
 

Ärende 7 

Delegationsbeslut 



 

 
 
 
 
Delegationsbeslut 

 

  

 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen tar emot redovisningen av anmälda 
delegationsbeslut under perioden 2019-02-12 -2019-03-20.  
 
Beskrivning av ärendet  
 
Följande delegationsbeslut har inkommit till 
kommunstyrelsen under perioden 2019-02-12 - 2019-03-20.  

Kommunstyrelsen 

 
 
 

Beteckning Delegat Beskrivning Typ Datum Besluts-
beteckning  
 

KS/2019:67 Ekonomichef Utfördelning av 
budgetmedel från central 
löneökningspott 
Beslutstadum: 2019-02-
05 
 

Delegationsbeslu
t 

2019-02-27 KS 
DEL/2019:31 

KS/2019:351 VA Yttrande till Miljö- och 
byggnasförvaltningen 
angående utsläpp av 
processavloppsvatten till 
kommunens 
spillvattennät, Holtab AB 
Överfräsen 8. 
 

Yttrande 2019-02-26 KS 
DEL/2019:29 

KS/2019:112 Teknisk chef Anmälan av 
delegeringsbeslut. 
Avtalsförlängning: 
Väderskydd 
Team Tejbrant AB 
Weland Aluminium AB 
 

Delegationsbeslu
t 

2019-02-15 KS 
DEL/2019:24 

KS/2019:521 Gatu- och 
parkchef 

Anmälan om 
delegeringsbeslut, 
antagande av leverantör: 
Grusning av privata 
utfarter,Tingsryds 
Lastbilscentral Ekonomisk 
förening. 
 

Delegationsbeslu
t 

2019-03-20 KS 
DEL/2019:36 

KS/2019:67 Ekonomichef Antagande av leverantör, 
Budgetinternat  Ronneby 
Brunn, 556471-8350 
Beslutsdatum: 2019-02-
26 
 
 

Delegationsbeslu
t 

2019-02-28 KS 
DEL/2019:33 

~Tingsryds 
\:!:/kommun 



 

 
 
 

 
Beteckning 

 
Delegat 

 
Beskrivning 

 
Typ 

 
Datum 

 
Besluts-
beteckning  
 

KS/2019:261 Mark- och 
exploatering
singenjör 

Avtal om nyttjanderätt, 
del av fastigheten Örmo 
3:1 
 

Avtal 2019-02-15 KS 
DEL/2019:25 

KS/2019:112 Teknisk chef Avtal samt 
personauppgiftsbidrädesa
vtal Elektroniska 
Körjournaler, TelliQ  
Beslutsdatum: 2019-03-
05 
 

Delegationsbeslu
t 

2019-03-20 KS 
DEL/2019:40 

KS/2019:333 VA-chef Avtal, Anticimex 
arbetskontoret, 
övervakningssystem av 
skadedjur. 
 

Avtal 2019-02-25 KS 
DEL/2019:28 

KS/2019:112 Teknisk chef Avtal: Kalkning av sjöar 
och vattendrag i 
Tingsryds kommun 
Beslutsdatum: 2019-03-
06 
 

Delegationsbeslu
t 

2019-03-20 KS 
DEL/2019:38 

KS/2019:67 Ekonomichef Borgen för omsättning av 
lån Stiftelsen 
Tingsrydsbostäder 
Beslutsdatum: 2019-03-
06 
 

Delegationsbeslu
t 

2019-03-06 KS 
DEL/2019:35 

KS/2019:85 Ordförande 
Plan- och 
näringslivsut
skottet 

Delegationsbeslut 
Planbesked fällande 
fastighet 25:1 Ansökan 
från Trendsum Food AB 
 

Delegationsbeslu
t 

2019-03-04 KS 
DEL/2019:26 

KS/2019:294 Kommunche
f 

Fördelning av vatten och 
avloppsenheten 
investeringsbudget 2019 
 

Delegationsbeslu
t 

2019-03-04 KS 
DEL/2019:34 

KS/2019:123 Personalchef Lönedelegation för Ann 
Mattsson, måltidschef, 
inom måltidsenheten 
Beslutsdatum:2018-11-26 
 
Lönedelegation för Jimmy 
Öström, lokalvårdschef, 
inom lokalvårdsenheten.  
Beslutsdatum: 2018-12-
04 
 
Lönedelegation för Annika 
Håkansson, områdeschef 
inom HSL, för 
sjuksköterskor, 
distriktsköterskor, 
arbetsterapeuter, 
fysioterapeuter och 
undersköterskor. 

