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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04 

Justerare 

L 

§ 96 

Information och beslut om konstgräsplan 
Dnr KS/2019:1976 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott begär att underlaget kompletteras 
med förslag på finansiering av alternativ 1, SBR gummigranulat. 

Sammanfattning av ärendet 

Tingsryd United har blivit beviljade 4 400 000 kronor av allmänna 

arvsfonden för anläggandet av en konstgräsplan på Idrotten 1 i Tingsryd. 
Föreningen har sökt vidare medel hos RF-SISU Smålands anläggningsfond 
med 400 000 kronor, från Sparbanksstiftelsen Eken med 1 miljon kronor, 

samt från SVFF (Svenska fotbollsförbundet) anläggningsfond med 500 000 
kronor. Besked på dessa ansökningarna hoppas föreningen att kunna få 
senast 1/6 - 2020. Skulle föreningen lyckas få dessa bidrag så har de totalt 
en investeringsbudget på 6 900 000 kronor inklusive egna medel på 600.000 
kronor som är avsedda för återinvestering i anläggning, efter likvidation av 
Bollhallens ekonomiska förening. 
Föreningen har jobbat med tre olika företag gällande offe1ier på olika 
lösningar i form av underlag och entreprenadform, och har nu tagit 
Unispo1is offe1i som en referens att utgå ifrån då det blir dags för 
beställning. Unisp01i har i sin offe1i presenterat en totalentreprenadslösning, 
med tre olika kategorier underlag och infill. 
För själva anläggandet av området så uppgår kostnaderna till 3 693 750 
kronor inklusive moms, när det sedan kommer till valet av grästyp och infill 

så skilj er det sig en hel del. 
Alternativ 1: SBR gummigranulat kostar 3 4 78 7 5 0 kronor och ger en 
totalkostnad på 7 172 500 kronor, för en komplett anläggning. Detta valet är 
ett krav från SVFF för att erhålla ansökt bidrag på 500 000 kronor. Sett ur 
ett spelmässigt perspektiv så är detta alternativet överlägset bäst och 
förordas såväl av föreningen och andra aktörer inom fotbollen. 
Alternativ 2: Bioflex är en blandning av SBR gummi och Saltex, detta har 
nyligen kommit ut på marknaden, och några referenser på spelegenskaperna 

finns således inte ännu. 
Kostnaden för detta alternativ är 4 351 250 kronor vilket ger en totalkostnad 
av 8 045 000 kronor för hela anläggningen. 
Alternativ 3: Saltex biofill som är biologiskt nedbrytbaii, ger dock inte 

samma önskade spelegenskaper som gummigranulat. Kostnaden för detta 

I Utdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 96 fortsättning 

alternativ är 5 445 000 kronor vilket ger en totalkostnad på 9 138 750 
kronor. 
Ovanstående beräkningar är hämtade från bifogad offert samt att moms med 
25% har lagts till. 
Om/när man behöver fylla på infill i framtiden så är det också väsentliga 
prisskillnader mellan dessa tre olika alternativ. Detta är något som kommer 

att belasta driftskostnaderna, vilka bekostas av kommunen. Den valda 
anläggningen är utformad för att minimera behovet av påfyllning. 
SBR Gummigranulat - 1 250 kronor per kubik ex moms 
Saltex Bioflex - 7 000 kronor per kubik ex moms 
Saltex Biofill -18 000 kronor per kubik ex moms 
Bidraget från SVFF på 500 000 kronor kommer ej att beviljas i alternativ 2 

och 3, då dessa medel kan sökas endast för att anlägga granulatfällor vid 
användning av gummigranulat. I sammanställningen nedan har detta belopp 
därför räknats ifrån i dessa alternativ. 
Skillnaden mellan investerings budget och kostnad i de tre alternativen 
beräknas till: 

• Alt 1: 6 900 000 - 7 172 500 = -272 500 kr 

• Alt 2: 6 900 000 - 500 000 - 8 045 000 = -1 645 000 kr 

• Alt 3: 6 900 000 - 500 000 - 9 138 750 = -2 738 750 kr 

Tingsryd United önskar att Tingsryds kommun står för mellanskillnaden 
mellan föreningens budget och det av kommunen valda alternativet. 
Föreningens krav i offertprocessen bygger på en anläggning likt de krav 
som infriades på Bergaviks 1P i Kalmar som har hänvisats till som 
referensanläggning. Det innebär asfaltering runt hela ytan, skyddssarg och 

granulatfällor i samtliga brunnar, samt andra nödvändiga åtgärder för att i 
mesta möjliga mån förhindra att infillet sprids utanför avsett område och 
således förhindra spridning av microplaster till miljön. 
Det som saknas och skall ställas krav på vid anläggandet är att 
vinte1markeringar skall vara utmärkt på mattan, då ingen snö ska lämna 
mattan vid snöskottning. Marklösningen enligt offe1ten bör ses som ett 
skallkrav oavsett vilken typ av material som läggs för att uppnå en 
långsiktigt hållbar lösning ekonomisk och miljömässigt, då den minskar 
spill och risken för kostsam skadegörelse. 

Då omställningen av Bollhallen ej gav utrymme för att tillskapa de 
omklädningsrummen som var planerat invändigt, så kommer kommunen 
under vintern 20/21 behöva se över behoven och möjligheten att tillskapa 
fler omklädningsrum på Idrotten 1, då det redan i dag finns för få av dessa. 

I Utdrags bestyrkande 
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Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från fritidssamordnare, 2020-04-28 
2. Offert till föreningen från Unisp01i 
3. Protokollsutdrag miljö-och byggnadsnämnden 2020-01-20 § 7 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-25 § 338 
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-16 § 372 
6. Ecolopps rapport om spridning av microplaster - en fallstudie från 

Bergaviks IP 

Beslutet skickas till 
Fri tidssamordnare 
Kommunstyrelsen 

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

Till Kommunstyrelsen

Information och beslut om konstgräsplan, komplettering till 
kommunstyrelsen 2020-05-18
Dnr KS/2019:1976

Förslag till beslut  
Nedanstående formulering är ett förslag till finansiering kopplat till Alternativ 1 B i den 
första tjänsteskrivelsen. 

2. Finansiering av den tillkommande inledande kostnaden om 272 500 kr föreslås tas från 
utvecklingsavdelningens budget för föreningsbidrag.

Sammanfattning av ärendet 
Denna skrivelse är en komplettering enligt begäran från Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2020-05-04 § 96. Finansiering av den tillkommande inledande kostnaden om 272 500 kr 
föreslås tas från utvecklingsavdelningens budget för föreningsbidrag. Prognosen för 
avdelningen visar på att utrymmet finns sett över utvecklingsavdelningens hela budget, 
men beslutet innebär en viss omfördelning från andra verksamheter till 
föreningsverksamheten.  

Beslutet om en konstgräsplan med förutsättningarna att Tingsryds kommun ska sköta 
driften av planen innebär att tekniska avdelningen behöver planera för investeringar i 
storleksordningen 200 000 till 400 000 kr för redskap och/eller robot beroende på vald 
lösning. Utvecklingsavdelningen kommer att ha en nettokostnadsökning om cirka 100 000 
kronor som behöver prioriteras i driftsbudgeten från och med 2021.

Beslutsunderlag 
Alternativ 1 i ursprungsskrivelsen innebär att föreningen önskar ett bidrag som täcker den 
återstående delen av finansieringen av investeringen till konstgräsanläggningen. Det 
belopp som krävs är 272 500 kr och är ur kommunens synvinkel att beteckna som en direkt 
kostnad som behöver finansieras i driftsbudgeten 2020. 

Utvecklingsavdelningen innehar budgeten för stöd till föreningar och driftsbidrag för 
idrottsanläggningar exklusive badhus och ishall. I den prognos som just nu tagits fram i 
arbetet med delårsbokslut 1 så visar prognosen för hela avdelningen på ett överskott om 
374 000 kr jämfört med budget. Det prognostiserade överskottet beror på en rad faktorer 
sett över flera verksamheter. En stor faktor är att kostnader för evenemangsstöd är lägre än 
budget då flera evenemang har ställts in vilket innebär 150 000 kr lägre kostnad enligt 
prognos. Andra bidragande orsaker är lägre personalkostnader, uteblivna reskostnader pga. 
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Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se
362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se

restriktioner mm. Förslag till finansiering är att 272 500 kr tas från 
utvecklingsavdelningens budget för föreningsstöd. Förslaget innebär att bidragsbudgeten 
kommer att överskridas, men att prognosen visar att utrymmet finns på totalen för 
utvecklingsavdelningen.

Angående driftsbudgeten för konstgräsplanen så är den inte i detalj utredd, men 
överslagsberäkningar har genomförts vilka pekar på en nettokostnadsökning på 100 000 kr 
för en konstgräsplan jämfört med skötsel av nuvarande gräsplan på samma plats. I 
överslagsberäkningarna har följande tagits hänsyns till: 

 Maskinkostnader, robot eller redskap som krävs som komplement till fordonspark. 
Högre kostnad om robot väljs.

 Mantimmar, lägre om robot väljs.
 Utbildningar skötsel och underhåll av konstgräsplan
 Borttagna driftsbidrag till Tingsryds United för B-planen på Tingsryds IP
 Nya hyresintäkter konstgräsplan

Investeringar i maskinredskap/robot i storleksordningen 200–400 000 kr för tekniska 
avdelningen kommer att krävas. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Henrik Paulsson

Utvecklingschef

Kommunledningsförvaltningen
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Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse om Beslut om anläggandet av konstgräsplan vid Idrotten 1 
Tingsryd
Dnr KS/2019:1976

Förslag till beslut  
Något av följande alternativ 1
1A. KSAU föreslår Kommunstyrelsen att godkänna ett extra investeringsstöd till 
Tingsryd United om 2 738 750 kr för att konstgräsplanen ska uppfylla de krav som 
kommunstyrelsen beslutat 2018-11-26 (Dnr KS 2018/581 821)

1B. KSAU föreslår Kommunstyrelsen att godkänna ett extra investeringsstöd till 
Tingsryd United om 272 500 kr för att anlägga den konstgräsplan som föreningen 
önskar

2. Finansiering…?

Sammanfattning av ärendet 
Tingsryd United har blivit beviljade 4 400 000 kronor av allmänna arvsfonden för 
anläggandet av en konstgräsplan på Idrotten 1 i Tingsryd. Föreningen har sökt vidare 
medel hos RF-SISU Smålands anläggningsfond på 400 000 kronor, och 
Sparbanksstiftelsen eken på 1 miljon kronor, samt SVFF (Svenska fotbollsförbundet) 
anläggningsfond 500 000 kronor, besked på dessa ansökningarna hoppas föreningen att 
kunna få senast 1/6 - 2020. Skulle dom lyckas få dessa bidrag så har dom totalt en 
investeringsbudget på 6 900 000 kronor inklusive egna medel på 600.00 kronor som är 
avsedda för återinvestering i anläggning, efter likvidation av Bollhallens ekonomiska 
förening.

Föreningen har jobbat med tre olika företag gällande offerter på olika lösningar i form av 
underlag och entreprenadform, och har nu tagit Unisports offert som en referens att utgå 
ifrån då det blir dags för beställning, Unisport har i sin offert presenterat en 
totalentreprenadslösning, med tre olika kategorier underlag och infill. 

För själva anläggandet av området så uppgår kostnaderna till 3 693 750 kronor inkl moms, 
när det sedan kommer till valet av grästyp och infill så skiljer det sig en hel del.

Alternativ 1: SBR gummigranulat kostar 3 478 750 kronor och ger en totalkostnad på 
7 172 500 kronor, för en komplett anläggning. Detta valet är ett krav från SVFF för att 
erhålla ansökt bidrag på 500 000 kronor. Sett ur ett spelmässigt perspektiv så är detta 
alternativet överlägset bäst och förordas såväl av föreningen och andra aktörer inom 
fotbollen.
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Alternativ 2: Bioflex är en blandning av SBR gummi och Saltex, detta har nyligen kommit 
ut på marknaden, och några referenser på spelegenskaperna finns således inte ännu.

