är största 

orsaken. Det är generellt ett högt inföde gällande orosanrnälningar och L VM anmälningar. I år 

har en placering enligt L VM gjorts och fler är förmodligen att vänta under året. Även antalet 

frivilliga placeringar på HVB-hem och familjehem är högt och förväntas bli stort. Även 

kostanderna för försörjningsstödet ökar där vi oroväckande noterar att allt fler har ett 

långvarigt behov av stöd och lång väg in på arbetsmarknaden. 

IFO Barn och familj 

Helårsprognos blir mycket osäker efter bara några månader av året men utifrån de kostnader 

för vård som är inplanerade plus visst utrymme för akuta åtgärder så klaras det inom ram. 

Personalkostnader beräknas hållas inom ram. Ensarnkommandeverksamheten täcks av statliga 

medel. Helårsprognos läggs inom budgetram. 

Vuxenutbildningen i Tingsryd 

Vuxenutbildningen har en mycket låg förbrukning i förhållande till budget, detta beror på 

följande: 

• Vakanta tjänster när det gäller svensk- och engelsklärare. 

• Ej anställt SFI-lärare då vi har en förväntad minskning av SFI-undservisningen, men 
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som inte ännu har besannats, men kommer att ske under andra halvåret. 

• Kraftigt ökade stadsbidrag för yrkesvux, ykesvux med yrkessvenska, 
lärlingsutbildning, Trineeutbildning, yrkesförarutbildning, bidrag för att utbilda 
yrkeslärare, mm. 

• Flera yrkesutbildningar som kommer att starta till hösten men som ännu ej genererat 

några kostnader. Dessa utbildningar, barnskötarutbildning och industriutbildning 

kommer innebära ökade kostnader under andra halvåret. dels i form av nya lärare och 

dels undervisningsmaterial. 

Integration 

Integrationsenhetens kostnader för flyktingmottagande och integration täcks av överförda 

medel från balansräkningen. Budgeterade och förväntade intäkter uppgår till 1 951 tkr för att 

täcka beräknade kostnader på lika mycket d v s 1 951 tkr. Det innebär att nettobudgeten 

(intäkter minus kostnader) uppgår till noll. 

Ej täckta kostnader för periodenjanuari-april uppgår till 265 tkr och förklaras av att 

intäktsmedel för perioden ännu inte har förts över. 

När det gäller helårsprognosen för 2018 bedömmer integrationsenheten att man kommer att 

klara sig inom erhållen budget, d v s att kostnaderna kommer att rymmas inom de 

budgeterade intäkterna på 1 951 tkr. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

11500. Arbete & 1 845 353 1 545 300 
lärande 

11501. Integration 0 265 0 0 

11511. Barn & 22 079 9 008 22 079 0 
familj IFO 

11512 Vuxna IFO 15 665 6 419 17 729 -2 064 

11521 7 062 800 6 500 562 
Vuxenutbildning 

Totalt 46 651 16 845 47 853 -1 202 

2.1.4 Medarbetare 

-
Attraktiv arbetsplats med bra anställningsförhållanden, kompetenta medarbetare och 

gott ledar- och medarbetarskap 

Fokus i flera av personalgrupperna har under årets första del att fortsätta grupputvecklingen. I 

ett läge där omsättningen av personal inte längre är så högjobbas det med arbetsmiljöfrågor 

och med delaktighet. Att bli en attraktiv arbetsplats är ett tydligt mål inom hela avdelningen 

och varje enhet har sina tydliga aktiviteter för att nå målet. Några personaldagar har ägt rum 

och fler är inbokade för att ge grupperna möjlighet att tillsammans samtala och reflektera runt 

sin egen verksamhet. 

Andra områden som löpande arbetas med är att sänka sjukfrånvaron och fortbildning av 

personal. Viss fortbildning är redan genomförd och fler tillfällen är planerade under året. För 

den personal som har längre sjukskrivning så arbetas det med rehabiliteringsplaner och 

externt stöd i vissa fall för att möjliggöra återgång till arbetsplats. För årets tre första månader 
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uppgår sjukfrånvaron till 7,35 % för samtlig personal inom avdelningen. Vi har ett par 

långtidssjukskrivna vilket i den relativt lilla personalgruppen som avdelningen har slår kraftigt 

på procentsatsen. Framgent kommer sjukfrånvaron redovisas i kort- respektive 

långtidsfrånvaro. Målsättningen för IFO är exempelvis en sjukfrånvaro på lägre än 5 % totalt 

under 2018. 

Den medarbetarundersökning som genomförts tidigare har nu mynnat ut i handlingsplaner 

inom varje enhet och kommer följas upp och utvärderas under hösten. Då avdelningen 

fortfarande är ny i sin nuvarande form med många nyanställda kommer ett fortlöpande arbete 

gällande ledarskap, medarbetarskap och värdegrunder pågå. Att hitta bra synergier både på 

chefsnivå och medarbetarnivå tar tid och behöver få ta tid. 

2.1.5 Process 

-
Utveckling genom processorienterad verksamhet 

Avdelningen jobbar löpande med avstämningar av verksamheten ur ett enhetsperspektiv där 

styr korten finns med som styrmedel. Då avdelningen är nybildad kommer 2018 vara ett år då 

förbättringsområden identifieras, prioriteras och sedan strukturerat implementeras i 2019 års 

handlingsplan. Ledningsgruppen behöver skapa ett processinriktat arbetssätt där tydlig 

struktur för förbättringar av enheternas verksamhet möjliggörs. 

Den arbetsmarknadsenhet som planeras kommer ha ett tydligt processorienterad prägel och 

arbete pågår nu med att planera hur enheten ska byggas upp. Även uppbyggnaden av enheten 

och tydliggöranden av angränsande enheters uppdrag har ett tydligt processorienterat 

arbetssätt. Genom tjänsteskrivelsen "Uppdrag sysselsättning" har vi fått ett mycket tydligt och 

användbart nuläge. Vårt önskeläge kommer skapas och en processplan för arbetet tillsammans 

med delmål kommer att skapas under våren. När den övergripande organisationen är fastställd 

kommer personalen inom den blivande arbetsmarknadsenheten vara aktivt delaktiga i 

processarbetet. 

Tjänstegarantierna ska uppfyllas 

Den årlig brukarundersökningen inom IFO ligger till grund för att mäta om graden av 

tillgänglighet uppfylls. Denna undersökning genomförs under hösten. 

Ökad digitalisering 

Målsättningen är att IFO under året ska påbörja videomöten med klienter. IFO kommer även 

byta verksamhetssystem till Viva under 2018. Även arbetsmarknadsenhetens dokumentaton 

av deltagare kommer implementeras i Viva. Detta arbete kommer fortlöpa under hösten men 

troligen inte sjösättas förrän 2019. 

3 Styrkort 

Perspektiv Nämnds mål Kommentar Mått 

Medborgare - Dialog, demokrati och Avdelningen jobbar löpande med - antal 

delaktighet att skapa dialog och delaktighet föreläsninger/termin 
med de kommuninvånare vi 
arbetar gentemot. Exempelvis - antal 
Mötesplatserna och föreningsmöten/termin 
Vuxenutbildningen har under 
perioden jobbat aktivt med att - information SO sfi 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

uppmuntra dialog och delaktighet 
- 80 % av eleverna 

genom möten och samtal med 
våra målgrupper. upplever att de kan 

påverka kursens upplägg. 

- 90 % av eleverna 
uppger att frågor om 
demokrati och människors 
lika värde behandlas i 
undervisningen. 

- Elevcafe genopmförs 
vår och höst 

- Studerande som ingår 
i etableringen startar sin 
SO inom en månad efter 
placering i SFl-kurs. 

- Barnsamtal 100% 

- brukarundersökning 
IFO 

- Hög tillgänglighet, god Arbetet med korrekt och tydlig - informationsmaterial 
information, gott information på vår externa för målgruppen 
bemötande hemsida och på vårt intranät är 

prioriterat. - Aktiviteter genomförda 

- Kundnöjdhet genom 
enkät på möteplatserna 

- God kvalitet i Löpande arbete pågår bland - Utbildningstillfällen 

verksamheten för våra annat på vuxenutbildningen för att integrationsvärdar 
målgrupper förhindra negativa avhopp genom 

snabba insatser när studenter har - antal 
svårigheter. planeringstillfällen ABF 

Ett aktivt arbete sker på våra 
- 90 % avde Mötesplatser för att målgrupperna 

ska får så adekvat hjälp och studerande uppger att de 

aktivering som möjligt. tycker undervisningen är 
bra eller mycket bra. 

- 90% av de studerande 
uppger att de anser 
undervisningsmetoden är 
bra. 

- Färre än 15 % gör 
negativa avhopp. 

- Antal orosanmälningar 

- avslutade utredningar 
utan insats 

- Fler i arbete eller Etableringssamverkan i - Antal - Delta vid minst 
sysselsättning Kronoberg (ESK) och Perfect 4 MUS möte 

Match är projekt som löper på. 

Arbetet med att skapa och starta - Antal deltagare i 
upp en arbetsmarknadsenhet Etableringssamverkan 

pågår. Kronoberg - Projekt 

Vuxenutbildningen arbetar 
- Antal - 1 Företagskväll 

löpande med att starta upp 
på varje mötesplats 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

utbildningar som kan få fler i 
- Öka antalet erbjudna 

arbete. 
sysselsättningsalternativ 

- Tillsättning av 30 
extratjänster 

- Genomförda MUS och 
MINT möten - ensamkommande 
behöriga gymnasiet 

- Skapa goda uppväxt- Personal till Barnens bästa i - Antal vårddygn i 
och levnadsvillkor Tingsryd är rekryterad och institutionsvård 0-20 år 

uppstart sker i augusti. (Kolada) 

- Antal vårddygn i 
institutionsvård från 21 år 
(egen mätning) 

- 95 % uppger att de 
känner sig trygga i våra 
lokaler 

- Barnens bästateam 
igång 

Samhälle - Tingsryds kommun Projektet Bo Bra i Tingsryd är - antal 
ska vara en bra plats att uppstartat. andrahandskontrakt 
leva och bo i 

- Minskning av antalet 
andrahnandskontrakt 

- samverkansaktiviteter 
med regionen 

Ekonomi - God ekonomisk Uppstart av arbetsmarknadsenhet - Budget i balans 
hushållning ska i förlängningen leda till 

minskade kostnader inom - 'Minskad kostnad för 
försörjningsstödet. ekonomiskt bistånd för de 

som går ur etableringen 

- Minskad kostnad för 
placeringar 

- minskade kostnader 
köpt vård 

Medarbetare - Attraktiv arbetsplats Genom utbildning av personal ska - 85 % av personalen är 
med bra kompetenshöjning ske. Flertalet behöriga 
anställningsförhållanden, personaldagar har genomförts 

kompetenta medarbetare och planeras för att bland annat - Mindre än 5 % 
och gott ledar- och hitta samsyn och kunskap om sjukskrivningar 

medarbetarskap verksamheten. Handlingsplaner 
utifrån medarbetarutvärderingen - Personalens 
har skapats och kommer arbetas helhetsbedömning över sin 
med under året. arbetsituation. 

- Minskad sjukfrånvaro 
som är arbetsrelaterad 

- Antal genomförda 
internutbildningar 

- omsättning 
socialsekreterare 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

- minskad sjukfrånvaro 

Process - Utveckling genom Processorienterat arbete kommer - Antal avslutade 
processorienterad genomsyra uppstarten av insatser med mål 
verksamhet arbetsmarknadsenheten där även uppfyllda/delvis eller helt, 

själva arbetet med deltagarna positiv förändring 
kommer vara processtyrt. 

- Tjänstegarantierna ska Mätningar kommer ske under - Elever mottages inom 
uppfyllas hösten. uppsatta tider 

- Mättning 
handläggningstid 

- tillgänglighetsmått i 
brukarundersökning IFO 

- Ökad digitalisering Planerar för videosamtal med - antal möten, samtal 
klinter inom IFO under året. via digitala lösningar 

4 Framtid 

Framtiden för Arbete och lärande är fylld av utmaningar och möjligheter. En organisering mot 

en tydlig arbetsmarknadsenhet är på gång och kommer implementeras under 2018. Fokus på 

att få fler i arbete och sysselsättning ska genomsyra vårt arbetssätt där samtliga enheter har 

egen agenda för att bidra till den målsättningen. När organisationens struktur är satt krävs 

även att roller och funktioner fortsätter att tydliggöras då omorganisationen som påbörjades 

under 2017 behöver slutföras. Tingsryds kommun har enligt Arbetsfördelningen i mars månad 

444 personer som är öppet arbetslösa. Dessa personer behöver komma i arbete eller komma 

närmare arbetsmarknaden. Arbete och lärande har ett mycket viktigt uppdrag i att förbereda 

och matcha kommuninvånare mot den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden. Vi behöver 

även av ekonomiska skäl påbörja detta arbete snarast. Vi befinner oss i en högkonjunktur och 

det är nu bäst förutsättningar finns för att introducera personer som står långt ifrån 

arbetsmarknaden till ett arbete. Att inte aktivt arbeta med dessa frågor kommer innebära 

betydande kostnader för kommunen den dag statliga stöd inte är lika omfattande som i 

dagsläget. 

Självförsörjning och enjobbidentitet är viktig för människan och hänger ihop med det barn

och familjeperspektiv som också finns inom avdelningen. Att kunna jobbar förebyggande 

med barn och ungas trygga uppväxt och det folkhälsouppdrag som, även det ligger under 

avdelningen är av högsta vikt. Genom att uppnå en jämlik folkhälsa med kommuninvånare 

som bidrar till sin egen försörjning skapar god förutsättningar för våra barn och unga att 

kunna utvecklas och växa upp som trygga, välmående individer. 

Vår fortsatta resa mot att bli en attraktiv arbetsplats är viktig och mycket långsiktig. Flera av 

de yrkesgrupper som vi rekryterar, såsom lärare och socionomer, är het eftertraktade på 

arbetsmarknaden nationellt, regionalt och lokalt. För att hålla oss välbemannade behöver vi 

aktivt arbeta med att behålla våra medarbetare. Om vi lyckas med detta har vi möjlighet att 

skapa långsiktighet, ökad kompetens och förutsättningar att utvecklar våra arbetssätt och 

rutiner. Genom dialog med medarbetarna kan vi, med värdegrunden som stomme, utveckla 

vår avdelning till en attraktiv arbetsplats som blivande medarbetare aktivt söker sig till. 

Inom avdelningen för arbete och lärande pågår många projekt som oftast är statligt 

finansierade. Framgent behöver projektarbetet tydliggöras och kompetensnivån inom 

projektledning behöver höjas. Den övergripande strukturen för projekt och sammanställning 
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av vilka projekt som pågår och vilka beröringspunkter dessa har mot andra förvaltningar och 

avdelningar behöver tydliggöras för att uppnå synergier och bättre samarbete över gränserna. 

Projektadministrationen och den interna projektredovisningen behöver utvecklas, struktureras 

och samordnas så arbetet blir likartat. 

Det övergripande folkhälsoarbetet i kommunen behöver tydliggöras och kopplas inte bara till 

Arbete och lärandes enheter utan till övriga avdelningar och förvaltningar. Kommunernas 

utökade uppdrag gällande spelmissbruk behöver implementeras i vår verksamhet och våra 

gränsytor mot andra verksamheter exempelvis Region Kronobergs Hälsoenhet behöver 

tydliggöras. Vi ser att den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar och vi behöver arbeta 

förebyggande kommungemensamt med olika insatser på olika nivåer för att möta denna 

oroväckande trend. 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Tekniska avdelningen servar medborgare, samhälle och interna verksamheter med tekniska 

tjänster inom renhållning, vatten och avlopp, måltider, lokalvård, fastigheter, IT, gata och 

park, transporter. 

2 Verksamhetens mål och utveckling 

2.1 Vision 

Tekniska avdelningen tillhandahåller god service av hög kvalitet med medborgarna i centrum 

för att göra Tingsryds kommun till en attraktiv plats att bo och verka på. 

2.1.1 Medborgare 

Verksamhetens fokus på skola återspeglar bland annat i den stora satsningen på köket på 

Dackeskolan. Måltidverksmaheten kommer att genomföra sina kundundersökningar till våren. 

Arbetet med det gemensamma renhållningsbolaget pågår och följer planerna. Verksamhetstart 

är planerad till 190101 

Då det under våren varit betydnde personalbrister både inom adminstrationen på renhållning 

och VA samt på gata/park så har möjligheterna till full service mot medborgarna varit 

begränsad. 

Tekniska avdelningens förmåga att möta markbehovet har varit bra men kommer att 

försämras under en tid då personal slutar och att det visat sig svårt att rekrytera ny personal. 

Den gula symbolen är en följd av att tekniska avdelningen p g a personalbrist inte kunnat 

hålla normal service genemot medborgarna. 

2.1.2 Samhälle 

• 
Projekt som arbete med matsvinn, upphandling av lokala odlare, kravcertifiering är åtgärder 

som stärker förmågan att få en hållbar verksamhet. 

Inom lokalvården har flera åtgärder genomförts både avseende organisation och extra 

storstädningar för att åstadkomma en bra skolmiljö. 

Syftet med att bilda det gemensamma renhållnings bolaget är främst att åstadkomma en 

hushållsnära insamling vilket skulle varit svårt i egen regi. 

Inom VA planeras arbeten för att åstadkomma vattenskyddsområden. Under året kommer det 

att göras en större sattsning på relining. 

2.1.3 Ekonomi 

Tekniska avdelningen har i inledningen på året genomfört ändringar i rutiner, haft 

personalbrist och förseningar i fakturring vilket gör prognosarbetet svårt. Det man kan utläsa 

just nu är att situationen inte ser ut att vara kristisk. Det är mölighet att hålla budget. Orsaken 

till att markeringen inte är grön är bristerna i inrapporteringen som finns. 

Staben 
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Verksamheten håller budgeten. 

Gatu- och parkenheten 
Det finns osäkerheter i underlaget då alla data inte kommit in. Bedömningen är ändå att 

verksamheten håller budgeten. 

IT enheten 
Enheten visar på ett underskott vilket där orsakerna måste utredas. 

F astighetsenheten 
Fastighetsavdelningens verksamheter för perioden visar ett nettoresultat som ligger i nivå med 

budget 

Vi väntar just nu in anbud för projekt Om- och tillbyggnad av Dackeskolans kök som är 

inplanerat i underhållsplanen för 2018-2019. Vi räknar med att stora delar av investerings-, 

energieffektiviserings- och reinvesteringsmedlen för 2018 och 2019 kommer att läggas på 

detta projekt. Under byggnationen kommer Dackeskolans elever att äta i Bollhallen och där 

upprättas även ett mottagningskök. Maten kommer att tillagas inom befintliga kommunala 

kök. 

Mål tidsenheten 
Transportkostnader som i normalfallet inte ligger på måltidverksmaheten ligger fortfarande 

kvar. 

Lokalvård 
Intäkter och kostnader är huvudsakligen i balans, men befintlig budget är - till följd av 

tidigare frånvaro av lokalvårdschef - inte uppdaterad med tillkommande lokalvårdsobjekt och 

interndebiteringen är inte i fas. 

Renhållning 
Faktureringen ligger efter viket är huvudförklaringen till redovisade underskottet. 

VA 
Faktureringen för perioden släpar en månad och ligger därför under riktpunkt för delåret. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

Skattefinansierad 
verksamhet 

Stabsenheten 3436 1 067 3 436 0 

Gata & Parkenheten 13 346 3 723 13 346 0 

Fastighets och 14 004 4 752 14 004 0 
lokalstrateg 

IT Drift-enheten 0 1 342 0 0 

Måltidsen heten 0 30 0 0 

Lokalvårdsenheten 0 -53 0 0 

Taxefinansierad 
verksamhet 

Renhållningsenheten 0 1 329 0 0 

VA-enheten 0 1 277 0 0 

Totalt 30 786 13 467 30 786 0 
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Investerings budget 

' 
Kod Projekt Budget Utfall period Årsprognos 

Prognosticer 
ad avvikelse 

91000 Infrastruktur 3 809 377 3 809 

91000 Infrastruktur - underhåll gata 3 900 0 3 900 

92000 Fordon och maskiner 500 45 500 

93000 Energisparåtgärder 5 000 0 5 000 

Fastighetsinvesteringar -
94500 reinvesteringar (underhåll) 8 107 198 8107 

90500 Inventarier och övrigt 200 61 200 

95000 Renhållning 700 0 700 

95500 VA 14 152 1 582 14 152 

90200 Centrala IT-investeringar 3 250 431 3 250 

Totalt 39 618 2694 39618 

Budgeten har utökats med överflyttat investeringsbelopp från 2017, totalt 6 168 tkr fördelat på Infrastruktur 1 709tkr, 

Fastighetsinvesteringar 1 907tkr, Renhållningen 400 tkr och VA 2 152 tkr. 

2.1.4 Medarbetare 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Sista steget i omorganisationen för tekniska avdelningen gjordes vid årskiftet då 

verksamheten slutligen hamnade under kommunstyrelsen. Verksamheten börjar sätta sig även 

om mycket arbete kvarstår för att upprätta nya rutiner och processer. 

Det har under våren varit betydande vakanser inom gata-/park, måltidschef och IT pga av 

olika skäl. Arbete pågår för att återsätta personal i de fall det är personal som slutat. 

Sjukfrånvaron inom administrationen på kansliavdelningen har också påverkat verksamheten 

betydligt. 

Den gula markeringen hänförs till ovanstående problem men situatioen har blivit bättre och 

hämtat sig från den röda nivån. 

2.1.5 Process 

• 
På grund av sjukskrivningar och frånvaro av erforderliga administrativa resurser på 

kansliavdelningen har fakturering av slamtömningar inte ägt rum efter februari och 

fakturering av sophämtningen i tätort har inte ägt rum efter mars. Dessa faktureringar 

beräknas kunna ske i samband med halvårsfakturering av sophämtning på landsort, förutsatt 

att erfoderliga administrativa resurser då finns tillgängligt. 

Det finns mycket arbete att göra med våra processer i verksamheten. Karta, tidregistrering, 

hantering av projekt är områden som kräver en ökad och förbättrad digtalisemg. Till detta 

kommer det i inledningen beskrivna problemen med fakturering 

Stor utvecklingspotential finns, som måste utnyttjas. 

Inom flera områden har dock flera goda steg tagits. Lokalvården har tagit beslut om 

städsystem och kemikalier, Nya avfallsföreskrifter är framtagna. Överföring från koppar till 

fiber har gjorts inom VA verksamheten. Arbetet för att möta kraven i dataskyddsförordningen 

och NIS-direktivet har påbörjats. 
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Fastighetsavdelningen har ett nytt förvaltningsavtal med Tingsrydsbostäder. 

Den röda markeringen är främst en följd av de allvarliga bristerna i faktureringen som 

beskrivs i inledningen. 

3 Styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Medborgare • Prioritering av Dackeskolans kök kommer att 

underhållsatgärder på innebära en betydande förbättring 

skollokaler av eleverna måltidsmiljö. 

• Atgärder för yttre Inga åtgärder i plan. - Plan för åtgärder 

skolmiljön skall planeras 

Dialog, demokrati och Ombyggnaden av torget i Ryd gör 

delaktighet i dialog med berörda runt torget. 

·') Hög tillgänglighet, god Tillgängligheten har varit lägre än 

information, gott normalt pga av personalbrist. 

bemötande 

- God kvalitet i Ingen bedömning utförd. 

verksamheten för våra 
målgrupper 

• Fler i arbete eller Inom sjögullsverksmaheten och 

sysselsättning inom gata/park anlitas personal 
som kommer att få möjlighet att 
gå vidare ut i arbetslivet. 

- Skapa goda uppväxt- Ingen bedömning genomförd 

och levnadsvillkor 

• God förmåga att möta Trycket på mark och - Avdelningarna följer 
behov av planer och mark exploateringeverksamheten har projektplaner, 

varit stor. Under rådande leveranstider, 
omständigheter har verksamheten tjänstegarantier 
fungerat mycket väl. 

- Nöjda kunder Ingen bedömning klar. - Nöjda matgäster i 
äldreboende 

- Nöjda med leverans av 
färdiglagad mat 

- Nöjda matgäster i 
skolan 

- Antal godkända mått 
avseende nöjda matgäster 
och kunder inom kosten 

- Läckor på 
huvudvattenledning 

- Antal klagomål på 
drickvattenkvalite (lukt, 
smak, missfärgat) 

- Nöjdhet, hämtning 
hushållsavfall 

- Läckor på 
vattenserviser, antal 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

- Källaröversvämningar 

Samhälle • God förmåga att möta Trycket på mark och - Avdelningarna följer 
behov av planer och mark exploateringeverksamheten har projektplaner, 

varit stor. Under rådande leveranstider, 
omständigheter har verksamheten tjänstegarantier 
fungerat mycket väl. 

- Tingsryds kommun Ingen bedömning klar. 

ska vara en bra plats att 
leva och bo i 

'4), Hållbarhet skall Åtgärder inom gator, enskilda - Minskning av matsvinn 
beaktas vid inköp, drift och vägar, lokalvård 

hantering av resurser i måltidsverksamhet, VA och - Andelen svenskt kött 

verksamheten fastighetsunderhåll borgar för god 
hållbarhet. Gul markering då - Antal lokala 
behöven av underhåll är större än leverantörer 
budget. 

- Andelen ekologiska 
livsmedel 

• Skapa en kommun Torget i Ryd och bekämpning av - Upparbetade pengar 
med attraktiva fysiska sjögull är exempel på åtgärder till reinvesteringar 
miljöer och välfungerande inom detta område. 

infrastruktur 

Ekonomi • God ekonomisk Prognos bedöms följa budget. 

hushållning 

• Följa fullmäktiges Riktlinjer följs. - Prognosawikelse 
riktlinjer för budget och inom skattefinansierad 
redovisning verksamhet, % 

- Budgetawikelse inom 
vatten och avlopp 

Medarbetare Attraktiv arbetsplats Efter låga nivåer är bedömningen 

med bra att vi arbetar oss uppåt. 

anställningsförhållanden, 
kompetenta medarbetare 
och gott ledar- och 
medarbetarskap 

- God hälsa Ingen data tillgäglig . - Sjukfrånvaro, % 

- -

Process • Utveckling genom Gott arbete pågår men betydande 

processorienterad behov finns. 

verksamhet 

- Tjänstegarantierna ska Ingen genomgång utförd. 

uppfyllas 

• Ökad digitalisering Betydande utvecklingsbehov 

> Ständiga förbättringar Viljan till utveckling är stor. Tid - Effektiv städning 
skall prägla och resurser behövs. 

samhällsbyggarnas 
processer --
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (29) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 

Justerare 

··~ I 

§ 169 

Delårsrapport 1:2018 Tingsryds kommun 
Dnr 2018/722 042 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 1:2018 Tingsryds kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Delårsrapport 1:2018 Tingsryds kommun redovisas för kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 1 :2018 Tingsryds kommun 

I 
I Utdragsbestyrkande 
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Finansiell analys 

Omvärld 
% 2017 2018 2019 2020 

BNP 2,7 2,9 2,1 1,4 

Sysselsättning, timmar 2,0 2,1 0,1 --0,4 

Relativa rbetslöshet, nivå 6,7 6,2 6,3 6,5 

Timlön (konj.statistik) 2,5 2,9 3,1 3,4 

Konsumentpris, KPI 1,8 1,7 2,1 2,8 

Skatteunderlag 4,5 3,8 3,2 3,1 

Realt skatteunderlag 1,3 1 4 0,5 0,0 

Källa: SKL 2018-04-27, cirkulär 18 :18 

Årets första fyra månader har präglats av fortsatt 
högkonjunktur i landet och SKL räknar med att 
BNP växer med närmare 3 procent i år. Inhemsk 
efterfrågan förväntas försvagas under 2019, men 
samtidigt blir utvecklingen i omvärlden något bättre 

vilket gynnar svensk export. Högkonjunkturen når 
då sin topp, men svensk BNP växer långsammare. I 
och med att antalet arbetade timmar inte beräknas 
öka alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av 
skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett 
betydande glapp riskerar uppstå mellan 
kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande 
behov av skola, vård och omsorg som den snabba 
befolkningsutvecklingen i riket för med sig. 

Nästa år förväntas tillväxten i de inhemska 
investeringarna växla ned. Det är framförallt 
bostadsbyggandet som från en hög nivå inte längre 
kan växa i samma takt som tidigare. Trots ett 
alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas 
löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Därmed är det 

inhemska inflationstrycket fortsatt relativt svagt. 
(källa: Cirkulär 18:18, 2018-04-27, SKL) 

Räntenivån har under årets första fyra månader varit 

fortsatt rekordlåg. Riksbankens reporänta har varit 
oförändrad på nivån -0,50%. Enligt den sk 
räntebanan förväntas Riksbanken dröj a med att höja 
styrräntan till i början av 2019. 