Beslut 2019-02-13 KS 
DEL/2019:23 

~Tingsryds 
\:!:/kommun 



 

Beslutsdatum: 2018-12-
18 
 
 

KS/2019:67 Ekonomichef Offert/ avtal leasing 
gällande 3 st Renault 
Captur: ALD Automotive 
Beslutsdatum: 2019-01-
04 
 
 
 
 

Delegationsbeslu
t 

2019-03-20 KS 
DEL/2019:39 

 
Beteckning 

 
Delegat 

 
Beskrivning 

 
Typ 

 
Datum 

 
Besluts-
beteckning  
 

KS/2019:67 Ekonomichef Offert/avtal 783845 
gällande leasing 1 st Opel 
Mokka Belsutsdatum: 
2019-02-01 
 

Delegationsbeslu
t 

2019-03-20 KS 
DEL/2019:44 

KS/2019:67 Ekonomichef Offert/avtal 785423 
gällande leasing 1 st 
Renault Captur 
Beslutsdatum: 2019-02-
12 
 

Delegationsbeslu
t 

2019-03-20 KS 
DEL/2019:43 

KS/2019:67 Ekonomichef Offert/avtal leasing 
gällande 1 st Renult 
Kango express 
Beslutsdatum: 2019-01-
08 
 

Delegationsbeslu
t 

2019-03-20 KS 
DEL/2019:42 

KS/2019:67 Ekonomichef Offert/avtal leasing 
gällande 3 st Opel Mokka 
och 1 st Renault Captur 
Beslutsdatum 2019-02-11 
 

Delegationsbeslu
t 

2019-03-20 KS 
DEL/2019:41 

KS/2019:67 Ekonomichef Omsättning av lån 25 mkr 
Beslutsdatum: 2019-02-
27 
 

Delegationsbeslu
t 

2019-02-28 KS 
DEL/2019:32 

KS/2019:302 Mark- och 
exploatering
singenjör 

Yttrande avseende 
Tingsryd 12:1 och 
Tingsryd 13:1, gällande 
ansökan om bygglov 
Tingsryd 25:1. 

Yttrande 2019-02-14 KS 
DEL/2019:27 

 

~Tingsryds 
\:!:/kommun 



 

Ärende 8 

Remisser  



 TJÄNSTESRKIVELSE 
 
 
 

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

 

 Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Remisslista 

 

 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen tar emot redovisningen av inkomna remisser under perioden 
2019-02-11 – 2019-03-21 
 
Beskrivning av ärendet  

 

Följande remisser har inkommit till kommunstyrelsen under perioden  
2019-02-11 – 2019-03-21: 
 
 
 1.   Motion  

KS/2019:486  1.2.6  Motion om att anlägga en strand vid södra kajen i Urshult.  
Insänd av Björn Hvornum (Tia) och Martin Uleskog (Tia) 2019-
03-11.  

  Översänt till kommunledningsförvaltningens tekniska avdelning. 
Svarsdatum senast 2019-08-15 

   
   

1.  2. Motion 

KS/2019:487  1.2.6  Motion om bostäder för pedagoger. 
Insänd av Björn Hvornum (Tia) och Martin Uleskog (Tia) 2019-
03-11.  
 

  Översänd till kommunledningsförvaltningens personalavdelning.  
  Svarsdatum senast 2019-06-01 

 
2.  3.  Medborgarförslag   
3.    

KS/2019:367 1.2.2  Medborgarförslaget om ändring av huvudled genom Ryds cent-
rum. Insänt 2019-02-28 av Rydkampens ordförande Christer 
Jonsson. 
 

  Översänt till kommunledningsförvaltningens tekniska avdelning.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Svarsdatum senast 2019-06-01 
 
 
 
 

~Tingsryds 
~kommun 



  2(2) 
 

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

 

 
 
KS/2019:387  1.2.2 
 
 
 
 
 
 
KS/2019:357  1.2.2 

 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
5.  
 
  

4.  

 
 
Medborgarförslag  
 

Medborgarförslag om fritidsgård för funktionshindrade. Insänt 
av Marina Viktorsson mfl.  
 