Kostnaden för detta alternativ är 4 351 250 kronor vilket ger en totalkostnad av 8 045 000 
kronor för hela anläggningen.

Alternativ 3: Saltex biofill som är biologiskt nedbrytbart, ger dock inte samma önskade 
spelegenskaper som gummigranulat. Kostnaden för detta alternativ är 5 445 000 kronor 
vilket ger en totalkostnad på 9 138 750 kronor.

Ovanstående beräkningar är hämtade från bifogad offert samt att moms med 25% har lagts 
till.

Om/när man behöver fylla på infill i framtiden så är det också väsentliga prisskillnader 
mellan dessa tre olika alternativ. Detta är något som kommer att belasta driftskostnaderna 
som kommer att ligga på kommunen. Den valda anläggningen är utformad för att minimera 
behovet av påfyllning. 

SBR Gummigranulat – 1 250 kronor per kubik ex moms
Saltex Bioflex – 7 000 kronor per kubik ex moms
Saltex Biofill –18 000 kronor per kubik ex moms

Bidraget från SVFF på 500 000 kronor kommer ej att beviljas i alternativ 2 och 3, då dessa 
medel kan sökas endast för att anlägga granulatfällor vid användning av gummigranulat. I 
sammanställningen nedan har detta belopp därför räknats ifrån i dessa alternativ. 

Skillnaden mellan investeringsbudget och kostnad i de tre alternativen beräknas till: 

 Alt 1: 6 900 000 - 7 172 500 = -272 500 kr

 Alt 2: 6 900 000 - 500 000 - 8 045 000 = -1 645 000 kr

 Alt 3: 6 900 000 - 500 000 - 9 138 750 = -2 738 750 kr

Tingsryd United önskar att Tingsryds kommun står för mellanskillnaden mellan 
föreningens budget och det av kommunen valda alternativet. 

Föreningens krav i offertprocessen bygger på en anläggning likt de krav som infriades på 
Bergaviks IP i Kalmar som har hänvisats till som referensanläggning. Det innebär 
asfaltering runt hela ytan, skyddssarg och granulatfällor i samtliga brunnar, samt andra 
nödvändiga åtgärder för att i mesta möjliga mån förhindra att infillet sprids utanför avsett 
område och således förhindra spridning av microplaster till miljön. 
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Det som saknas och skall ställas krav på vid anläggandet är att vintermarkeringar skall vara 
utmärkt på mattan, då ingen snö ska lämna mattan vid snöskottning. Marklösningen enligt 
offerten bör ses som ett skallkrav oavsett vilken typ av material som läggs för att uppnå en 
långsiktigt hållbar lösning ekonomisk och miljömässigt, då den minskar spill och risken för 
kostsam skadegörelse. 

Då omställningen av Bollhallen ej gav utrymme för att tillskapa de omklädningsrummen 
som var planerat invändigt, så kommer kommunen under vintern 20/21 behöva se över 
behoven och möjligheten att tillskapa fler omklädningsrum på Idrotten 1, då det redan i 
dag finns för få av dessa.

Beslutsunderlag 
Offert till föreningen från Unisport

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Utvecklingsavdelningen
Tingsryd United FC
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Kenth Axelsson

Samordnare Kultur- och fritid

Kommunledningsförvaltningen
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Offert nr: OF4174 - 200406    Beställare: Tingsryd United 
 
Objekt: Tingsryd, Tingsryds IP.    Adress: Skolgatan 23, 362 30 Tingsryd 
 
Offertdatum: 2020-04-06 
 
Giltig t o m: 30 dagar från offertdatum   Att: Ulf Pettersson 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

 

 Unisport tackar för er förfrågan 
 
 Vi har nöjet att inkomma med offert gällande:  
 Vi hoppas ni finner vår offert intressant och ser fram emot att höra från er! 
 
 Med vänlig hälsning 
 UNISPORT 

 Andreas Jakobsson  
 Busniess Unit Manager – Outdoor Sweden 
 Mobil +46 (0)761 48 06 16, E-mail: andreas.jakobsson@unisport.com  
 
 Rantzows Sport. LEG, Istech, Zac Sportgolv, Saltex and Unisport Scandinavia AB are now part of Unisport. 
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Leveransmottagare  Moms  Ert kundnr    
Tingsryd United Samtliga priser anges exkl. moms  11964 
 
 
Leveransvillkor Beräknad leveranstid      

Fritt kunden Juli/Augusti 2020 
 
Leveranssätt Betalningsvillkor  Dröjsmålsränta 
Unisport arrangerar Enligt överenskommelse  8,5%    
 
     
Helhetslösningen/total entreprenad innebär att vi installerar en horisontell dräneringslösning på befintlig 
gräsplan där man kontrollerar utkommande vattenflöden. 
Vår helhetslösning är gjord med alla miljöaspekter i framsätet. Nedan finner du en kort beskrivning av delar 
som ingår i vår offert/anbud: 

 
Offererad marklösning: 

• Avtätad yta med makadamdiken under konstgräset runt planen 
• 810 kvm asfalt runt planen samt i snölager 
• Bombering ca 0,8% med mittrygg ut mot långsidor 
• Total konstgräsyta på 7881 m2 
• Brunnar och ledningar i omfattning för att kunna hantera vatten från den avtätade ytan 
• Planen är dimensionerad för ett 10 års regn i 10 minuter 
• Filter i alla brunnar med utgående vattenledningar för att hindra granulat och tungmetaller att 

nå omgivande 
ytor eller kommunala nätet 
 

Offererad belysning: 

• Komplett belysningsanläggning 200 lux inkl. markarbeten 
• 6 master 
• Metallhalogen armaturer. LED kan prissättas som alternativ om så önskas 

 

Offererat staket: 

• Långsida mot ishall:  4 meter högt staket längs hela långsidan med utvikning för ett 210 kvm 
stort snölager 

• Kortsida mot naturgräsplaner:  6 meter högt nät längs straffområdet och utanför detta 4 meter 
högt staket 

• Långsida mot väg:  1,1 meter nätfyllt hängräcket längs hela långsidan 
• Kortsida mot väg: Befintligt nät 
• Planka längs nederkant av staket runt hela planen för att förhindra granulatflykt 
• 1 st. Maskingrind med 4 meters öppning mitt på snölagret 
• 1 st. gånggrind med borststation 
• 4 st. Bollkryparhål 

 
 
Totalt pris: 2 955 000 kr exkl. moms. 
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Offererat konstgräs-fiber, Drop 4008. 

• PU Backing.  
• Unisport slitstarkaste fiber.  
• Kvalitativ polymer för själva fibert. 
• Bättre spelegenskaper pga. av fiberformen, slitstyrka och dess tjocklek gör att det står upp 

bra med en optimal spelyta. 
• Hållbar och beprövad produkt som har funnits länge på marknaden med mycket bra 

erfarenhet. 
• Unik slitstyrka med inga kritiska punkter för splittring. Det gäller från fiberns tunnaste till 

dess tjockaste del. 
• Ingen Wrapping tråd för miljön.  
• Naturligt utseende – Närmare naturgräs kommer man inte. 
• Utmärkt fiberspänst vilket gör underhållet enklare. 

 
Offererad dräneringspad, PowerPlay (PP). 

• Horisontell dräneringskapacitet vid 0,8 % lutning, 0,99 l/m*s. 
• Paden klarar ett 2 års och 10 års regn i 10 minuter.  
• Stöttuptagning: 67 %. 
• Vertikal deformation: 8,8 mm 

 
 

Total yta konstgräs: 7881 m², 111 x 71 m varav spelytan för 11-manna 105 x 65 m.  
 
Produkt/system, alt. 1)   

 

Saltex Greenie DROP4008 med drän pad och SBR. 

 
Typbeteckning konstgräs: Drop 4008 (Dropformat monofiber) 
Strå längd: 40 mm (Ingen wrapping tråd) 
Plasttyp: Polyethylene 
Fibervikt: 12 000 dtex 
Fiber tjocklek: 300 micron 
Stråtäthet: 100 800 st/ m² 
Backing: PU backing 
Drän pad, PowerPlay: 22 mm 
Tätskikt: 161 Stansa 
Sandifyllning: 12 mm/m² 
Granulatfyllning: 16 mm/m² 
Granulatfyllning utgörs av: SBR, färg svart. 
Fiberhöjd ovan fyllning12 mm 
 

Totalpris inkl. läggning: 2 783 000 kr exkl. moms. 

Konstgräs godkänt av SvFF för breddfotboll enligt FIFA Quality. 
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Produkt/system, alt. 2)   

   

Saltex Legacy 35 med sviktpad och BioFlex. 

 
Typbeteckning konstgräs: Legacy 35 (Dropformat och Stärnformat monofiber) 
Strå längd: 35 mm (Ingen wrapping tråd) 
Plasttyp: Polyethylene 
Fibervikt: 17 500 dtex 
Fiber tjocklek: 300/500 micron 
Stråtäthet: 150 800 st/ m² 
Backing: PU backing 
Drän pad, PowerPlay: 22 mm 
Tätskikt: 161 Stansa 
BioFlex: 18 mm, färg grön. 
Fiberhöjd ovan fyllning 17 mm. 
 

Totalpris inkl. läggning: 3 481 000 kr exkl. moms. 

Konstgräs godkänt av SvFF för breddfotboll enligt FIFA Quality 

 

 
Produkt/system, alt. 3)   

   

Saltex Legacy med sviktpad och BioFill. 

 
Typbeteckning konstgräs: Legacy (Dropformat och Stärnformat monofiber) 
Strå längd: 40 mm (Ingen wrapping tråd) 
Plasttyp: Polyethylene 
Fibervikt: 17 500 dtex 
Fiber tjocklek: 300/500 micron 
Stråtäthet: 150 800 st/ m² 
Backing: PU backing 
Drän pad, PowerPlay: 22 mm 
Tätskikt: 161 Stansa 
Sand: 10 mm 
Granulat, BioFill: 15 mm, färg grå. 
Fiberhöjd ovan fyllning 15 mm. 
 

Totalpris inkl. läggning: 4 356 000 kr exkl. moms. 

Konstgräs godkänt av SvFF för breddfotboll enligt FIFA Quality 

 

 

Konstgräs våder: 

Vådernas bredd: 4 m 
Vådernas längd:71 m 



         OFFERT Sida 5 av 5 

      
 

                                                                                                                                                                                                       
 
Unisport Scandinavia AB · Axeltoftavägen 180 · 261 35 Landskrona  · Växel 0418-76600  ·  www.unisport.com  · Org nr 556184-1395 

 
 

Tillkommande priser på underhållsmaskiner: 

• Kombi, sladd/Harv 42 000 kr exkl. moms. 
• Snö plog: 37 000 kr exkl. moms. 
• Turfcleaner: 130 000 kr exkl. moms. 
• Decompactor: 61 000 kr exkl. moms. 

 
Djup städning: 

Djup städning görs med fördel en gång per år eller vid behov. 
Maskin som används är Turfcleaner 1500. 

Kostnad per tillfälle: 20 000 kr exkl. moms. 
Entreprenör: Unisport Scandinavia AB, Ansvarig: Christian Andersson 

 

 

Följande ingår i totalpriset: 

• Linjering för 1 st. 11-manna plan och markering av teknisk zon. 
• Stöd markeringar för 2 st. 7-manna planer. 
• Drift – och skötselinstruktion samt utbildning sker i samband med överlämnandet. 
• 3 st. skyltar (regler) att sätta upp i anslutning till fotbollsplanen/omklädningsrum. 
• 4 st. hörnflaggor med markbeslag och hörnstolpar med flagga. 
• En representant ifrån Unisport kommer minst 1 ggr/år och gör en översyn av  

konstgräset tillsammans med någon representant ifrån föreningen. 
 
 

 
Förutsättningar vid rubricerat pris: 

• Tillgång till el (220 V) och vatten. 
• Fria transportvägar till arbetsplatsen. 