Särskilda upplysningar 

Organisationsförändringai 

Från och med 1 januari 2018 genomfördes de sista 
delarna i den organisationsförändring som 
kommunfullmäktige beslutade om i juni 2016: 

1 

• Samhällsbyggnadsnämnden upphörde och 
kommunstyrelsen tog över ansvaret för 
Tekniska avdelningens verksamheter. 

• Miljö- och byggnadsnämnd bildades 

• Utskott för plan och näringsliv bildades i 
kommunstyrelsen. 

Försäljning av skogsfastighet 

I enlighet med fullmäktiges inriktningsbeslut inom 
ramen för uppdraget Hållbar ekonomi i juni 2016 
beslutade fullmäktige 2018-04-09 §48 att sälja 
skogs fastigheterna Vieboda 1: 1 och Vieboda 2:2. 
Köpeskillingen uppgick till 23 mkr. Försäljningen 
medför en reavinst i kommunens resultat 2018 med 
motsvarande belopp. Då tillträdet sker efter 
bokslutsperiodens slut ingår den ej i resultatet för 
bokslutsperioden. Däremot ingår intäktsposten i 
årsprognosen för 2018. 

Kommunchef 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-19 §36 att 
godkänna överenskommelse om avslutande av 
tjänst för kommunchefen. Överenskommelsen 
omfattar 24 månadslöner vilket motsvarar en 
engångskostnad om ca 2, 7 mkr inklusive sociala 
avgifter. Kostnaden har belastat bokslutsperiodens 
resultat med hela summan. 

Rekrytering av ny ordinarie kommunchef pågår 
med en tidsplan som ska leda till beslut om 
anställning före halvårsskiftet. Tjänsten har sedan i 
febmari upprätthållits av dels ekonomichefen och 
dels en extern tillfällig anställning motsvarande 
50%. 

Befolkningsutveckling 

Enligt uppgift från SCB uppgick kommunens 
invånarantal till 12 435 invånare per den 31 mars i 
år. Det innebär en minskning med -16 personer 
sedan årsskiftet, då invånarantalet var 12 451 
personer. Födelsenettot för första kvartalet uppgick 
till -5 personer (31 födda och 36 avlidna), medan 
flyttnettot uppgick till -11 personer (144 inflyttade 
och 155 utflyttade). Motsvarande siffror för samma 
period förra året var födelsenetto -33 personer (27 
födda och 60 avlidna) och flyttnetto +22 personer 
(195 inflyttade och 173 utflyttade). 
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Resultat och kapacitet 

Resultat 

2015 2016 2017 20 18 

Resultatjan-apr, mkr 6,7 4,9 19,7 3,4 

Resultat jan-apr exkl jämföre lse-

störande pos t er, mkr 0,7 4,9 19,7 3,4 

Periodens res ultat i % avs katte-

intäkter och utjämning 3,1 2,1 8,2 1,4 

Budgeterat resultat helår, mkr 5,1 3,8 14,7 11,5 

Resultat he lå r, mkr -5,9 36,4 24,0 32,1 

Resultat he lår i % av skatte-

intäkter och utjämning -0,9 5,1 3,3 4,3 

Periodens resultat uppgick till +3,4 mkr, vilket 
motsvarar 1,4% av skatteintäkter och utjämning. 
Resultatet innebär en väsentlig sänkning av 
resultatnivån för de första fyra månaderna jämfört 
motsvarande period förra året. 

Budgeterat resultat för 20 18 uppgår till+ 11,5 mkr 
(helår), vilket motsvarar 1,6% av skatteintäkter och 
utjämning. Periodens resultat visar sammantaget att 
marginalerna i kommunens resultaträkning har 
krympt jämfört förra året. Minskade marginaler 
syns även i nämndernas förbrukning i förhållande 
till budgetramarna. 

Trots tendenser till minskade marginaler i resultat 
och budgetförbrukning visar helårsprognosen för 
2018 ett förväntat resultat på hela +32,1 mkr, vilket 
motsvarar 4,3% av skatteintäkter och utjämning. 
Den höga resultatnivån i prognosen beror på 
bokföringsmässig reavinst om hela +23 mkr ti ll 
följd av försäljning av skogsfastigheterna i 
Vieboda. Försäljningen utgör en engångsintäkt och 
det underliggande prognostiserade resultatet för den 
löpande verksamheten är +9,1 mkr för 2018, dvs 
strax under budgeterad nivå. Det redovisade 
resultatet för helåret 2017 uppgick till +24,0 mkr. 

Balanskravsutredn ing 

Vid beräkning av resultatet enligt kommunallagens 
s.k. balanskrav ska justering göras för bl a 
rearesultat vid försäljning av ti llgångar. 

Jan-apr 2015 2016 2017 

Redovisat res ul tat 6,7 4,9 19,7 3,4 

Reavinster 0,0 0,0 -0,3 -0,4 

Resu ltat enligt balanskrave t 6,7 4,9 19,4 3,0 

Att återställa fr tidigare å r 0,0 -10,4 0,0 0 ,0 

Ack resultat att åt e rställ a 0,0 -5,5 19,4 0,0 

2 

Rearesultat om 0,4 mkr ingår i resultatet, varför 
balanskravsresultatet för bokslutsperioden uppgår 
till + 3,0 mkr. Således har balanskravet uppfyllts för 
den enskilda bokslutsperioden. 

Kommunen har inte längre något balanskravs
underskott från tidigare år som ska återställas i det 
egna kapitalet. 

Det är viktigt att notera att engångsintäkten från 
skogsförsäljningen utgör en reavinst och därför inte 
får räknas in i balanskravet. Årsprognosen utifrån 
balanskravet är därför strax under 9 mkr i resultat 
för 2018. Engångsintäkten för skogsförsäljningen 
kan således inte, utifrån balanskravsperspektivet, 
användas till kostnader som belastar resultatet. 
Däremot innebär försäljningen en förstärkt 
likviditet som t ex användas till investeringar eller 
amorteringar framöver. 

Intäkts- och kostnadsutveckling 

Jan-apr 2015 2016 2017 

Skatteintäkts utveckling, mkr 1,4 19,2 4,3 4,3 

Skatt eint äkts utvecklin g, % 0,7 8,8 1,8 1,8 

Nettokostnads utveckli ng, mkr 5,0 15,5 -10,5 20,9 

Nettokostnads utveckl ing, % 2,4 7,2 -4,5 9,4 

Nettoförändring, mkr -3,6 3,7 14,8 -16,6 

Net toföränd ring, %-e nh ete r -1,7 1,6 6,3 

Periodens skatteintäkter (inkl. generella statsbidrag 
och utjämning) uppgick ti ll 245,7 mkr, vilket 
motsvarar en ökning med 4,3 mkr (1,8%) jämfört 
med motsvarande period förra året. Detta är en 
förhållandevis normal ökningstakt. I tabellen kan 
särskilt noteras den extraordinärt höga 
ökningstakten som var 2016 (på grund av 
framförallt extra statsbidrag). 

Periodens nettokostnader i verksamheten har ökat 
kraftigt jämfört med förra året. Ökningen uppgår till 
ca 21 mkr, vilket dels är en högre ökningstakt än 
normalt och dels är en avsevärt högre än nivå än 
förra året, då nettokostnaderna minskade under 
första tertialet. 

I årsprognosen för 2018 beräknas nettokostnaden 
öka med 34,9 mkr jämfört med det verkliga utfallet 
för 2017, medan motsvarande siffra för 
skatteintäktsökningen är 16,6 mkr. I bokslutet för 
2017 var ökningen av nettokostnaderna 24,1 mkr 
jämfört med året före, medan skatteintäktsökningen 
var 14,0 mkr. 

Det kan således konstateras att ökningstakten för 
verksamhetens nettokostnader är större än 
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ölmingstakten för skatteintäkterna, vilket leder till 
successivt lägre resultatnivåer. 

I prognossiffrorna har engångsintäkten för 
skogsförsäljningen betraktats som 
jämförelsestärande post och därmed inte påverkat 
verksamhetens nettokostnader. 

Finansiella poster 

2015 2016 

Finansiella intäkter 0,8 0,9 

Finansie lla kostnader 1,4 1,1 

Finansnetto -0,6 -0,2 -0,1 

Periodens finansnetto är något förbättrat jämfört 
med samma period förra året. De lägre 
räntekostnaderna beror i första hand på amortering 
av låneskulden och en sänkt genomsnittlig ränta på 
lånen. 

Årsprognosen för finansnettot visar ett överskott 
om 1,6 mkr till följd av amorteringar och sänkt 
räntenivå för lånen. 

Investeringar 

2015 2016 2017 

Investeringar jan-apr, mkr 38,3 6,6 4,3 2,8 

Sjä lvfinansieringsgrad, % 44 268 737 569 

Investeringar/avskrivn ingar,% 378 52 36 22 

Investeringar helår, mkr 73,1 23,5 29,9 48,1 

lnvesteringsbudget, mkr 79,6 35,7 40,0 55,7 

Under årets första fyra månader har investeringarna 
uppgått till låga 2,8 mkr. Investeringsbudgeten 
uppgår till 55,7 mkr efter fullmäktiges tilläggs
budgetering av investeringsmedel om 8,9 mkr 
avseende investeringsmedel som inte förbrukades i 
2017 års budget. Periodens låga förbrukning 
innebär att endast ca 5% av budgeten har förbrukats 
under bokslutsperioden. Motsvarande siffra för 
samma period förra året var 11 %. 

Det låga investeringsutfallet innebär att målet om 
självfinansiering har uppfyllts med mycket god 
marginal, då summan av resultat och avskrivningar 
är betydligt högre än investeringsnivån. 

Det är av stor vikt att den planerade investerings
budgeten genomförs varje år. Då en stor andel av 
budgeten avser underhåll av kommunens 
anläggningstillgångar innebär en oförbrukad 
investeringsbudget att en underhållsskuld byggs 
upp för framtiden. 
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Årsprognosen visar en berälmad investeringsnivå 
om ca 48 mkr, vilket motsvarar 86% av budgeten. 

Soliditet 

Per 30 april 2015 2016 2017 

Soliditet enligt bala nsrä kni ng 47,7 46,6 50,5 53,0 

Förändringtillgångar, % 17,7 2,5 5,1 -3,0 

Förändring eget kapital,% 1,6 0,2 14,0 1,8 

Soliditet inkl samtliga 

pensionsförpliktelser, % 5,9 7,8 15,2 18,2 

Soliditeten (enligt balansräkningen) uppgick 30 
april till 53,0%, vilket innebär en ökning med 2,5 
procentenheter jämfört med samma tidpunkt förra 
året. Den relativt kraftiga ölmingen beror i första 
hand på den låga investeringsnivån och den 
minskade skuldsättningen under bokslutsperioden. 
Vid årsskiftet var soliditeten 50,3%. 

Soliditeten räknad inklusive samtliga 
pensionsåtaganden uppgick 30 april till 18,2%, 
vilket innebär en ökning med 3,0 procentenheter 
jämfört med samma tidpunkt förra året. Vid 
årsskiftet var samma soliditetsmått 16,6%. Förutom 
ovanstående faktorer påverkas detta mått även 
positivt av att ansvarsförbindelsen för pensioner har 
minskat under perioden till följd av 
pensionsutbetalningar. 

Skuldsättning 

Per 30 april 2015 2016 2017 2018 

Låneskuld, mkr 195,0 185,0 185,0 150,0 

Ge nomsn vägd ränta,% 2,25 1,60 1,59 1,21 

Anta l kreditgivare 1 1 1 

Under bokslutsperioden har gjorts amortering av 
lån med 10 mkr. Låneskulden uppgick därmed till 
150 mkr per 30 april, vilket innebär en sänkt nivå 
jämfört med både årsskiftet (-10 mkr) och samma 
tidpunkt förra året (-35 mkr). 

1! 

Av låneportföljens 150 mkr har 110 mkr (eller 
73%) fast ränta med olika löptid 0-7 år, medan 40 
mkr (eller 27%) har rörlig ränta. Genomsnittlig 
vägd ränta var 3 0 april 1,21 %, vilket är en lägre 
nivå än motsvarande tidpunkt förra året då 
genomsnittsräntan var 1,59%. Samtliga lån i 
låneportföljen är placerade hos Kommuninvest AB. 

Amortering av ytterligare 10 mkr är planerad i 
augusti månad, då lån med motsvarande belopp 
löper ut. 
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Risk och kontroll 

Kassaflöde och likviditet 

Pe r 30 april 2015 2016 

Likvida mede l, mkr 

Ka ssa likviditet% 

47 ,8 58,7 

73 71 

Periodens kassaflöde uppgick till -29,5 mkr, vilket 
bland annat förklaras av genomförd am011ering (10 
mkr) samt utbetalning av avgiftsbestämda 
pensionsavgifter i mars månad ( 17 mkr). 

De likvida medlen uppgick den 30 april till 97,9 
mkr (119,1 mkr), varav 29,4 mkr (39,1 mkr) utgör 
nettoskuld till kommunens koncernbolag avseende 
del i koncernkonto. Vid årsskiftet uppgick de 
likvida medlen till 127,4 mkr. 

Kassalikviditeten uppgick den 30 april till 90%, 
vilket innebär en något lägre nivåjämfö11 med 
motsvarande tidpunkt förra året (97%). Jämfört med 
årsskiftet är kassalikviditeten oförändrad (90%). 

Som nämnts tidigare är en amo11ering om 10 mkr 
planerad i augusti , då lån på motsvarande belopp 
löper ut. 

Pensionsförpliktelser 

Per 30 a ril. Mkr. 2015 2016 2017 2017 

Pe nsionsa vsättningi BR 5,0 7,6 7,5 7,6 

Ansvarsförbinde lse tidigare 

pe nsionssystem (före 1998) 321,0 305,8 292,3 280,1 

Summa 326,0 3 13,4 299,8 287 7 

De totala pensionsåtagandena uppgick den 30 april 
till 288 mkr, vilket är ca 12 mkr lägre än vid 
motsvarande tidpunkt förra året. Minskningen beror 
på utbetalningar av pensioner under perioden. Vid 
årsskiftet uppgick de totala pensionsåtagandena till 
ca291 mkr. 

Borgensåtaganden och optionsavtal 

Per 30 ap ril. Mkr. 2015 2016 2017 2018 

Borgensåtaganden 

Egna bolag och stifte lser 547,3 547,0 548,0 531,8 

Föreningar 5,7 4,3 i. u 3,3 

Egna hem 0,2 0,2 i.u 0,0 

Summa 55 3,2 551,5 548,0 535,1 

Avta I om hyresoption 3,6 2,8 2,0 11 

Kommunens totala borgensåtaganden mot de egna 
företagen har per den 30 april minskat med ca 16 
mkr jämfört med samma tidpunkt förra året, vilket i 
första hand beror på Tufabs amorteringar under 
förra året. Jämfört med årsskiftet har de totala 
borgensåtagandena minskat med 0,2 mkr. 
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Inga nya eller avslutade åtaganden har genomförts 
under bokslutsperioden. 

Budgetföljsamhet (prognos) 

mkr 2015 2016 2017 2018 

Budgete rat resultat 5,1 3,8 14,7 11,5 

Avvikelse mot budget: 

Kommunstyrelsen centr mede l 4,6 0,7 1,8 3,'Z 

Kommunstyrelsen (KLF) 0,6 2,0 5,8 -3,0 

Samhä ll sbyggnadsnämnd 2,3 2,7 1,2 

Kultur-och fr itidsnämnd 

Miljö-och byggnadsnämnd 0,0 

Bi ldningsnämnd (fd BUN) --0,3 2,6 0,9 --0,5 

Vård-o Omsorgsnämnd (fd SN) -13,5 -0,8 1,6 0,0 

Ta xefinansierad verksamhet 1,6 -1,0 -2,8 0,0 

Skatteintäkter --0,6 24,8 -2,0 -2,2 

Finans netto 4,2 3,8 --0,6 1,6 

Finansiering och övrigt -9 ,9 -2,2 3,4 21,0 

Summa årets resultat -5,9 36,4 24,0 32,1 

Resultatprognosen för helåret 2018 uppgår, som 
nämnts tidigare, till + 32, 1 mkr, medan budgeterat 
resultat uppgår ti ll + 11,5 mkr. Det kraftiga 
överskottet beror, som också nämnts tidigare, på 
engångsintäkt från försäljning av skogsfastigheterna 
i Vieboda (23 mkr), en post som inte är budgeterad 
i resultaträkningen. Den underliggande prognosen, 
dvs exklusive engångsintäkten, uppgår till +9,1 
mkr, vi lket motsvarar en nivå strax under 
budgeterad nivå (-2,5 mkr). 

De större budgetavvikelserna kan sammanfattas 
med följande poster: 

• Reavinst försäljning av skog +23 mkr 
( engångsintäkt) 

• Skatteintäkter -2,2 mkr 
• Nämnder -3,5 mkr 
• Centrala budgetmedel och finansiering 

+3,3 mkr 

Av underskottet för skatteintälderna (-2,2 mkr) 
förklaras ca -0,4 mkr av att det slutliga extra 
statsbidraget ("välfärdsmiljarderna") för 2018 blev 
lägre än de preliminära uppgifterna. Den övriga 
delen (-1,8 mkr) beror på försämrad 
slutavräkning/skatteprognos sedan fullmäktiges 
budgetbeslut i september 2017. 

Summan av nämndernas prognoser visar ett 
underskott mot budgeten på -3,5 mkr. Detta innebär 
att målet om balans i nämndernas budgetar för 
närvarande inte ser ut att uppfyllas på totalnivån. 
Den prognostiserade budgetavvikelsen fördelas 
enligt följande: 

• Kommunstyrelsen -3,0 mkr 
• Miljö- och byggnadsnämnden 0,0 mkr 
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• Bildningsnämnden -0,5 mkr 

• Vård- och omsorgsnämnden 0,0 mkr 

Det förväntade underskottet för kommunstyrelsen 
är i första hand hänförbart till engångskostnad för 
avgångsvederlag om ca 2,7 mkr. Bildningsnämnden 

har av kommunstyrelsen fått godkänt att använda 
0,5 mkr av tidigare års överskott, vilket innebär att 
den aktuella underskottsprognosen ryms inom 
kommunstyrelsens beslut. 

Inom prognostiserat överskott (+3,3 mkr) för 

centrala budgetmedel och finansiering syns bl a 
överskott på finansnettot(+ 1,6 mkr) och underskott 

för pensionskostnaderna (-2,0 mkr). 

För mer analys och detaljer avseende 
budgetföljsamheten hänvisas till delårsrapportens 
nämndsberättelser samt driftsredovisningen. 

Prognossäkerhet 

mkr 2015 2016 2017 

Prognos helårsresultat, april 0,8 27,5 17,4 32,1 

Prognos helå rsresultat, a ug -13,8 23,1 19,4 

Slutlig utfa ll resultat -5,9 36,4 24,0 

Uppföljning av prognossäkerheten kan göras först i 
årsbokslutet. 

Finansiella målsättningar 

I november månad 2013 fastställde kommun
fullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hus
hållning. Riktlinjerna innehåller långsiktiga 
finansiella mål som ska leda till god ekonomisk 
hushållning i Tingsryds kommun och vara styrande 

vid beslut om budget och andra ärenden av 

ekonomisk betydelse. De finansiella målen är: 

1. Årets resultat ska långsiktigt uppgå till 
minst 2% av skatteintäkter och utjämning. 
Resultatet ska aldrig understiga 1 % 
(miniminivå). 

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 
bokslutsperioden respektive helårsprognosen: 
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2015 2016 2017 

Resultat% av skatter o utjämn 

Fastställt mål 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Utfal l januari-april 3,1% 2,1% 8,2% 1,4% 

Uppfyllt ja nua ri-a pril Ja Ja Ja Nej 

Utfa ll hel år -0,9% 5,1% 3,3% 4,3% 

Uppfyllt helår Nej Ja Ja Ja 

Självfinansiering investeringar,% 

Faststä llt mål 100% 100% 100% 100% 

Utfall januari -a pril 44% 268% 737% 569% 

Uppfyll t januari-april Nej Ja Ja Ja 

Utfa ll helår 40% 311% 203% 146% 

Uppfyllt helår Nej Ja Ja Ja 

Minskning av låneskuld, mkr 

Fa stställt mål <0 <0 <0 <0 

Utfall januari-apri l 25 -15 0 -10 

Uppfyllt ja na ri-a pril Nej Ja Nej Ja 

Utfall he lår 30 -15 -25 -20 

Uppfyllt helår Nej Ja Ja Ja 

Det långsiktiga resultatmålet om 2% har inte 
uppfyllts för bokslutsperioden (1,4%). Dock 
uppfyllas miniminivån l %. I årsprognosen uppfylls 

det långsiktiga resultatmålet med god marginal tack 

vare engångsintäkt från skogsförsäljning ( 4,3%). 
Det underliggande resultatet, d v s exklusive 
engångsintäkten, uppgår i prognosen till 1,2%, 
vilket innebär att miniminivån uppnås men inte det 

långsiktiga målet. 

Målen om självfinansiering av investeringar och 
minskning av låneskuld uppfylls i både 
delårsbokslut och årsprognos. 

Koncernföretagen 

Koncernföretagen redovisar följande resultat (före 
bokslutsdispositioner) för bokslutsperioden samt 
prognos för helåret 2018: 

mkr 

Resultat f bokslutsdisp, jan-apr 

Tingsryds Energi AB 

Tingsryds Utv o Fastighets AB 

Tingsrydsbostäder AB 

Stiftelsen Tingsrydsbostä der 

Tingsryds Industristiftelse 

Tingsryds Kommunföretag AB 

I Resultat, prognos helår 2018 

Tingsryds Energi AB 

Tingsryds Utvo Fastighets AB 

Tingsrydsbostäder AB 

Stifte lsen Kommunhus 

Tingsryds In dustristifte Is e 

Tingsryds KommunföretagAB 

2015 

3,9 

-0,2 

0,3 

0,8 

-0,2 

0,2 

2016 2017 

4,2 3,6 3,8 

0,7 0,3 -1,4 

0,2 0,5 0,5 

0,7 1,0 3,1 

-0,4 -0,6 -0,2 

-0,1 0,0 -0,1 

3,2 

-1,7 

0,2 

6,2 

Som framgår i tabellen redovisas negativt resultat 
för årets första fyra månader för Industristiftelsen, 
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Tufab och Tikab, medan övriga företag uppvisar 
positiva resultat. I prognosen för helåret visar 
Industristiftelsen och Tufab negativa resultat, varav 
Tufabs underskottsprognos uppgår till ett större 
belopp (-1,7 mkr). Det kan därmed konstateras att 
Tufabs utmaningar avseende ekonomin består. 
Förra året gjordes ägartillskott om 6 mkr från 
moderbolaget för att möta nedskrivning av 
fastigheter i Tufab. 

I nedanstående tabell redovisas de helägda 
företagens externa låneskuld: 

mkr, per 30 apri l resp år ,. 2016 ,. 2017 " 

Tingsryds Energi AB 53,0 53,0 

Tingsryds Utvo Fastighets AB 186,5 182,5 

Tingsrydsbostäder AB 39,0 44,0 

Stiftelsen Ti ngsrydsbos t ä der 248,1 248,2 

Tingsryds Industristiftelse 15,0 15,0 

Ti ngs ryds KommunföretagAB 0,0 0,0 

Tot alt 541,6 542,7 

2018 

53,0 

167,5 

44,0 

254,6 

12,0 

0,0 

531, 1 

Det kan konstateras att företagens låneskuld per 30 
april har minskat med ca 12 mkr jämfört med 
samma tidpunkt förra året, vilket i första hand beror 
på Tufabs amorteringar under 2017. Jämfört med 
årsskiftet har inga förändringar skett avseende 
företagens låneskulder, d v s varken nyupplåningar 
eller amorteringar har gjorts under 
bokslutsperioden. 

För mer detaljerad redovisning av företagens 
ekonomi och verksamhet hänvisas till företagens 
egna de/årsrapporter, vilka hanteras som egna 
ärenden i kommunstyrelse och kommunfitllmäktige. 

Tingsryd 2018-06-01 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

6 
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REsUL TATRÄKNING KOMMUNEN (tkr) 
Jan-Apr Jan -Apr Årsbudget 

2018 2017 2018 % 

Verksamhetens intäkter 76 064 79 777 192 926 39,4% 

Verksamhetens kostnader -306 009 -289 241 -885 881 34,5% 

Avskrivningar -12513 -12 134 -38 469 32,5% 

Verksamhetens nettokostnader -242 458 -221 598 -731 424 33,1% 

Skatteintäkter 163 318 160 881 495 064 33,0% 

Generella statsbidrag och utjämning 82 407 80 576 247 505 33,3% 

Finansiella intäkter 892 924 4 200 21,2% 

Finansiella kostnader -719 -1 034 -3 800 18,9% 

Resultat före extraordinära poster 3 440 19 749 11 545 

Jämförelsestärande poster 

Periodens resultat 3440 19 749 11 545 

KASSAFLÖDESANAL YS KOMMUNEN (tkr) 

Jan-Apr Jan -Apr Årsbudget 

2018 2017 2018 

Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster 3 440 19 749 11 545 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -149 -138 0 

Avskrivningar 12 513 12 134 38 469 

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar -354 -260 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital 15 450 31 485 50 014 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

löpande verksamhet 

Minskning/ökning av kortfristiga fordringar -498 49 151 0 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -31 952 -40 408 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -17 000 40 228 50 014 

lnvesteringsverksamheten 

Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar -2 802 -4 328 -55 708 

Förvärv av aktier och andelar 0 0 0 

Erhållna investeringsbidrag 262 0 0 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 354 260 15 000 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2186 -4068 -40 708 

Finansieringsverksamheten 

Minskning/ökning av långfristiga fordringar 0 3 840 0 

Ianspråktagna investeringsbidrag -329 -325 0 

Ökning/minskning av långfristiga låneskulder -10 000 0 -20 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -10 329 3 515 -20 000 

PERIODENS KASSAFLÖDE -29 515 39 675 -10 694 

Likvida medel vid årets början 127 410 79 391 70 500 

Likvida medel vid periodens slut 97 895 119 066 59 806 

Specifikation: 

varav skuld till koncernföretag (koncernkonto) 29 488 39 098 

varav kommunens egna medel 68 407 79 968 

7 
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BALANSRÄKNING KOMMUNEN (tkr) 

2018-04-30 2017-04-30 2017-12-31 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 558 558 570 523 568 766 

Maskiner och inventarier 43 325 41 621 45 629 

Pågående arbeten 2 802 4 328 0 

Summa materiella anläggningstillgångar 604 685 616 472 614 395 

Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier och andelar 36 285 38 520 36 285 

Långfristiga fordringar 2 500 2 663 2 500 

Summa finansiella anläggningstillgångar 38 785 41183 38 785 

Summa anläggningstillgångar 643 470 657 655 653180 

Omsättningstillgångar 

Fordringar 62 585 51 748 62 087 

Kassa och bank 97 895 119 066 127 410 

Summa omsättningstillgångar 160 480 170 814 189 497 

SUMMA TILLGÅNGAR 803 950 828 469 842 677 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 

Eget kapital 

Ingående balans 422 867 398 885 398 885 

Periodens resultat 3 440 19 749 23 982 

Summa eget kapital 426 307 418 634 422 867 

Avsättningar 

Avsättningar till pensioner 7 571 7 543 7 720 

Avsättning fond Elsemålatippen 12 584 12 584 12 584 

Summa avsättningar 20155 20127 20 304 

Skulder 
Långfristiga skulder 178 230 213 832 188 296 

Kortfristiga skulder 179 258 175 876 211 210 

Summa skulder 357 488 389 708 399 506 

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OSKULDER 803 950 828 469 842 677 

Ansvarsförbindelser 

Ansvarsförbindelse pensioner 280 065 292 299 282 801 

Borgensåtaganden inkl statliga bostadslån 535 129 i.u. 535 331 

Avtal om hyresoption 1120 1 960 1 400 

Soliditet 53,0% 50,5% 50,2% 

Kassalikviditet 89,5% 97,1% 89,7% 

Res i % av skatteintäkter o utjämning 1,4% 8,2% 3,3% 

Soliditet inkl pensioner 18,2% 15,2% 16,6% 
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DRIFTREDOVISNING 2018 (tkr) 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen centrala medel 

Kommunledningsförvaltning 

Räddningstjänsten (RÖK) 

Summa kommunstyrelsen 

Nämnder 

Miljö- och byggnadsnämnd 

Bildnings nämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

Summa nämnder 

Fullmäktige inkl revision 

Jävsnämnd 

Taxefinansierad verksamhet 
VA-verksamhet 

Renhållningsverksamhet 

Resultatutjämning taxefin. verksamhet 

Summa verksamhet 

Övriga centrala poster 

Anslag för oförutsett (KS) - tillfälligt 2018 

Utvecklingspott KSAU 

Social investeringsfond KS 

EU-verksamhet central pott KS 

Löneökningar 2017 (12 mån) 2018 (9) 