Vård- och omsorgsnämnden besvarar senast 2019-06-01 
 
Medborgarförslag 

 
Medborgarförslag om kommunens stöd till ideella förenings-
bibliotek Insänt av Kenneth Enelund 2019-02-25 
 
Bildningsnämnden besvarar senast 2019-06-01 

   
 



 

Ärende 26 

Ekonomisk uppföljning per 28 

februari för kommunstyrelsen 



Ekonomisk månadsrapport 

lltingsryds Kommunledningsförvaltning (Klf) A 11xxx ommun Jan-Feb 2019 

Månad nr: 2 Listuttag: 2019-03-12 

Riktpunkt% månad: 16,7% 

Budget TB Årsbudg Redovisat Förbruk Års- Prognos Tidigare progn 

KF 2019 2019 2019 tom 28/2 % prognos avvikelse avvikelse mån 

Avdelningar: 

Kommunchef/gemensamt 1 827 0 1 827 408 22,3 1 827 0 

Kansliavdelning 11 007 109 11 116 1 681 15, 1 11 116 0 

Utvecklingsavdelning 18 866 146 19 012 2 500 13, 1 19 012 0 

Ekonomiavdelning 7 971 237 8 208 1 663 20,3 8 208 0 

Personalavdelning 10 215 153 10 368 1 323 12,8 10 068 300 

Arbete- och lärandeavdelning 48 195 1 050 49 245 10 953 22,2 48 879 366 

Tekniska avdelningen (skattefin) 32 196 263 32 459 7 647 23,6 32 526 -67 

Nettokostnad 130 277 1 958 132 235 26 175 19,8 131 636 599 

Brutto intäkt/kostnad: 

Intäkter -238 742 0 -238 742 -31 101 13,0 -238 354 -388 

Personalkostnader 120 064 1 958 122 022 20 887 17, 1 121 321 701 

Övriga kostnader 248 955 0 248 955 36 389 14,6 248 669 286 

Nettokostnad 130 277 1 958 132 235 26175 19,8 131 636 599 

Kommentarer 

Utfall perioden 
Redovisad nettokostnad för perioden uppgår till 26 175 tkr i förhållande till en årsbudget på 132 235 tkr, en 
förbrukning på 19,8 % tom februari. Riktpunkten (RP) är 16,7 %. Avdelningarna KC gemensamt och ekonomi 
redovisar ett något högre utfall under perioden än RP, vilket i huvudsak förklaras av att fakturering mot bolagen 
sker först vid april månads utgång (delår 1) för utförda tjänster enligt avtal. Kansli-, personal-, och 
utvecklingsavdelning redovisar en lägre förbrukning under årets första månader. Gemensamt för dessa 
avdelningar är att större kostnader uppstår först senare under året, exempelvis EU-val, stöd till föreningar och 
studieförbund, turism, arbetsledardagar, friskvård, utbildningar för arbetsledare, skyddsombud m fl kostnader. 

Våra större avdelningar inom klf, avdelningen för arbete- och lärande samt tekniska (skattefin) redovisar en högre 
förbrukning än RP. När det gäller arbete- och lärande så är det enheterna inom IFO och arbetsmarknad som 
redovisar högre förbrukning . Inom barn- och familj förklaras det högre utfallet i huvudsak av fler placeringar och 
högre personalkostnader, men även av eftersläpning på intäktssidan. Inom IFO vuxen har vi en högre förbrukning 
för institutionsvård vuxna, försörjn ingsstöd samt något högre personalkostnader. Vuxenutbildningens 
verksamheter ligger sammanfattningsvis nära budget för perioden. När det gäller arbetsmarknadsenheten så 
ligger personalkostnader och övriga kostnader inom anvisad budgetram för perioden, medan vi har en viss 
eftersläpning gällande intäkterna, vilket påverkar den totala förbrukningen . 

När det gäller tekniska avdelningen anges att poster som sticker ut i perioden är ett postivt resultat från mark och 
exploatering efter försäljning av en tonit. Kostnaden för projekteringsingenjören ligger på kostnader som inte 
reglerats mot kommande bidrag vilket kommer att justeras efter hand. På måltid finns en betydande procentuell 
avvikelse redovisad. Resultatet påverkas av att en lokalhyra har fakturerats två gånger vilket kommer att regleras 
framöver. Resultatet på måltid påverkas av också av att ersättning för extratjänster släpar vilket regeleras över tid . 
Lokalvården har varit tvugna att göra en del fördyrande åtgärder för att möta upp främst arbetsmiljöbehov. Inom 
gata/park är både utfall och prognos mycket osäker då processerna för att få in underlag inte är klara och under 
utveckling. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