 
 
 

Miljöansvarig: Ted Bengtsson 
Kvalitetsansvarig: Ted Bengtsson 
 
Garantitid konstgräs: 8 år 
Funktionsgaranti: 5 år 
Entreprenadgaranti: 5 år 
 
 
Vi reserverar oss emot att garantera färdigställande om vädret skulle vara så pass dåligt att det äventyrar 
kvalitén på utförandet. För konstgräslimning krävs + 8˚C samt uppehållsväder. Uppehållsväder krävs för sand 
och gummifyllning. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04 

Justerare 

§ 99 

Förslag att uppdatera Tingsryds kommuns grafiska profil 
Dm KS/2020:763 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta; 

1. Kommunstyrelsen beslutar att Tingsryds kommuns grafiska profil 
ska revideras för att anpassas till rådande förutsättningar. 

2. Finansiering sker från utvecklingsavdelningens ordinarie budget för 
gemensam information och marknadsföring samt strategiskt arbete. 

3. Förslag till reviderad grafisk profil presenteras för beslut till 
kommunstyrelsen i november 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Tingsryds kommun så 
ansvarar Kommunstyrelsen för "utformning och efterlevnad av kommunens 
grafiska profil". 

Tingsryds grafiska profil togs fram 2003, och infördes sedan efter beslut i 
kommunfullmäktige. Den grafiska profilen är i behov av att uppdateras med 
aktuella uppgifter och på ett sätt som gör att den överensstämmer med hur 
den grafiska profilen används av verksamheterna idag. Efter 
omorganisationen 2017 så är exempelvis namnen på förvaltningarna i 
profilen inaktuella. Tingsryds kommuns logotyp är våii främsta visuella 
kännetecken. Den visar att det är Tingsryds kommun som står bakom 
verksamheten eller informationen. Verksamhets-, enhets- och 
förvaltningsdelsnamn föreslås därför inte kopplas till logotypen framgent. 

Hänvisningen till dåvarande informationsansvarigas e-postadress stämmer 
inte och bör bytas ut till en funktions brevlåda, personen i detta fallet arbetar 
inte kvar i kommunen. Förvaltningsfärgerna som finns under rubriken 
färger bör också ses över. Färgerna har inte använts i verksamheterna och 
kommunikatörerna föreslår att logofärgerna och huvudfärgen bör vara de 
färger som framförallt används. Detta för att Tingsryds kommun ska ge en 
samlad, tydlig och professionell bild av Tingsryds kommun som 
organisation och plats. 
Utöver detta finns andra delar i den grafiska profilen som föreslås ses över 
eller tas b01i då de kan ses som inaktuella, så som avsnittet gällande loggar 
på CD, de grafiska elementen (rankan), stående visitk01i och bilder. 

/5 
I Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04 

Justerare 

L 

§ 99 fortsättning 

Den grafiska profilen bör även kompletteras med exempelvis mall för e
postsignatur, beachflaggor, presentationer, verksamhetsskyltar, fordon och 
digitala nyhetsbrev. 
Ärendet har beretts av kommunikatör Annie Henningsson i samverkan med 
utvecklingschef Hemik Paulsson. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen, 2020-04-22 
2. Grafisk profil 
3. Färgkoder 
4. Visuell identitet 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

I Utdrags bestyrkande 



GRAFISK   PROFIL
Kontakta informationsansvarig på kommunen för frågor som
rör grafisk formgivning i allmänhet och Tingsryds kommuns
grafiska profil i synnerhet. Informationsansvarig tillhandahål-
ler logotyper av tryckkvalitet samt digitaliserade logotyper
för PC samt Macintosh datorer.

Adress Box 88
362 22 Tingsryd

Telefon 0477 441 00
Fax 0477 313 00
E-post eva.palmer@tingsryd.se
Hemsida www.tingsryd.se
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Tingsryds kommuns vapen

Bakgrund

De flesta svenska kommuner har ett så kallat
heraldiskt vapen som på ett eller annat sätt
symboliserar kommunens egenart. Det
heraldiska vapnet motsvaras på många sätt av
det man vill å stadkomma med det moderna
varumärket eller logotypen.

De heraldiska vapnen anses ha sin upprin-
nelse under 1100-talet. Till en början gällde
det att skapa personliga lätt synbara märken
för att skilja pansarklädda krigare i strid eller
tornering från varandra. Märket placerades
på skölden och baneret och på hästens utrust-
ning. Det personliga vapnet fanns på sigillet
som användes för att bekräfta skriftliga
handlingar. För att hålla reda på systemet
krävdes en särskild funktionär, härolden, vars
titel antas ligga bakom själva ordet heraldik.

Under 1500-talet blev det regel att en stad i
sitt första kungliga privilegiebrev fick före-
skrift om sitt märke, kallat vapen eller sigill.
Under samma århundrade tillkom också våra
landskapsvapen genom beslut från kunga-
makten. Från 1930-talet började landskom-
munerna uttrycka sin självkänsla genom ett
eget vapen.

Tingsryds kommuns vapen med stjärnan och
rundlarna har hämtats från den stämpel, som
från ca 1750 användes för märkning av järnet

från Stenfors bruk och som har sitt ursprung
på 1600-talet. Vapenmotivet erinrar fortfa-
rande om järnhanteringens betydelse för
bygden och dess utveckling – och detta
gäller även de delar av kommunen som
tillkom vid kommunsammanslagningen
1971. Malmen hade ju sedan urminnes tider
tagits ur myrar och sjöar i trakten, kol hade
framställts på många håll i omgivningen och
hyttor, hamrar, masugnar och små
järnmanufakturer i bygden har tillsammans
betytt mycket för det moderna samhällets
framväxt.

Den dåvarande köpingen Tingsryd lät år
1963 fastställa ett vapen, som överensstäm-
mer med den nuvarande kommunens, bort-
sett från den gyllene bården. När Tingsryds
kommun bildades genom sammanslag-
ningen av Tingsryds köping och sex lands-
kommuner 1971, var vapenfrågan länge ett
problem, trots att ingen av de gamla lands-
kommunerna hade vapen. När man slutligen
kunde enas blev det alltså kring köpings-
vapnet med tillägg av en bård, som markerar
att det är fråga om en ny och större enhet.
Förslaget var ett av flera som, som framlagts
av Riksarkivet. Vapnet registrerades 1982.

 (Samtliga uppgifter ovan är hämtade ur Ny
svensk vapenbok av Clara Nevéus och Bror
Jacques de Wærn. Streiffert  & Co Bokför-
lag, Stockholm 1992.)

Beskrivning, så kallad ”blasonering”
av kommunens vapen är:

I rött fält inom en bård av guld en
femuddig stjärna med en kula i
vardera vinkeln, allt av guld.

Grafisk profil

Kommunens logotype

Profilering av en produkt, ett företag eller
t ex en kommun syftar till att ge en samlad
och entydig bild av verksamheten, ett varu-
märke laddat med positiva associationer.
Varumärket är ett strategiskt verktyg och ska
användas som ett sådant.
Det ska skärpa de särdrag som avgör omgiv-
ningens uppfattning om, i vårt fall, Tingsryds
kommun.

Den grafiska profilen är det regelverk som
bestämmer hur kommunens logotype får
användas i officiella sammanhang och i den
interna verksamheten. Precis som all annan
profilering handlar det om att vara tydlig i
kommunikationen med omvärlden. Det ska
aldrig vara någon tvekan om att Tingsryds
kommun är avsändare och därför ska alla
brevpapper, protokoll, kuvert, visitkort,
presentationsmaterial mm, ha ett enhetligt
utseende.

Tingsryds kommun och dess ordinarie verk-
samhet inom samtliga förvaltningar ska
använda kommunens logotype i form av
kommunvapnet och namnet Tingsryds kom-
mun. Hur logotypen ska användas ensam och
för respektive förvaltning, skola och andra
verksamhetsområden, framgår av exempel i
detta regelverk.

Även de ordinarie verksamheter som behöver
marknadsföras utåt, t ex Wasaskolan,
Tingsryds Lärcenter, Kaskad och Vägvalet,
ska följa kommunens vanliga grafiska profil.
Egna logotyper är inte tillåtna.

Vid sidan av Tingsryds kommuns officiella
grafiska profil finns det ibland behov för t ex
broschyrer och annat mer säljande material.
Dessa ska bygga på den grafiska profilen
men kan stå friare i sin utformning. Allt
sådant material ska tas fram i samråd med
informationsavdelningen.

Det finns ibland önskemål om sk personal-
profilering, t ex arbetskläder, för en specifik
verksamhet. Denna ska följa den grafiska
profilen och tas fram i samråd med
informationsavdelningen.



Logotypens färger

Logotypen får återges i svart, i färg med nedan angivna nyanser eller negativt mot bakgrund av
valfri enhetlig färg. Relieftryck och prägling är också tillåtet. Original för tryck medföljer denna
trycksak (kan erhållas digitalt från kommunens informatör. Adress och telefon hittar du på pärm-
ens baksida).

Logotypen tryckt i svart.

Logotypen tryckt i vitt mot
svart bakgrund. Bakgrunds-
färgen är valfri, men logotypen
blir otydlig om bakgrunden
är för ljus.

Logotypen tryckt i rätt nyans:

GULD PMS 871
CMYK 40-43-84-8

RÖD PMS 186
CMYK 0-91-76-6

Logotypen utan svart outline vid
tryck mindre än 30 mm bredd.

Ingen text eller bild får läggas
innanför marginalen. Orden
”Tingsryds kommun” ska inte
upprepas i anslutning till logo-
typen. Adressuppgifter m.m ska
läggas till höger om logotypen.

A A

A

Loggor på CD

Nedan kan du se de de varinter av Tingsryds Kommuns logotyp  som finns till hands på bifogad
CD. (Dessa ingår även  som svart-vit variant)

logo.tk.cmyk.eps

logo.tk.web.cmyk.eps

vapen.tk.cmyk.eps

dackeskolan.cmyk.eps

tingsryds.larcenter.cmyk.eps

trojaskolan.cmyk.eps

wasaskolan.cmyk.eps

barn.o.utbildnforvaltn.cmyk.eps

kommunledningsforvaltn..cmyk.eps

kultur.o.fritdsforv.cmyk.eps

plan.o.miljokontoret.cmyk.eps

socialforvaltningen.cmyk.eps

tekniska.forvaltningen.cmyk.eps



Publicering på Internet

Grafiska rekommendationer för kommunens publicering av text och bild på Internet i systemet
”World Wide Web” och liknande lämnas i anslutning till Tingsryds kommuns hemsida och på
intranätet.

Se www.tingsryd.se

Logotyp med web-adress

Logotypen finns även i en version som innefattar Tingsryds kommuns web-adress. Denna
logotype används när inga andra adressuppgifter finns med, t. ex på ett broschyromslag eller
liknande.

Logotypen tryckt i svart.

Logotypen tryckt i vitt mot svart
bakgrund. Bakgrundsfärgen är
valfri, men logotypen blir otyd-
lig om bakgrunden är för ljus.

Logotypen tryckt i rätt nyans

GULD PMS 871
CMYK 40-43-84-8

RÖD PMS 186
CMYK 0-91-76-6

På andra språk

Tingsryds kommun ska aldrig översättas, varken i logotypen eller i löptext.

Undantag från regeln

När det gäller adressuppgifter på annat språk än det som används i logotypen bör översta raden
utgöras av Tingsryds kommuns fullständiga namn översatt till språket i fråga.

Engelska: Municipality of Tingsryd

Tingsryds kommun i svensk och utländsk löptext

Det utskrivna namnet skrivs normalt med versalt ”T” och gement ”k”, alltså: ”Tingsryds kom-
mun”. I text på annat språk än svenska tillämpas regler för respektive språk.

”Tingsryds kommun”

Versalt ”T”

Gement ”k”



Profilmaterial

Logotypen trycks ofta på pennor, flaggor, presentartiklar m.m. Avsikten är att förstärka igenkän-
nandet i omvärlden genom upprepad exponering. För att få en renare figur kan logotypens text
utelämnas när:

• storleken är sådan att texten inte kommer att kunna läsas

• ytan är så ojämn att texten inte kommer att kunna läsas

Exempel på tillämpning är vid tryck av pins.