Pensionsutbetalningar 

Kapitalkostnader 

Internränta från VA 

Avskrivningar 

övriga centrala poster 

NETTO KOSTNAD 

Skatteintäkter 
Skatteintäkter, gs och utjämning 

Finansnetto 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Summa finansnetto 

SUMMA RESULTAT 

Jämförelsestörande poster: 

Försäljning av skog (Vieboda) 

SUMMA RESULTAT 

Resultat i % av skatteintäkter, gs och utj exkl jfr-post 

Resultat i % av skatteintäkter, gs och utj inkl jfr-post 

Budget2018 

Fullmäktige 

-1 111 

-122 179 

-14 419 

-137 709 

-4 505 

-272 058 
-281 561 

-558 124 

-2 009 
-76 

-513 
-501 

1 014 

-697 918 

-700 

-2 000 
-2 000 

-664 

-23 876 
-15 500 

47 703 
2 000 

-38 469 

0 

-731 424 

742 569 

4200 

-3 800 
400 

11 545 

0 

11 545 

1,6% 

1,6% 

• TB = tilläggsbeslut t ex omorganisation, utfördelning löneökningsmedel 

TB* 

-6 094 

-6 094 

2 533 

1 204 
861 

4 598 

76 

-1 420 

1 420 

0 

0 

0 

0 

9 

Årsbudget 

2018 

-1 111 

-128 273 

-14 419 

-143 803 

-1 972 

-270 854 
-280 700 

-553 526 

-2 009 
0 

-513 
-501 

1 014 

-699 338 

-700 

-580 
-2 000 

-664 
-23 876 

-15 500 
47 703 

2 000 
-38 469 

0 

-731 424 

742 569 

4 200 
-3 800 

400 

11 545 

0 

11 545 

1,6% 

1,6% 

Redov 

jan-april 

-279 

-41 992 

-4 838 

-47 109 

-550 

-97 853 
-95 203 

-193 606 

-417 
0 

-2 453 
-1 712 
4165 

-241 132 

0 

0 
0 
0 
0 

-7 296 
15 322 

659 
-12 513 

2 502 

-242 458 

245 725 

892 
-719 
173 

3440 

0 

3440 

1,4% 

1,4% 

% 

25% 

33% 

34% 

33% 

28% 

36% 
34% 
35% 

21% 

34% 

0% 

0% 
0% 
0% 
0% 

47% 
32% 
33% 
33% 

33% 

33% 

21% 
19% 
43% 

0 

Prognos 

helår 2018 

-811 

-131 225 

-14 514 

-146 550 

-1 972 

-271 404 
-280 700 
-554 076 

-2 009 

-513 
-501 

1 014 

-702 635 

-700 

-580 
-1 000 

-100 
-22 000 
-17 500 
47 703 

1 977 

-38 469 
0 

-733 304 

740 383 

4 200 
-2 200 
2 000 

9 079 

23 000 

32 079 

1,2% 

4,3% 

Prognos 

avvikelse 

300 

-2 952 

-95 

-2 747 

0 

-550 
0 

-550 

0 
0 

0 
0 
0 

-3 297 

0 

0 
1 000 

564 
1 876 

-2 000 
0 

-23 
0 
0 

-1 880 

-2 186 

0 
1 600 
1 600 

-2 466 

23 000 

20 534 
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lnvesteringsredovisning delår 1 2018 

KF-Budget överfört fr Årsbudget Utfall Förbrukning av Prognos Prognostiserad 

tkr 2018 2017 2018 2018 awikelse 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Förfogande för investeringar 6 000 6 000 0 6 000 0% 5000 1 000 

Summa kommunfullmäktige 6 000 0 6 000 0 6 000 0% 5 000 1 000 

KOMMUNSTYRELSE - KLF 

E-tjänster och IT-stöd 3 000 2 770 5170 0 5170 0% 1 000 4170 

Cenlrala IT-investeringar 3 250 3 250 431 2 819 13% 3 250 0 

Inventarier och övrigt 700 700 61 639 9% 700 0 

Infrastruktur 6 000 1 709 7 709 377 7 332 5% 7 709 0 

Fordon och maskiner 500 500 45 455 9% 500 0 

Energisparåtgärder 5 000 5 000 0 5 000 0% 5000 0 

Fastighetsinvesteringar- ny-, till- och ombyggnad 0 1 907 1 907 0 1 907 0% 1 907 0 

Fastighetsinvesteringar- reinvesteringar (underhåll) 6 200 6 200 199 6 001 3% 6 200 0 

Renhållningsverksamhet 300 400 700 0 700 0% 700 0 

VA-verksamhet 12 000 2152 14152 1 582 12570 11% 14152 0 

Summa kommunstyrelse 36 950 8 938 45 288 2 695 42 593 6% 41118 4170 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND 

E-tjänster och IT-stöd 0 600 0 600 0% 600 0 

Summa miljö- och byggnadsnämnd 0 0 600 0 600 0% 600 0 

BILDNINGSNÄMND 
Inventarier och övrigt 3 000 3 000 0 3 000 0% 1 200 1 800 

Summa bildningsnämnd 3 000 0 3 000 0 3 000 0% 1 200 1 800 

VÅRD- & OMSORGSNÄMND 

Inventarier och övrigt 820 820 107 713 13% 820 0 

Summa vård- & omsorgsnämnd 820 0 820 107 713 13% 820 0 

TOTALT 46 770 8 938 55 708 2 802 52 906 5% 48 738 6 970 

10 
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Kommunens finansverksamhet delår 1 2018 

Sammanställning 2018-01-01 2018-04-30 

LIKVID 131461849 98406 701 

LÅNESKULD 160000000 150 000 000 

Likvid .& Skuld[!ortfölj [!er mot[!art ID: 
Banksaldo Motpart Instrument Belopp 

TINGSRYDS KOMMUN 68406 701 KOMMUNINVEST Reverslån 150 000 000 

Outnytt;jade krediter 

SWEDBANK 30 000 000 

98406701 150 000000 

Borgensåtagande Kr 

Låntagare Lån KOMMUNINVEST SWEDBANK HANDELSBANKEN SPARB. EKEN CHECKKREDIT 

STIFTELSEN TINGSRYDSBOSTÄDER 251275 000 228 000 000 23 275 000 15 000 000 

TUFAB 167 469 000 167 469 000 

TEAB 53 000 000 53 000 000 

TINGSRYDSBOSTÄDER AB 44000000 44000 000 

TINGSRYDS INDUSTRISTIFTELSE 12 000 000 12 000 000 1000 000 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Ö:a KRONOBERG 4070 000 4 070 000 

EK. FÖR- BOLHALLEN I TINGSRYD 1420000 1420000 

TINGSRYDS SKYTTEFÖRENING 139 000 139 000 

TINGSRYDS RID- OCH KÖRKLUBB 60000 60000 

TINGSRYDS AIF 1696000 1696 000 

535129 000 508539 000 26451000 0 139000 16000000 
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Rapporteringsdag 

RISKHANTERING 

Kapitalbindning 
60% -,---------------------------

50% +-- -------------------------

40% +--'1.-------------------------

30% +-----½------------------------

20% -i--, ---,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:~----------
10% 

0% +------------------..... ---.---.----, 
-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% 

l<ommunen 50% 0% 17% 17% 17% 0% 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 Snitt 

Max 40% 30% 30% 30% 20% 4,00 

M in 20% 10% 10% 10% - 2,00 

l<ommunen 50% 17% 33% 0% 0% 1,87 

Normal 30% 20% 20% 20% 10% 3,00 

12 

2018-04-30 

- Max 

--Min 

--Kommunen 

7-8 år 8-9 år 9-10 år 

25% 25% 25% 

0% 0% 0% 

0% 0% 0% 

--Max 

--Min 

--Kommunen 

- Normal 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. KS har ansvar 

för: 

• den sammantagna verksamhetens utveckling och ekonomi 

• ledning och samordning av kommunkoncernen 

• uppsikt över kommunens nämnder och företag (uppsiktsplikt) 

• samordning av arbete för att förverkliga kommunens vision 

Kommunstyrelsen har även verksamhets- och budgetansvar för 

kommunledningsförvaltningen och dess verksamheter. Från den 1 april 2017 består 

förvaltningen av avdelningarna: 

• Kansliavdelning 
• Utvecklingsavdelning 
• Ekonomiavdelning 
• Personalavdelning 
• Arbete- och lärandeavdelning 
• Teknisk avdelning 

2 Omvärldsanalys 

Det första kvartalet 2018 har fortsatt med högkonjunktur i landet. Vissa tecken tyder på att 

bostadsmarknaden nu börjar plana ut nationellt men företagen fortsätter göra investeringar 

och har ett högt kapacitetsutnyttjande. Exportindustrin går bra och sysselsättningen fortsätter 

att öka. Arbetslösheten är på en mycket låg nivå men gruppen nyanlända, funktionsnedsatta 

och personer utan gymnasieutbildning har en mycket högre arbetslöshet än andra grupper. 

Företagen signalerar att man har stora orderingångar samtidigt som det är fortsatt svårt att 

rekrytera rätt kompetens. Andelen företagare är relativt högt i Tingsryds kommun, dryga 9% 

av befolkningen driver ett företag eller sitter i en bolagsstyrelse. När det gäller företagandet 

hade kommuen en nettotillväxt på 2,8% under 2017. 

Stor osäkerhet råder för närvarande internationellt. Antalet konflikter i världen har minskat 

samtidigt som oro råder vad gäller USA-Saudiarabien-Iran, Syrien, den region som brukar 

kallas Sahel (Senegal, södra Mauretanien, Mali, Burkina Fasa, södra Niger, nordöstra Nigeria, 

Tchad och Sudan) och Ryssland för att nämna några. Terrorismen fortsätter att skapa oro 

liksom klimatförändringar och miljöhot. Tingsryd är en del av världen och även om vi inte 

upplever dessa hot på nära håll så hänger vi ihop med resten av världen. Vi tar och har tagit 

emot flyktingar från oroshärdar, våra företag exporterar och importerar till andra länder, vi 

påverkas av säkerhetspolitik, miljöfrågor och allt annat. Vi kan inte se Tingsryd som en 

isolerad enhet utan måste tänka globalt. Sveriges medlemsskap i EU och det skärpta 

säkerhetsläget är saker som påverkar oss även lokalt. Vilken effekt Brexit får för 

Tingsrydsföretagen ärt.ex. en fråga vi ännu inte har svaret på. 

En ny kommunallag trädde i kraft 1 januari 2018. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 
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3.1.1 Medborgare 

-
Tillgänglighet och gott bemötande är ledord för hur Tingsryds kommun vill att medborgare 

skall uppfatta kommunen. Genom Medborgarkontoret finns en väg in i kommunen vare sig 

det gäller telefonsamtal eller personliga besök. Under bokslutsperioden har strukturerat arbete 

med digitalisering/e-tjänster påbörjats, vilket på sikt skall öka tillgänglighet och säkerställa 

korrekt och snabb handläggning av olika frågor. 

Under vintern och våren har arbete med förberedelse av hösten allmänna val pågått. Likså har 

arbetet med förberedelser för införande av den nya dataskyddsförordningen som bättre skall 

tillvarata medborgares intressen och integritet tagit mycket resurser i anspråk i de olika 

verksamheterna. 

Ökad sysselsättning är ett av delmålen och arbetslösheten i Tingsryds kommun är under första 

kvartalet mycket låg förutom i gruppen nyanlända, funktionsnedsatta och unga utan 

fullständig gymnasiekompetens. 

Hos arbete- och lärandeavdelningen har under perioden arbetats med förberedelser för 

uppstart/införande av en arbetsmarknadenhet. Underlag för inriktningsbeslut avseende 

inrättande av en familjecentral har tagits fram. Arbete- och lärandeavdelningen har i 

samverkan med bildningsförvaltningen arbetat med förberedelser för projektet Barnens bästa i 

Tingsryd med fokus på förebyggande insatser för barn och unga. Projektet startar 1 augusti 

och finansiering sker från kommunens sociala investeringsfond. 

Medborgarundersökning är beställd och kommer att genomföras under hösten. 

3.1.2 Samhälle 

-
I Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimat har resultatet för Tingsryd sjunkit ytterligare 

inom en del områden och i det sammanfattande omdömet har vi nu fått betyget 2, 71 mot förra 

årets 2,86. Snitt i Kronobergs län är 3,68. Främst handlar det att ta tag i ett långsiktigt arbete 

med hur vi bemöter företag som är i kontakt med oss, att försöka korta handläggningstiderna 

och att få en större förståelse för företagarnas villkor. Under året kommer bland annat Bygg

och miljöhandläggare att via en enkät fråga de företag som fått beslut från dem om hur de 

uppfattat bemötande, handläggningstider, information, rättssäkerhet och hur nöjd man är med 

det beslut man fått. 

Kommunfullmäktige antog i april en näringslivsstrategi, som innebär att man kan påbörja ett 

långsiktigt arbete mot att förbättra företagens syn på kommunen. För att klara att göra detta 

krävs förstås att vi har medarbetare på plats, inte minst vad gäller både myndighetsutövning 

och upphandling. Likaså att samverkan över avdelnings- och förvaltningsgränser fungerar. 

Kommunens nya bidragssystem för föreningarna har sjösatts och de första bidragen har 

beviljats under vintern/våren. 

Under perioden har utveckling av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar haft stort 

politiskt fokus med motioner, skrivelser och utredningar. Anläggningar som diskuteras är 

bland annat ishall/arena, bollhall Tingsryd, gymnastikbyggnad Urshult, tennishall, 

konstgräsplan och bowlinghall. 

Tekniska avdelningen har under perioden arbetat intensivt med förberedelse för 
ombyggnation av torget i Ryd. Ett förslag finns nu ute för synpunkter. Ombyggnationen 
genomförs i samarbete med trafikverket med start under andra halvåret 2018. 
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Arbete med de kommunövergripande målen om bostäder och bredband har fortgått under 

perioden genom bl a möte med bostadsförsörjningsgruppen och interna och externa 

ägardialoger med både de kommunala företagen och Wexnet. 

3.1.3 Ekonomi 

-
De kommunövergripande finansiella målen ser i prognosen ut att kunna uppfyllas även 2018. 

Resultatmålet om minst 2% klaras tack vare en stor engångsintäkt för försäljning av skog. Det 

underliggande resultatet motsvarar i prognosen 1,2%. Sammantaget har marginalerna i 

resultaträkningen minskat jämfört med de två senaste åren. Prognosen för målen om 

självfinansiering av investeringar och amortering av låneskulden är att även de kommer att 

uppfyllas för helåret 2018. 

I årets första delårsrapport ( efter april månads redovisning) för kommunstyrelsens nya 

organisation redovisas ett ekonomiskt utfall på 42 mkr i förhållande till en budget på 

128,3 mkr, en förbrukning på 32,7 % för periodenjanuari till april. Riktpunkten för april är 

33,3 % förbrukning. Den högre förbrukningen för gemensamt (KC) förklaras i huvudsak av 

engångskostnader avseende avgångsvederlag för kommunchef, vars anställning avslutades 

efter överenskommelse i februari enligt beslut i kommunstyrelsen. Totalt sätt understiger dock 

förbrukningen riktpunkten för april, vilket är positivt. 

Kommunstyrelsens helårsprognos för år 2018 uppgår sammanlagt till ca - 3 mkr (-2,952 mkr) 

i negativ avvikelse jämfört mot budget. Prognosen för respektive avdelning framgår av 

tabellen nedan. Budgetavvikelsen är hänförlig till, och förklaras i huvudsak av följande på 

avdelningsnivå. 

Gemensamt (KC) avvikelse - 2,3 mkr: Underskottet avser avgångsvederlag för kommunchef 

enligt ovan. Överenskommelsen omfattar 24 månadslöner vilket motsvarar en engångskostnad 

om ca 2,9 mla inklusive sociala avgifter och sparad semester. Denna kostnad har nu belastat 

2018 års resultat för perioden med engångseffekt. Den sammanlagda prognosavvikelsen för 

hela avdelningen gemensamt (KC) bedöms dock bli något bättre - 2,3 mkr, kopplat till en 

uppskattning om när ny kommunchef tillträder. 

Arbete och lärande avvikelse - 1,2 mkr: Sammanfattningsvis finns det förutsättningar för att 

avdelningen arbete och lärande kan redovisa en budget i balans, men i denna första 

delårsrapport redovisas en negativ budgetavvikelse på - 1,2 mkr hänförlig till IFO vuxen, som 

redovisar ett befarat underskott på ca -2, 1 mkr i kostnader jämfört budget fram till årets slut. 

IFO vuxen brottas med höga kostnader för missbruksvården där L VM-placeringar är den 

största orsaken. Även antalet frivilliga placeringar på HVB-hem och familjehem är högt, samt 

kostnader för försörjningsstöd. Positiva budgetavvikelser redovisas för Vuxenutbildningen i 

Tingsryd på ca+ 0,6 mkr samt för central administration på+ 0,3 mkr, vilket förbättrar 

prognosen. När det gäller IFO barn och familj görs bedömningen att det finns förutsättningar 

för att klara en budget i balans. Slutligen när det gäller Integrationen så kommer budgeten att 

klaras inom de budgetramar som har tilldelats enheten. 

Övriga avdelningar inom kommunstyrelsen; kansli, utveckling, ekonomi och personal 

redovisar sammantaget en positiv avvikelse på+ 0,55 mkr. 

Tekniska avdelningen är den största avdelningen under kommunstyrelsen sett både till 

bruttobudget och omfattning när det gäller verksamhet och personal. Avdelningen har 

ansvaret via enheter för; gata-/park, fastigheter, IT, måltider, lokalvård och stab samt 

taxefinanserad verksamhet som renhållning och VA. Den tekniska avdelningen redovisar att 

det finns möjligheter att redovisa en driftbudget i balans fram till årets slut, med ett förväntat 
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nollresultat. 

Kommunstyrelsens budgeterade investeringar uppgår till 45,3 mkr för år 2018. Större 

investeringsprojekt är inom VA-verksamheten uppgående till 14,2 mkr samt för 

fastighetsinvesteringar och reinvesteringar (underhåll) på 8,1 mkr. Även E-tjänster och IT

stöd 5,2 mkr samt energisparåtgärder 5 mkr är större investeringar under året. Förbrukade 

investeringsmedel under årets första fyra månader är låg, endast 2, 7 mkr ( 5 ,9 % ) av 

budgeterade investeringar är kostnadsförda. När det gäller E-tjänster och IT-stöd under KS 

räknar vi en relativt låg förbrukning. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

Gemensamt (KC) 1 470 3164 3 770 -2 300 

Kansliavdelning 16 037 5110 15 737 300 

Utv.avdelning 15 768 5 757 16 168 -400 

Ekonomiavdelning 7 659 2 316 7 409 250 

Personalavdelning 9 902 2 313 9 502 400 

Arbete och Lärande 46 651 13 527 47 853 -1 202 

Teknisk avdelning 30 786 9 805 30 786 0 

Totalt 128 273 41 992 131 225 -2 952 

Investerings budget 

Kod Projekt Budget Utfall period Årsprognos Prognosticer 
ad avvikelse 

90200 KS Klf E-tjänster & IT-stöd 5 170 0 1 000 4170 

9xxxx KS Klf Inventarier & övrigt 500 0 500 0 

91000 Infrastruktur 3 809 377 3 809 0 

91000 Infrastruktur - underhåll gata 3 900 0 3 900 0 

92000 Fordon och maskiner 500 45 500 0 

93000 Energisparåtgärder 5 000 0 5 000 0 

Fastighetsinvesteringar & 
94500 reinvesteringar (underhåll) 8107 198 8107 0 

90500 Inventarier och övrigt 200 61 200 0 

95000 Renhållning 700 0 700 0 

95500 VA 14 152 1 582 14152 0 

90200 Centrala IT-investeringar 3 250 431 3 250 0 

Totalt 45 288 2694 41118 4170 

KS Klf: Budgeten har utökats med 2 770 tkr från år 2017 till totalt 5 770 tkr för E-tjänsteroch IT-stöd. 

Tekniska avd: Budgeten har utökats med överflyttat investeringsbelopp från år 2017, totalt 6 168 tkr fördelat på infrastruktur 

1 709 tkr, fastighetsinvesteringar 1 907 tkr, renhållningen 400 tkr och VA totalt 2 152 tkr. 

3.1.4 Medarbetare 

-
Arbetet med att minska sjukfrånvaron är en prioriterad fråga inom medarbetarperspektivet. 
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Under våren har extra fokus lagts på rehabiliteringsåtgärder för långtidssjukskrivna. Under 

hösten planeras för en översyn av rehabiliteringsprocessen. När det gäller korttidsfrånvaron 

har det tagits fram en rutin för att minska smittspridning av vinterkräksjuka. En översyn har 

gjorts av rutiner för sjukanmälan. 

ESF-projektet om hälsopromotion som genomförs tillsammans med Älmhults kommun och 

Osbys kommun har startat upp med alktiviteter för deltagarna. Projektet omfattar ca 40 

medarbetare i Tingsryd och är ett pilotprojekt som syftar till att testa olika metoder att arbeta 

med ohälsa integrerat i den vanliga arbetsdagen. 

Rekrytering och arbete med personalförsörjning är också prioriterat område och ett nytt 

personalförsörjningprogram tagits fram. Det har gjorts en översyn av annonsering av lediga 

arbeten och kommunen har deltagit i rekryteringsmässor. För att kunna rekrytera och behålla 

medarbetare är det viktigt att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner och att kommunen 

framstår som en attraktiv arbetsgivare. 

Under våren har en medarbetarenkät genomförts och resultatet behandlas nu på 

avdelningarna. Handlingsplaner kommer att tas fram avdelningsvis under våren. 

Kommunledningsförvaltningen har under perioden haft en fortsatt relativt hög vakansgrad till 

följd av personalomsättning, dock har flera tjänster kunnat tillsättas successivt under våren. 

Rekrytering pågår för flera chefstjänster på förvaltningen: kommunchef, kanslichef, 

lokalvårdschef och måltidschef. De vakanta tjänsterna har under perioden inneburit dels en 

högre belastning på övriga chefer och medarbetare och dels att prioriteringar :fatt göras i 

verksamheten med konsekvens att delar av planerat och önskat arbete, helt eller delvis, inte 

kunnat genomföras. 

3.1.5 Process 

-
Från år 2018 är den nya politiska organisationen och förvaltningsorganisationen genomförd. 

De förändringar i den politiska organisationen som genomfördes från och med årsskiftet var 

att miljö- och byggnadsnämnd infördes, att ett plan- och näringslivsutskott infördes under 

kommunstyrelsen samt att samhällsbyggnadsnämnden upphörde. 

Kommunstyrelsen beslutade i mars månad om ett inriktningsbeslut att bilda gemensam 

överförmyndarnämnd tillsammans med Växjö, Lessebo och Alvesta kommuner från och med 

nästa mandatperiod. Likaså har kommunfullmäktige under perioden fattat slutligt beslut om 

att bilda ett gemensamt renhållningsbolag tillsammans med flertalet kommuner i länet. Arbete 

med förberedelser av dessa båda samverkansfrågor har pågått under vintern och våren och 

kommer att fortsätta under resterande del av året. 

I februari genomfördes byte av kommunens telefonväxel. Arbete med implementering av nytt 

verksamhetssystem för vård- och omsorgsförvaltningen samt individ- och familjeomsorgen 

har påbörjats under bokslutsperioden och intensifieras ytterligare i höst. Upphandling av 

diarie- och ärendehanteringssystem har genomförts under våren. Denna har dock överklagats 

och tidsplan för införande är därmed oviss i nuläget. Budgetmedel har beviljats för nytt 

verksamhetssystem för miljö- och byggnadsnämnden, framtagande av förfrågningsunderlag 

pågår. 

Strukturerat arbete med digitalisering har påbörjats i och med att tjänsten som 

utvecklingsledare bemannats från och med mars månad. Inventering av e-tjänster har gjorts 

utifrån SKL:s ske-blomlåda. Förslag till digitalisering av nämndsprocesserna och 

fullmäktige har tagits fram inför nästa mandatperiod. Förslaget behandlas av 
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kommunstyrelsen i juni. 

Utveckling av arbetet med intern kontroll har fortsatt genom bl a beslut om 

förbättringsåtgärder i processen samt en intern utbildning som genomfördes i början av maj 

månad. 

4 Framtid 

Genom arbetet med Hållbar ekonomi samt förändrad organisation för både politik och 

tjänstemän har en grund lagts för det fortsatta utvecklingsarbetet i kommunen. Dock återstår 

en lång väg för att nå målen inom många områden och under 2018 måste mycket fokus läggas 

på grundläggande kvalitetssäkring av processer och arbetssätt inom organisationen. För att 

kunna frigöra resurser för utvecklingsarbete är det av stor vikt att de grundläggande 

arbetsprocesserna fungerar tillfredsställande i organisationen. 

På kort sikt, för resterande del av året, är bland annat följande frågor prioriterade: 

• Dataskyddsförordningen 
• Rekryteringar, bl a kommunchef och kanslichef 

• Organisation för räddningstjänsten (RÖK) 
• Genomförande av allmänt val i september 

• Genomförande av handlingsplan utifrån näringslivsstrategin (företagsklimatet) 

• Planarbete till gagn för målet om fler bostäder 

• Införande verksamhetssystem IFO 
• Slutförande av upphandling diarie- och ärendehanteringssystem (överklagad) samt 

genomförande av digitalisering av nämndsprocesser och fullmäktige 

• Plan för arbetet med digitalsering och e-tjänster 

5 Sammanfattning 

På en kommunövergripande nivå syns en allmän tendens om fortsatt stora utmaningar inom 

flera av perspektiven i vår styrmodell. Strategiska frågor som framöver behöver vara i fokus i 

det kommunövergripande perspektivet är bland annat service gentemot näringsliv och 

medborgare, digitalisering, bostäder, bredband, skolresultat, integration, sjukfrånvaro, 

rekrytering/personalförsörjning och arbetsmiljö samt kvalitetssäkring av arbetsprocesser. 

Flera av de strategiska frågorna hänger ihop och påverkar varandra, det är därför av stor vikt 

att arbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv. 

6 Styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Medborgare - Dialog, demokrati och Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Inflytande-Index 

delaktighet bokslutsperioden. helhetsbedömning, 
Medborgarundersökning är Medborgarundersökning 
beställd och genomförs till hösten. 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

- Hög tillgänglighet, god Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Medborgar-Index 

information, gott bokslutsperioden. (bemötande och 
bemötande Medborgarundersökning är tillgänglighet), 

beställd och genomförs till hösten. Medborgarundersökning 

- Aktiv ledning och Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Medborgar-
samordning av den bokslutsperioden. Index, NMI 
kommunala organisationen Medborgarundersökning är 

beställd och genomförs till hösten. 

- God kvalitet i Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Brukar-Index 

verksamheten för våra bokslutsperioden. (brukarundersökningar) 
målgrupper 

... Fler i arbete eller Måttet redovisas på helårsbasis. - Arbetslöshet 18-64 år 

sysselsättning (Kolada) 

- Skapa goda uppväxt- Mäts senare i år på IFO. - Antal vårddygn i 
och levnadsvillkor institutionsvård 0-20 år 

(Kolada) 

- Antal vårddygn i 
institutionsvård från 21 år 
(egen mätning) 

Samhälle • God service och bra Resultat för Svenskt Näringslivs - Vad ger företagarna 
förutsättningar för mätning av företagsklimatet för sammanfattande 
näringslivet presenterades i maj månad och i omdöme om 

det sammanfattande omdömet företagsklimatet i 
har kommunens resultat sjunkit kommunen (Insikt) 
ytterligare, från 2,86 förra året till • Svenskt Näringslivs 2,71 i år. Snitt i Kronobergs län är 
3,68. Rankingen mellan landets ranking av kommunerna 
kommuner presenteras först till 
hösten. 

Ingen mätning har gjorts i SKL:s 
lnsiktsmätning. 

- Tingsryds kommun Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Region-Index, 
ska vara en bra plats att bokslutsperioden. NRI, 
leva och bo i Medborgarundersökning är Medborgarundersökning 

beställd och genomförs till hösten. 2017 

Ekonomi - God ekonomisk Fullmäktiges långsiktiga Resultat i % av 
hushållning resultatmål är 2%. Resultatet ska skatteintäkter och 

aldrig understiga 1 %. Utfall för generella statsbidrag 
bokslutsperioden är 1,4% och i 
helårsprognosen 4,3% inklusive • Självfinansiering av 
jämförelsestärande poster och investeringar 
1,2% för det underliggande 

• Minskning av resultatet. 

Självfinanseringsgraden uppgår låneskulden 

till 569% för bokslutsperioden och 
127% i helårsprognosen. 

Amortering av låneskuld har gjorts 
med 10 mkr under 
bokslutsperioden och beräknas i 
helårsprognosen bli 20 mkr. 
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Perspektiv Nämnds mål Kommentar Mått 

• God kostnadskontroll Kommunstyrelsens helårsprognos • Awikelse mot 

och hög prognossäkerhet för år 2018 uppgår sammanlagt till budget, kr 

inom KLF ca - 3 mkr i negativ awikelse 
jämfört mot budget. Större 
awikelser redovisas för 
gemensamt (KC) - 2,3 mkr samt 
avdelningen för Arbete och 
lärande - 1,2 mkr. 
Engångskostnader på 2,7 mkr 
belastar 2018 års resultat. 