Prognos helår 2019 
Kommunledningsförvaltningen och dess avdelningar kommer att redovisa en budget i balans enligt den prognos 
som lämnats för februari månad. I prognosen redovisas en positiv budgetavvikelse på 599 tkr, se 
sammanställningen ovan . Två avdelningar prognostiserar ett visst överskott, det är personalavdelningen där det f 
n är en vakant tjänst under våren, vilket bedöms påverka resultatet positivt med uppskattningsvis 300 tkr. 
Rekrytering har pågått under perioden och tillsättning är beräknad till juni månad. Inom arbete- och lärande 
redovisar samtliga enheter en budget i balans med marginella överskott, vilket sammantaget ger ett överskott på 
366 tkr. Tekniska avdelningen bedömer att det finns förutsättningar och möjlighet för att redovisa en budget i 
balans fram till årets slut på totalen. I prognosen för tekniska redovisas ett mycket marginellt underskott på - 67 
tkr. 

Åtgärder vid underskott/avvikelser 
Inga åtgärder då prognosen för februari redovisar en budget i balans utan underskott. 

Sammanfattning 
Med nu kända förutsättningar och bedömningar som gjorts i prognoserna från varje avdelning, kommer 
kommunledningsförvaltningen att redovisa en budget i balans med en positiv budgetavvikelse på 599 tkr. 

Detta är årets första ekonomiska rapport med helårsprognos för klf. I början på året finns en viss osäkerhet kring 
vissa intäkts- och kostnadsposter, och hur de kommer att utvecklas under resten av året för avdelningarna. Men 
genom att sätta fokus på strategiskt viktiga budget- och redovisningsposter och genom god intäkts- och 
kostnadskontroll ökar förutsättningarna för att klara en budget i balans och för en bättre prognossäkerhet. 

Jämförelse f g prognos 
Ingen prognos har upprättats för klf i januari i enlighet med nuvarande riktlinjer och rapporteringsrutiner. 



Ekonomisk månadsrapport 

Kommunledningsförvaltningen (Klf) 

Klf Totalt alla avdelningar 110 t 117 

Månad: Jan-Feb 2019 

Information och anvisningar för aktuell månadsuppföljning 

Budgetansvar 
Att vara budgetansvarig innebär sammanfattningsvis att man har ansvar för 
• att budgeterad verksamhet kommer till utförande 
• att verksamhetsmålen uppnås 
• att budgeterade intäkter inflyter 
• att budgeterade kostnader hålls 

Tidpunkter för rapportering aktuell månad (deadlines) 
Redovisning brytpunkt t o m februari. Utskick mallar 12/3 tisdag. Deadline onsdag den 20 mars kl 13.00 
till ekonomiavdelningeng. KS 25/3 måndag avrapportering. 

Månadsspecifika förutsättningar för uppföljningen 
Årsbudget (uppdaterad med) 
• Tilläggsanslag för löner mm (TA) 2018 12-mån effekt 

Årsbudget (ej uppdaterad med) 

Redovisning (uppdaterad med ) 

• 12 delar gällande köp o sälj : Internhyra, städ, kost, kap kostn, samt IT serviceport. 

Redovisning (ej uppdaterad med prel) 

Kommentar utfall för perioden 
Här kommenteras utfallet för perioden januari- februari. Riktpunkten (RP) för februari är 16,7 %. 
Koncentration på väsentliga poster som har påverkat utfallet under perioden, tex personalkostnader, 
köp av tjänster osv . En förklarande och noggrann analys i texten . 

Prognos för helåret 
Här anges och bedöms resultatet och avvikelsen fram till årets slut i förhållande till årsbudget. 
Obligatoriskt att ange den totala avvikelsen för varje specificerad post i rapporten (positiv- eller negativ 
avvikelse) i tusentals kronor (tkr) . En förklarande och noggrann analys i texten som i stort sammanfattar 
anledningen-(arna) till avvikelsen. En summering av delavvikelserna i prognosen till en total prognos för 
helheten. 

Åtgärder vid underskott/avvikelser 
Riktlinjer för budget och redovisning antagna av KF 2017-11-27 § 169 gäller i tillämpliga delar. 
Förvaltningschef/avdelningschef ska presentera förslag till åtgärder för en budget i balans vid årets slut. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas den ekonomiska månadsrapporteringen, och här anges en tydlig koppling mot 
utförande av budgeterad verksamhet och om verksamhetsmålen uppnås. Vid eventuella negativa 
avvikelser mot budgeten ska åtgärder vidtas för att nå balans mot budgeten vid årets slut. 

Jämförelse förra prognosen 
Här anges förändringar och jämförelser mot föregående månads (delår) helårsprognos. 
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