Vapen utan text

GULD PMS 871
CMYK 40-43-84-8

RÖD PMS 186
CMYK 0-91-76-6

Skyltar

Ram PMS 186

Logotyp
Centrerad

Enhet
Versal/gemena
Helvetica Regular
Högerställd
Svart

1

2

3

1

2

3
Socialförvaltningen

Teckensnitt

Teckensnittet i logotypens ”Tingsryds kom-
mun” är Bodoni Bold.

För text som ska läggas i direkt anslutning
till logotypen, till exempel namnet på en
förvaltning skall teckensnitten Arial eller
Helvetica användas.

Teckensnitt lämpar sig olika väl för olika
ändamål. Följande teckensnitt rekommende-
ras till brödtext (löptext) respektive rubrik/
underrubrik. Observera att högst tre olika
teckensnitt bör användas i ett och samma
dokument.

Papper

Miljövänligt papper ska väljas för trycksaker,
brev och annan dokumentation från
Tingsryds kommun.

Till brödtext

Times New Roman PC ABCDEF123456

Times Roman Mac ABCDEF123456

Arial PC ABCDEF123456
Helvetica Mac ABCDEF123456

Till rubriker

Arial PC ABCDEF123456
Helvetica Mac ABCDEF123456

Dokument

Alla dokument som skall diarieföras/arkive-
ras skall skrivas ut på arkivbeständigt papper.



Adresser anpassas för respektive enhet.

postadress
Box 88
362 22 Tingsryd

besöksadress
Torggatan 12
Tingsryd

fax
0477-313 00

e-post/hemsida
kommun@tingsryd.se

telefon
0477-441 00 (vx)

www.tingsryd.se

Brevpapper

Brevpapper med Tingsryds kommuns logotyp och enhetens
beteckning ska användas för skrivelser i tjänsten.
Normala skrivelser skrivs i svart på vitt papper efter de mallar,
enligt svensk standard, som finns på intranätet.

Brevpapper med Tingsryds kommuns logotyp i färg används sparsamt
vid mer högtidliga tillfällen, som t. ex en inbjudan till Landshövdingen,
till våra vänorter eller liknande evenemang.

När elektronisk post sänds utanför ”Tingsryds kommun”, ska avsändarens
enhet och kommunens namn klart framgå.

Orden ”Tingsryds kommun” ska inte upprepas i anslutning till logotypen.

Exempel på logotyp med enhet.



30 mm 25 mm

På andra språk

I detta exempel framgår också hur en internationell version av brevpapper för kommunen
ska se ut.
Tingsryds kommun ska aldrig översättas, varken i logotypen eller i löptext.

Undantag från regeln

När det gäller adressuppgifter på annat språk än det som används i logotypen bör översta
raden utgöras av Tingsryds kommuns fullständiga namn översatt till språket i fråga.

Engelska: Municipality of Tingsryd

postal adress
Box 88
SE-362 22 Tingsryd

visiting adress
Torggatan 12
Tingsryd

telephone
+46(0)477-441 00

e-mail / web
kommun@tingsryd.se
www.tingsryd.se

fax
+46(0)477313 00

Municipality of Tingsryd

16
,5

 m
m

15
 m

m A A

A

Adresser anpassas för respektive enhet.

postadress
Box 88
362 22 Tingsryd

besöksadress
Torggatan 12
Tingsryd

fax
0477-313 00

e-post/hemsida
kommun@tingsryd.se

telefon
0477-441 00 (vx)

www.tingsryd.se



Wasaskolan   Box 42 (besök: Linnerydsvägen) SE-362 21 Tingsryd
tel +46(0)477-441 00 (vx)   dir 444 72   mobil 070-315 44 72   fax 444 76

e-post:margareta.engstrandwallin@tingsryd.se  hemsida:www.wasaskolan.tingsryd.se

Margareta Engstrand Wallin
Rektor

Tingsryds kommun   Box 88 (besök: Torgg. 12) SE-362 22 Tingsryd
tel +46(0)477-441 00 (vx)   dir 442 10   mobil 070-638 49 95   fax 313 00

e-post: eva.palmer@tingsryd.se   hemsida:www.tingsryd.se

Eva Palmér
Informatör

Visitkort och korrenspondenskort

Visitkort kan tryckas enkelsidigt eller dubbelsidigt med svensk respektive engelsk
text. Korrenspondenskort bör tryckas enkelsidigt.

Visitkort, exempel
Tvåfärgstryck (guld PMS 871 och röd PMS 186), och tilltryckt enfärgstryck (svart).
Liggande format, 90 x 50 mm. Tryckt på vitt alternativt oblekt återvinningspapper
(ca 225 g/m2)).

Times New Roman 13/15
Centrerad
Versaler/gemena

Times New Roman 9/11
Centrerad
Versaler/gemena

Times New Roman 7/9
Bold
Centrerad
Versaler/gemena

Times New Roman 7/9
Centrerad
Versaler/gemena

Times New Roman 9/11
Högerställd
Versaler/gemena

Times New Roman 7/9
Högerställd
Versaler/gemena

5

6
5

6

1

2

3

4

5 mm
5 mm

4
3

1
2

Tingsryds kommun   Box 88 (besök: Torgg. 12) SE-362 22 Tingsryd
tel +46(0)477-441 00 (vx)   dir 442 10   mobil 070-638 49 95   fax 313 00

e-post: eva.palmer@tingsryd.se   hemsida:www.tingsryd.se

Eva Palmér
Informatör

Times New Roman 7/9
Bold
Vänsterställd
Versaler/gemena

Times New Roman 7/9
Vänsterställd
Versaler/gemena

Tingsryds kommun
postadress: Box 88   SE-362 22 Tingsryd   besöksadress: Torggatan 12, Tingsryd
telefon: vx +46(0)477 - 441 00   fax: 313 00   e-post: kommun@tingsryd.se   hemsida: www.tingsryd.se

10 mm

5 mm

10 mm

Korrenspondenskort, exempel
Tvåfärgstryck (guld PMS 871 och röd PMS 186), och tilltryckt enfärgstryck (svart).
Liggande format, 150 x 115 mm. Tryckt på vitt alternativt oblekt återvinningspapper (ca 170 g/m2)).

1

2

1
2

Tingsryds kommun
postadress: Box 88   S-362 22 Tingsryd   besöksadress: Torggatan 12, Tingsryd
telefon: vx +46(0)477 - 441 00   fax: 313 00   e-post: kommun@tingsryd.se   hemsida: www.tingsryd.se



TELEFAX
Till/To ____________________________

Till telfax nr./To telefax nr. ____________

Från/From ________________________

Datum/Date _______________________

Antal sidor (inkl. denna)/

No. of pages (this incl.) ______________

Municipality of Tingsryd

Post/Postaladress Box 88
SE-362 22 Tingsryd

Fax +46(0)477 313 00
Tele/Phone +46(0)477 441 00
E-post/mail kommun@tingsryd.se
Hemsida/Web www.tingsryd.se

Kuvert

Kuvert med Tingsryds kommuns logotyp ska användas för skrivelser i tjänsten.
När elektronisk post sänds utanför ”Tingsryds kommun”, ska avsändarens enhet och kommunens
namn klart framgå.
Orden ”Tingsryds kommun” ska inte upprepas i anslutning till logotypen.

Illustrationen nedan visar exempel på C4-kuvert 324 x 299 mm.

15 mm

15 mm

15 m
m

15 m
m

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag att revidera Tingsryds kommuns grafiska profil
Dnr KS/2020:763

Förslag till beslut  
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:

- att Tingsryds kommuns grafiska profil ska revideras för att anpassas till rådande 
förutsättningar år 2020. 

- att finansiering ska ske från utvecklingsavdelningens ordinarie budget för 
gemensam information och marknadsföring samt strategiskt arbete.

- att förslag till reviderad grafisk profil presenteras för beslut till kommunstyrelsen i 
november 2020.

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Tingsryds kommun så ansvarar 
Kommunstyrelsen för ”utformning och efterlevnad av kommunens grafiska profil ”. 

Tingsryds grafiska profil togs fram 2013, och infördes sedan efter beslut i 
kommunfullmäktige. Den grafiska profilen är i behov av att uppdateras med aktuella 
uppgifter och på ett sätt som gör att den överensstämmer med hur den grafiska profilen 
används av verksamheterna idag.  Efter omorganisationen 2017 så är exempelvis namnen 
på förvaltningarna i profilen inaktuella. Tingsryds kommuns logotyp är vårt främsta 
visuella kännetecken. Den visar att det är Tingsryds kommun som står bakom 
verksamheten eller informationen. Verksamhets-, enhets- och förvaltningsdelsnamn 
föreslås därför inte kopplas till logotypen framgent.

Hänvisningen till dåvarande informationsansvarigas e-postadress stämmer inte och bör 
bytas ut till en funktionsbrevlåda, personen i detta fallet arbetar inte kvar i kommunen. 
Förvaltningsfärgerna som finns under rubriken färger bör också ses över. Färgerna har inte 
använts i verksamheterna och kommunikatörerna föreslår att logofärgerna och 
huvudfärgen bör vara de färger som framförallt används. Detta för att Tingsryds kommun 
ska ge en samlad, tydlig och professionell bild av Tingsryds kommun som organisation och 
plats.

Utöver detta finns andra delar i den grafiska profilen som föreslås ses över eller tas bort då 
de kan ses som inaktuella, så som avsnittet gällande loggor på CD, de grafiska elementen 
(rankan), stående visitkort och bilder. 

file://tksrv004/Forv$/klf/Kansli/Mallar/Instruktion%20f%C3%B6r%20utformning%20av%20tj%C3%A4nsteskrivelse.docx
file://tksrv004/Forv$/klf/Kansli/Mallar/Instruktion%20f%C3%B6r%20utformning%20av%20tj%C3%A4nsteskrivelse.docx
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Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se
362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se

Den grafiska profilen bör även kompletteras med exempelvis mall för e-postsignatur, 
beachflaggor, presentationer, verksamhetsskyltar, fordon och digitala nyhetsbrev.

Ärendet har beretts av kommunikatör Annie Henningsson i samverkan med 
utvecklingschef Henrik Paulsson.

Beslutsunderlag 

Denna skrivelse samt bilagor:
- Grafisk profil
- Färgkoder
- Visuell identitet

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Utvecklingschef

Henrik Paulsson

Utvecklingschef

Kommunledningsförvaltningen

file://tksrv004/Forv$/klf/Kansli/Mallar/Instruktion%20f%C3%B6r%20utformning%20av%20tj%C3%A4nsteskrivelse.docx
file://tksrv004/Forv$/klf/Kansli/Mallar/Instruktion%20f%C3%B6r%20utformning%20av%20tj%C3%A4nsteskrivelse.docx