Medarbetare • God arbetsmiljö och Den totala sjukfrånvaron i • Sjukfrånvaro för hela 

frisk personal kommunorganisationen uppgick kommunorganisation 
till 9,6% för perioden 1 januari till 
31 mars. För samma period var Sjukfrånvaro för KLF 
sjukfrånvaron för KLF 9,4%. Inga 
relevanta jämförelsetal för samma 
period förra året finns på grund av 
omorganisationen. 

Sjukfrånvaron är alltid högre 
under vintern än under resten av 
året. Den totala sjukfrånvaron i 
kommunorganisationen för helåret 
2017 uppgick till 7,4%. Målet i 
budget 2018 är 6,0%. 

Räknat för senaste 12-
månadersperioden (1 april 2017 -
31 mars 2018) uppgick 
sjukfrånvaron för hela 
kommunorganisationen till 7,7% 
och för KLF 6,4%. 

Attraktiv arbetsplats Medarbetarenkät har genomförts Hållbart 

med bra under vintern 2018. medarbetarengagemang, 

anställningsförhållanden, Resultat för index Hållbart HME (totalindex för hela 

kompetenta medarbetare medarbetarskap (HME) i hela kommunorganisation) 

och gott ledar- och kommunorganisationen blev 76, 

medarbetarskap vilket innebär en något lägre nivå Nöjd-Medarbetarindex 

än förra enkäten 2016 då HME- (totalindex för hela 

index var 77. Genomsnitt i landet kommunorganisationen) 

(för de kommuner som 
rapporterat in resultaten) var 79 Hållbart 

både år 2018 och 2016. medarbetarengagemang, 

Resultat för index Hållbart HME, för KLF 

medarbetarskap (HME) i 
Nöjd-Medarbetarindex 

kommunledningsförvaltningen 
blev 72, vilket innebär en något 

KLF 

lägre nivå jämfört med 
totalresultatet i organisationen. 

Nöjd-Medarbetar-Index för hela 
kommunorganisationen blev 3,89 
i en skala på 1-5, vilket innebär en 
i stort sett oförändrad nivå jämfört 
med förra enkäten 2016 då 
resultatet var 3,90. 

Nöjd-Medarbetar-Index för KLF 
blev 3,80. Inga relevanta 
jämförelsetal från förra enkäten 
finns på grund av 
omorganisationen. 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Process Utveckling genom Arbete med implementering av Processutveckling, 

processorienterad nytt verksamhetssystem för vård- antal processer 
verksamhet och omsorgsförvaltningen samt 

individ- och familjeomsorgen har 
påbörjats under bokslutsperioden 
och intensifieras i höst. 
Upphandling av diarie- och 
ärendehanteringssystem har 
genomförts under våren. Denna 
har dock överklagats och tidsplan 
för införande är därmed oviss. 
Budgetmedel har beviljats för nytt 
verksamhetssystem för miljö- och 
byggnadsnämnden, framtagande 
av förfrågningsunderlag pågår. 

- Tjänstegarantierna ska Systematisk mätning av - Nämndernas 
uppfyllas tjänstegarantiernas uppfyllelse måluppfyllelse gällande 

har inte gjorts. tjänstegarantier 

- God kvalitet i arbetet Mätning görs först i årsbokslutet, - Kommunstyrelsens 
med intern kontroll då kommunstyrelsen bedömer det samlad bedömning av IK 

gångna årets arbete med intern 
kontroll. Under bokslutsperioden 
har förbättringsåtgärder beslutats 
och en intern utbildning har 
genomförs. 

- Ökad digitalisering Strukturat arbete med - Antal e-tjänster 
digitalisering har påbörjats i och 
med att tjänsten som 
utvecklingsledare bemannats från 
och med mars månad . Inventering 
av e-tjänster har gjorts utifrån 
SKL:s ske-blomlåda. Förslag till 
digitalisering av 
nämndsprocesserna och 
fullmäktige har tagits fram inför 
nästa mandatperiod. Förslaget 
behandlas av kommunstyrelsen i 
juni. 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

I avdelningen för arbete och lärande ingår individ och familjeomsorg för barn och familj samt 

vuxen, vuxenutbildningen, integration- och arbetsmarknadsfrågor. 

2 Verksamhetens mål och utveckling 

2.1 Vision 

Visionen för Avdelningen Arbete och lärande är "I alla livets skeden med fokus på 

människors möjlighet". I vårt dagliga arbete innebär detta att utifrån vår värdegrund verka för 

våra kommuninvånares välmående, trygghet och självförsörjning. Genom utbildning, 

coachning, stöd och medmänsklighet får vi människor i arbete och sysselsättning. 

2.1.1 Medborgare 

-
Dialog, demokrati och delaktighet 

Integrationsvärdarnas arbete på mötesplatserna fortlöper och samarbetet med ABF är aktivt. 

Ett antal aktiviteter och föreläsningar hålls på de tre mötesplatserna i Konga, Ryd och 

Tingsryd. 

Vuxenutbildningen arbetar aktivt med att diskutera värdegrund och demokrati i 

undervisningen inte minst in SFI-undervisningen. Elevkafä genomförs där de studerandes 

åsikter och synpunkter tas till vara. 

Hög tillgänglighet, god information, gott bemötande 

Ett löpande arbete som pågått under 2018 och som kommer behöva fortgå under större delen 

av året är uppdateringar av intranät och extern webbsida. Tillsammans med kommunikatörer 

sätter vi nu grunden för arbete och lärandes egen struktur på webbsidorna, något som inte 

funnits efter omorganisationen. 

Arbete med att marknadsföra vuxenutbildningens utbildningar för kommunens medborgare 

sker på många sätt. Under våren har en marknadsföringskampanj under namnet 
Kunskapsklivet, ett samarbete med kommunerna inom nätverket Gränslöst, startat. 

Personal på mötesplatserna har skapat broschyr på arabiska som beskriver vad mötesplatserna 

kan ge för service. Information på flera språk finns på hemsidan, där finns också länkat till 

andra sidor på flera språk med information för målgruppen nyanlända. 

God kvalitet i verksamheten för våra målgrupper 

Inom IFO jobbas det nu med att säkra upp och tydliggöra arbetsprocesser med målet att 

effektivisera de insatser som görs. Vår målsättning är att det kvalitativa arbetet leder till 

förebyggande och korrekta insatser som förkortar den period klienten har kontakt med 

socialtjänsten. 

Integrationsvärdarna utbildas och rustas för att kunna stötta asylsökande och nyanlända med 

fler saker ute på Mötesplatserna. 

Fler i arbete och sysselsättning 

En arbetsgrupp har på uppdrag av utskottet för Arbete och lärande arbetat med en 

tjänsteskrivelse som syftar till att öka sysselsättningen i kommunen. Flera studiebesök har ägt 

rum i andra kommuner och samverkan med andra aktörer har lett fram till en tjänsteskrivelse 
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som presenteras i utskottet i maj. Arbetsgruppen förordar att en arbetsmarknadsenhet skapas 

som mer heltäckande och systematiskt ska verka för att få fler av kommuninvånarna i arbete 

eller sysselsättning. 

Etableringssamverkan i Kronoberg (ESK) och Perfect Match är projekt som löper på i 

samarbete med Arbetsförmedlingen. Målgrupperna är nyanlända som behöver komma 

närmare arbetsmarknaden genom bättre svenska kunskaper och ökad kunskap om den svenska 

arbetsmarknaden. 

Barnskötarutbildningen är nu i sin linda och en pedagog har anställts för att planera och 

förbereda programstart i höst. Att matcha arbetsmarknadens behov genom att skapa 

utbildningar med tydlig koppling till arbete för studenterna har blivit en tydlig 

framgångsfaktor för vuxenutbildningen. 

Projektet väninna till väninna har avslutats under april månad. Projektet har haft målgruppen 

språksvaga kvinnor med utländsk bakgrund som står långt från arbetsmarknaden. Syftet har 

varit att förbättra svenskan samt att aktivera deltagarna och får dem närmare en permanent 

sysselsättning. 

Skapa goda uppväxt- och levnadsvillkor 

Teamet för Barnens bästa i Tingsryd är nu rekryterat och verksamheten kommer att starta upp 

i samband med skolstarten till hösten. I samverkan med Bildningsförvaltningen och Vård- och 

omsorgsförvaltningen planeras en heldag i höst för berörd personal med syfte att presentera 

teamet och mer ingående informera om den Skottlandsmodell som det länsövergripande 

projektet använder som modell. 

Vi planerar att i slutet av maj hålla ett möte för samverkan mellan polis, skola och IFO barn 

och familj i det forum som benämns Trygg uppväxt i Tingsryd (TUT). 

2.1.2 Samhälle 

-
Tingsryds kommun ska vara en bra plats att leva och bo i 
Bo Bra i Tingsryd är ett §37 projekt som startades upp i februari och en tydligare målsättning 

har utformats under projektets första månader. Projektet syftar till att få ökad inflyttning av 

nyanlända, få dem att stanna kvar inom kommunen och att bosätta sig utanför tätorten 

Tingsryd. Projektet kommer även att arbeta med samarbetet och kommunikationen mellan 

nyanlända hyresgäster och privata hyresägare genom exempelvis Boskola och annat insatser 

för att öka kunskapen om bostadsmarknadens regler hos båda parter. 

Processen mot en familjecentral i Tingsryd går framåt. I samarbete med 

Bildningsförvaltningen och Region Kronoberg avses en samlokaliserad central med 

Barnavårdscentral, Mödravårdscentral, socialtjänst och öppen förskola öka det förebyggande 

arbetet mot samtliga barns trygga uppväxt. En dialog har upprättats med Region Kronoberg 

och nästa delmål är ett politiskt inriktningsbeslut som möjliggör en hållbar ekonomisk 

investering. 

God service och bra förutsättningar för näringslivet, Tingsryds kommun skall vara en 

bra plats att leva och bo i 

Önskemål från politiken och tjänstemän har framkommit gällande en tydligare struktur runt 

praktiksamordning och kontakter med näringslivet. Detta framkommer i den tjänsteskrivelse 

som utrett frågan runt ökad sysselsättning i kommunen och frågan kommer fortsätta arbetas 

med under 2018. Praktiksamordningen kommer att kopplas till den arbetsmarknadsenhet som 
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kommer att bildas och startas upp under 2018. 

2.1.3 Ekonomi 

-
Redovisat utfall för perioden januari till april 2018 

Avdelningen Arbete och lärande redovisar ett ekonomiskt utfall på 16 845 tkr i förhållande till 

en budget på 46 651 tkr, en förbrukning på 36, 1 procent för perioden januari till april. 

Riktpunkten (RP) för april är 33.3 procents förbrukning. Den högre förbrukningen för Arbete 

och lärande i förhållande till budget förklaras bland annat av att tilläggsanslag för 

lönekostnadsökningar för år 2017 med helårseffekt 12 månader ännu inte har bokats in och 

höjt budgeten i förhållande till redovisade lönekostnader för årets första fyra månader. 

Redovisat utfall och viss textkomplettering kommer att justeras i den slutliga rapporten till 

kommunstyrelsen den 18 maj då denna rapport är preliminär till utskottet den 14 maj. 

Helårsprognos för år 2018 

Helårsprognosen för år 2018 i delårsrapporten för april är inte preliminär. 

Varje ansvarig chef har redovisat sina prognoser och bedömningar över den ekonomiska 

utvecklingen fram till årets slut. Sammanfattningsvis finns det förutsättningar för att 

avdelningen Arbete och lärande kan redovisa en budget i balans, men i denna första 

delårsrapport redovisas en negativ budgetavvikelse på - 1 202 tkr hänförlig till IFO Vuxen 

som redovisar ett underskott på - 2 064 tkr i kostnader jämfört mot budget fram till årets slut. 

Positiva budgetavvikelser redovisas för Vuxenutbildningen i Tingsryd + 562 tkr samt för 

central administration m m under chefen för Arbete och lärande + 300 tkr. När det gäller IFO 

Barn och familj görs bedömningen att det finns förutsättningar för att klara en budget i balans 

men även en oro för att budgeten kan komma att överskridas. Slutligen när det gäller 

Integrationen så kommer budgeten att klaras inom de budgetramar som har tilldelats enheten. 

Sammanfattning enheterna inom Arbete och lärande 

IFO Vuxen 

IFO Vuxen brottas med höga kostnader för missbruksvården där L VM-placering är största 

orsaken. Det är generellt ett högt inföde gällande orosanmälningar och L VM anmälningar. I år 

har en placering enligt L VM gjorts och fler är förmodligen att vänta under året. Även antalet 

frivilliga placeringar på HVB-hem och familjehem är högt och förväntas bli stort. Även 

kostanderna för försörjningsstödet ökar där vi oroväckande noterar att allt fler har ett 

långvarigt behov av stöd och lång väg in på arbetsmarknaden. 

IFO Barn och familj 

Helårsprognos blir mycket osäker efter bara några månader av året men utifrån de kostnader 

för vård som är inplanerade plus visst utrymme för akuta åtgärder så klaras det inom ram. 

Personalkostnader beräknas hållas inom ram. Ensamkommandeverksarnheten täcks av statliga 

medel. Helårsprognos läggs inom budgetram. 

Vuxenutbildningen i Tingsryd 

Vuxenutbildningen har en mycket låg förbrukning i förhållande till budget, detta beror på 

följande: 

• Vakanta tjänster när det gäller svensk- och engelsklärare. 

• Ej anställt SFI-lärare då vi har en förväntad minskning av SFI-undservisningen, men 
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som inte ännu har besannats, men kommer att ske under andra halvåret. 

• Kraftigt ökade stadsbidrag för yrkesvux, ykesvux med yrkessvenska, 
lärlingsutbildning, Trineeutbildning, yrkesförarutbildning, bidrag för att utbilda 
yrkeslärare, mm. 

• Flera yrkesutbildningar som kommer att starta till hösten men som ännu ej genererat 
några kostnader. Dessa utbildningar, barnskötarutbildning och industriutbildning 
kommer innebära ökade kostnader under andra halvåret. dels i form av nya lärare och 
dels undervisningsmaterial. 

Integration 

Integrationsenhetens kostnader för flyktingmottagande och integration täcks av överförda 
medel från balansräkningen. Budgeterade och förväntade intäkter uppgår till 1 951 tkr för att 
täcka beräknade kostnader på lika mycket d v s 1 951 tkr. Det innebär att nettobudgeten 
(intäkter minus kostnader) uppgår till noll. 

Ej täckta kostnader för periodenjanuari-april uppgår till 265 tkr och förklaras av att 
intäktsmedel för perioden ännu inte har förts över. 

När det gäller helårsprognosen för 2018 bedömmer integrationsenheten att man kommer att 
klara sig inom erhållen budget, d v s att kostnaderna kommer att rymmas inom de 
budgeterade intäkterna på 1 951 tkr. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

11500. Arbete & 1 845 353 1 545 300 
lärande 

11501. Integration 0 265 0 0 

11511.Barn& 22 079 9 008 22 079 0 
familj IFO 

11512 Vuxna IFO 15 665 6 419 17 729 -2 064 

11521 7 062 800 6 500 562 
Vuxenutbildning 

Totalt 46 651 16 845 47 853 -1 202 

2.1.4 Medarbetare 

-
Attraktiv arbetsplats med bra anställningsförhållanden, kompetenta medarbetare och 
gott ledar- och medarbetarskap 

Fokus i flera av personalgrupperna har under årets första del att fortsätta grupputvecklingen. I 
ett läge där omsättningen av personal inte längre är så hög jobbas det med arbetsmiljöfrågor 
och med delaktighet. Att bli en attraktiv arbetsplats är ett tydligt mål inom hela avdelningen 
och varje enhet har sina tydliga aktiviteter för att nå målet. Några personaldagar har ägt rum 
och fler är inbokade för att ge grupperna möjlighet att tillsammans samtala och reflektera runt 
sin egen verksamhet. 

Andra områden som löpande arbetas med är att sänka sjukfrånvaron och fortbildning av 
personal. Viss fortbildning är redan genomförd och fler tillfällen är planerade under året. För 
den personal som har längre sjukskrivning så arbetas det med rehabiliteringsplaner och 
externt stöd i vissa fall för att möjliggöra återgång till arbetsplats. För årets tre första månader 
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uppgår sjukfrånvaron till 7,35 % för samtlig personal inom avdelningen. Vi har ett par 

långtidssjukskrivna vilket i den relativt lilla personalgruppen som avdelningen har slår kraftigt 

på procentsatsen. Framgent kommer sjukfrånvaron redovisas i kort- respektive 

långtidsfrånvaro. Målsättningen för IFO är exempelvis en sjukfrånvaro på lägre än 5 % totalt 

under 2018. 

Den medarbetarundersökning som genomförts tidigare har nu mynnat ut i handlingsplaner 

inom varje enhet och kommer följas upp och utvärderas under hösten. Då avdelningen 

fortfarande är ny i sin nuvarande form med många nyanställda kommer ett fortlöpande arbete 

gällande ledarskap, medarbetarskap och värdegrunder pågå. Att hitta bra synergier både på 

chefsnivå och medarbetarnivå tar tid och behöver få ta tid. 

2.1.5 Process 

-
Utveckling genom processorienterad verksamhet 

Avdelningen jobbar löpande med avstämningar av verksamheten ur ett enhetsperspektiv där 

styrkorten finns med som styrmedel. Då avdelningen är nybildad kommer 2018 vara ett år då 

förbättringsområden identifieras, prioriteras och sedan strukturerat implementeras i 2019 års 

handlingsplan. Ledningsgruppen behöver skapa ett processimiktat arbetssätt där tydlig 

struktur för förbättringar av enheternas verksamhet möjliggörs. 

Den arbetsmarknadsenhet som planeras kommer ha ett tydligt processorienterad prägel och 

arbete pågår nu med att planera hur enheten ska byggas upp. Även uppbyggnaden av enheten 

och tydliggöranden av angränsande enheters uppdrag har ett tydligt processorienterat 

arbetssätt. Genom tjänsteskrivelsen "Uppdrag sysselsättning" har vi fått ett mycket tydligt och 

användbart nuläge. Vårt önskeläge kommer skapas och en processplan för arbetet tillsammans 

med delmål kommer att skapas under våren. När den övergripande organisationen är fastställd 

kommer personalen inom den blivande arbetsmarknadsenheten vara aktivt delaktiga i 

process arbetet. 

Tjänstegarantierna ska uppfyllas 

Den årlig brukarundersökningen inom IFO ligger till grund för att mäta om graden av 

tillgänglighet uppfylls. Denna undersökning genomförs under hösten. 

Ökad digitalisering 

Målsättningen är att IFO under året ska påbörja videomöten med klienter. IFO kommer även 

byta verksamhetssystem till Viva under 2018. Även arbetsmarknadsenhetens dokumentaton 

av deltagare kommer implementeras i Viva. Detta arbete kommer fortlöpa under hösten men 

troligen inte sjösättas förrän 2019. 

3 Styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Medborgare - Dialog, demokrati och Avdelningen jobbar löpande med - antal 
delaktighet att skapa dialog och delaktighet föreläsninger/termin 

med de kommuninvånare vi 
arbetar gentemot. Exempelvis - antal 
Mötesplatserna och föreningsmöten/termin 
Vuxenutbildningen har under 
perioden jobbat aktivt med att - information SO sfi 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

uppmuntra dialog och delaktighet 
- 80 % av eleverna 

genom möten och samtal med 
våra målgrupper. upplever att de kan 

påverka kursens upplägg. 

- 90 % av eleverna 
uppger att frågor om 
demokrati och människors 
lika värde behandlas i 
undervisningen. 

- Elevcafe genopmförs 
vår och höst 

- Studerande som ingår 
i etableringen startar sin 
SO inom en månad efter 
placering i SFl-kurs. 

- Barnsamtal 100% 

- brukarundersökning 
IFO 

- Hög tillgänglighet, god Arbetet med korrekt och tydlig - informationsmaterial 

information, gott information på vår externa för målgruppen 

bemötande hemsida och på vårt intranät är 
prioriterat. - Aktiviteter genomförda 

- Kundnöjdhet genom 
enkät på möteplatserna 

- God kvalitet i Löpande arbete pågår bland - Utbildningstillfällen 

verksamheten för våra annat på vuxenutbildningen för att integrationsvärdar 

målgrupper förhindra negativa avhopp genom 
snabba insatser när studenter har - antal 
svårigheter. planeringstillfällen ABF 

Ett aktivt arbete sker på våra 
- 90 % avde Mötesplatser för att målgrupperna 

ska får så adekvat hjälp och studerande uppger att de 

aktivering som möjligt. tycker undervisningen är 
bra eller mycket bra. 

- 90% av de studerande 
uppger att de anser 
undervisningsmetoden är 
bra. 

- Färre än 15 % gör 
negativa avhopp. 

- Antal orosanmälningar 

- avslutade utredningar 
utan insats 

- Fler i arbete eller Etableringssamverkan i - Antal - Delta vid minst 

sysselsättning Kronoberg (ESK) och Perfect 
Match är projekt som löper på. 

4 MUS möte 

Arbetet med att skapa och starta - Antal deltagare i 

upp en arbetsmarknadsenhet Etableringssamverkan 

pågår. Kronoberg - Projekt 

Vuxenutbildningen arbetar 
- Antal - 1 Företagskväll 

löpande med att starta upp 
på varje mötesplats 
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Perspektiv Nämnds mål Kommentar Mått 

utbildningar som kan få fler i 
- Öka antalet erbjudna 

arbete. 
sysselsättningsalternativ 

- Tillsättning av 30 
extratjänster 

- Genomförda MUS och 
MINT möten 

- ensamkommande 
behöriga gymnasiet 

- Skapa goda uppväxt- Personal till Barnens bästa i - Antal vårddygn i 

och levnadsvillkor Tingsryd är rekryterad och institutionsvård 0-20 år 
uppstart sker i augusti. (Kolada) 

- Antal vårddygn i 
institutionsvård från 21 år 
(egen mätning) 

- 95 % uppger att de 
känner sig trygga i våra 
lokaler 

- Barnens bästateam 
igång 

Samhälle - Tingsryds kommun Projektet Bo Bra i Tingsryd är - antal 

ska vara en bra plats att uppstartat. andrahandskontrakt 

leva och bo i 
- Minskning av antalet 
andrahnandskontrakt 

- samverkansaktiviteter 
med regionen 

Ekonomi - God ekonomisk Uppstart av arbetsmarknadsenhet - Budget i balans 

hushållning ska i förlängningen leda till 
minskade kostnader inom - 'Minskad kostnad för 
försörjningsstödet. ekonomiskt bistånd för de 

som går ur etableringen 

- Minskad kostnad för 
placeringar 

- minskade kostnader 
köpt vård 

Medarbetare - Attraktiv arbetsplats Genom utbildning av personal ska - 85 % av personalen är 

med bra kompetenshöjning ske. Flertalet behöriga 

anställningsförhållanden, personaldagar har genomförts 

kompetenta medarbetare och planeras för att bland annat - Mindre än 5 % 
och gott ledar- och hitta samsyn och kunskap om sjukskrivningar 

medarbetarskap verksamheten. Handlingsplaner 
utifrån medarbetarutvärderingen - Personalens 
har skapats och kommer arbetas helhetsbedömning över sin 
med under året. arbetsituation. 

- Minskad sjukfrånvaro 
som är arbetsrelaterad 

- Antal genomförda 
internutbildningar 

- omsättning 
socialsekreterare 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

- minskad sjukfrånvaro 

Process - Utveckling genom Processorienterat arbete kommer - Antal avslutade 

processorienterad genomsyra uppstarten av insatser med mål 

verksamhet arbetsmarknadsenheten där även uppfyllda/delvis eller helt, 
själva arbetet med deltagarna positiv förändring 
kommer vara processtyrt. 

- Tjänstegarantierna ska Mätningar kommer ske under - Elever mottages inom 

uppfyllas hösten. uppsatta tider 

- Mättning 
handläggningstid 

- tillgänglighetsmått i 
brukarundersökning IFO 

- Ökad digitalisering Planerar för videosamtal med - antal möten, samtal 
klinter inom IFO under året. via digitala lösningar 

4 Framtid 

Framtiden för Arbete och lärande är fylld av utmaningar och möjligheter. En organisering mot 

en tydlig arbetsmarknadsenhet är på gång och kommer implementeras under 2018. Fokus på 

att få fler i arbete och sysselsättning ska genomsyra vårt arbetssätt där samtliga enheter har 

egen agenda för att bidra till den målsättningen. När organisationens struktur är satt krävs 

även att roller och funktioner fortsätter att tydliggöras då omorganisationen som påbörjades 

under 2017 behöver slutföras. Tingsryds kommun har enligt Arbetsfördelningen i mars månad 

444 personer som är öppet arbetslösa. Dessa personer behöver komma i arbete eller komma 

närmare arbetsmarknaden. Arbete och lärande har ett mycket viktigt uppdrag i att förbereda 

och matcha kommuninvånare mot den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden. Vi behöver 

även av ekonomiska skäl påbörja detta arbete snarast. Vi befinner oss i en högkonjunktur och 

det är nu bäst förutsättningar finns för att introducera personer som står långt ifrån 

arbetsmarknaden till ett arbete. Att inte aktivt arbeta med dessa frågor kommer innebära 

betydande kostnader för kommunen den dag statliga stöd inte är lika omfattande som i 

dagsläget. 

Självförsörjning och enjobbidentitet är viktig för människan och hänger ihop med det barn

och familjeperspektiv som också finns inom avdelningen. Att kunna jobbar förebyggande 

med barn och ungas trygga uppväxt och det folkhälsouppdrag som, även det ligger under 

avdelningen är av högsta vikt. Genom att uppnå en jämlik folkhälsa med kommuninvånare 

som bidrar till sin egen försörjning skapar god förutsättningar för våra barn och unga att 

kunna utvecklas och växa upp som trygga, välmående individer. 

Vår fortsatta resa mot att bli en attraktiv arbetsplats är viktig och mycket långsiktig. Flera av 

de yrkesgrupper som vi rekryterar, såsom lärare och socionomer, är het eftertraktade på 

arbetsmarknaden nationellt, regionalt och lokalt. För att hålla oss välbemannade behöver vi 

aktivt arbeta med att behålla våra medarbetare. Om vi lyckas med detta har vi möjlighet att 

skapa långsiktighet, ökad kompetens och förutsättningar att utvecklar våra arbetssätt och 

rutiner. Genom dialog med medarbetarna kan vi, med värdegrunden som stomme, utveckla 

vår avdelning till en attraktiv arbetsplats som blivande medarbetare aktivt söker sig till. 

Inom avdelningen för arbete och lärande pågår många projekt som oftast är statligt 

finansierade. Framgent behöver projektarbetet tydliggöras och kompetensnivån inom 

projektledning behöver höjas. Den övergripande strukturen för projekt och sammanställning 
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av vilka projekt som pågår och vilka beröringspunkter dessa har mot andra förvaltningar och 

avdelningar behöver tydliggöras för att uppnå synergier och bättre samarbete över gränserna. 

Projektadministrationen och den interna projektredovisningen behöver utvecklas, struktureras 

och samordnas så arbetet blir likartat. 

Det övergripande folkhälsoarbetet i kommunen behöver tydliggöras och kopplas inte bara till 

Arbete och lärandes enheter utan till övriga avdelningar och förvaltningar. Kommunernas 

utökade uppdrag gällande spelmissbruk behöver implementeras i vår verksamhet och våra 

gränsytor mot andra verksamheter exempelvis Region Kronobergs Hälsoenhet behöver 

tydliggöras. Vi ser att den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar och vi behöver arbeta 

förebyggande kommungemensamt med olika insatser på olika nivåer för att möta denna 

oroväckande trend. 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Tekniska avdelningen servar medborgare, samhälle och interna verksamheter med tekniska 

tjänster inom renhållning, vatten och avlopp, måltider, lokalvård, fastigheter, IT, gata och 

park, transporter. 

2 Verksamhetens mål och utveckling 

2.1 Vision 

Tekniska avdelningen tillhandahåller god service av hög kvalitet med medborgarna i centrum 

för att göra Tingsryds kommun till en attraktiv plats att bo och verka på. 

2.1.1 Medborgare 

Verksamhetens fokus på skola återspeglar bland annat i den stora satsningen på köket på 

Dackeskolan. Måltidverksmaheten kommer att genomföra sina kundundersökningar till våren. 

Arbetet med det gemensamma renhållningsbolaget pågår och följer planerna. Verksamhetstart 

är planerad till 190101 

Då det under våren varit betydnde personalbrister både inom adminstrationen på renhållning 

och VA samt på gata/park så har möjligheterna till full service mot medborgarna varit 

begränsad. 

Tekniska avdelningens förmåga att möta markbehovet har varit bra men kommer att 

försämras under en tid då personal slutar och att det visat sig svårt att rekrytera ny personal. 

Den gula symbolen är en följd av att tekniska avdelningen p g a personalbrist inte kunnat 

hålla normal service genemot medborgarna. 

2.1.2 Samhälle 

• 
Projekt som arbete med matsvinn, upphandling av lokala odlare, kravcertifiering är åtgärder 

som stärker förmågan att få en hållbar verksamhet. 

Inom lokalvården har flera åtgärder genomförts både avseende organisation och extra 

storstädningar för att åstadkomma en bra skolmiljö. 

Syftet med att bilda det gemensamma renhållnings bolaget är främst att åstadkomma en 

hushållsnära insamling vilket skulle varit svårt i egen regi. 

Inom VA planeras arbeten för att åstadkomma vattenskyddsområden. Under året kommer det 

att göras en större sattsning på relining. 

2.1.3 Ekonomi 

Tekniska avdelningen har i inledningen på året genomfört ändringar i rutiner, haft 

personalbrist och förseningar i fakturring vilket gör prognosarbetet svårt. Det man kan utläsa 

just nu är att situationen inte ser ut att vara kristisk. Det är mölighet att hålla budget. Orsaken 

till att markeringen inte är grön är bristerna i inrapporteringen som finns. 

Staben 
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Verksamheten håller budgeten. 

Gatu- och parkenheten 
Det finns osäkerheter i underlaget då alla data inte kommit in. Bedömningen är ändå att 

verksamheten håller budgeten. 

IT enheten 
Enheten visar på ett underskott vilket där orsakerna måste utredas. 

F astighetsenheten 
Fastighetsavdelningens verksamheter för perioden visar ett nettoresultat som ligger i nivå med 

budget 

Vi väntar just nu in anbud för projekt Om- och tillbyggnad av Dackeskolans kök som är 

inplanerat i underhållsplanen för 2018-2019. Vi räknar med att stora delar av investerings-, 

energieffektiviserings- och reinvesteringsmedlen för 2018 och 2019 kommer att läggas på 

detta projekt. Under byggnationen kommer Dackeskolans elever att äta i Bollhallen och där 

upprättas även ett mottagningskök. Maten kommer att tillagas inom befintliga kommunala 

kök. 

Måltids enheten 
Transportkostnader som i normalfallet inte ligger på måltidverksmaheten ligger fortfarande 

kvar. 

Lokalvård 
Intäkter och kostnader är huvudsakligen i balans, men befintlig budget är - till följd av 

tidigare frånvaro av lokalvårdschef - inte uppdaterad med tillkommande lokalvårdsobjekt och 

interndebiteringen är inte i fas. 

Renhållning 
Faktureringen ligger efter viket är huvudförklaringen till redovisade underskottet. 

VA 
Faktureringen för perioden släpar en månad och ligger därför under riktpunkt för delåret. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

Skattefinansierad 
verksamhet 

Stabsenheten 3 436 1 067 3 436 0 

Gata & Parkenheten 13 346 3 723 13 346 0 

Fastighets och 14 004 4 752 14 004 0 
lokalstrateg 

IT Drift-enheten 0 1 342 0 0 

Måltidsenheten 0 30 0 0 

Lokalvårdsenheten 0 -53 0 0 

Taxefinansierad 
verksamhet 

Renhållningsenheten 0 1 329 0 0 

VA-enheten 0 1 277 0 0 

Totalt 30 786 13 467 30 786 0 
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Investerings budget 

Kod Projekt Budget Utfall period Årsprognos 
Prognosticer 
ad avvikelse 

91000 Infrastruktur 3 809 377 3 809 

91000 Infrastruktur - underhåll gata 3 900 0 3 900 

92000 Fordon och maskiner 500 45 500 

93000 Energisparåtgärder 5 000 0 5 000 

Fastighetsinvesteringar -
94500 reinvesteringar (underhåll) 8107 198 8107 

90500 Inventarier och övrigt 200 61 200 

95000 Renhållning 700 0 700 

95500 VA 14 152 1 582 14152 

90200 Centrala IT-investeringar 3 250 431 3 250 

Totalt 39 618 2694 39618 

Budgeten har utökats med överflyttat investeringsbelopp från 2017, totalt 6 168 tkr fördelat på Infrastruktur 1 709tkr, 

Fastighetsinvesteringar 1 907tkr, Renhållningen 400 tkr och VA 2 152 tkr. 

2.1.4 Medarbetare 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Sista steget i omorganisationen för tekniska avdelningen gjordes vid årskiftet då 

verksamheten slutligen hamnade under kommunstyrelsen. Verksamheten börjar sätta sig även 

om mycket arbete kvarstår för att upprätta nya rutiner och processer. 

Det har under våren varit betydande vakanser inom gata-/park, måltidschef och IT pga av 

olika skäl. Arbete pågår för att återsätta personal i de fall det är personal som slutat. 

Sjukfrånvaron inom administrationen på kansliavdelningen har också påverkat verksamheten 

betydligt. 

Den gula markeringen hänförs till ovanstående problem men situatioen har blivit bättre och 

hämtat sig från den röda nivån. 

2.1.5 Process 

• 
På grund av sjukskrivningar och frånvaro av erforderliga administrativa resurser på 

kansliavdelningen har fakturering av slamtömningar inte ägt rum efter februari och 

fakturering av sophämtningen i tätort har inte ägt rum efter mars. Dessa faktureringar 

beräknas kunna ske i samband med halvårsfakturering av sophämtning på landsort, förutsatt 

att erfoderliga administrativa resurser då finns tillgängligt. 

Det finns mycket arbete att göra med våra processer i verksamheten. Karta, tidregistrering, 

hantering av projekt är områden som kräver en ökad och förbättrad digtalisemg. Till detta 

kommer det i inledningen beskrivna problemen med fakturering 

Stor utvecklingspotential finns , som måste utnyttjas. 

Inom flera områden har dock flera goda steg tagits. Lokalvården har tagit beslut om 

städsystem och kemikalier, Nya avfallsföreskrifter är framtagna. Överföring från koppar till 

fiber har gjorts inom VA verksamheten. Arbetet för att möta kraven i dataskyddsförordningen 

och NIS-direktivet har påbörjats. 
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Fastighetsavdelningen har ett nytt förvaltningsavtal med Tingsrydsbostäder. 

Den röda markeringen är främst en följd av de allvarliga bristerna i faktureringen som 

beskrivs i inledningen. 

3 Styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Medborgare • Prioritering av Dackeskolans kök kommer att 

underhållsatgärder på innebära en betydande förbättring 

skollokaler av eleverna måltidsmiljö. 

• Åtgärder för yttre Inga åtgärder i plan. - Plan för åtgärder 

skolmiljön skall planeras 

Dialog, demokrati och Ombyggnaden av torget i Ryd gör 

delaktighet i dialog med berörda runt torget. 

Hög tillgänglighet, god Tillgängligheten har varit lägre än 

information, gott normalt pga av personalbrist. 

bemötande 

- God kvalitet i Ingen bedömning utförd. 

verksamheten för våra 
målgrupper 

• Fler i arbete eller Inom sjögullsverksmaheten och 

sysselsättning inom gata/park anlitas personal 
som kommer att få möjlighet att 
gå vidare ut i arbetslivet. 

- Skapa goda uppväxt- Ingen bedömning genomförd 

och levnadsvillkor 

• God förmåga att möta Trycket på mark och - Avdelningarna följer 

behov av planer och mark exploateringeverksamheten har projektplaner, 
varit stor. Under rådande leveranstider, 
omständigheter har verksamheten tjänstegarantier 
fungerat mycket väl. 

- Nöjda kunder Ingen bedömning klar. - Nöjda matgäster i 
äldreboende 

- Nöjda med leverans av 
färdiglagad mat 

- Nöjda matgäster i 
skolan 

- Antal godkända mått 
avseende nöjda matgäster 
och kunder inom kosten 

- Läckor på 
huvudvattenledning 

- Antal klagomål på 
drickvattenkvalite (lukt, 
smak, missfärgat) 

- Nöjdhet, hämtning 
hushållsavfall 

- Läckor på 
vattenserviser, antal 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

- Källaröversvämningar 

Samhälle • God förmåga att möta Trycket på mark och - Avdelningarna följer 

behov av planer och mark exploateringeverksamheten har projektplaner, 
varit stor. Under rådande leveranstider, 
omständigheter har verksamheten tjänstegarantier 
fungerat mycket väl. 

- Tingsryds kommun Ingen bedömning klar. 

ska vara en bra plats att 
leva och bo i 
,, 

Åtgärder inom gator, enskilda Hållbarhet skall - Minskning av matsvinn 

beaktas vid inköp, drift och vägar, lokalvård 

hantering av resurser i måltidsverksamhet, VA och - Andelen svenskt kött 

verksamheten fastighetsunderhåll borgar för god 
hållbarhet. Gul markering då - Antal lokala 
behöven av underhåll är större än leverantörer 
budget. 

- Andelen ekologiska 
livsmedel 

• Skapa en kommun Torget i Ryd och bekämpning av - Upparbetade pengar 

med attraktiva fysiska sjögull är exempel på åtgärder till reinvesteringar 

miljöer och välfungerande inom detta område. 

infrastruktur 

Ekonomi • God ekonomisk Prognos bedöms följa budget. 

hushållning 
I 

• Följa fullmäktiges Riktlinjer följs . - Prognosavvikelse 

riktlinjer för budget och inom skattefinansierad 

redovisning verksamhet, % 

- Budgetavvikelse inom 
vatten och avlopp 

Medarbetare Attraktiv arbetsplats Efter låga nivåer är bedömningen 

med bra att vi arbetar oss uppåt. 

anställningsförhållanden, 
kompetenta medarbetare 
och gott ledar- och 
medarbetarskap 

- God hälsa Ingen data tillgäglig . - Sjukfrånvaro, % 

- -

Process • Utveckling genom Gott arbete pågår men betydande 

processorienterad behov finns. 

verksamhet 

- Tjänstegarantierna ska Ingen genomgång utförd. 

uppfyllas 

• Ökad digitalisering Betydande utvecklingsbehov 

Ständiga förbättringar Viljan till utveckling är stor. Tid - Effektiv städning 

skall prägla och resurser behövs. 

samhällsbyggarnas 
processer 

--
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Miljö- och byggnadsnämnden hanterar bygg-, miljö-, plan- och MBK-verksamheter. 

Förvaltningen fattar beslut på delegation från samhällsbyggnadsnämnd ochjävsnämnd. 

Förvaltningen skall fatta snabba, korrekta och rättssäkra beslut utifrån gällande lagstiftning 

och de av nämnden satta målen och givna uppdragen. 

2 Omvärldsanalys 

Flera faktorer påverkar miljö- och byggnadsnämndens arbete. 

Viljeinriktningar från politiken och förändringar som följer med dessa påverkar förvaltningen 

i olika riktningar. Både på lokal och nationell nivå är avdelningen beroende av politiska 

faktorer. 

Under året kommer förändringar att ske inom förvaltningens verksamhetsområden. De 

främsta förändringarna berör de lagrum som myndighetsutövningen lyder under. 

Plan- och bygglagen och tillhörande föreskrifter som kom 2011 har förändrats vid ett flertal 

tillfällen under åren och kommer att förändras även under 2018. Få rättsfall går upp till MÖD 

och de vägledande domarna är få, men de som kommer blir allt viktigare för avdelningens 

fortlöpande hantering och handläggning av ärenden. 

Ett viktigt instrument för både miljö, bygg- och plansidan är tillgången till fungerande 

verksamhetssystem samt att GIS-funktionen fungerar. Ett nytt system, Geosecma håller på att 

införas vilket skall göra den geografiska informationen mer användbar. 

Miljöbalken kommer att uppdateras i vissa delar. 

Förordningarna för respektive lagrum uppdateras kontinuerligt. 

Arbetsmarknaden är komplicerad, det är svårt att ersätta vissa yrkesgrupper med erfaren 

personal. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

3.1.1 Medborgare 

-
3.1.2 Samhälle 

-
3.1.3 Ekonomi 

-
Från och med den 1/1 2018 ersattes delar av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet med en 

miljö- och byggnadsnämnd. 

Den uppskattade prognosen innehåller en hel del osäkerhetsfaktorer. Ekonomifunktionen har 

varit högt belastad och en ny ekonom har tagit över miljö- och byggnadsnämndens budget. 

Gällande miljö- och hälsoskydd så saknas en miljö- och hälsoskyddsinspektör samt det är ny 

personal på de andra tjänsterna vilket gör att intäktssidan påverkas framförallt gällande 
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intäkterna för de enskilda avloppsanläggningarna. Ett större utbildningsbehov av personal 
föreligger då flertalet personal är nyutexaminerade och i behov av utbildning. 

Antalet ärenden som inkommer på bygglovssidan är svårt att prognostisera då det är yttre 
faktorer som påverkar hur många som ansöker om bygglov. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

10020 600 

21551 479 

26100 555 

26110 338 

Totalt 1 972 

3.1.4 Medarbetare 

-
3.1.5 Process 

-
4 Framtid 

5 Sammanfattning 

6 Styrkort 

Perspektiv Nämndsmål 

Medborgare - Nöjda kunder 

- God förmåga att möta 
behov av planer och mark 

- Kommunikation med 
medborgarna skall vara 
tydlig och öppen. 

Samhälle - God förmåga att möta 
behov av planer och mark 

Ekonomi - Följa fullmäktiges 
riktlinjer för budget och 
redovisning 

Medarbetare - God hälsa 

Process 

74 600 0 

249 330 149 

147 850 -295 

180 190 148 

650 1 970 2 

Kommentar Mått 

- Antal korrekta och 
rättssäkra beslut 

- Att följa projektplaner, 
leveranstider och 
tjänstegarantier. 

- Att följa projektplaner, 
leveranstider och 
tjänstegarantier. 

- Korrekt taxa 

- Sjukfrånvaro, % 

- Arbetsmiljö 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Bildningsnämnden (BN), ansvarar för bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola, förskola, 

fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, och särskola inom respektive skolform. 

2 Omvärldsanalys 

Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjningen inom samtliga yrkeskategorier inom skolområdet (förskola, 

fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola) är en stor 

utmaning. Det blir allt svårare att rekrytera personal och vi saknar behöriga och legitimerade 

lärare i alla kategorier. Universitet och högskolor utbildar alldeles för få personer med 

pedagogisk examen i förhållande till det behov som finns ute i våra verksamheter. Det är och 

kommer också fortsättningsvis att vara svårt att rekrytera chefer, både rektorer och 

förskolechefer. Vi saknar också studiehandledare och modersmålslärare och det är svårt att 

rekrytera personer med denna typ av kompetens. Kompetensförsörjningsproblematiken kan 

innebära att vi får svårt att upprätthålla kvaliten i undervisningen på våra förskolor och skolor. 

Ytterligare stärkande åtgärder för att öka attraktiviteten som arbetsgivare behöver arbetas 

fram på både förvaltningsnivå och övergripande kommunnivå. 

Fortsatt stort antal nyanlända barn och elever 

Tingsryds kommun har under senare år välkomnat ett stort antal nyanlända i olika åldrar. 

Lärare med behörighet i svenska som andraspråk är för få i förhållande till behoven. Lärarna 

ställs inför stora utmaningar att undervisa elever med helt olika förutsättningar och kunskaper 

och som kommer från olika länder med olika kulturer och religioner. Här krävs en tydligare 

struktur och ökat behov av bland annat studieh~ndledare med stärkt ämneskunskap samt 
breddare kompetens för att kunna erbjuda modersmålsundervisning adekvat. 

Inflödet av asylsökande har minskat kraftigt och flera flyktingboenden har stängts. De 

nyanlända som kommer till oss idag har i de flesta fall redan bott i en eller flera kommuner i 

Sverige, eller så kommer de som anhöriginvandrare. Vi har fortfarande en stor grupp 

nyanlända elever, men prognosen är att antalet successivt kommer att minska. Även den här 

situationen kommer att ställa stora krav på omställning i våra olika verksamheter. När antalet 

nyanlända elever minskar skall en utbyggd organisation krympas. Intäkterna från 

Migrationsverket kommer att minska kraftigt, dels beroende på att antalet nyanlända minskar 

och dels för att många kommer att få uppehållstillstånd. 

Digitalisering och GDPR 

I skol-Sverige är det stort fokus på digital kompetens och detta har lett fram till förändrade 

kursplaner och krav på digitala verktyg och läromedel. Tingsryds kommun måste med 

anledning av detta göra stora investeringar i digital utrustning, nätverk och 

kompetensutveckling. Den nya dataskyddslagen som träder i kraft 25 maj kommer att ställa 

stora krav på hur vi hanterar information i våra system och i verksamheterna. 

Statsbidrag 

Under senare år har staten genom Skolverket mer och mer gått in för att styra de olika 

huvudmännens skolverksamhet genom en stor mängd (drygt 70) statsbidrag som finns att 

söka för våra verksamheter. Det finns politiska signaler på att antalet statsbidrag kommer att 

förändras under kommande år till att blir mer fokuserade på vad vi i vårt systematiska 

kvalitetsarbete identifierar som utvecklingsområden, men ännu finns inga beslut på detta. 

Statsbidragsansökningarna är ofta komplicerade till sin natur, framförallt i den ekonomiska 
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och verksamhetsutvecklande redovisning som avkrävs som villkor för den ekonomiska 

tilldelningen till huvudmannen. Detta ställer höga krav på förvaltningens inledande och 

uppföljande arbete med de olika statsbidragen. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

BUN:s vision "Varje barn och elev blir sedda och utvecklas optimalt efter sina förut

sättningar" 

3.1.1 Medborgare 

Kunskapsresultat för våra verksamheter rapporteras efter avslutat läsår i augusti. 

Resultat från Attitydenkäten 2018 är inrapporterade. 92 % av våra barn och elever uppger att 

de är trygga i våra verksamheter, ett värde som inte når upp till målen (95 %). Det är ett 

förbättrat värde i jämförelse med föregående år (90 %). 

2018 års attitydenkät pekar på att våra barn och elever i lägre utsträckning än tidigare 

upplever sig delaktiga i våra verksamheter och att de i relativt stor utsträckning (86 %) är 

nöjda med verksamheten. Totalt sett är det endast tre av fyra barn av elever som upplever att 

de är delaktiga och att de har möjlighet att påverka frågor som berör dem. Känslan av 

delaktighet sjunker ju äldre eleverna är och detta är något vi behöver arbeta vidare för att 

stärka. 

Frågorna som ställs till eleverna har inför denna enkät kvalitetssäkrats och anpassats efter 

Skolinspektionens enkät. Resultatet kan därför inte helt jämföras med resultaten föregående år 

eller analyseras i förhållande till tidigare resultat. Det vi kan dra slutsatser kring är att 

grundskolans åk 4-9 och gymnasieskolan behöver hitta bättre former för elevernas inflytande 

på undervisningen. 

Majoriteten (93 %) av våra vårdnadshavare är nöjda med våra verksamheter. Motsvarande 

siffra 2017 var densamma. Nio av tio vårdnadshavare upplever att de är delaktiga i våra 

verksamheter. Denna siffra sjunker ju äldre barnet blir. En första analys av resultaten pekar på 

att skolledares och pedagogers kommunikation med och lyhördhet för elevers och föräldrars 

funderingar och åsikter har givit goda resultat, men att vi behöver göra mer för att få fler att 

känna att de har möjlighet att påverka i våra verksamheter, i synnerhet i de senare 

grundskoleåren. 

3.1.2 Samhälle 

• 
Från och med 1 juli 2018 är det obligatoriskt för skolhuvudmän att anordna minst tio dagars 

PRAO för elever med start i årskurs 8 och till och med att de slutar grundskolan. Detta ställer 

krav på en god samverkan med näringslivet och det är våra studie- och yrkesvägledare som i 

första hand arbetar för goda möjligheter till PRAO-platser i Tingsryds kommun. 

Samverkansgruppen Skola-Näringsliv, bestående av representanter för näringslivet, UF, 

utvecklingschef, rektorer, studie- och yrkesvägledare, förskollärare, lärare och 

utvecklingsledare, ses 2-3 gånger per termin och avhandlar frågor rörande detta 

samverkansområde. Som ett led i denna samverkan erbjuds elever att göra företagsbesök där 

bussresan bekostas av gemensamma medel (Förvaltning/Näringsliv), vilket ger alla våra 
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elever möjlighet att tidigt ta del av vilka möjligheter näringslivet i Tingsryds kommun 

erbjuder och ger dem goda möjligheter att göra välgrundade val. 

3.1.3 Ekonomi 

Delårsrapport 1 för april med helårsprognos för år 2018 

Helårsprognosen i delårsrapporten för april baserar sig på uppföljning från samtliga chefer 

och budgetansvariga för våra verksamheter, från förskola till gymnasieskola, elevhälsa och 

bibliotek. Därutöver har en uppföljning gjorts av de centrala verksamheterna, såsom köp- och 

försäljning av utbildning, skolskjuts, central administration och nämnd. 

Riktpunkt för förbrukning tom april månad är 33,3 %. Ackumulerat utfall, dvs vad som 

hittills förbrukats i redovisningen uppgår till 36,1 %. Helårsprognosen visar på en negativ 

budgetavvikelse på - 0,55 mkr totalt för nämnden, ett mindre underskott på - 0,2 % i 

förhållande till en total justerad budget på 270,9 mkr. Förvaltningens totala bedömning utifrån 

delårsrapport 1 med helårsprognos är att nämnden kan få svårt att redovisa en budget i balans 

för år 2018. 

I linje med vad förvaltningen tidigare redogjort för så kommer nämnden att få stora avvikelser 

på både intäkts- och kostnadssidan under 2018. Antalet specialdestinerade statsbidrag, där 

staten utöver den kommunala budgeten finansierar olika satsningar, är fortsatt högt. Den stora 

tillströmningen av nyanlända minskar under 2018 och allt fler får permanent 

uppehållstillstånd och blir kommunplacerade. För bildningsförvaltningens del innebär detta 

minskade intäkter från Migrationsverket och stor anpassning och flexibilitet av 

undervisningsorganisationen på våra förskolor och skolor. 

Cheferna för den operativa verksamheten redovisar sammantaget en negativ budgetavvikelse 

på - 0,8 mkr. Enskilda ansvar redovisar både positiva och negativa budgetavvikelser, vilket 

kommer att redovisas för nämnden i samband med delårsrapporten. De centrala 

verksamheterna redovisar en positiv budgetavvikelse på+ 0,25 mkr. 

När det gäller våra verksamhetsområden redovisas budgetavvikelser i nedanstående tabell . 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

10. Bildningsnämnd 584 203 550 34 

31. Allmän kultur 100 0 60 40 

32. Bibliotek 7 630 2 178 7 630 0 

33. 4 044 1 187 3 559 485 
Musik/kulturskola 

35. Fritidsgårdar 1 222 365 987 235 

40. Förskola 57 906 20 842 58 106 -200 

41. Pedagogisk 
omsorg 

301 139 281 20 

42. Fritidshem 9 513 4 608 11 000 -1 487 

43. Förskoleklass 5 471 1 672 5 022 449 

44. Grundskola 120 863 43 042 121 351 -488 

45. Gymnasieskola 57 817 21 937 57 817 0 
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Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

49. Central 5 403 1 681 5 041 362 
administraion 

Totalt 270 854 97 854 271 404 -550 

3.1.4 Medarbetare 

95 % av bildningsförvaltningens medarbetare uppger att de som helhet är nöjda med sin 

arbetssituation. En siffra som har ökat markant sedan 2016 års medarbetarenkät. Andelen som 

uppger att de har fysiska besvär har glädjande nog minskat, men tyvärr har andelen som 

uppger att de upplever sig stressade på jobbet ökat. Detta ställer krav på våra chefer att ha en 

kontinuerlig dialog kring arbetsbelastning, prioriteringar och strategier för att hantera stress 

med medarbetarna. 

Att ha behörig personal är prioriterat. Förskollärare och utbildade barnskötare i förskolan, 

lärare med inriktning mot fritidshem i fritidshemmen samt lärare med rätt behörighet i grund 

- och gymnasieskolan. Vi arbetar kontinuerligt med att höja kompetensen för vår personal. 

Generellt sett har vi personal med god utbildning och kompetens och vi ligger över 

riksgenomsnittet för andelen behöriga i samtliga yrkeskategorier. 

Hög prioritet är också att minska sjukfrånvaron inom förvaltningens verksamheter. Nämndens 

mål när det gäller arbetsmiljö är att personalens sjukfrånvaro skall vara under högst 5 % av 

arbetstiden. Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska trivas och må bra på sin arbetsplats 

bl.a. genom våra hälsoinspiratörer, vilka finns på samtliga arbetsplatser. 

3.1.5 Process 

• Utifrån tjänstegarantierna ska vårdnadshavare få respons inom två dagar. Detta krav uppfylls 

då vi har snabb respons genom vårt digitala ansökningssystem Hypernet. 

Tjänstegarantier för bibliotek, fritidsgårdar, förskola, fritidshem, grundskola och 

gymnasieskola är tagna och utifrån dessa avgörs om det finns skälig grund för inkomna 

klagomål. 

4 Framtid 

Kompetensbrist inom skolan 

Som nämnts under omvärld ovan minskar antalet behöriga och legitimerade förskollärare 

samt lärare i fritidshem, grund- och gymnasieskola Vi ser framför oss att vi kommer att ha 

fortsatt svårt att rekrytera behörig personal till samtliga verksamheter. Det stora antalet 

nyanlända inom landet gör att behovet av behörig personal i förskolor och skolor har ökat 

samtidigt som behörighetskraven på alla typer av lärare har skärpts. Vi upplever också att det 

blir svårare att tillsätta chefstjänster med adekvat kompetens och erfarenhet. 

Antalet nyanlända elever 

Flertalet av våra nyanlända elever har uppehållstillstånd och därmed får huvudmannen ingen 

ersättning från Migrationsverket. Dessa barn och ungdomar har rätt till det stöd de behöver 

som nyanländ. Stödet kan vara studiehandledning eller insatser inom elevhälsan samt 

möjlighet för tolkstöd vid möten med vårdnadshavare. Dessa insatser är resurskrävande och 

då eleven får uppehållstillstånd ska kostnaderna rymmas inom den kommunala budgeten. 
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Utveckling av biblioteksverksamheten 

Under ledning av en ny bibliotekschef är våra biblioteksverksamheter nu under utveckling 

med avsatta medel för investeringar i lokaler. Kompetensutveckling för personalen och inköp 

av teknik som stödjer biblioteksutvecklingen är ytterligare metoder för biblioteksutveckling. 

Lokalförändringar 

Antalet barn och elever på våra olika enheter har ökat och idag upplever vi att vi har det trångt 

i våra förskolor, fritidshem och skolan. Just nu gäller detta framförallt i Urshult och på 

Dackeskolan i Tingsryd. 

Digitalisering 

Införandet av digitaliseringen i våra läroplaner medför att Tingsryds kommun måste göra 

mycket stora satsningar på utbyggnad av datornät på våra skolor och förskolor och att vi 

måste göra stora investeringar i digitala verktyg samt kompetensutveckling av vår personal. 

5 Sammanfattning 

Förskolor och skolor i Tingsryds kommun håller en hög kvalitet. Vi har elever som i stor 

utsträckning är trygga och nöjda, men vi måste arbeta fram bättre strategier för elevernas 

delaktighet. 

Vi har en hög andel behörig pedagogisk personal som i stor utsträckning trivs och arbetar för 

våra barn och elever med ett stort engagemang. Våra nyanlända barn och elever utgör en stor 

andel av vårt barn- och elevunderlag och det pågår ett intensivt arbete för att ge dessa elever 

en så bra undervisning som möjligt. Pedagogerna arbetar med mottagande och kartläggning 

av nyanlända elevers kunskaper för att möta dem där de befinner sig och för att eleven inte 

ska tappa alltför mycket fart i sin skolgång. Vi har stora utmaningar i att utveckla 

undervisningen för våra nyanlända elever. Skolverkets projekt för nyanländas lärande är ett 

exempel på hur vi arbetar för att bli ännu bättre på undervisning av nyanlända elever. Där 

ingår insatser för olika yrkeskategorier, lärare, studiehandledare, studie- och yrkesvägledare, 

skolledare och förvaltningsledning. 

Förskolan ingår i ett nätverk tillsammans med Älmhult, Osby och Sölvesborg, där vi 

samverkar kring kompetensutveckling för förskolechefer och förskollärare, både föreläsningar 

och kollegialt lärande. 

För förskoleklassen finns ett kommunövergripande nätverk som träffas två gånger per termin 

kring aktuella områden i ett kollegialt lärande. För fritidshemmen finns samma 

nätverksstruktur. 