Plan och miljö

Skog

PMS 376
CMYK 59/0/100/0

R 122  G 184  B 0
HTML 7AB800

30% av PMS 376
CMYK 18/0/30/0

R 221  G 234  B 197
HTML DDEAC5

Teknik och trafik

Harsyra

PMS 389
CMYK 23/0/83/0
R 204  G 220  B 0

HTML CCDC00

40% av PMS 389
CMYK 9/0/33/0

R 240  G 241  B 192
HTML F0F1C0

F ä r g e r

Röd

PMS 186
CMYK 0/100/82/7
R 198  G 12  B 48

HTML C60C30

Guld

PMS 871
CMYK 40/43/84/8
R 173  G 153  B 98

AD9962

Glädje

PMS 186
CMYK 0/100/82/7
R 198  G 12  B 48

HTML C60C30

Lingon 1

CMYK 0/100/80/20
R 192  G 0  B 42
HTML C0002A

Kultur och fritid

Smörblom

PMS 122
CMYK 0/11/80/0
R 252  G 212  B 80

HTML FCD450

40% av PMS 122
CMYK 0/4/32/0

R 255  G 243  B 192
HTML FFF3C0

Stöd och omsorg

Solsken

PMS 1375
CMYK 0/51/94/0
R 255  G 160  B 47

HTML FFA02F

30% av PMS 1375
CMYK 0/15/28/0

R 253  G 225  B 191
HTML FDE1BF

Politik och påverkan

Vildäpple

PMS Warm Red
CMYK 0/86/80/0
R 247  G 64  B 58

HTML F7403A

20% av PMS Warm Red
CMYK 0/17/16/0

R 252  G 223  B 211
HTML FCDFD3

Turism

Vatten

PMS 2915
CMYK 60/9/0/0

R 94  G 182  B 228
HTML 5EB6E4

30% av PMS 2915
CMYK 18/3/0/0

R 217  G 234  B 247
HTML D9EAF7

Näringsliv

Natthimmel

PMS 287
CMYK 100/75/2/17

R 0  G 51  B 141
HTML 00338D

15% av PMS 287
CMYK 15/11/0/2

R 219  G 221  B 236
HTML DBDDEC

Barn och utbildning

Rödsippa

PMS 240
CMYK 21/89/0/0
R 191  G 34  B 150

HTML BF2296

20% av PMS 240
CMYK 4/18/0/0

R 243  G 221  B 234
HTML F3DDEA

Logofärger

Huvudfärg

För valtningsfärger

Komplementfärger

Lingon 2

CMYK 0/90/40/0
R 229  G 51  B 98

HTML E53362

Lingon 3

CMYK 0/85/60/0
R 230  G 68  B 79

HTML E6444F

Medborgare

Björnbär

PMS 2602
CMYK 67/100/0/0
R 124  G 16  B 154

HTML 7C109A

15% av PMS 2602
CMYK 10/15/0/0

R 232  G 222  B 237
HTML E8DEED

Färgerna som används i Tingsryds grafiska profil ska förstärka Tingsryds vision – Där livet är 

härligt – genom att ge mottagaren en känsla av värme, glädje och kärlek. Vi utgår från färgerna 

i vapnet och skogens ”röda” guld lingonen och kompletterar med färger från skogen och sjöarna. 

Den samlade färgbilden känns modern och fräsch och ger utrymme både för tydlighet och mod.



Där livet är härligt!

Där livet är härligt!

G r a f i s k a  e l e m e n t

”Vi tänder stjärnor i ögonen på våra Kommuninvånare”.

Vi lyfter fram stjärnan i den grafiska formen.

Där livet är härligt!



P r o f i l p r o g r a m

Visitkort
(stående)

Korrespondenskort

Brevpapper

 

Eva Palmér
Informatör

Telefon direkt: +46 (0)477-442 10 

Mobil: 070-638 49 95

E-post: eva.palmer@tingsryd.se

Tingsryds kommun 

Postadress: Box 88, 362 22 Tingsryd

Besöksadress: Torggatan 10

Telefon växel: +46 (0)477-441 00

Fax: 0477-313 00

Internet: www.tingsryd.se

Tingsryds kommun

Postadress: Box 88

Besöksadress: Torggatan 10

362 22 Tingsryd

Telefon vx: +46 (0)477-441 00

Internet: www.tingsryd.se

Tingsryds kommun

Postadress: Box 88

Besöksadress: Torggatan 10

362 22 Tingsryd

Telefon vx: +46 (0)477-441 00

Internet: www.tingsryd.se

 

 

Där livet är härligt!

Kuvert

Tingsryds kommun 

Postadress: Box 88, 362 22 Tingsryd

Besöksadress: Torggatan 10

Telefon växel: +46 (0)477-441 00 

Fax: 0477-313 00

Internet: www.tingsryd.se

Eva Palmér
Informatör

Telefon direkt: +46 (0)477-442 10 

Mobil: 070-638 49 95

E-post: eva.palmer@tingsryd.se

Visitkort
(liggande)



U t s t ä l l n i n g s m a t e r i a l

Rollups

(som presenterar förvaltningarna)

Uptat nonsecte volieliquam in 

velit ullvcx a am ilit disustie tat. 

Lit, quip er sendrje dolnutpat

ue tatumsa ndiet, ve xvndonse. 

Uptat nonsecte veliquajkm in 

velit ulla am ilitj  xdipsustie tat. 

Lit, quip er sendre dolnutpat

ue tatumsa ndivhet, vendonse.

Kultur och fritid

Uptat nonsecte volieliquam in 

velit ullvcx a am ilit disustie tat. 

Lit, quip er sendrje dolnutpat

ue tatumsa ndiet, ve xvndonse. 

Uptat nonsecte veliquajkm in 

velit ulla am ilitj  xdipsustie tat. 

Lit, quip er sendre dolnutpat

ue tatumsa ndivhet, vendonse.

Teknik och trafik

Uptat nonsecte volieliquam in 

velit ullvcx a am ilit disustie tat. 

Lit, quip er sendrje dolnutpat

ue tatumsa ndiet, ve xvndonse. 

Uptat nonsecte veliquajkm in 

velit ulla am ilitj  xdipsustie tat. 

Lit, quip er sendre dolnutpat

ue tatumsa ndivhet, vendonse.

Medborgare

Uptat nonsecte volieliquam in 

velit ullvcx a am ilit disustie tat. 

Lit, quip er sendrje dolnutpat

ue tatumsa ndiet, ve xvndonse. 

Uptat nonsecte veliquajkm in 

velit ulla am ilitj  xdipsustie tat. 

Lit, quip er sendre dolnutpat

ue tatumsa ndivhet, vendonse.

Barn och utbildning

Uptat nonsecte volieliquam in 

velit ullvcx a am ilit disustie tat. 

Lit, quip er sendrje dolnutpat

ue tatumsa ndiet, ve xvndonse. 

Uptat nonsecte veliquajkm in 

velit ulla am ilitj  xdipsustie tat. 

Lit, quip er sendre dolnutpat

ue tatumsa ndivhet, vendonse.

Näringsliv

Uptat nonsecte volieliquam in 

velit ullvcx a am ilit disustie tat. 

Lit, quip er sendrje dolnutpat

ue tatumsa ndiet, ve xvndonse. 

Uptat nonsecte veliquajkm in 

velit ulla am ilitj  xdipsustie tat. 

Lit, quip er sendre dolnutpat

ue tatumsa ndivhet, vendonse.

Plan och miljö

Uptat nonsecte volieliquam in 

velit ullvcx a am ilit disustie tat. 

Lit, quip er sendrje dolnutpat

ue tatumsa ndiet, ve xvndonse. 

Uptat nonsecte veliquajkm in 

velit ulla am ilitj  xdipsustie tat. 

Lit, quip er sendre dolnutpat

ue tatumsa ndivhet, vendonse.

Stöd och omsorg

Uptat nonsecte volieliquam in 

velit ullvcx a am ilit disustie tat. 

Lit, quip er sendrje dolnutpat

ue tatumsa ndiet, ve xvndonse. 

Uptat nonsecte veliquajkm in 

velit ulla am ilitj  xdipsustie tat. 

Lit, quip er sendre dolnutpat

ue tatumsa ndivhet, vendonse.

Politik och påverkan

Uptat nonsecte volieliquam in 

velit ullvcx a am ilit disustie tat. 

Lit, quip er sendrje dolnutpat

ue tatumsa ndiet, ve xvndonse. 

Uptat nonsecte veliquajkm in 

velit ulla am ilitj  xdipsustie tat. 

Lit, quip er sendre dolnutpat

ue tatumsa ndivhet, vendonse.

Turism



U t s t ä l l n i n g s m a t e r i a l

Vimpel/takvepa

Där livet 
är härligt!

Fondväggar

Där livet är härligt!



A n n o n s e r

Kommunfullmäktige
Delismod tetumsan hendip exer autpat adio conullam, quat. 
Ut landio con ex euisit ad magna faciniscilla feugait am, quisit 
aciduisim velit auguera essenim dolut lum in hendrem et alisisit 
lumsandre doloborero ero dolorting et, quisi.
 Agnim ad doluptat nostrud dolore volenim zzriure doloree 
tumsan volenisl ipsuscilis nullam, quamconsed tem alis dolorti 
onulput nullam accum nos dolent essis nullaorem num venisi.
Ed doloboreet wisci bla feugueril euissecte vel dio eum ipis eu feu 
feuguer iureet eummy nit amconsecte molorem erit alis nullan ex 
ex essenim zzriusc ilisim dolorem veros esto euisciliqui erilisisl in 
ulputatisim quisi tie conse modolorem velessecte del ero dolortie 
velit nit ullum quis nos del irit, coreetue conse conseniam quat. 
Aciduisi. Feummy non hent lutpatuerat nibh ea commy nos dolore 
min elit nit nis nos ex elessed magnit, velit velis accum venisi.
 Commodolummy num nim vent lumsandit ad magna auguerit, 
quat. Volore erat wisim quamet praesenisi.
Atuer inim volortie min vel dolesequam non ut wiscilis alit vel 
iliquat, quat. Irit, ver sed dolortie dolortio do dolesectet.

IT-ansvarig
Delismod tetumsan hendip exer autpat adio conullam, quat. 
Ut landio con ex euisit ad magna faciniscilla feugait am, quisit 
aciduisim velit auguera essenim dolut lum in hendrem et alisisit 
lumsandre doloborero ero dolorting et, quisi.
 Agnim ad doluptat nostrud dolore volenim zzriure doloree 
tumsan volenisl ipsuscilis nullam, quamconsed tem alis dolorti 
onulput nullam accum nos dolent essis nullaorem num venisi.
Ed doloboreet wisci bla feugueril euissecte vel dio eum ipis eu feu 
feuguer iureet eummy nit amconsecte molorem erit alis nullan ex 
ex essenim zzriusc ilisim dolorem veros esto euisciliqui erilisisl in 
ulputatisim quisi tie conse modolorem velessecte del ero dolortie 
velit nit ullum quis nos del irit, coreetue conse conseniam quat. 
Aciduisi. Feummy non hent lutpatuerat nibh ea commy nos dolore 
min elit nit nis nos ex elessed magnit, velit velis accum venisi.
 Commodolummy num nim vent lumsandit ad magna auguerit, 
quat. Volore erat wisim quamet praesenisi.
Atuer inim volortie min vel dolesequam non ut wiscilis alit vel 
iliquat, quat. Irit, ver sed dolortie dolortio do dolesectet.

Telefon vx: +46(0)477-441 00
Internet: www.tingsryd.se

Stjärna sökes

Ytterligare en stjärna sökes till IT-avdelningen.
Gå in på www.tingsryd.se

Telefon vx 0477-441 00
www.tingsryd.se

Telefon vx 0477-441 00
www.tingsryd.se

Där livet är härligt!

Telefon vx 0477-441 00
www.tingsryd.se

Kommunfullmäktige sammanträder 14 april 
kl 10.00 till 16.00 i medborgarsalen. 
Välkomna!

www.tingsryd.se www.tingsryd.se

Där livet är härligt!

www.tingsryd.se

Där livet är härligt!

www.tingsryd.se

Där livet 
är härligt!

www.tingsryd.se

Sammandrag från 

Kommunfullmäktiges sammanträde 

den 14 april 2008

Telefon vx 0477-441 00
www.tingsryd.se

Kommunfullmäktige sammanträder 14 april 
kl 10.00 till 16.00 i medborgarsalen. 
Välkomna!

Pluggannonser/sponsorskyltar

Kungörelseannonser

Platsannonser

Telefon vx 0477-441 00
www.tingsryd.se

Delismod tetumsan hendip exer autpat adio conullam, quat. 

Ut landio con ex euisit ad magna faciniscilla feugait am, quisit 

aciduisim velit auguera essenim dolut lum in hendrem et 

alisisit lumsandre doloborero ero dolorting et, quisi..

Barnens dag 
10/6

Ö S T R A  B R Y G G A N

Delismod uisit ad magna faciniscilla 

feugait am, quisit aciduisim velit au-

guera essenim dolut lum in hendrem 

et alisisit lumsandre doloborero.

Delismod tetumsan hendip exer autpat adio conullam, quat. 

Ut landio con ex euisit ad magna faciniscilla feugait am, quisit 

aciduisim velit auguera essenim dolut lum in hendrem et 

alisisit lumsandre doloborero ero dolorting et, quisi..