Alla skolenheter arbetar med sambedömning och både förskolor och skolor arbetar med 

kollegialt lärande som främsta kompetensutvecklingsform. Vi har 17 förstelärare inom grund

och gymnasieskolan som alla har en uppdragsbeskrivning med det kollegiala lärandet som 

den främst framskrivna uppgiften. Internationalisering ska fortsätta på Wasaskolan med 

huvudfokus på europeiska språkassistenter. 

Kompetensförsörjningen för alla yrkesgrupper och att möta den brist på utbildade pedagoger 

är också det en stor utmaning för Bildningsförvaltningens verksamheter. 
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6 Styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Medborgare • Alla barn och elever 2018 års attitydenkät pekar på att • Delaktighetsindex 
inom samtliga av våra våra barn och elever i lägre barn/elever 
verksamheter känner utsträckning än tidigare upplever 

delaktighet och har sig delaktiga i våra verksamheter Nöjdhetsindex elever 

möjlighet att påverka och att de i relativt stor 

frågor som berör dem utsträckning är nöjda med 
verksamheten. Den upplevda 
delaktigheten försämras ju äldre 
eleverna blir, men ligger på 
jämförbar nivå mellan årskurs 9 
och gymnasiet. 

Frågorna som ställs till eleverna 
har inför denna enkät 
kvalitetssäkrats och anpassats 
efter Skolinspektionens enkät och 
resultatet kan därför inte helt 
jämföras med resultaten för 2017 
eller analyseras i förhållande till 
tidigare resultat. Det vi kan dra 
slutsatser kring är att 
grundskolans åk 4-9 och 
gymnasieskolan behöver hitta 
bättre former för elevernas 
inflytande på undervisningen . 

• Alla vårdnadshavare Vårdnadshavare i alla • Delaktighetsindex 
är nöjda med verksamheter är nöjda och vårdnadshavare 
verksamheten och känner upplever att de har möjlighet att 

• Nöjdhetsindex sig delaktiga vara delaktiga. Förskolor och 
skolor förmedlar sina mål och vårdnadshavare 
strategier till vårdnadshavare, 
som i sin tur är nöjda med det 
som förmedlas. 

Alla barn och elever 92 % av våra barn och elever Trygghetsindex 
känner sig trygga i våra känner sig trygga i våra förskolor barn/elever 
förskolor och skolor. och skolor. Det är en bit kvar till 

vårt mål på 95 %, men trenden är 
positiv. Det är främst 
fritidshemmet och de äldre 
årskurserna i grundskolan som 
visar lägre resultat i 
trygghetsmätningen. 

- Alla våra barn och Kunskapsresultat för läsåret - Kunskapsresultat åk 3 
elever ges möjlighet att nå 2017/2018 rapporteras i augusti. 

de nationella målen - Kunskapsresultat åk 6 
godkända i alla ämnen 

- Kunskapsresultat åk 9 
meritvärde - exklusive 
nyanlända elever 

- Flickors 
kunskapsresultat i åk 9, 
meritvärde exklusive 
nyanlända elever 

53 



125

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

- Pojkars 
kunskapsresultat i åk 9, 
meritvärde exklusive 
nyanlända elever 

- Kunskapsresultat åk 9 
godkända i alla ämnen 
- exklusive nyanlända 
elever 

- Kunskapsresultat åk 9 
behörighet till 
gymnasieskolan 
- exklusive nyanlända 
elever 

- Slutbetyg gymnasiet 

- Andel nyanlända som 
inom tre år efter start på 
språkintroduktionen blir 
behöriga till ett nationellt 
program. 

- Andel elever som inom 
ett år efter start på 
introduktionsprogram 
(exkl. språkintroduktionen) 
blir behöriga till ett 
nationellt program. 

- Folkbibliotek ska vara Målet ej utvärderat 2018, för - Antal utlånade böcker 

tillgängliga för alla resultat hänvisas till bokslut 2017 

- Andelen aktiva 
låntagare av befolkningen 

- Det finns kreativa och Målet är ej utvärderat. - Nöjd het - bra 

öppna mötesplatser med aktiviteter 

bra bemötande och hög 
- Trygghet - god kvalitet på våra 

fritidsgårdar stämning 

Samhälle • Det råder en stark Bildningsnämnd 

samverkan mellan Samverkan mellan skola och 
förskolor och skolor och näringsliv är aktivt genom 
det lokala näringslivet och kontinuerliga samrådsmöten, 
samhället i övrigt barns och elevers studiebesök 

etc. 

- Våra barns och Bildningsnämnd - Minska matavfall 

elevers miljömedvetande 2015 varmastsvinnet 17,64 gram 
ska öka och 2017 var det 13,35 gram 

tallrikssvinn. 

Det är alltså en minskning med 
10% per år gott och väl. 

Ovanstående uppgifter 
rapporterade av kostenheten. 

Ekonomi - En budget i balans Riktpunkt för förbrukning t o m Prognossäkerhet 

kopplat till god kvalitet i april månad är 33,3 %. ekonomi 

våra verksamheter Ackumulerat utfall , dvs vad som 
hittills förbrukats i redovisningen Budget i balans 
uppgår till 36, 1 %. 

• Personaltäthet Helårsprognosen visar på en 
negativ budgetawikelse på förskolan 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

- 0,55 mkr totalt för nämnden, ett CJ Personaltäthet 
mindre underskott på - 0,2 % i 
förhållande till en total justerad grundskolan 

budget på 270,9 mkr. • Personaltäthet i 
Förvaltningens totala bedömning 

förskoleklass 
utifrån delårsrapport 1 med 
helårsprognos är att nämnden • Personaltäthet i 
kan få svårt att redovisa en fritids hemmen 
budget i balans för år 2018. 

- Hållbar ekonomi Arbetet pågår. 

Medarbetare • Vår personal är nöjda 81 % av personalen är nöjd med • Helhetsbedömning 

med sitt arbete och sin sitt arbete och sin arbetssituation. arbetssituation 

arbetssituation 

• All vår personal har I förskoleklass är 86 % av • Behörig personal i 

adekvat utbildning och är personalen behöriga, i grundskolan 

behöriga inom sitt grundskolan är det 89 % som är 

• Behörig personal i arbetsområde behöriga och i gymnasiet är det 
86 % av personalen som är gymnasieskolan 
behörig. 

75 % förskollärare och 54 % av personalen på förskolan Andel personal med 

25 % barnskötare i har Lärarlegitimation (behörig förskollärarutbildning 

förskolan förskollärare). 

• Personal i fritidshem 51 % av personalen på • Andel personal med 
fritidshemmen har pedagogisk 
Lärarlegitimation mot arbete i högskoleutbildning 
fritidshem. 

Vår personal mår bra Hälsotalet är 94, 14% friska. Hälsoläge 

och har ett högt hälsoläge 

• Bibliotekspersonal Fem av sju anställda vid • Andel personal med 

med adekvat utbildning biblioteken har adekvat utbildning . adekvat utbildning. 
Adekvat utbildning avser: 1. 
Högskoleutbildning i 
biblioteks- och 
informationsvetenskap2. 
Bibliotekarieexamen 3. 
Fristående kurser som 
motsvarar punkt 1 eller 24. 
Utländsk högskoleexamen 
som motsvarar punkt 1 
eller 2 

Process • Vi uppfyller vår Inga klagomål med saklig grund • Tjänstegaranti 

tjänstegaranti för förskolan har inlämnats. förskolan 

• Vi uppfyller vår Inga klagomål med saklig grund • Tjänstegaranti i 

tjänstegaranti för har inlämnats. fritids hem 

fritidshem 

• Vi uppfyller vår Ett klagomål med saklig grund har • Tjänstegaranti 

tjänstegaranti för inkommit till bildningsförvaltningen grundskola 

grundskolan under våren 2018. 

• Vi uppfyller vår Inga klagomål med saklig grund • Tjänstegaranti 

tjänstegaranti för har inlämnats. gymnasieskolan 

gymnasieskolan 

• Vi uppfyller vår Inga klagomål med saklig grund • Tjänstegaranti 

tjänstegaranti för har inlämnats. biblioteken 

biblioteken 
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Perspektiv Nämnds mål 

Vi uppfyller vår 
tjänstegaranti för 
fritidsgårdarna 

Kommentar 

Inga klagomål med saklig grund 
har inlämnats. 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppdrag inom socialtjänsten vad avser 

äldreomsorg, omsorg funktionsnedsättning samt kommunal hälso- och sjukvård. I uppdraget 

ingår också bostadsanpassning enligt Boverkets regler samt kostnader för färdtjänst och dess 

handläggning. 

2 Omvärldsanalys 

Förvaltningen samverkar med övriga kommuner i länet samt med Region Kronoberg via en 

gemensam ledningsgrupp för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst som 

bland annat fattar beslut kring gemensamma frågor. Ledningsgruppen består av länets 

socialchefer/förvaltningschefer samt berörda centrumchefer och hälso- och 

sjukvårdsdirektören från Region Kronoberg. Förvaltningen har också representanter i 

tvärgrupperna vuxna samt äldre. Syftet med denna samverkan är att utveckla en 

evidensbaserad vård och omsorg, för den enskilde och medborgarens bästa. 

K valitetsregister såsom Senior Alert och BPSD syftar till att skapa arbetssätt som ska 

förebygga att omsorgstagare drabbas av fallolyckor, trycksår, ohälsa i munnen och 

näringsbrist samt främja bra arbetssätt runt personer med demenssjukdom. Arbetet med dessa 

register är kopplat till regional äldrestrategi. I denna strategi finns en mängd andra 

utvecklingsområden nivåbestämda. 

Förvaltningen är också delaktig i vård och omsorgscollege. Inom vård och omsorgscollege 

finns aktörer från arbetsgivarsidan, utbildningssidan samt fackliga. Arbetet syftar bland annat 

till att förbättra status på undersköterskeyrket, marknadsföring för att förbättra rekrytering, 

kvalitetssäkra utbildning, handledarutbildning etc. Tingsryds kommun är certifierade aktörer 

inom vård och omsorgscollege 2015-2020. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

Vård och omsorg av hög kvalite efter behov med bästa bemötande och delaktighet. 

3.1.1 Medborgare 

-
Genomförandeplanen beskriver hur beviljade insatser ska utföras. Ur ett omsorgstagar

perspektiv är det viktigt att genomförandeplanen hålls uppdaterad och aktuell. 

Kontaktmannen har den samordnande rollen i upprättandet av genomförandeplanen och har 

uppgiften att se till att omsorgstagaren får vara delaktig i processen. En aktuell 

genomförandeplan som efterlevs borgar för hög andel nöjda omsorgstagare inom samtliga 

verksamheter. Under första kvartalet har utbildning i social dokumentation skett för 

dokumentationsombud i alla verksamheter. Dessa har i uppdrag att stötta upp ute i 

verksamheterna att få medarbetare att se vikten av vad som ska dokumenteras. Under 

utbildning har flera förbättringsområden kring dokumentation och genomförandeplan tagits 

fram som kommer användas vid införande av nytt verksamhetssystem. Detta för att skapa en 

genomförandeplan som blir ett bra stöd för medarbetarna för se varje omsorgstagares behov. I 

höst kommer dokumentationsombuden utbildas i det nya verksamhetssystemet för att kunna 

stötta sina kollegor i införandet. 
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Vårdplaner upprättas av legitimerad personal inom hälso- och sjukvården för tydliggöra vilka 

uppgifter omsorgspersonal ska utföra. Under första kvartalet i år har all legitimerad personal 

börjat dokumentera i samma journalsystem som Region Kronoberg, Cambio Cosmic. Detta 

har varit en process med utbildningar. Vårdplanerna dokumenteras i kommunens 

verksamhetssystem. 

Resultat av socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" väntas 

komma i oktober. Genom den undersökningen får vi veta andelen nöjda omsorgstagare samt 

andelen som vet vart man vänder sig med synpunkter. För att öka andelen som vet vart man 

vänder sig med synpunkter delas blanketten "tyck till" systematiskt ut till samtliga 

omsorgstagare. Samtliga nya omsorgstagare får också blanketten i samband med första mötet 

med handläggare. 

Sedan januari erbjuder biståndshandläggare alla personer som fyller 80 år i år ett uppsökande 

besök och ger allmän information. Besöken som utförts hittills har varit uppskattade. 

Förvaltningen har under delåret använt stimulansmedel från socialstyrelsen för att öka 

bemanningen inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Syftet med dessa 

stimulansmedel är att skapa ökad kvalitet och trygghet för den enskilde omsorgstagaren. 

Mätning av personkontinuitet inom hemtjänsten har skett två gånger under delåret, dels i 

februari och dels i april. Resultatet i februari var att 11 unika vårdare i genomsnitt besöker en 

omsorgstagare under en tvåveckorsperiod och i april var det genomsnittliga resultatet 10 

unika vårdare. Vård- och omsorgsnämndens mål är max 10 unika vårdare. 

Mätning av nattfasta första kvartalet 2018 visar på ett medel på våra äldreboenden på 12 

timmar. Målet är att vara 11 timmar eller mindre. Ny mätning under hösten 2018. 

3.1.2 Samhälle 

-
Antalet permanenta platser inom äldreomsorgen är 182 och till det tillkommer sju 

korttidsplatser och två växelvårdsplatser. Under årets första fyra månader har det i genomsnitt 

funnits 8,5 lediga permanenta platser varje månad och i genomsnitt 1,75 lediga korttidsplatser. 

Seniorträffar genomförs en gång per vecka i samtliga områden, exklusive sommarperioden. 

Målet att genomföra 300 seniorträffar totalt kommer att nås. Inom vissa områden finns 

samarbete med frivilliga medan det på andra områden enbart drivs av egen personal. 

Inom omsorg funktionsnedsättning finns det under första kvartalet två lediga lägenheter på 

gruppbostad i Väckelsång. 

Planering är igång för att bygga nytt gruppboende inom omsorg funktionsnedsättning i 

Tingsryds tätort. Beslut om detta ska fattas i kommunfullmäktige. 

Samtliga särskilda boenden inom äldreomsorgen erbjuder fem aktiviteter per vecka och i vissa 

genomförandeplaner framgår vilka aktiviteter den enskilde har på individnivå. Förvaltningen 

bedömer att arbetet med genomförandeplaner behöver kvalitetssäkras, hur den enskilde 

omsorgstagaren vill ha sin hjälp behöver framgå tydligare i varje plan. Utbildning och 

information kommer ske till medarbetare under hela året. 

Två personer har del av sin tjänst som anhörigstödjare. Den ena personen koncentrerar sig på 

anhörigstöd inom äldreomsorg och är tillika demenssjuksköterska. Den andra personen riktar 

sitt stöd till anhöriga inom omsorg funktionsnedsättning och har sin anställning i 
boendestödet. Via anhörigstödjarna sker regelbundna träffar med anhöriggrupper. 
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Inom bostadsanpassningen har de vanligaste åtgärderna under första kvartalet varit spisvakt 

och borttagning av tröskel. Däremot vid beviljad anpassning i form av trapphiss är de få men 

kostsamma vid installation. 

3.1.3 Ekonomi 

-
Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett resultat i balans. Prognosen efter delår 1 är en 

översiktlig bedömning och grundar sig på genomgångar med första linjens budgetansvariga 

och deras prognoser. I nuläget har det inte varit möjligt att bryta ner prognosen på mer 

detaljerade poster än det övergripande. 

Alla verksamhetsområden inom hemtjänsten och särskilt boende har höga kostnader för 

personal- och verksamhetskostnader. Det höga utfallet beror bland annat på en hög 

personalomsättning pga. barnledigheter, pensionsavgångar och sjukfrånvaro. Gemensamt för 

flera verksamheter är att områdeschefer har valt att lägga majoriteten av introduktioner för 

sommarvikarier vid ett tidigare skede på året. Detta leder till att kostnaderna belastar redan 

under delår 1 och resulterar i ett högre utfall. Tidigare har större delen av kostnaderna för 

sommarvikarier belastat delår 2. Detta kommer att resultera i att personalkostnaderna kommer 

att minska i delår 2, i och med att introduktionskostnaderna belastar delår 1 istället. Dock 

prognostiseras en ökad kostnad för bemanning under sommar perioden. 

Inom hemtjänsten blev nya bilar sent levererade och de gamla bilarna var tvungna att 

användas trots att leasingperioden tagit slut. Det har resulterade i övermil och höga kostnader. 

Samt höga kostnader för reparationer och hyrbil som inte har täckts av avtalen. 

Stimulansmedel för ökad bemanning utnyttjas inom särskilt boende och kommer att täcka en 

del av de ökade kostnaderna för personal. Verksamhetskostnaderna är höga bland annat pga. 

att det bedöms vara bristande kontroll över förbrukningsmaterialen på flera boenden. En 

uppföljning av förbrukning bör utföras. En annan faktor till höga kostnader är verkställandet 

av det centrala korttidsboendet på Örnen. Samtidigt finns det fortfarande kostnader för 

korttidsboende hos vissa verksamheter i väntan på avveckling. 

Inom LSS-verksamheter verkar det överlag som att det är svårt att hitta rätt personal till 

omsorgstagare samt omsorgstagares behov, detta påverkar ekonomin. Under delår 1 har 

kostnader som övertid, heltidssjukskrivning, bredvidgångar/introduktion och omplacering av 

personal påverkat utfallet negativt. En annan faktor som påverkar kostnader är också 

omsorgstagarens omsorgsbehov och under delår 1 har behovet av omsorg ökat hos flertalet 

omsorgstagare. Verksamheten boendestöd har personalkostnaden ökat inom socialpsykiatrin, 

bland annat pga. övertid. Verksamhetskostnaderna är höga, något som bör undersökas. Den 

dagligaverksamheten håller en god ekonomi men verksamhetskostnader kan komma att 

påverka budgeten negativt. Inom personlig assistans ligger kostnaderna efter delår 1 högt, 

men verksamheten har samtidigt återkrav från migrationsverket som bedöms kunna balansera 

upp resultatet. 

Omsorg funktionsnedsättning bedöms ha påverkats mer än någon annan verksamhet av det 

faktum att årsarbetstiden upphörde i början av året. Inom omsorg funktionsnedsättning 

användes årsarbetstiden generellt på ett bra sätt, med ett givande och tagande, vilket gjorde att 

behovet av timvikarier inte var så stort. Vid övergång till allmänna bestämmelser har detta 

märkts just på det sättet att timvikarier inte funnits i samma utsträckning som inom ÄO. 

Tidigare under årsarbetstidsavtalet har man inom OF i hög utsträckning löst tillfälliga 

vakanser med årsarbetstid, alltså redan befintliga resurser. 
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Inom HSL är personalkostnaderna fortsatt höga relaterat till budget för sjuksköterskor, medan 

det på rehabsidan är låg förbrukning mestadels på grund av vakanser. 

Trots ett prognostiserat nollresultat är det viktigt att påpeka att flertalet kostnader, förutom 

ovan nämnt, kan komma att påverka det verkliga utfallet, bland annat kostnader för 

samordnartransporter, införande av verksamhetssystem, kostnader för färdtjänst, kostnad för 

övertid/fyllnadstid, köpta platser. 

Korttid- och långtidssjukfrånvaro ökar kostnaderna för delår 1, framförallt under januari och 

februari månad pga. influensa period. Arbetsmiljöarbete på vissa områden tenderar att vara 

kostnadsdrivande på kort sikt, men på längre sikt bedöms det kunna leda till minskad 

sjukfrånvaro och ökad närvaro/trygghet. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

51 285 500 95 203 285 500 0 

0 0 

0 0 

0 0 

Totalt 285 500 95 203 285 500 0 

3.1.4 Medarbetare 

-
Sjukfrånvaron är fortsatt hög. För helåret 2017 var den totala sjukfrånvaron ca 9%. Inom ÄO 

10,5% inom OF 6,95% och 7,78 % inom HSL. Korttidsfrånvaron var 2,87%. De första tre 

månaderna 2018 har den totala sjukfrånvaron varit hög till följd av en kraftig influensa i 

inledningen av året. Tittar man på sjukfrånvaron tolv månader tillbaka så ligger den på 

liknande nivå som helåret 2017. 

Förvaltningen har under delåret upplevt betydande svårigheter i rekrytering. Överlag är 

underlaget sökande med rätt kompetens litet och gäller rekrytering av alla yrkeskategorier, 

men framförallt fysioterapeuter generellt och omvårdnadspersonal inför sommaren. Olika 

åtgärder för att förbättra personalförsörjningen pågår, exempelvis marknadsföring, 

strukturerat mottagande av studenter/praktikanter, hantering av ansökningar i 

sommarrekrytering, introduktionsanställningar inom HSL etc. Arbete för att kvalitetssäkra 

introduktion har skett under våren. 

Det svåra rekryteringsläget i kombination av färre timvikarier och ökad sjukfrånvaro gör 

förvaltningens arbete sårbart. Årsarbetstidsavtal upphörde 180131 och de stora 

personalgrupperna övergick istället till allmänna bestämmelser. Detta har inneburit mindre 

flexibel schemaläggning, andra regler för ledighet och ökade kostnader för fyllnadstid och 

övertid. För en rättvis analys av detta behövs mer tid/underlag. 

Antal medarbetare per områdeschef är i genomsnitt inom ÄO 40 st och inom OF 31 st och 

HSL 25 st. Totalt snitt är 35 medarbetare per områdeschef. Antal medarbetare per chef är 

förbättrat sedan 2017 främst på grund av att det nu är två chefer inom HSL och att en chef 

inom ÄO varit tillbaka från sjukskrivning under våren. Fortsatt arbete pågår med att se över 

organiseringen inom äldreomsorgen med syftet att försöka minska antalet medarbetare per 

chef. 
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Drygt var femte medarbetare använde friskvårdbidraget under 2017. 

Andel tillsvidareanställda medarbetare med omvårdnadsutbildning inom ÄFO var vid bokslut 

2017 72% (ÄO 80% och OF 52%). Vård- och omsorgsnämndens mål är 87%. Nämndens mål 

om andelen specialistutbildade sjuksköterskor om 25% uppnås. 

En kommunövergripande medarbetarenkät genomfördes under vårvintern och förvaltningens 

totala resultat blev 74 i hållbart medarbetar engagemang. Verksamheterna arbetar med att 

presentera resultaten områdesvis och tar också fram handlingsplaner med förbättringsarbete 

eller arbete för att bibehålla sådant som fungerar bra. 

3.1.5 Process 

-
Verksamhetsuppföljningar utifrån samtliga perspektiv genomfördes under vintern med 

samtliga hemtjänstområden och kommer ske med särskilda boenden och OF före sommaren. 

Syftet är att fånga helheten, följa upp måluppfyllelse och att hitta metoder att nå målen inom 

alla perspektiv. 

Det bedöms som viktigt att hitta planeringsvinster samt att analysera andelen planerad 

brukartid och sätta den i relation till andelen utförd brukartid. Kan vi planera ut brukartiden så 

att vi säkerställer att den utförda brukartiden blir 62%? Under januari-mars uppgår 

brukartiden i hemtjänsten (nattpatrullen borträknad) till ca 49% totalt. Vård- och 

omsorgsnämndens mål uppnås alltså inte under delåret. Målet för direkt brukartid inom 

boendestödet är 52%. Delårsresultatet inom boendestödet är ca 41 %. Trenden från bokslutet 

fortsätter. 

Under våren är två hemtjänstgrupper och en avdelning på ett särskild boende med i en test där 

man provar ett planeringssystem där målet är att se över effektiv planering tillsammans med 

kontinuitet. 

Under våren har arbete påbörjats för att alla chefer ska jobba med planering av schema och 

lön i systemet Time Care Multi Acess. Detta system kan ge en bättre överskådlig bild av 

behov av bemanning, tid som är brukartid och övrig tid. Efter sommaren kommer planerare gå 

utbildning tillsammans med löneavdelning och chef. 

Förvaltningen ser bland annat behov av att hitta bra strukturer och processer för att förbättra 

bemanningsarbete och rekrytering, minska sjukfrånvaro samt öka andelen direkt tid hos 

omsorgstagarna 

Sedan mars 2018 gäller ny lag kring vårdplanering "Lag om samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård" som gjort att vårt tidigare vårdplaneringsteam inte finns längre. 

Denna nya lag gör att alla berörda professioner på sina områden ansvarar att hålla i kontakten 

med slutenvården i ett tidigare skede än innan. Samverkanslagen vill att färre vårdplaneringar 

ska ske på lasaretten utan fler ska ske i bostaden. Ett förändrat arbetssätt som är för tidigt att 

utvärdera och gör att alla professioner måste vara med från början direkt vid 
inskrivningsmeddelande från slutenvården. 

Förvaltningen arbetar aktivt med förbättrade arbetssätt inom olika områden till exempel 

teamarbete inom ÄFO och HSL och att vidareutveckla NP-team inom omsorg 
funktionsnedsättning. 

Förvaltningen deltar också i projektet tematräffar i palliativ vård- och omsorg tillsammans 

med Ingvar Kamprad stiftelsen där syftet är att skapa goda arbetssätt vid vård i livets 

slutskede på särskilt boende och i hemtjänst. Kommer fortsätta under närmsta åren för bygga 
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upp självgående träffar i vår förvaltning. 

Under hösten 2017 skapades en gemensam strategi hur verksamheterna inom förvaltningen 

ska arbeta när omsorgstagare beviljade insatser från boendestöd istället har behov av 

hemtjänst. Utifrån den processen kompetensförstärker vi nu hemtjänstens personal med en 

utbildning formad av anhörigstödjare och LSS handläggare för öka kunskap kring psykiska 

funktionsnedsättningar. Målet är att på så sätt säkra kvaliten. 

Under våren har handläggarna börjat process med nytt arbetstänk utifrån Socialstyrelsens 

föreskrifter kring Individens behov i centrum (IBIC). Vi behöver arbeta fram hur vi ska jobba 

utifrån detta i och med nytt verksamhetssystem som kommer till höst. Detta arbetstänk 

kommer även inkludera personal men processen har börjat hos handläggarna under första 

kvartalet. 

Inom förvaltningen bedrivs ett kontinuerligt arbete med hantering av avvikelser och risker för 

att utveckla och förbättra verksamheten. 

4 Framtid 

Såväl inom äldreomsorgen och omsorg funktionsnedsättning finns stora utmaningar för att 

möta behov av olika boendeformer. Det är viktigt att arbeta för utveckling av en effektiv 

hemtjänstorganisation. En kommunövergripande planering kring behovet av alternativa 

boendeformer som exempelvis anpassade seniorbostäder/trygghetsboenden är också önskvärt. 

Inom omsorg funktionsnedsättning är det väsentligt att möta behovet av nya bostadsformer 

för personer med funktionsnedsättningar som vill bo centralt i Tingsryd. Aktivt arbete behövs 

för att utveckla boendeformer för personer med neuropsykiatriska behov. 

Utvecklingen sker snabbt inom teknikområdet för både äldreomsorgen och omsorg 

funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvården. Det ställer andra krav på mobila lösningar 

kring dokumentation vid genomförandet av insatser och kompetens hos medarbetare. 

Förvaltningen bedömer att behovet av olika digitala lösningar ökar för varje år. Trådlösa 

nätverk inom särskilt boende, elektroniska dörrlås och nattvakter inom ordinärt boende är ett 

par exempel. 

Under våren har två omsorgstagare tackat ja att prova nattfrid - tillsyn under natten via 

kamera. Kommer installeras innan sommaren i två ordinära boenden. 

Att arbeta för att bibehålla en ekonomi i balans är högt prioriterat. Ett led i detta kan vara att 

hitta effektiva lösningar för bemanning, resursenhetens organisering samt att möta ingången 

av allmänna bestämmelser på ett bra sätt. Det är också prioriterat att hitta arbetssätt för att 

minska sjukfrånvaron. 

Att möta kommande behov med kompetent och utbildad personal är en stor utmaning för 

samtliga verksamheter och inom förvaltningens samtliga yrkesområden. 

5 Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämndens prognos kan sammanfattas enligt följande: 

Medborgare 

• Resultat av vad de äldre tycker om äldreomsorgen kommer till hösten 

• Information om tjänstegarantier och "tyck till" ges till samtliga 

• Ökad bemanning genom stimulansmedel 

• Nattfasta 
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• God personkontinuitet per omsorgstagare 

• Social dokumentation/genomförandeplaner 

Samhälle 

• Platser i särskilt boende och korttid bedöms förenligt med behov 

• Levande seniorträffar på samtliga orter 

• Planering av nytt gruppboende OF 

• Genomförandeplaner beskriver aktiviteter, men behöver utvecklas i kvalitet generellt 

• Anhörigstödet bedöms fungera fullt ut 

Ekonomi 

• Prognos resultat i balans 
• Sommarkostnader 
• Semesterlöneskuld 
• Allmänna bestämmelser 
• Verksamhetskostnader 
• Generellt behövs kompetensförstärkning för kvalitetssäkert prognosarbete i första 

linjen 

Medarbetare 

• Hög sjukfrånvaro. Ökande tendens, men helårsresultat ger säkrare underlag 

• Betydande rekryteringssvårigheter, främst sommar, olika vikariat och rehab. 