Fisketävling
Korvgrillning

Mativalen
 22/7

H A M N E N

Kanot SM
 3/9

S Ö D R A  S T R A N D E N

Prova all 
världens mat

Helsida

Kanot SM!
Vi ses på södra stranden 3 september. Telefon vx 0477-441 00

www.tingsryd.se

Det händer i Tingsryd!

Det händer i Tingsryd!

Där livet är härligt!



T r y c k s a k e r

Barn och utbildning

Uptat nonsecte veliquam in velit 

ulla am ilit dipsustie tat. 

Lit, quip er sendre dolortinutpat

ue tatumsa ndiamet, vendionse.

Delismod tetumsan hendip exer autpat adio conullam, quat. Ut landio 
con ex euisit ad magna faciniscilla feugait am, quisit aciduisim velit 
auguera essenim dolut lum in hendrem et alisisit lumsandre doloborero 
ero dolorting et, quisi.
Agnim ad doluptat nostrud dolore volenim zzriure doloree tumsan 
volenisl ipsuscilis nullam, quamconsed tem alis dolorti onulput nullam 
accum nos dolent essis nullaorem num venisi.
Ed doloboreet wisci bla feugueril euissecte vel dio eum ipis eu feu 
feuguer iureet eummy nit amconsecte molorem erit alis nullan ex ex es-
senim zzriusc ilisim dolorem veros esto euisciliqui erilisisl in ulputatisim 
quisi tie conse modolorem velessecte del ero dolortie velit nit ullum quis 
nos del irit, coreetue conse conseniam quat. Aciduisi.
Feummy non hent lutpatuerat nibh ea commy nos dolore min elit nit nis 
nos ex elessed magnit, velit velis accum venisi.
 Commodolummy num nim vent lumsandit ad magna auguerit, quat. 
Volore erat wisim quamet praesenisi.
Atuer inim volortie min vel dolesequam non ut wiscilis alit vel iliquat, 
quat. Irit, ver sed dolortie dolortio do dolesectet, sit vel ut inim dipit 
nosto odipsum duisismod tat. Min utet ad dion ulluptat wisim diam, 
suscincidunt nim irit am, si.
Ommy nisi blaorem irit ex enis nullumsandit velenibh eugue tat. Wisim 
alisim diatum dionseq uissectet volorem num quiscilisl ut venibh 
eu feu facilit inim elis nostrud dolore mincip ea faciduissi blan ut 
nisisim volorpe raesto el ut num zzriustie minibh euisim elisit utpatie 
modolor iusci essissi.
Ut ipis numsan utpat. Henit niscipit ercipit luptat at vullandio duisl 
eliquipisit euguerilis do dolestrud modigna feugiam etuerit irilit volor 
sequis ate conse tie tat. Irilit ad esent wis dolor se modiam, quiscil erosto 
conse eugiametummy nulla feugiat exer sed eugait niam ipsummo dolo-
reriurem ipsuscidunt lore veniamc onsenim dolum enim num digna facin 
ute feugait lortionulla facipsusto do consecte miniamc onummolum 
ipiscil lutpat. Duis nibh etue mod tet acidunt praestie modiat. Uscidunt 
aliquat. Secte facidunt ad magna feum essit lumsan velit nisl iliquissi tin 
hendit do dolorero eraesequi bla faciduisim dolore tet iril ut ate faci eni-
sim doloreet wisim zzrit utpat nummy nonsenit lorperos nostrud modio 
od eugiat ea autpatu msandreros alis nulput wismodi onsequ.

7
F A K T A  B A r n  &  U n G d o M

Veliquam in velit ulla am ilit dipsustie 

tat. Lit, quip er sendre dolortinuHendit, 

vel exeraessi. veliquam in velit ulla 

am ilit dipsustie tat. Lit, quip er sendre 

dolortinuhendit, vel exeraessi.

Delismod tetumsan hendip exer autpat adio conullam, quat. Ut landio 
con ex euisit ad magna faciniscilla feugait am, quisit aciduisim velit 
auguera essenim dolut lum in hendrem et alisisit lumsandre doloborero 
ero dolorting et, quisi.
Agnim ad doluptat nostrud dolore volenim zzriure doloree tumsan 
volenisl ipsuscilis nullam, quamconsed tem alis dolorti onulput nullam 
accum nos dolent essis nullaorem num venisi.
Ed doloboreet wisci bla feugueril euissecte vel dio eum ipis eu feu 
feuguer iureet eummy nit amconsecte molorem erit alis nullan ex ex es-
senim zzriusc ilisim dolorem veros esto euisciliqui erilisisl in ulputatisim 
quisi tie conse modolorem velessecte del ero dolortie velit nit ullum quis 
nos del irit, coreetue conse conseniam quat. Aciduisi.
Feummy non hent lutpatuerat nibh ea commy nos dolore min elit nit nis 
nos ex elessed magnit, velit velis accum venisi.
 Commodolummy num nim vent lumsandit ad magna auguerit, quat. 
Volore erat wisim quamet praesenisi.
Atuer inim volortie min vel dolesequam non ut wiscilis alit vel iliquat, 
quat. Irit, ver sed dolortie dolortio do dolesectet, sit vel ut inim dipit 
nosto odipsum duisismod tat. Min utet ad dion ulluptat wisim diam, 
suscincidunt nim irit am, si.
Ommy nisi blaorem irit ex enis nullumsandit velenibh eugue tat. Wisim 
alisim diatum dionseq uissectet volorem num quiscilisl ut venibh 
eu feu facilit inim elis nostrud dolore mincip ea faciduissi blan ut 
nisisim volorpe raesto el ut num zzriustie minibh euisim elisit utpatie 
modolor iusci essissi.

5
F A K T A  T U r I s M

Veliquam in velit ulla am ilit dipsustie 

tat. Lit, quip er sendre dolortinuHendit, 

vel exeraessi. veliquam in velit ulla 

am ilit dipsustie tat. Lit, quip er sendre 

dolortinuhendit, vel exeraessi.

Personalhandbok

Turism

Uptat nonsecte veliquam in velit 

ulla am ilit dipsustie tat. 

Lit, quip er sendre dolortinutpat

ue tatumsa ndiamet, vendionse.

Näringsliv

2009

R E D O V I S N I N G

Plan och miljö
R E D O V I S N I N G

Plan och miljö



Ö v r i g t

Vykort

Där livet är härligt!
Bärkasse

Där 
live

t är
 hä

rlig
t!



P o w e r p o i n t p r e s e n t a t i o n

Budget 2009

Giatem veriusci el digna feugiat, consequam ea commolore dolobore con ullutat. Uscipisl iriure dolorer cipsusto odio odip et 

venibh er aut prate doloreet volenisi blandre tio dolortio commy nim dipit augiam dolor ing enit, qui euissequam dunt lobore 

conum delessim in ut prat laor iusto enibh ex euisisit exer iure molessequam ipismodipis nibh exeratinis adio eu faccum 

diam, vel utpat elit exeriusci elisisi eugue doloreet nulluptatio eu feum ing ex eu feugiam niatue veros nos nibh ent lor sit 

adipis del ea corpero ex et volut augueri liquat. Quis nulla augait irit ad tie ero odo odiat.

Lessism olessi el inim dip enisit do commod tatet nismodipis dio dolore dolutet ad tin ver inibh esequat ut voluptat, quis 

dolortin hendre faci er sum dolore te feugiam alisim etue magna feugue ex et, quat luptat adio exeraessisit adiam nullan 

hendips uscilla mcommy nosto corperi liquisim vulputpatue dolore.

080510          Elin Ramberg, Kommunstyrelsen          Budget 2009

Teknik och trafik
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ullutat. Uscipisl iriure dolorer cipsusto odio odip et venibh er aut prate 

doloreet volenisi blandre tio dolortio commy nim dipit augiam dolor ing enit, 

qui euissequam dunt lobore conum delessim in ut prat laor iusto enibh ex 

euisisit exer iure molessequam ipismodipis nibh exeratinis adio eu faccum 

diam, vel utpat elit exeriusci elisisi eugue doloreet nulluptatio eu feum ing ex 

eu feugiam niatue veros nos nibh ent lor sit adipis del ea corpero ex et volut 

augueri liquat. Quis nulla augait irit ad tie ero odo odiat.

080510          Elin Ramberg, Kommunstyrelsen          Budget 2009

Rörlig inledning två alternativ
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (21) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04 

Justerare 

§ 104 

Information om vård-och omsorgsnämndens beslut om 
åtgärder för en budget i balans 2020 
Dm KS/2020:1884 
Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 
utan förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden har fattat beslut om åtgärder för en budget i 
balans 2020, som översänts till kommunstyrelsen för kännedom. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2020-04-22 § 38 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar 
ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Patrick 
Ståhlgrens (M) yrkande. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

I Utdmgsbestyckande 
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Till kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse inför kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-18
Dnr KS/2019:1844

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsens ledamöter gör yrkanden i samband med sammanträdet. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård-och omsorgsnämnden har fattat beslut om åtgärder för att skapa balans i nämndens 
budget för 2020 (VON 2020-04-22 § 38). 

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 2020-05-18 att ta ställning till om vård- och 
omsorgsnämndens åtgärder bedöms vara tillräcklig för att skapa en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag vård-och omsorgsnämnden 2020-04-22 § 38

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 
Vård-och omsorgsnämnden
Ekonomiavdelningen

Jörgen Wijk

Kanslichef

Kommunledningsförvaltningen

file://tksrv004/Forv$/klf/Kansli/Mallar/Instruktion%20f%C3%B6r%20utformning%20av%20tj%C3%A4nsteskrivelse.docx
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file://tksrv004/Forv$/klf/Kansli/Mallar/Instruktion%20f%C3%B6r%20utformning%20av%20tj%C3%A4nsteskrivelse.docx
file://tksrv004/Forv$/klf/Kansli/Mallar/Instruktion%20f%C3%B6r%20utformning%20av%20tj%C3%A4nsteskrivelse.docx
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Vård- och omsorgsnämnden 

§ 38 

Ekonomi i balans 

Dm: VON/2020: 125 1.4.1 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (23) 

2020-04-22 

1. Att ta emot förvaltningschefens förslag till åtgärder i form av "Förslag till åtgärder för 
ekonomi i balans 2020". 

2. Att ta emot förvaltningschefens förslag till åtgärder för att kompensera för de ej 
budgeterade ökade kostnader kopplade till de två assistansärendena. 

3. Att ta emot förvaltningschefens redovisning av uppföljning av handlingsplan för ekonomi i 
balans 2019-2021. 

4. Att ta emot ansvariga områdeschefers redovisning för vidtagna och planerade åtgärder för 
att nå budget i balans. 

5. Att följande åtgärder med beräknad effekt på 5 116 tkr vidtas utöver den treåriga 
handlingsplanen för att nå budget i balans vid årets slut: 

• Inköpsstopp (ej kopplat till covid-19) fr.o .m. 1/5 till 31/12, 2020. 

• Övertidsstopp ( ej covid-19-vikarier) fr.o.m. 1/5 till 31/12, 2020. 

• Timvikariestopp (ej covid-19-vikarier och introduktion sommarvikarie) 
fr.o.m. 1/5 till 31/12, 2020. 

• Innehållen habiliteringsersättning p.g.a. stängd daglig verksamhet fr.o.m. 
6/4 till 1/9, 2020. 

• Inställda seniorträffar fr.o.m. 13/3 - 31/12, 2020 
6. Att ge förvaltningen i uppdrag att senast till junisammanstädet ta fram förslag till åtgärder 

för att återställa negativt resultat från 2019 motsvarande 1700 tkr. 
7. Beslutet översänds till kommunstyrelsen för kännedom. 