• Antal medarbetare per chef är förbättrat, men högt jämfört med målet 

• Organisering ÄO 
• Andel med omvårdnadsutbildning uppnås inte inom ÄFO, men legitimerad personal 

med specialistutbildning ligger inom målvärde 

• Medarbetarenkät 

Process 

• Time care multi access 
• Lag om samverkan vid utskrivning 

• Tematräffar palliativ vård inom särbo 

• Teamträffar/teamarbete 
• Boendestöd - hemtjänst 
• Brukartid 
• IBIC 

6 Styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Medborgare - Medborgare som är i - Andel uppfyllda 

behov av stöd på grund av tjänstegarantier 

fysiska, psykiska, sociala 
- Andel som är eller andra skäl skall 

erbjudas ett individuellt nöjda/mycket nöjda med 

anpassat stöd av hög sitt särskilda boende 

kvalite som bygger på 
- Andel som är självbestämmande och 

delaktighet mycket/ganska nöjda med 
sin hemtjänst 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

- Andel som vet vart 
man vänder sig vid 
klagomål och synpunkter 

- Antal 
hemtjänstpersonal som i 
genomsnitt besöker en 
brukare under 14 dagar 

- Nattfasta för brukare 
på särskilt boende 

- Andel som är 
nöjda/mycket nöjda med 
anhörigstödet som erbjuds 

- Andel nöjda brukare 
FO 

- Andel nöjda patienter 
HSL 

Samhälle - God service och bra - Träffar per år med 

förutsättningar för anhöriggrupper 

näringslivet, Tingsryds 
- Seniorträffar per år kommun skall vara en bra 

plats att leva och bo i fördelat på de sju största 
orterna i kommunen 

- Andel 
genomförandeplaner där 
det framgår vilka aktiviteter 
den enskilde önskar ha på 
individnivå 

- Antal aktiviteter som 
erbjuds på särskilt boende 
per vecka 

Ekonomi - Vård-och - Budgetavvikelse 

omsorgsnämnden ska ha 
en god kostnadskontroll 
och en ekonomi i balans 

Medarbetare - Friska och nöjda - Nöjda medarbetare 

medarbetare med rätt (HME) 

kompetens och hög känsla 
- Andel sjukfrånvaro av av ansvar och delaktighet 
arbetad tid ska minska 

- Andel sjukfrånvaro (0-
14 dgr) av arbetstiden ska 
minska 

- Antal medarbetare per 
områdeschef 

- Andel medarbetare 
som använder 
friskvårdsbidraget 

- Andel medarbetare 
med omvårdnadsutbildning 
eller motsvarande inom 
ÄFO 

66 



138

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

- Andel medarbetare 
med specialistutbildning 
HSL 

Process - E-tjänster, IT-stöd och - Antal införda E-tjänster 

annat stöd ska vara väl per år 

utvecklade och anpassade 
- Antal genomförda för att nå en effektiv 

verksamhet projekt inom IT-stöd per år 

- Andel brukartid i 
hemtjänsten 

- Andel brukartid i 
boendestödet 

- Grundbemanning 
särskilt boende 
årsarbetare per lägenhet 

- Antal patienter per 
legitimerad årsarbetare 
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Till kommunstyrelsen 

Delårsrapport 1 :2018 för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Delårsrapport 1 :2018 för kommunstyrelsen godkänns. 

BILAGA 1 

2. Det prognostiserade underskottet om -2 952 tkr :finansieras genom kommunstyrelsens acku

mulerade överskott från tidigare år. 

Beskrivning av ärendet 
Delårsrapport för kommunstyrelsen avseende periodenjanuari till april 2018 redovisas i bilaga 

1. Som bilagor till rapporten redovisas även mer detaljerade rapporter för arbete- och lärandeav

delningen samt tekniska avdelningen. På sikt är tanken att även övriga avdelningar ska redovisa 

motsvarande rapporter vid delårs- och årsbokslut. Avdelningsrapporterna kommer dock inte att 

redovisas till fullmäktige, utan ska ses som en information till kommunstyrelsen. 

Prognosen för 2018 visar ett underskott mot budget om - 2 952 tkr. I prognosen ingår engångs

kostnad för avgångsvederlag om ungefär samma belopp. 

I fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning regleras vad nämnden ska göra om prognos 

visar underskott: 

"I de fall den ekonomiska rapporten visar på ett prognostiserat underskott mot budgeten, och om 

nämnden inte ämnar eller kan ianspråkta positivt eget kapital, ska förvaltningschefen för nämn

den presentera förslag till åtgärder. Dessa ska vara så utformade att nämnden, om möjligt, senast 

till utgången av innevarande budgetår når en överensstämmelse med budgeten. Nämnden ska 

fatta beslut om åtgärder enligt föregående stycke, senast på det andra ordinarie nämndssamman

trädet efter det att den ekonomiska rapporten framlades för nämnden." 

Föreslås att :finansiering av prognostiserat underskott sker genom kommunstyrelsens ackumule

rade överskott från tidigare år. Kommunstyrelsens ackumulerade överskott uppgick till 11 732 

tkr vid 2018 års ingång. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos ekonomiavdelningen, Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 1:2018 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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BIL4lGA 1 
/'--1Tingsryds 

\:!;}kommun 

. t,, 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-05-21 

§ 52 

Delårsrapport 1 
Dnr 2018-0459-042 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner delårstapport 1 för år 2018 per 
.den 30 april med årsprognos för helåret 2018, bilaga 1. 

2. Delårsrapporten foranleder inte att åtgärder skall ske gällande ekonomi 
och verksamhet. · 

3. Miljö- och byggnadsnämnden justerar paragrafen omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadschefenredogör för delårsrapport 1 för år 2018 per den 
3 0 april med årsprognos för helåret 2018. 

Flera faktorer påverkar miljö- och byggnadsnämndens arbete. 
Vilj einriktningar från politiken och förändringar som fö]j er med dessa 
påverkar förvaltningen i olika riktningar. Både på lokal och nationell nivå är 
avdelningen beroende av politiska faktorer. Under året kommer förändringar 
att ske inom förvalmingens verksamhetsområden. De främsta förändringarna 
berör de lagrum som myndighetsutövningen lyder under plan- och 
bygglagen och tillhörande foreskrifter som kom 2011 har förändrats vid ett 
flertal tillfällen under åren och kommer att förändras även under 2018. Få 
rättsfall går upp till MÖD och de vägledande domarna är få, men de som 
kommer blir allt viktigare för avdelningens fortlöpande hantering och 
handläggning av ärenden. 

Ett viktigt instrument för både miljö och bygg är.tillgången till fungerande 
verksamhetssystem samt att GIS-funktionen fungerar. Ettnytt system, 
Geosecma håller på att införas vilket skall göra den geografiska . 
informationen mer användbar. Miljöbalken kommer att uppdateras i vissa 
delar. Förordningarna för· respektive lagrum uppdateras kontinuerligt. 
Arbetsmarlmaden är komplicerad, det är svårt att ersätta vissa yrkesgrupper 
med erfaren personal. · 

Föreligger förslag att miljö- och byggnadsnämnden ska godkänna 
delårsrapport 1 för år 2018 per den 3 0 april med årsprognos för helåret 2018. 
Vidare att delårsrapporten inte föranleder att åtgärder skall ske gällande 
ekonomi och verksamhet. 
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~Tiru!seyds 
\:!)kommun 

BIL~GA 1 
,,. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-05-21 

§ 52 fortsättning 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen, 2018-05-21. 

2. Delårsrapport 1 2018 för miljö- och byggnadsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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/ ,' 

~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnärnnden 

. BILAGA 1 
,. . ~. 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 2(3) 

§ 48 

Delårsrapport 1 
Dnr 2018/41 042 

Beslut. 

2018-05-22 

'· 

1. Bildningsnämnden godkänner delårsrapport 1 för april med årsprognos 

för helåret 2018, bilaga 1. 

2. Bildningsnämnden ger bildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa 

åtgärder i syfte att nå en budget i balans, samt förslag att nå fastställda 

mål i delårsrapporten som ej är uppfyllda. Detta ska redovisas på 

bildningsnämndens sammanträde den 19 juni 2018. 

3. Bildningsnämnden justerar paragrafen omedelbart: 

Beskrivning av ärendet 

Helårsprognosen i delårsrapporten för april baserar sig på uppföljning från 

samtliga chefer och budgetansvariga för våra verksamheter, fi.:ån förskola till 

gymnasieskola, elevhälsa och bibliotek. Därut9ver har en uppf9ljning gjorts 

av de centrala verksamheterna, såsom köp- och försäljning av utbildning, 

skolskjuts, central administration och nämnd. 

Rilctpunkt för förbrulming till och med april är 33 ,3 %. Ackumulerat utfall, 

det vill säga vad som hittills förbrukats i redovisningen uppgår till 36,1 %. 

Helårsprognosen visar på en negativ budgetavvikelse på -Ö,55 mkr totalt för 

nämnden, ett mindre underskott på-0,2 % i förhållande till en justerad 

budget på 270,9 mkr. Förvaltningens totala bedömning utifrån delårsrapport 

1 med helårsprognos är att nämnden kan få svårt att redovisa en budget i 

balans för år 2018. 

Föreligger förslag att bildnfugsnämnden ska godkänna delårsrapport 1 för 

april med årsprognos för helåret 2018. Vidare i samband med detta behandla 

frågan och besluta om åtgärder ska vidtas gällande ekonomi och,verksamhet. 

MBL-information har ägt rum den 17 maj 2018. 
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,' 

~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

BILAGA 1 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) 

2018-05-22 

,.. 

§ 48 fortsättrring_ 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2018-05-21. 

2. Delårsrapport 1 2018 för bildningsnämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marie Sahlberg (M) yrkar att bildningsnämnden ska ge 

bildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa åtgärder i syfte att nå en 

budget i balans, samt förslag att nå fastställda mål i delårsrapporten som ej 

är uppfyllda. Vidare att detta ska redovisas på bildningsnämndens 

sammanträde den 19 juni 2018. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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/ BILAGA 1 

TINGSRYDS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Plats 
Tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Utses att justera 

2018-05-22 

Sammanträdeslokalen Y gden, Torggatan 1 OB, Tingsryd. 
Tisdagen den 22 maj 2018, kl. 13.00-14.50 

Magnus Carlberg (S), ordförande 
Cecilia C~to (C) . 
Marie Fransson (M) 
JanPreben Olsen (S) 
Karin Olsson (M) 
Ann-Christin Johansson (C) 
Johan Karlson (C) 

Lisbeth Nygaard Karlsson, sekreterate 
Mattin Hansson, förvaltningschef 
Paulina Hagström, ekonom 
Eva Bladh, MAS 
Pernilla Risberg, SAS 
Chdstoffer Svensson (S) 

.Ann:-Christin Johansson (C) 

Justeringens Omedelbar justering · 
plats och tid 

:~:~. Sekreterare •••. d/L6ellr_1d1e;atd/ ~ -------------------- Paragraf69 

Lisbeth Nyga!ll'dKarlssQJ/ · 

Ordfflrande /,!/4~, ~~ --~------ ----------~---------- --- - ----- --------------------------Magnu Carlberg . 

Justerande dJfU _ Uti~ . ______ t!.( ot,,U ~ __ . _______ _ 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
·anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protoköllet 

Underskrift 

:Ann-Christin Johansson · 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Vård- och omsorgsnämnden 

22maj 2018 

22maj 2018 Datum för 
anslags nedtagande 

Kansliavdelningen i Tings1:yds kommun 

Karlsson Utdrags bestyrkande 

13 juni2018 

Sida 

1 
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~Tingsryds 
~kommun 

BILAGA1\ 
SAMMANTRÄDESPROTOKciLL 8(13) \ 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-05-22 

Justerare 

§ 69 

Delårsrapport 12018 
Dnr 2018/43 042 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner delårsrapp01t 12018 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 

2. Paragrafenjusteras cwiedelbru.t. 
\ 

Beskrivning av ärendet 

Visionen för vård och omsorgsnämnden är vård och omsotg av hög kvalite 
efter behov med bästa bemötande och delaktighet. 

Vård- och ·omsorgsnämnden prognostiserar ett resultat i balans. Prognosen 
efter delår 1 är en översiktlig bedömning och grundar sig på genomgångru.· 
med första lipjens budgetansv~iga och deras prognoser. I nuläget hru.· det 
inte varit möjligt att bryta ner prognosen på mer detaljerade poster än det 
övergripande. 

Sjukfrånvaron är f01tsatt hög och i kombination med svårigheter att 
rekrytera nya medarbetru.·e bfä förvaltningt'l!J..~ arbete sårbru.t. 

Beslutsunderiag 
Delårsrapport 1 2018 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelniri.gen 



Ärende 9 

Delårsrapport 1:2018 

Tingsryds Utveckling och 

Fastighets AB 
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r:i:lTingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (29) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 

usterare 

~ 

§ 170 

Delårsrapport 1:2018 Tingsryds_Utveckling och Fastighets 

AB 
Dnr 2018/709 099 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 1:2018 Tingsryds Utveckling 

och Fastighets AB. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB redovisar delårsrapport 1:2018. 

Beslutsunderlag 

Tingsryds Utveclding och Fastighets AB 2018-05-21 § 29 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (15) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2018-05-29 

Justerare 

IP 

§ 28 

Delårsrapport 1, Tingsryds Utveclding och Fastighets AB 
Dnr 2018/709 099 

Beslut 

1. Styrelsen godkänner delårsrapport 1, 2018-01-01 - 2018-04-30, 

enligt bilaga. 

2. Styrelsen översänder delårsrappo1t 1 till kommunfullmäktige som 

information. 

Beskrivning av ärendet 

Sara Runesson redovisar delårsrapport 1 för Tingsryds Utveckling och 

Fastighets AB 2018-01-01 - 2018-04-30. 

Beslutsunderlag 

Delårsrappo1t 1 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB, 2018-01-01 -

2018-04-30 

(§ 29 Styrelse Tings1yds Utveckling och Fastighets AB 2018-05-21) 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

I Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (10) 

Tings1yds Utveckling och Fastighets AB 2018-05-21 

Justerande 

L .. 

§ 29 

Delårsrapport 1 2018 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner delårsrappmt 1 2018, bilaga TUFAB 29.2018. 

2. Delårsrapporten skickas till TIKAB. 

Beskrivning av ärendet 

Sara Runesson, koncemekonom, går igenom förslag till delårsrapport 1 2018. 

Beslutsunderlag 

Förslag till delårsrapport 1 2018. 

Beslutet skickas till 

TIKAB 
Karin Nilsson • 
Sara Runesson 

I# 
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Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
Org.nr 556730-6583 

· Styrelsen och verkställande direktören för 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
Org nr 556730-6583 

får härmed avge 

Delårsredovisning 

för perioden 1 januari - 30 april 2018 

Innehåll: sida 
Delårsrapport 2 
Resultaträkning 4 
Balansräkning 5 
Noter 7 
Underskrifter 11 
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Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

arg.nr 556730-6583 

DELÅRS RAPPORT 180101 - 180430 

Allmänt 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB är ett av Tingsryds kommun helägt bolag. 

Styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. 

Styrelsen har följ ande sammansättning 2018: 

Mikael Jeansson (s), ordf 

Lennart Fohlin ( c ), vice ordförande 

Björn Elmqvist © 
Jan-Åke Cesar (s) 
Patrick Ståhlgren (m) 

Verkställande direktör är Karin Nilsson. 

Styrelsen har under perioden haft tre sammanträden. 

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

Åndamål 
Bolaget ska utgöra en viktig aktör för att verkställa kommunens näringslivspolitik och inom ramen för sin 

verksamhet medverka till att göra Tingsryds kommun till en attraktiv kommun att driva näringsverksamhet 

genom att förvärva, avyttra, äga, bebygga, förvalta, utveckla och hyra ut fastigheter. 

Fastighetsverksamheten ska i första hand fokuseras på lokaler för nystartade, nyetablerade och växande företag. 

Verksamhetsiden ska bygga på att fastigheterna omsätts och att hyresgästerna eller annan aktör därmed övertar 

ägandet av fastigheten inom rimlig tid. Hyresavtal ska konstrueras så att denna strategi stöds. Under året har 

bolaget arbetat strategiskt med en genomlysning av alla hyresavtal och konstaterat att när avtal går ut bör flertalet 

av dem omförhandlas för att bättre gynna ovanstående ändamål. 

Specifikt ska bolaget även medverka till att stimulera till företagande och tillväxt i hela kommunen, medverka till 

att utveckla nya klustermiljöer, medverka i framtagande och verkställande av kommunens planer, policys och 

strategier såsom näringslivsprogram och översiktsplan. 

Gällande finansiella mål så har bolagets likviditet stärkts, soliditeten har förbättrats och målet om 6 % avkastning 

är uppnått. Bolaget har också arbetat aktivt med att följa upp ränteförändringar på marknaden utifrån den 

fastlagda finanspolicyn. Bolaget har bra spridning med olika bindningstid för att hålla risknivån låg. 

Periodens händelser 
Under perioden har bolaget jobbat aktivt med att åtgärda fastigheter utifrån upptäckta brister och hyrestagamas 

önskemål om lokalanpassningar. Arbetet med att upprusta fastigheten Väckelsång 6:96 fortskrider. I fastigheten 

Konga Bruk fortgår arbeten med energibesparande åtgärder avseende ventilationsanläggningarna, översyn av 

brand- och utrymningslarm, utbyte och nyinstallationer av portar, underhåll samt åtgärder i ett fikarum efter en 

vattenskada. Ny oljeavskiljare är installerad på Ögonmåttet 4. Kontorsdelen på Örnen 23 har genomgått 

anpassningar till befintlig verksamhet. Markköp för utvidgning av Tingsryd 4:96 samt ny avstyckning av tomt 

4:97 från Tingsryd 4:80 har också skett. Ombyggnader pågår i fastigheten Urshult 1: 112. 

Förväntad framtida utveckling 

TUF AB kommer fortsätta sträva efter att bidra till en positiv utveckling av kommunens näringsliv i enlighet med 

de nya ägardirektiven. Förfrågningar har gjorts till hyrestagare angående försäljning av bolagets större 
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Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
Org.nr 556730-6583 

fastigheter, för att möjliggöra investeringar i flera mindre objekt, En omställning som är viktig för att uppfylla 

ägardirektivets mål om att stimulera till nyföretagande och tillväxt i kommunen. 

Avskrivning 
Fastigheterna och mark har ett bokfört värde 2018-04-30 på 162 245 tkr. Sedan 2014 tillämpas nya 

avskrivningsreglema, s.k. K3-reglema. 

Ekonomi 
Bolaget redovisar ett delårsresultat efter finansiella poster om - 1 409 tkr(+ 310 tkr). Periodiseringar har gjorts 

avseende upplupna intäkter samt kostnader för fastighetsskatt, försäkring, borgensavgift m.m. Utfall för 

underhållsarbeten ligger på 719 tkr (531 tkr), 

Helårsprognos för 2018 visar ett negativt resultat på ca -1 600 tkr. Det prognosticerade resultatet kan delvis 

förklaras med hyresbortfallet som blev följden av försäljningen av Tingsryd 25:1, som på helårsbasis 2016 bidrog 

med 1 500 tkr. I början av 2017 amorterades 19 miljoner av bolagets skulder. Det innebar inga märkbara 

kostnadsminskningar av räntor, men helt klart minskade hyresintäkter, då det frigjorda kapitalet inte 

återinvesterades i något som gav bolaget ny avkastning. Det finns fortfarande olönsamma fastigheter i vårt 

bestånd som kvarstår att arbeta med. 

Flera hyrestagare står inför en kraftig expansion av sin verksamhet, vilket sätter press på bolagets 

investeringsförmåga. Flera politiker, såväl i bolagets egen styrelse, som i kommunens övriga beslutande organ, 

har framfört tydliga önskemål om inköp, förädling och uthyrning av nya fastigheter, vilket också innebär ett 

behov av ökat investeringsutrymme. En försäljning av en större fastighet skulle ge ett välkommet tillskott av 

kapital för att tillgodose dessa önskemål. Även om det är något som bolaget aktivt arbetar för så ligger 

avgörandet i slutänden i köparens händer, · 

Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med 

tillhörande bokslutskommentarer. 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Tingsryd 2018-05-21 

Karin Nilsson 
Verkställande direktör 
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Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

arg.nr 556730-6583 

RESULTATRÅKNING (tkr) 

Delår Delår Prognos Budget Delår 1804 

Not 1801-1804 1701-1704 2018 2018 % av budget 

Rörelsens intäkter 

Hyres intäkter 

övriga intäkter 

SUMMA INTÄKTER 

Rörelsens kostnader 
Underhållskostnader 

övriga externa kostnader 

Av- och nedskrivningar materiella anläggningstillg. 

Reaförlust 
Summa rörelsekostnader 

Finansiella poster 
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Räntekostnader och liknande resultatposter 

Borgensavgift 

Summa finansiella poster 

SUMMA KOSTNADER 

I
·,··--·.·--··-······.······-··· ... ··.·······.·---·--.··---···-.•·-·•.·-·· ........ ·-···-- . 
RESULTATEFTER'FINANSIEL:LAPOSTER .. ·. 

L. , .. ,_. . .... ' . . . - .. . ' •..... . :., •....... ,.:. ··- - : ... ...,_ - . : ... ..!,, ... - •... 

Bokslutsdispositioner 

Koncernbidrag 

Skatter 

4 

6 
8 
5 

9 

[P~_R_100ENs R1:su~r.Äi-·: -. ----- -- - --- --- .-. -·-. -- .. 

6089 

1285 

7 374 

-719 
-5 003 
-2 249 

-7 971 

-533 
-279 
-812 

-8 783 

·-····-·-•·-•·---·-· 

·-}4~9 

6 759 16 800 16 570 36,75% 

1158 4300 4376 29,36% 

7 917 21100 20 946 35,20% 

-531 -2 000 -1100 65,36% 

-3 541 -11 140 -10 055 49,76% 

-2515 -7220 -7 064 31,84% 

0 0 
-6 587 -20 360 -18 219 43,75% 

0 
-689 -1 600 -1 600 33,31% 

-311 -811 -811 34,40% 

-1 000 -2 411 -2 411 33,68% 

-7 587 -22 771 -20 630 42,57% 

~30 ·. -1'671 .. :':~t6J 

-20 

310 . '-1671 316] 
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Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

arg.nr 556730-6583 

BALANSRÄKNING (tkr) 

Delår Delår 

TILLGÅNGAR Not 1801-1804 1701-1704 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 10 151 747 170 248 
Markanläggningar 11 6221 6 836 
Inventarier, verktyg 12 166 227 
Installationer 13 2236 2 397 
Pågående nyanläggningar 14 1875 0 
Summa materiella anläggningstillgångar 162 245 179 708 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 162 245 179 708 

Omsättningstlllgångar 
Kortfristiga fordringar 
Hyres- och kundfordringar 2635 2475 
Koncernkonto Tingsryds kommun 3608 10 534 
Fordran TIKAB 6 000 
Uppskjuten skattefordran 20 701 
övriga fordringar 15 1 044 876 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 472 568 
Summa kortfristiga fordringar 14460 14453 

Kassa och bank 17 2633 704 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 17 093 15157 

l§JJI\/INIATILL~A~GAR 179 338 194 äss 1 
- ' ... -· . --·· ··- - ------- -- ------ .:. ················J 
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Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

Org.nr 556730-6583 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

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

Summa bundet eget kapital 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Periodens resultat 

Aktieägartillskott 
Summa fritt eget kapital 

SUMMA EGET KAPITAL 

Obeskattade reserver 
Obeskattade reserver 

Summa obeskattade reserver 

Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld 

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 

Koncerninterna skulder 

Skulder till kreditinstitut 

Övriga kortfristiga skulder 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA SKULDER 

1suiv11v1A eGer :KAPITAL. ocH skDLoeR 
t. ······-····-· _. ___ - . ·-. . -- ~ . --·-----·····-· -

Delår De lår 

Not 1801-1804 1701-1704 

18 

19 

20 

21 

21 
22 
23 

100 100 
100 100 

7623 
-1 409 

6 214 

6 314 

0 
0 

0 

100 469 

2 205 

67 000 
490 

2860 
72 555 

4504 
310 

4814 

4 914 

1 419 
1419 

254 

161 469 

2 615 

21 000 
944 

2250 
26 809 

173 024 189 951 

179 338 194 äss i 
•• ·-,·-·--. 1 
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Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

Org.nr 556730-6583 

Not 4 - Rörelseintäkter 

övrtga hyreslntäkter 

Värmeåterbäring SKV 

Summa 

\Not 5 - Av~rlng fastigheter 

Försäljningspris 

Bokfvärde 

ReavlnstlReaförlust 

'Nof6 - Övriga externa kostriader 

Administration 

Uppvärmning 

Konsumtionsavgifter 

Faslighelsservice 

Försäkringar 

Fastighetsskatt 

Management fee 

Befarad kundförtust 

Summa 

:No.t 7. - ·Medelantal anställda : 

Bolaget har inga anställda 

Notil ~Avskrivningar 

Avskrivningar byggnader, mark och markanl. 

Avskrivningar egen anläggning 

Avskrivning inventarier och fordon 

Summa 

:Not9 ° Skatt på årets' resultat . 

Redovisat resultat före skall 

Aktuell skatt 22% 

Skatt på årets resultat 

Schablonskatt periodlseringsfond (0,36 %) 

Arets skatt 

Ändring föregående års taxering 

Förändring uppskjuten skatt 

Summa skatter 

:1801~1804. 

853 

432 

1 285 

1801-1804 

0 

0 

0 

1801-1804 

525 

902 

2243 

586 

145 

163 

20 

419 

5 003 

1801-1804 

2176 

53 

20 

2249 

1701-1704 Prognos 2018 . Budget 2018 . % av budget : 

785 3 000 3176 27% 

373 1200 1200 36% 

1158 4200 4376 29% 

17Ö1-1704 Prognos 2018. Budget2018 o/oav budget 

0 

0 

0 0 0 

1701-1704 . Progn·os 2018 Budget20~8 %av budget' 

364 1400 1508 35% 

1 022 2 000 1780 51% 

1 744 5 000 4797 47% 

103 1 200 1 029 57% 

123 400 460 32% 

185 480 481 34% 

60 

600 

3 541 11140 10 055 50% 

1701-1704 Prognos 2018 Budget:2018 

2481 7 000 6904 

13 160 160 

21 60 0 

2 515 7 220 7064 
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Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

arg.nr 556730-6583 

Not 1 Q · - . Byggnader och mark '1801-1804. 1701-1704' 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid periodens början 205 628 217 610 

Nyanskaffningar 421 51 

Avyttringar 
Omktassificeringar 
Summa anskaffnlngsvärde byggnader/mark 206 049 217 661 

Ackumulerade avskrivningar en/ plan 
Vid periodens början 36 594 35102 

Om klassificering 

Avyttring 

Periodens avskrivningar 2 013 2311 

Summa ack avskrivn byggnader/mark 38607 37 413 

Nedskrivning 

Vid periodens början 15695 10 000 

Periodens nedskrivning 

Summa nedskrivning byggnader/mark 15 695 10000 

Redovisat värde vid periodens slut, byggnader/mark 151 747 170 248 

Taxeringsvärde, byggnader 

Taxeringsvärde, mark 

Not 11 ~ Markanläggningar 1801c1804 1701-1704 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid periodens början 9155 8 955 

Nyanskaffningar 

Omklasslficeringar 

Summa anskaffningsvärde markanläggning 9155 8 955 

Ackumulerade avskrivningar en/ plan 

Vid periodens början 2466 1 950 

Arets avskrivningar 163 169 

Summa ack avskrivningar markanläggning 2629 2119 

Nedskrivning 

Vid periodens början 305 0 

Periodens nedskrivning 0 0 

Summa nedskrivning markanläggningar 305 0 

Redovisat värde periodens slut, markanläggn. 6 221 6 836 

)Ncit 12 ~ Inventarier. 1801~1804 1701-1704 

Ackumulerade anskaffnlngsvärden 

Vid periodens början 775 775 

Omklassificering 
Avytttringar 
Summa anskaffningsvärde Inventarier 775 775 

Ackumulerade avskrivningar en/ plan 

Vid periodens början 589 527 

Omklassificering 

Avyttringar 

Periodens avskrivning enl plan 20 21 

Summa ack avskrivn inventarier 609 548 

Redovisat värde periodens slut, inventarier 166 227 
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Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

Org.nr 556730-6583 

'Not 13 . c lristallatloner 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid periodens början 

Nyanskaffningar 

Omklassificerlng 

Avytttringar 

(Panncentral, ansk 170401) 

Summa anskaffnlngsvärde installationer 

Ackumulerade avskrivningar en/ plan 

Vid periodens början 

Omklasslficering 

Avyttringar 

Periodens avskrivning enl plan 

Summa ack avskrlvn installationer 

Redovisat värde periodens slut, installationer 

'Not 14 - Pågåeride nyåniäggningar 

Vid periodens början 

Arets Investeringar, ombyggnader 

Slutförda, definitvisalta 

Summa pågående nyanläggningar 

[Not 15. Övriga fordringar 

Skattefordran fg år 

Skattekonto 

Preliminär skatt 

Summa skattefordran 

;Not 16. Förutbetalda kostn./upplupna int. 