Reservation 

Yvonne Stmm (M), Johan Karlsson (C) och Eva Hagelberg (C) reserverar sig till fö1mån för 
Yvonne Storms (M) tilläggsyrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

I den ekonomiska månadsrapporten efter febrnari prognostiserade vård- och omsorgsnämnden 
ett underskott om 10 034 tkr. I prognosen fanns även med återställningskravet 1700 tkr från 
2019 års negativa resultat (under förntsättning att kommunstyrelsen förslag till beslut antas). 
Återställningskravet kommer behandlas vid en senare nämnd, dock senast vid 
junisammanträdet. När den ekonomiska rappmien visar på ett prognostiserat underskott mot 
budgeten ska förvaltningschefen för nämnden presentera förslag till åtgärder. Dessa ska vara så 
utformade att nämnden, om möjligt, senast till utgången av innevarande budgetår når en 
överensstämmelse med budgeten. 

Utdrags bestyrkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

§ 3 8 fotisättning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (23) 

2020-04-22 

Nämnden ska fatta beslut om åtgärder enligt föregående stycke, senast på det andra ordinarie 
närnndssammanträdet efter det att den ekonomiska rapporten framlades för nämnden. Beslutet 
ska, om möjligt, vara så utformat att nämnden senast till utgången av innevarande budgetår når 
en överensstämmelse med budgeten. 

Utifrån ovanstående har vård- och omsorgsförvaltningen tagit fram ett underlag innehållande 
redovisning av tidigare beslutad handlingsplan för ekonomi i balans 2019-2021, med insatser 
kopplade till handlingsplanen samt ytterliga åtgärder utöver den treåriga handlingsplanen. 
Redovisningen finns i bilagan "Förslag till åtgärder för ekonomi i balans 2020". 

Ärendet föredras av förvaltningschef Maiiin Hansson och ekonom Anna Kuittinen samt 
ansvai·iga områdeschefer. 

Ansvai·iga områdeschefer redovisar enligt nedan ordning vidtagna och planerade åtgärder för 
att nå budget i balans: 

• Marita Eklund, Solglimten, resursenheten och hemtjänst natt 

• Marcus Johansson, Tingsryds hemtjänst 

• Jennie Berggren, Solängen 

• Anna-Karin Åkesson, Älmegården samt hemtjänst 

• Mersija Sisic, Äppelgården samt hemtjänst 

Sammanträdet ajourneras för fika efter områdeschefers genomgång. Sammanträdet återupptas. 

Sammanträdet ajourneras för genomläsning av Magnus Carlbergs (S) yrkande. Sammanträdet 
återupptas. 

Besluts underlag 

Bilaga "Förslag till åtgärder för ekonomi i balans 2020". 

Liggande förslag 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
I. Att ta emot förvaltningschefens förslag till åtgärder i form av "Förslag till åtgärder för 

ekonomi i balans 2020". 

Utdrags bestyrkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

§ 3 8 fortsättning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-22 

2. Att ta emot förvaltningschefens förslag till åtgärder för att kompensera för de ej 
budgeterade ökade kostnader kopplade till de två assistansärendena. 

12 (23) 

3. Att ta emot förvaltningschefens redovisning av uppföljning av handlingsplan för ekonomi i 
balans 2019-2021. 

4. Att ta emot ansvariga områdeschefers redovisning för vidtagna och planerade åtgärder för 
att nå budget i balans. 

5. Att följande åtgärder ska genomföras för att nå budget i balans vid årets slut: xxx 
6. Att ge förvaltningen i uppdrag att senast till junisammanstädet ta fram förslag till åtgärder 

för att återställa negativt resultat från 2019 motsvarande 1700 tkr. 
7. Beslutet översänds till kommunstyrelsen för kännedom. 

Förvaltningen lämnar över till vård- och omsorgsnämnden att utifrån dokumentet "Förslag till 
åtgärder för ekonomi i balans 2020" ta ställning till eventuella åtgärder att vidta utöver tidigare 
beslutad treårig handlingsplan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Magnus Carlberg (S) yrkar: 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
1. Att ta emot förvaltningschefens förslag till åtgärder i form av "Förslag till åtgärder för 

ekonomi i balans 2020". 
2. Att ta emot förvaltningschefens förslag till åtgärder för att kompensera för de ej 

budgeterade ökade kostnader kopplade till de två assistansärendena. 
3. Att ta emot förvaltningschefens redovisning av uppföljning av handlingsplan för ekonomi i 

balans 2019-2021. 
4. Att ta emot ansvariga områdeschefers redovisning för vidtagna och planerade åtgärder för 

att nå budget i balans. 
5. Att följande åtgärder med beräknad effekt på 5 116 tkr vidtas utöver den treåriga 

handlingsplanen för att nå budget i balans vid årets slut: 

• Inköpsstopp (ej kopplat till covid-19) fr.o.m. 1/5 till 31/12, 2020. 

• Övertidsstopp (ej covid-19-vikarier) fr.o.m. 1/5 till 31/12, 2020. 

• Timvikariestopp ( ej covid-19-vikarier och introduktion sommarvikarie) 
fr.o.m. 1/5 till 31/12, 2020. 

• Innehållen habiliteringsersättning p.g.a. stängd daglig verksamhet fr.o.m. 
6/4 till 1/9, 2020. 

• Inställda seniorträffar fr.o.m. 13/3 - 31/12, 2020 
6. Att ge förvaltningen i uppdrag att senast till junisammanstädet ta fram förslag till åtgärder 

för att återställa negativt resultat från 2019 motsvarande 1700 tkr. 
7. Beslutet översänds till kommunstyrelsen för kännedom. 

Justcrare R Utdrags bestyrkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

§ 3 8 fotisättning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (23) 

2020-04-22 

Yvonne Storm (M) yrkar tillägg på beslut 5 i Magnus Carlbergs (S) yrkande med "sänkt 
personaltäthet på särskilt boende till 0,52 årsarbetare fr.o.m. 1/6 till 31/12, 2020" 

Magnus Carlberg (S) yrkar avslag på Yvonne Storms (M) tilläggsyrkande. 

Besluts gång 

Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller Magnus Carlbergs (S) yrkanden och 
avslår Yvonne Storms (M) tilläggsyrkande. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Justerare Utdrags bestyrkande 
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Martin Hansson 
0477 44319 

martin.hansson@tingsryd.se 

2020-04-20 

Bilaga 1 VON 2020-04-22 § 38 

1(7) 

Förslag till åtgärder för ekonomi i balans 2020 

Bakgrund 

I den ekonomiska månadsrapporten efter februari 2019 prognostiserade Vård- och om
sorgsnämnden ett underskott om 10 428 tkr. Utifrån detta tog vård- och omsorgsförvalt
ningen fram en redovisning av prövade omprioriteringar, besparingar, standardsänk
ningar och ökade intäkter. Denna redovisning resulterade i att vård- och omsorgsnämn
den föreslog kommunfullmäktige att besluta om vissa ökade intäkter samtidigt som 
vård- och omsorgsnämnden fattade egna beslut om vissa minskade kostnader. Vård- och 
omsorgsnämnden gav även förvaltningen ett antal utredningsuppdrag. Förvaltningen 
hade sedan tidigare uppdraget att göra en översyn av köpt vård. 

I delårsredovisning ett 2019 var prognosen än mer negativ. Bakgrunden till den försäm
rade prognosen var dels fo1tsatt höga kostnader inom nämndens verksamhetsområden 
och dels en mer kvalitetssäkrad prognos. I samband med delårsredovisningen gjorde 
förvaltningen bedömningen att det fanns anledning att återigen pröva och ta ställning till 
olika åtgärder som fanns med i tidigare framtagna förslag i "Ekonomi i balans 2019, re
dovisning av prövade omprioriteringar, besparingar, standardsänkningar och ökade in
täkter". 

Efter delårsredovisningen arbetade förvaltningen vidare för att kvalitetssäkra prognosar
betet ytterligare. Efter maj månad 2019 prognostiserades ett ytterligare större negativt 
underskott. 

I syfte att nå budget i balans lämnade förvaltningen i april och juni 2019 förslag till 
handlingsplan/åtgärder utifrån vilka vård- och omsorgsnämnden totalt sett fattade beslut 
om motsvarande ca 3 375 tkr i minskade kostnader och ökade intäkter. 

Under våren/sommaren 2019 skedde ett antal dialogmöten mellan nämndens presidium, 
förvaltningschef och KS/KSAU. 

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde i juni fick förvaltningen i uppdrag att ta 
fram en handlingsplan som skulle sträcka sig över tre år (2019- 2021). Förvaltningen 
fick också i uppdrag att besvara ett yrkande bland annat angående hur ekonomistyr
ningen fungerar inom förvaltningen. 

Den treåriga handlingsplanen, beslutades av vård- och omsorgsnämnden i slutet av au
gusti 2019 och byggde på förutsättningar som var kända i det nuläget och tog inte hän
syn till eventuella framtida volymökningar. Handlingsplanen utgick ifrån grundbudget
förslaget för 2020 där nämnden skulle tillföras 6 mkr i permanent anslag (LSS-
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utjämning) och tidplanen för kostnadsminskningarna var därför bedömda utifrån att år
lig kostnadsminskning om 14 mkr skulle ha uppnåtts år 2021. Kommunfullmäktige fat
tade på hösten beslutet att godkänna ett underskott för vård- och omsorgsnämnden mot
svarande 15 000 tkr. 

I september startade arbetet med uppföljningsmöten mellan chefer, förvaltningschef och 
ekonom, där handlingsplanen genomgicks och alla chefer fick finna sina lösningar för 
att kunna bidra till den treåriga handlingsplanen. Uppföljning av denna gjordes sedan i 
december 2019. 

I oktober/november månad gjordes individuella dialogmöten med chefer och ekonom 
där personalbudget och övrig budget gjordes, vilket gav underlag till nämndbeslut av in
ternbudget i november 2019. 

Under samma period gav förvaltningschefen också alla chefer i uppdrag att förhålla sig 
till sin budget inför 2020 och göra nödvändiga anpassningar för att vara i fas till det nya 
året. 

Under hösten 2019 genomfördes en förvaltningsövergripande utbildning kring ekonomi 
och prognos. En uppstartsutbildning i effektivt bemanningsarbete genomfördes också 
under hösten. 

Resultatet i bokslut 2019 blev -22 000 tkr och den fö1iroendevalda revisionen har under 
februari 2020 gett nämnden en anmärkning för bristande ekonomistyrning och kostnads
kontroll 2019. 

Efter januari månad 2020 genomfördes ekonomiuppföljningar mellan chefer, förvalt
ningschef och ekonom. Syftet var att tidigt identifiera utfallstrenden efter årets första 
månad. Efter dessa uppföljningar fick fem chefer som hade negativt utfall, separata upp
drag (lokala handlingsplaner) som regelbundet följs upp vaije månad av chef, förvalt
ningschef, ekonom samt HR-funktion. 

Efter februari månads utgång gjordes första årsprognosen för 2020 och flera enheter vi
sar fortsatt på negativa prognoser. En av de tidigare fem nämnda cheferna visar på posi
tiv prognos och ytterligare två chefer får uppdrag kring lokal handlingsplan. 

I detta underlag förutsätter förvaltningen att full kompensation utgår utifrån kostnader i 
samband med Covid-19. 

Tingsryds kommun 
Box88 
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Budgetansvariga- samt förvaltningens uppdrag 

Vid nämndsmötet i mars beslutas att sex chefer med negativa prognoser ska redovisa 
vidtagna och planerade åtgärder för att nå budget i balans under respektive ansvar, vid 
nämndssammanträdet i april. 

Förvaltningen får i uppdrag: 

- Att till sammanträdet den 22 april ta fram förslag på åtgärder för att kompensera 
för de ej budgeterade ökade kostnader kopplade till de två assistansärendena. 

Assistansärende ett: 
Ärendet prognostiserar -2 000 tkr, utifrån att den enskilde planerade och till vissa delar 
genomförde ett byte av assistansutförare (från kommunal till privat regi) vilket skulle 
innebära lägre kostnader för förvaltningen genom sänkt assistansersättning. Under janu
ari månad 2020 ändrar sig omsorgstagaren och återgår till kommunal utförare vilket in
nebär en kostnadshöjning. Denna förändring är inte budgeterad för under 2020. 