Förutbelalda kostnader 

Upplupna kundfordringar 

övr upplupna intäkter 

Summa 

: 17 :: Likvida· medel 

Bank 

Plusgiro 

Summa 

1801-1804 170M704 

2410 0 

2410 

2410 2410 

121 0 

53 13 

174 13 

2236 2397 

· '.180M804 1701-1704 

585 51 

1711 

-421 -51 

1875 0 

1801-1804 .1701-1704 

472 122 

229 411 

343 343 

1 044 876 

180Hilci4 1701-1704. 

40 56 

139 

432 373 

472 568 

. 1801-180.4 1701-1704 

2 633 704 

2 633 704 
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Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

arg.nr 556730-6583 

'.Not 18 ~ Resultatdis·positlon 

Balanserat resultat 

Arets resultat 2017 
Totalt 

Not 19 - Obeskattade reserver 

Periodiseringsfond 2014 

Periodiseringsfond 2015 

Periodiseringsfond 2016 

Upplösning p.fond 

Summa 

)fot20 -Avsättningar 

Ingående uppskjuten skatteskuld (K3 kap.29) 

Periodens avsättningar uppskjuten skatt 

Summa uppskjuten skatt K3 

Nof21 - Lånesammandrag Lånebelopp 

-Förfallodag Ränta- 2017 

2017-04-21 Inlöst 170421 0,09% 

2017-11-13 Inlöst 171113 2,24% 

2018-10-09 -0,005% 

2018-10-12 1,18% 

2019-10-12 1,42% 36000 

2020-06-12 1,17% 10000 

2020-06-12 1,19% 33469 

2021-06-01 0,58% 15000 

2022-06-01 
... 

0,82% 6000 

100 469 

Not 22 -övriga kortfristiga skulder. 

Prel faslighetsskatt 

Redovisad moms 

Summa 

·Not 23. Upplupna kostn.lförutbetalda lnt. · 

Förutbetalda hyresintäkter 

Upplupen ränta 

Upplupna kostnader (prel. kostnad) 

Upplupna kostnader 

Momsskuld 

Uppi .borgensavgift 

Summa 

'Not 24 ~• Ställd!! säkerhetifr 

För egna avsättningar och skulder 

2017 

4504 

-2 882 
1 622 

. 2017 

753 

103 

562 

-1418 
0 

2011: 

-254 

955 

701 

Kortfristig del 

2017 

30000 

37000 

Lånebelopp Lånebelopp Korlfristig 

2016 2018°04030 del 

4000 

21000 

30 000 30 000 

37000 37000 

36 000 36 000 

10 000 10 000 

33469 33 469. 

15 000 15 000 

6 000 
, 

67 000 186 469 100 469 67 000 

2017 .1801-1804 170_fc1704 

556 163 185 

236 327 759 

792 490 944 

_:2011 --1801-1804:·1701-1704' 

2690 1815 1 936 

246 144 258 

771 "821 -409 

109 BO 
-29 74 

0 311 

3707 2860 2 250 

2011; 

Eventualförpliktelse Inga 

Fastighetsinteckningar 36300 

Tingsryd 25:1 28000 

Väckelsång 6:107 5150 

Väckelsång 6:79 350 

Ögonmåttet4 2800 

Summa inteckningar 36300 
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Tingsryds Utveckllng och Fastighets AB 

Org.nr 556730-6583 

Tingsryd den 21 maj 2018 

Karin Nilsson 

Patrick Ståhlgren 

Sidan 11 av 11 
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Arende 10 

Delårsrapport 1:2018 

Tingsrydsbostäder AB 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (29) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 

Justerare 
- ~- I 

§ 171 

Delårsrapport 1:2018 Tingsrydsbostäder AB 

Dnr 2017/709 099 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsenföreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 1 :2018 Tingsrydsbostäder AB. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds bostäder AB redovisar delårsrapport 1:2018. 

Beslutsunderlag 

Tingsrydsbostäder AB 2018-05-21 § 18 

I 

I UtdragsbescyTkande 
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~Tingsryds 
\!:!}kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (15) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2018-05-29 

§ 29 

Delårsrapport 1, Tingsrydbostäder AB 
Dm 2018/709 099 

Beslut 

1. Styrelsen godkänner delårsrapport 1, 2018-01-01 - 2018-04-30, 

enligt bilaga. 

2. Styrelsen översänder delårsrapport 1 till kommunfullmäktige som 

information. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomichef Daniel Gustafsson redovisar delårsrapport 1 för 

Tingsrydsbostäder AB 2018-01-01 - 2018-04-30. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 1 Tingsrydsbostäder AB, 2018-01-01 - 2018-04-30 

(§ 18 Styrelse Tingsrydsbostäder AB 2018-05-21) 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Tingsrydsbostäder AB 

I Utdrags bestyrkande 
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TINGSRYDSBOSTÄDER AB 

§ 18 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-05-21 

Delårsrapport 2018-04;.30 

Styrelsen beslutar 

1. Godkänna delårsrappo1t 2018-04-30 

2. Översända delårsrappo1ten till Tingsryds kommunföretag AB. 

Beskrivning av ärendet 

1(9) 

Administrativ chef Björn Davids son redogör för delårsrapport 2018-04-30 

(bil. 6) 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2018-04-30. 

Utdrags bestyrkande 
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Tingsrydsbostäder AB 
18-05-18 

DELÅRSRAPPORT 2018-01-01 - 2018-04-30 

Verksamheten 

Tingsrydsbostäder AB äger och förvaltat· fem fastigheter med 83 lägenheter och 10 lokaler. 

Tingsrydsbostäde1· förvaltar även samtliga Tings1yds kommuns fastigheter, vilket innebär ca 

14,2 mla: i förvaltningsintäkter per helår. Företaget har också sålt projelctledningstjänster till 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder unde1· perioden. Tingsrydsbostäder har· fullt uthyrt och därmed 

inget hyres bortfall, perioden visar på hyresintäkter på 2,5 ml<1· och prognosen för helåret på 7,4 

mla:. Från 1 :e ap1'il 2018 har Tingsryds bostäder tagit över 4 st. anställda från Tingsryds kommun 

som bland annat sköter och förvaltarJshallen Nelson Garden Arena och hotellfastigheten. 
i 

Investeringar - Finansiering - Likviditet 

Under årets första månader ha1· utbyggnaden av Älvans förskola med två nya avdelningar pågått 

och ska vara färdigt under våren, Totalt investerat hittills 8,2 mlcr. Ombyggnad av brandskyddet 

på·Tingsgården hat· gjorts med en investel'ing på 2,2 mla-. Investeringar i. ombyggnation av 

lägenheter på Lindegården i Linne1yd har gjotts med 0,3 mkr. Maskiner och inventarier 

beräknas inköpas till en summa av ca 0,5 mlcr. Tingsrydsbostäder har en likvid på 15,7 mlcr. 

Under 2018 kommer 6 nya lägenheter att byggas i Tingsryd på fastigheten Östan 3. Enligt 

affårs- och investe1':ingsplanen är målsättningen att bygga ca 40-60 lägenheter de närmaste tre 

åren. 

Resultat 

Periodens resultat visar på ett positivt resultat 0,5 mlu med en vinst i prognosen på ca 0,2 mla: 

. före skatt för helåret. Tjänster för administration köps in av Stiftelsen Tingsrydsbostäder till en 

summa av 0,2 ml<1·, Ökningen av personalkostnader för skötsel beror på öve1tagandet av 4 

personer från Tings1yds kommun., vilket ökat kostnaderna j ämfött med föregående års resultat. 

Personalkostnaderna beräknas öka på helåret med 1,8 mla.·, helt i enlighet med budgeten. Under 

försommaren sla.ivs ett lån om med relativt hög ränta och där beräknar vi spara ca 0,2 mla: i år 

jämfört med föregående åt•, Ökade kostnader för avskl'ivningai· sker i samband med att 

ombyggnationen av Älvans förskola färdigställs. 

Tingsrydsbostäder AB 

Victoria Magnesson Björn Davidsson 
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RESULTATRÄKNING 201a .. 01 .. 01 - 201 s-04 .. 30 (tkr} 

Prognos Budget 
not 1801-1804 1701-1704 2017 2018 2018 

Nettoomsättning 
' :.:/:·'.'\\)? 

.. ····. ·. 

Hyreslntäkter brutto 3 i:·. ?-1~~-: 2124 6 684 7 485 7 392 
Hyresbortfall 4 ·,:.:·. ::,.:·.:-..'O; 0 -10 -15 -12 
Hyreslntäkter netto ·>\2 495: 2124 6 674 7 470 7 380 
övriga lntäkier 5 · .. :·::462°2· 4552 13102 15 245 15 450 
Summa nettoomsättning ·\·'.::i.i{dt 6 676 19 776 22 715 22 830 

Fastighets kostnader ;}m~i Underhållskostnader 6 -71 -521 -1 299 -590 
Driftskostnader 7 : '.\~3 908 -3602 -9 968 -12 864 -13 107 
Fastighetsskatt . _:_\\\\~{ -50 -94 -94 -151 
Avskrivningar 8 ·: · -::~475, -465 -1 405 -1 605 -1 685 
Nedskrivningar ·i;i\):fo. 0 0 -276 -276 
Summa driftskostnader ._-:. -1~f ~~9: -4188 -11 988 -16138 -15 809 

.:-~ .. ::/.-:'-i..:."::··= 
Resultat före avskr. ·\\2.537. 2488 7 788 6 577 7 021 

Admlnistrationskostn. 9 (\}·:i;} -1598 -4 794 -5 340 -5 735 

Resultat eft. avskr. 890 2 994 1 237 1 286 

Finansiella poster 
Finansiella intäkter 0 16 25 20 
Räntekostnader -313 -944 -838 -805 
Borgensavgift -73 -220 -220 -220 
Summa finansiella poster -386 -1 148 -1 033 -1 005 

Resultat efter 
finansiella poster 504 1 846 204 281 

Bokslutsdisp. 0 -467 41 22 

Resultat före skatt ..... ·; ·:;':_4,1,9 504 1379 245 303 

Skatt 

;:1\i)i! 
0 -279 -54 -67 

Periodens resultat 504 1 100 191 236 

2 

I . I 
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BALANSRÄKNING PER DEN 30/4 2018 (tkr) 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Byggnader 
Mark 
Inventarier 
Pågående nybyggnationer 
Pågående ombyggnationer 
Summa materiella tillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

not 

10 
10 
11 
12 
12 

Andra långfristiga värdepapper 13 
Andra långfristiga fordringar 13 
Summa finansfeff a anläggningstillgångar 

Uppskuten skattefordran 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Hyresfordringar 
Kundfordringar 
Skattefordran 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna Intäkter 
Fordringar på koncernbolag 
Summa kortfristiga fordringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

14 

15 

'· · . .-:.! ·•:· · ·19 325 

:~it!i/{~:i~~ 

3 

2017-04-30 

44421 
4 817 
2 023 

171 
8 131 

59563 

40 
62 

102 

77 

59742 

0 
1 615 
1159 

512 
17 546 
20 832 

22 

20 854 

80 596 

lit 
~ 
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BALANSRÄKNING PER DEN 30/4 2018 (tkr) 

not 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Bundet eget kapital 
Aktier 

Summa bundet eget kapital 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 
Periodens vinst 

Summa fritt eget kapital 

Summa eget kapital 16 

Obeskattade reserver 17 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 18 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 
övriga kortfristiga skulder 19 
Förskottsbetalda kundfordringar 
Skatteskulder 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 20 
Summa kortfristiga skulder 

Summa eget kapital och skulder 

4 

28 030 

734 

44 000 

3 998 
2 257 

335 
79 

1163 
7 832 

80 596 
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Not1 Redovisningsprinclper 

Årsredovisningen har upprättats I enlighet med årsredovisnlngslagen och Bokförlngsnämndens 

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovlsnlng (K3). 

Redovlsnlngsprlnclperna är oförändrade jämfört med tidigare år. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om Inget annat anges 

nedan. 

· Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggnlngslillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 

avskrivningar och nedskrivningar.I anskaffnlngsvärdet ingår 

förutom lnköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga tlll förvärvet. 

TIiikommande utgifter 
Tillkommande utgifter som uppfyller tlllgångskriterlet räknas in i tillgångens redovisade värde. 

Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. 

För vissa av de materiella anläggnlngstillgångarna som fastigheter har sklllnaden I förbrukningen 

av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp I 

komponenter vilka skrivs av separat. 

Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den 

förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas 

som kostnad I resultaträkningen. 

Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffnlngstlllfället I då rådande prisnivå, 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Inventarier, verktyg och Installationer 

Nyttjandeperiod 
5-10 år 
5-10 år 

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är 

byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms 

som obegränsad, Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 

Föijande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på 

byggnader: Nyttjandeperiod 

- Stomme 100 år 

- Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm 40-50 år 

- Hissar, lednlngssystem 15-25 år 

- övrigt 10-50 år 

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggn!ngstlllgångar samt andelar i 

andra företag 
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än 

dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärda. 

Om det Inte går att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärda beräknas återvinnings

värdet för hela den kassagenererande enhet som tillgången hör till. 

Återvinning svärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 

nyttja.ndevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden 

som tlllgången väntas ge upphov Ull i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller 

utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga 

bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning 

återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den 

senaste nedskrivningen har förändrats. 

5 
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Leasing 
Leasetagare 

· Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, 

Operationella leasingavtal 

Leasingavgifterna enligt operatlonella leasingavtal, Inklusive förhöjd förstagångshyra men 

exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över 

leasingperioden. 

Poster i ut/änds{( valuta 
Monetära poster I utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas 

inte om utan redovisas till kursen vid anskaffnlngstlllfället. 

'valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster 

redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer. 

Finansiella tillgångar och skulder 

Finansiella tlllgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella Instrument 

värderade utifrån anskaffnlngsvärdet) I BFNAR 2012:1. 

Redovisning I och borttagande från balansräkningen 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp I balansräkningen när företaget blir part I 

Instrumentets avtalsmässiga vlllkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den 

avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats, Detsamma gäller när 

de risker och fördelar som är förknippade med Innehavet i allt väsentligt överförts till annan part 

och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort 

från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört. 

Värdering av f/nansiel/a tillgångar 

Finansiella tlllgångar värderas vid första redovisnlngstillfäflet till anskaffnlngsvärde, Inklusive 

eventuella transaktionsutglfter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. 

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovlsnlngstlllfället till det lägsta av 

anskaffnlngsvärdet och nettoförsäljnlngsvärdet på balansdagen. 

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas Individuellt till det 

belopp som beräknas Inflyta, 

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisnlngstllffället till anskaffnlngsvärde 

med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar. 

Räntebärande finansiella tlllgångar värderas till upplupet anskaffnlngsvärde med tlllämpnlng av 

effektlvräntemetoden. 

Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid bedömning av nedskrlvnlngsbehov anses 

företagets flnanslella instrument som innehas för riskspridnlng Ingå I en värdepappersportföf] och 

värderas därför som en post. 

Värdering av finansiella skulder 
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffnlngsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till 

upptagande av lån korrigerar lånets anskaffnlngsvärde och periodiseras enligt ~ffektivränte

metoden. 

Ersättningar till anställda 

Avgiftsbestämda planer 
Avgifterna för avglftsbestämda planer redovisas som kostnad .. Obetalda avgifter redovisas som 

skuld. 

6 
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Förmånsbestämda planer 

Företag har valt att tillämpa de förenkllngsregler som finns l BFNAR 2012:1. 

Planer för vilka penslonspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att 

avgifterna kostnadsförs I resultaträkningen. 

Skatt 

Skatt på årets resultat 1 resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell 

skatt är inkomstskatt för Innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och 

den del av tidigare räkenskapsårs Inkomstskatt som ännu Inte har redovisats. Uppskjuten skatt 

är Inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till föijd av tidigare 

transaktioner eller händelser. 

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära sklllnader, dock särredovisas 

Inte uppskjuten skatt hänförlig tlll obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas 

som en egen post i balansräkningen. Uppskjut~n skattefordran redovisas för avdragsgilla 

temporära skillnader och för möjligheten att I framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. 

Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas 

återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är 

beslutade per balansdagen och har Inte nuvärdeberäknats. 

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att 

återvinnas baserat på Innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas 

varje balansdag. 

Intäkter 
Det Inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning 

redovisas som Intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att 

erhållas, med avdrag för rabatter. 

1jänsteuppdrag och entreprenadavtal - löpande räkning 

Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt l takt med alt arbete utförs och 

material levereras eller förbrukas. 

7]änsteuppdrag och entreprenadavtal- fast pris 

Uppdragsinkomster ooh uppdragsutglfter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt när 

arbetet är väsentligen fullgjort (färdlgställandemetoden). 

Färdigställandegraden beräknas som utfört arbete 

Ränta och utdelning 
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt 

kommer att tillfalla företaget samt när Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Ränta redovisas som Intäkt enligt effektivräntemetoden. 

Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalningen har säkerställts. 

Koncernbidrag och aktleägartillsl<ott 

Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. 

Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt. 

Aktieägartillskott som lämnas utan att emitterade aktier eller andra egelkapitallnstrument erhållits I 

utbyte redovisas i balansräkningen som en ökning av andelens redovisade värde. 

Nyckelta/sdeflnit/oner 
Soliditet 

, 

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

dp:; it 
7 v~ (by 
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Noter och kommentarer till resultaträkningen (alla belopp I tkr) 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden 

och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som Innebär en betydande risk för en 

väsentlig Justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder I framtiden. Det görs också bedpmningar 

som har betydande effekt på de redovisade beloppen I denna årsredovisning. 

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

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

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

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. 

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

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

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

räkenskapsår. 

Tlngsrydsbostäder AB omfattas av Arsredovlsnlngslagen, Arl. 

Delårsrapporten har därför upprättats enligt bestämmelserna I Ar!. 

Not3 
Hyresintäkter 180430 170430 

Bostäder 1 067 1 056 

Lokaler 1423 1 064 

Tillval 5 4 

2017 Prognos 
2018 

3 180 3 201 
3492 4269 

12 15 

Budget 
2018 

3275 
4105 

12 

SUMMA :.:· ... ·. :···::,:::·:•·:.;._:· .. .. .. ·• .. :. ·:·.:·:::::,_:/2 ,495' ;,·:· · :· · -..:::2 144 ·\\:·::•:·:.: ·.:0 684 J·./:/\.'.7 485 <::•::.-::,·1,;·)t1,,sQ;z 

Not4 
Hyres bortfall 180430 

Bostäder o 
Rabatter 0 
SUMMA _:;· :;·::/·::•.:\·::,' .. ·. ··.-. _..:-,:.):);.i\?'/6 

Nots 
övriga intäkter 180430 

Ersättning hyresgäster 1 

Förvaltnlngsuppdrag 4407 

övriga sålda tjänster 127 

Erhållna lönebidrag 61 

övriga Intäkt~~ . 26 
SUMMA.:,::-::··:·:-::'· .. . 

" ··4 62.2 

170430 2017 

0 10 
0 0 

·•:· ': ·, .. :;\><o >·:\:?_.:- .. ·····10 

170430 2017 

0 0 
4209 12153 

317 593 
26 123 

0 233 
·-· .. ':)· .. :·:·· '4 552 ·.·,. '• ·1~ '1.02 

8 

Prognos 
2018 

Budget 
2018 

15 12 
0 0 

: :·::i/_/:::: ?·1· 5 •.' -::.; fl:.(C:i\:tg 

Prognos Budget 

2018 2018 
8 8 

14 208 14 208 
781 1.158 
183 76 
65 0 

: .. · ·.i5.24P. .. : . :,. . .:. ", .. ::15 450 
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Not6 
Underhållskostnader 180430 170430 2017 Prognos Budget 

2018 2018 

Bostäder 41 21 20 373 127 

Lol<aler 92 14 217 276 208 

Utomhus 20 0 248 250 80 

Gemensamt underhåll 13 36 36 400 175 

S1,JMMA 
.. :·-•:. .. ~ . ·. . ·:. ,·: >>. · . .-.:.~66 .. : .. \71 '• .:._ .... ':·521 :.: :,1 299 

: 590 
' :·· •., . •'. 

Not7 
Driftskostnader 180430 170430 2017 Prognos Budget 

2018 2018 

Fastlghetssk. personalkostn. 2 418 2174 6 705 8 514 8 602 

Fastighetssk. övr. kostnader 342 373 732 1 526 1 567 

Reparationer 130 172 395 360 403 

Vatten 103 85 247 289 291 

Fastighetsel 191 175 496 573 613 

Uppvärmning 597 492 1 007 1224 1259 

Ventilatlonskanaler/OVK 8 29 76 60 36 

Sophantering, miljöavgift 33 32 106 99 142 

Försäkrlngskostnader 58 42 132 160 132 

Försäkrlngsskador 0 0 13 0 0 

Hyressättningsavgift 0 0 3 3 3 

Fiber/kabel-tv 28 28 56 56 60 

.. ~timm/;·.:;:i ':'.:·r(/).:>::::..::::,-·.:=--:,·:': :·/i::\·\·}3.~.0~··:-:::!:.··;:t:::,'.)$ G.•2. :-,;\~:·1-::·.\~9:.968, · ..,.,, :":·:··:-1_2-B6.4 .'_;/\:}/~3.107: 

NotB 
Avskrivning av materiella 180430 170430 2017 Prognos Budget 

anläggningstillgångar 2018 2018 

Byggnader 380 376 1 134 1 305 1 367 

Inventarier 95 89 271 300 318 

summa ; : 1:,·: .. :·:::: ...... ::· .. ·::·: '·•·.:··•.: ,.:'::\· .. \_:\;475 ::: •, .... ·.::·.:.:.,\':::4€?.6 ·,::·:·,:::·:•,·:j 405. •:·1.60_6 -::·;\·':•.:::::(:-~ 685 

Not9 
Centrala administrations" 180430 170430 2017 Prognos Budget 

och försäljningskostnader 2018 2018 

Personalkostnader 905 1023 2 873 2 916 3 209 

Management fee 38 24 72 113 113 

övriga kostnader 729 551 1 849 2 312 2413 

Summ~ .. .-: ;:.:·:·::·:,::•::=·· 
.. 

: ">'. :·.; ;:1 672 ·:·\\'1.6~8 
. ·:·.· .. :4·7_9.4 . ··5 340 ..... ,,.':•:5 735 

. ····· ... 
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Noter och kommentarer till balansräkningen (alla belopp i tkr) 

Not 180430 170430 

1 O Byggnad och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Nyanskaffningar/omklassificeringar 
Försäljning 

53 367 
40 

0 
53 407 
-4 709 

51428 
1 762 

0 
53190 
-3 576 

Summa anskaffningsvärden 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan 
Periodens avskrivn. enl. plan 
Summa avskrivnin. enl. plan 

-380 
-5 089 

-376 
-3 952 

_Bok{ö:rtvärde vid·perioden~ siut ._,.: __ . = .. _:::::·,.~ :::_-, .. . :, ··40 31"8 _-,::,.:,.-:._-:-- ·-·49_23_8. 

Taxeringsvärde byggnader 34 374 33 078 

Taxeringsvärde mark 5 804 5 272 

11 Inventarier 

Ackumulerade anskaffningsvärden 2 838 2 558 

Periodens nyanskaffningar 168 164 

Summa anskaffningsvärde 3 006 2 722 

Ackumulerade avskrivn. enl. plan -881 -610 

Arets avskrivn. enl. plan -95 -89 

Summa avskrivnin. enl. plan -976 -699 
-Bokfört värde vid ;!lrets sfo(··_!_ .... ··· .,_.-:·• .. ·. ·-.:, ·-·':-:_:.:·::_ :• .. 2 030 · ,., . .:, ---.:··=, ··:<:2 023· 

12 Pågående nyanläggningar 

Ombyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 
Nyanskaffningar 
Omklassificerlngar 
Redovisat värde vid årets· slut 

Nybyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 
Nyanskaffningar 
Omklassificerlngar 
Recfovlsät. värcre·v,a årets· siut 

13 Värdepapper 
Andel i HBV 
Fordringar 

10 136 
559 

0 
:· :·• ·_. ... ,.·-_-: :-.'·- . .-• .. :, . ··10 695 

1 938 
6193 

0 
=•::: : • .. · • .-.:=··0131 

444 137 
3 34 
0 0 

·.: ·:· :-· ·.:. · .. : : .-· .. :·:.·.'.··_. <· .. 44•(. -· .... ~.:-.:::: ·. :··:···i1f 

40 40 

51 62 Innestående återbäring HBV 
·suöi"rn:ä· .... _ .. ,. · · ·, . .-· ·. · =:··>='-'-:.-::: .-.-:~_ ! ,, .. : ·.-. · :·---.-=...-: · · ·· ·; · ._.. 91 ····: .:·. ··.··.· .. ··: 102. 
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Noter och kommentarer till balansräkningen (alla belopp i tkr) 

Not 

14 Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

180430 

110 
202 

Förutbetalda försäkringskostnader 

övriga upplupna Intäkter 
:Summcl · _.. ·:.: ···.·::!· .. .-:·.·-........... '. ·:::·· .. . ··,:-····.··:····· :· , ......... ·:. '·312 .·. 

15 Likvida medel 

170430 

83 
429 

·; .. ,._.":512 

Bank 22 22 
·s1imfuä'•._.:·.:•.·:•:··· ·;:·:·· .... ,· .·.,::. \:·: ,: .... _·:•.;·: :': .... ·, ': ·.:. ·: :·. >.-·.-.,? <(.',' ·,.:. :·· .. :.::·.: 2:2 >:· ..... . :: .. ·::::;-\22 

16 Eget Kapital 
Aktiekapital övrigt fritt kapital Tot. eget kapital 

Eget kapital 2018-01-01 
Arets resultat 

23 000 5 626 28 626 

O 479 479 

Eget kapital 2018-04-30 23 000 6 105 29 105 

17 Obeskattade reserver 

Avsatt räkenskapsår 2012 92 92 

Avsatt räkenskapsår 2013 185 185 

Avsatt räkenskapsår 2014 75 75 

Avsatt räkenskapsår 2015 155 155 

Avsatt räkenskapsår 2016 227 227 

Avsatt räkenskapsår 2017 . 467 O 
:gtjfuma ·:.;::.::::::··::,;~.;·:;:_\·. ;:: •\:.::.:-:, .':• '-:;· \::·:.: .. < ,.:·:.-·::.,:,:•.!,:_j{:(:"•.':;:.:.:·• .. :.:::;::::-:=·.:.:.:,f 201 :,:·,·<· .;.:, :·::·\:/.734 

18 Skulder till kreditinstitut 

Skulder som fötialler inom 1 år efter balansdagen: 

Skulder till kreditinstitut 
Summa 

Skulder som förfaller senare än 1 år men senast 

5 år efter balansdagen: 

Skulder till kreditinstitut 
Summa 

23 000 
23 000 

21 000 
21 000 

0 
0 

44 000 
44 000 

fotait till °kreditinstitut :: .-: .:._. ... ::.: ,:. :···:_.- .. ·:· . ••.::\, ·, ........ '.:·.:::,·, ,.,,.;::. ·:·•44 000 •., :: ·: <:,:·.•:44 000 
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Noter och kommentarer till balansräkning~n (alla belopp I tkr) 

Not 

18 Lånestruktur och räntebindningstid 

180430 170430 

Ar Lånebelopp Genomsnittsränta % Andel av lån i % 

Rörliga 0 0,00 
2018 23 000 3,42 
2019 0 0,00 
2020 21 000 0,69 
2021 0 0,00 

Totalt 44 000 1137 

19 Övriga kortfristiga skulder 

Mervärdesskatt 
Personalens källskatt 
övriga kortfristiga skulder Summa· .-,::::-=•:,:,=:?::·_·: :·;·: ::';:-: ... t .;__.:-,_ '': :.: ·:·: •. -;:: . .-: ._-- ·--::- .... :·::. 

20 Upplupna kostnader och förutbetalda 
Intäkter 

Arbetsglvareavglft 
Upplupna löner 
Upplupna semesterlöner 
Upplupna sociala avgifter 
Upplupna borgensavglfter 

uee.i~r.~~ r~~t-~~?~t~~g-~r . . . . . . .. . , ...... _ . ., , .... . Summa.---;:-::-::;:=,.\··•,:,-.. ;-·:- ... ···,.··--:-.·,-·•·:·:•:.··.-· .. · · · · ':· 

12 

0,0 
52,3 

0,0 
47,7 

0,0 

100,0 

959 866 
158 134 

1 533 1 257 
:.! ·: .... ; 2 '650 •,i:.•=:·:=:. :::,:•:,.':-;2 261· 

388 292 
48 65 

420 473 
161 181 

O 73 
79 ·79 

··,.-:. ;1 oss ._':.:~·.::t::; '· {:'--:)i \-163 
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