Assistansärende två: 
1. Ärendet prognostiserar -1 600 tkr, utifrån ett beslut från Försäkringskassan som 

innebär avslag på rätten till LSS-insatser (tillhör ej längre personkrets) och då 
tillfaller hela betalansvaret kommunen. Ärendet är överklagat till förvaltnings
rätten/kammarrätten men i prognosen betraktas fordran som osäker och hela be
loppet tillskrives därför resultatet. 

Med hänsyn taget till Riktlinjer för budget och redov;sning så ska förvaltningschefen för 
nämnden dessutom presentera förslag till åtgärder när den ekonomiska rapp01ten visar 
på ett prognostiserat underskott mot budgeten. Dessa ska vara så utformade att nämn
den, om möjligt, senast till utgången av innevarande budgetår når en överensstämmelse 
med budgeten. Nämnden ska fatta beslut om åtgärde1:, senast på det andra ordinarie 
nämndssammanträdet efter det att den ekonomiska rapporten framlades för nämnden. 
Beslutet ska, om möjligt, vara så utformat att nämnden senast till utgången av inneva
rande budgetår når en överensstämmelse med budgeten. Beslutet ska översändas till 
kommunstyrelsen för kännedom. 

Analys och bedömning 

Effekterna och målsättningen av "Handlingsplan 2019-2021" är av olika dignitet men 
alla syftar till att vård- och omsorgsnämnden ska nå en budget i balans vid utgången av 
år 2021 . Vissa effekter har långsam verkan och därför behöver vissa insatser mer tid för 
att nå tydliga resultat, medan vissa har uppnått eller delvis uppnått tänkt verkan exem
pelvis inköpsstopp, höjning maxtaxa, avgift matdistribution och översyn av köpt vård. 

Insatserna kring bemanningsekonomi, sjukfrånvaro samt handläggning/myndighetsutöv
ning är svåra att mäta och beräkningarna är ungefärliga. Detta är påbötjade insatser av 
långverkande karaktär och inom de här tre områdena bedömer förvaltningen att de stora 
kostnadseffektiviseringarna finns. Det finns goda exempel på verksamheter som gjort 
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nödvändiga anpassningar för att harmonisera med budget inför 2020 och fortsatt det 
goda arbetet de första månaderna av året. Men det finns också de som inte än har nått 
hela vägen och dessa verksamheter har fått uppdrag att vidta åtgärder med lokala hand
lingsplaner som följs mycket noggrant. 

Uppföljning handlingsplan 2019-2021 

Område Tkr2019 Tkr 2020 Tkr 2021 

Beslutad kostnadsminskning per år 5 000 8 000 14000 

Sjuksköterskor natt 200 150 150 

Avgift matdistribution 174 684 684 

Höjning maxtaxa 84 504 504 

Översyn av köpt vård OF 756 1654 3 776 

Minskade ohälsotal 2-14 dgr 1379 688 -

Minskade ohälsotal> 14 dgr 2 277 402 -
Övertidsstopp 228 410 -

Restriktiv ersättning vid frånvaro och bemannings-
planering 1535 3198 4181 

lnköpsstopp 541 - -
Effektivare hemtjänst/boendestöd 87 297 354 

Översyn av handläggning/myndighetsutövning och 
riktlinjer 

0 606 -

Trygghets kameror nattetid- färre tillsyner nattetid 
0 323 753 

Årsarbetstidsavtal - - -
Avtal privata vårdgivare HSL - - -

Leasingbilar 52 441 -

Kurser och konferenser VON 10 - -

Finansiering ökad bemanning särbo 1000 - -

0 rga n isationsöversyn/ stru ktu rförä n d ringar/resurs-
pool - 151 202 

8 323* 9 507* 10 604* 
*Jnsatsema som är beräknade ovan är endast en del av den totala ekonomin. Bedömningen är all om inga insatser 
gjorts så hade resultatet varit mer negativt. 

Sjuksköterskor natt, 400 tkr 
Under 2019 möjliggjordes flertalet ensamnätter inom Hälso- och sjukvårdsverksam
heten som annars hade inneburit en kostnad av 200 tkr. Framöver beräknas ensamnät
terna vara något lägre till antal, vilket bedöms kunna innebära 150 tkr per år i effektivi
sering. 
Avgift matdistribution, 750 tkr 
Införandet av avgift för matdistribution har inneburit en ökning av intäkterna med 174 
tkr (2019) och förväntas framöver inbringa ca 684 tkr årligen. Inga effekter i form av 
uppsägning av matleveranser har varit skönjbara men det verkar finnas en tendens att 
inte beställa mat dagligen som behöver följas upp för analys. 
Höjning maxtaxa, 750 tkr 
Genom att höja maxtaxan så har intäkterna ökat med ca 500 tkr årligen. 
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Översyn av köpt vård OF, 5 200 tkr 
Översynen kring köpta platser har inneburit en kostnadsminskning med 756 tkr (2019) 
och inom de närmsta åren förväntas en minskning på 5 430 tkr genom olika avslut eller 
förändringar, vilket totalt innebär en kostnadssänkning med 6 186 tkr. Detta är under 
förutsättning att inget annat ärende tillkommer. 
Minskade ohälsotal 2-14 dgr, 3 100 tkr 
Förvaltningen har en positiv trend avseende korttidssjukfrånvaron vilket givit 1 379 tkr i 
effekt under 2019. Hittills under 2020 (jan/feb) har effekten varit 688 tkr. Denna insats 
är mycket svårbedömd då det är många olika faktorer som påverkar. Insatserna kring 
denna del är av långverkande karaktär. Hänsyn är inte tagen till effekterna av Covid -19. 
Minskade ohälsotal> 14 dgr, 300 tkr 
Samma förutsättningar gäller även för sjukfrånvaron från dag 15, 2 277 tkr i effekt un
der 2019. Hittills under 2020 (jan/feb) är effekten 402 tkr. 
Övertidsstopp, 300 tkr 
Höstens öve1tidsstopp har inneburit en kostnadsminskning med 228 tkr. Under 2020 så 
visar trenden att öve1tid minskar kraftigt, 410 tkr de första två månadernajämfö1t med 
jan-feb 2019 trots att det inte råder övertidsstopp efter årsskiftet. Detta kan tolkas som 
en effekt av bemanningsekonomi och restriktiv ersättning vid frånvaro. 
Restriktiv ersättning vid frånvaro och bemanningsplanering, 2 775 tkr 
Denna insats är mycket svårbedömd då det är många olika faktorer som påverkar. Insat
serna kring denna del är av långverkande karaktär. Effekterna är skönjbara men inte till
räckligt tydliga ännu, här behövs mer tid. Det vi bör kunna konstatera är att effektivt be
manningsarbete på sikt ger stora kostnadsminskningar. Sifforna ovan är utifrån verk
samheternas egna bedömningar. 
Inköpsstopp 200 tkr 
Genom flera olika insatser så gav effekten resultatet 541 tkr (undantagen tvätt arbetsklä
der). 
Effektivare hemtjänst/boendestöd 3 150 tkr 
Denna insats är mycket svårbedömd då det är många olika faktorer som påverkar. Insat
serna kring denna del är av långverkande karaktär. Effekterna är skönjbara men inte till
räckligt tydliga ännu, här behövs mer tid. Det vi bör kunna konstatera är att effektivt be
manningsarbete på sikt ger stora kostnadsminskningar. Sifforna ovan är utifrån verk
samheternas egna bedömningar. 
Översyn av handläggning/myndighetsutövning och riktlinjer, 2 865 tkr 
Denna insats är mycket svårbedömd då det är många olika faktorer som påverkar. Över
syn av riktlinjerna gjordes under senhösten och de nya riktlinjerna bötjade gälla 1 janu
ari. Om vi tittar på de tre första månaderna så finns det en tendens att de beviljade tim
marna minskar motsvarande ett värde av 606 tkr men det är en svår bedömning om det 
är en ihållande trend då det är många faktorer som påverkar, här behövs mer tid. 
Trygghetskameror nattetid/färre tillsyner nattetid, 3 000 tkr 
Införandet av trygghetskameror sker med start 15 april 2020 och kommer inledningsvis 
att innebära att 15 omsorgstagare får tillsynsbesök nattetid via trygghetskamera istället 
för fysisk tillsyn. 
Årsarbetstidsavtal, 1 500 tkr 
Inget avtal aktuellt. 
Avtal privata vårdgivare HSL 
Översyn gjord på avtal och innebär inga större förändringar. 
Leasingbilar, 700 tkr 
Översyn gjord på antal bilar och körsträckor med hjälp av ett nytt digitalt system samt 
h-ansportsamordnare. Detta har inneburit en kostnadsminskning med 52 tkr under ,,;t' 
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hösten. Årets två månader innebär en minskning med 441 tkr jämfört med samma pe
riod 2019. 
Kurser och konferenser VON, 10 tkr 
Inga utbildningar eller konferenser genomfördes under sista halvåret 2019. 
Finansiering ökad bemanning särbo, 1 000 tkr 

6(7) 

Ett stimulansbidrag utbetalades under sista halvåret 2019 som gav stöd inom hemtjänst
områdena. 
Organisationsöversyn/strukturförändringar/resurspool, 1 000 tkr 
Kaitläggning och analys av resurspoolen har gj01ts under hösten 2019, analysen kom
mer följas upp i böijan av år 2021. Effektiviseringsåtgärden med 50% tjänst innebär 202 
tkr för 2020. Organisationsöversyn och strukturförändringar kan komma att vara ytterli
gare åtgärder framåt i processen. 

Förvaltningen har enligt handlingsplanen effektiviserat med 8 743 tkr under 2019, be
döms att kunna effektivisera 9 507 tkr under 2020 och med 10 604 kr under 2021 - to
talt sett bör därför handlingsplanen leda till 28 854 kr i effektiviseringsåtgärder under 
dessa tre år. 

Det är fortsatt viktigt att följa de verksamheter som har lokala handlingsplaner månads
vis men också att stödja och leda till utveckling så att färre lokala handlingsplaner be
hövs framöver. Genom den månadsvisa uppföljningen upptäcks också eventuella nya 
avvikelser mycket tidigt och insatserna kan effektiviseras kring den verksamheten. 

Fortsatt stöd till cheferna i form av resurser från personalavdelningen, ekonomiavdel
ningen samt förvaltningens verksamhetsstöd i det löpande arbetet är viktigt. Samtidigt 
behövs det ytterligare insatser och stöd utifrån nulägesanalysen. Då vård- och omsorgs
förvaltningen är en platt organisation så finns inte extra resurser för att erbjuda extra 
stöd, utan här planerar förvaltningen utifrån centrala strategiska medel, ett antal en
gångsinsatser. Dels i form av utbildning i salutogena ledarskapsfrågor samt enskilt stöd 
inom bemanningsekonomi och myndighetsutövning. 

Genom insatserna i handlingsplanen bedömer förvaltningen att flera enheter kommer ha 
möjlighet att bidra positivt till det totala utfallet vilket bör innebära att de två avvikel
serna inom assistansen kan anpassas inom budgetramen 2020. Att f01tsätta med den 
treåriga handlingsplanen samt att förändra arbetssätt och bemanning framöver bedöms 
på sikt vara den mest hållbara lösningen för nämndens totala ekonomi. 

Enligt Riktlinjer för budget och redovisning ska nämnd som uppvisar negativt eget kapi
tal täcka detta med motsvarande överskott de närmast följande två åren. Detta innebär 
att det negativa egna kapitalet i bokslut 2019 ska vara eliminerat i 2021 års bokslut. 
Nämnden ska i särskilt beslut ange vilka åtgärder som ska vidtas för att eliminera det 
negativa egna kapitalet. Samtliga åtgärder ska ha trätt i kraft senast den 1 juli året efter 
bokslutet, det vill säga senast nämndssammanträdet juni 2019. Förvaltningens bedöm
ning är att f01tsatt arbete med den beslutade treåriga handlingsplanen kommer att ge 
goda förutsättningar att över tid nå ekonomi i balans. Dels genom redan uppnådda insat
ser men också genom andra framtida insatser. Åtgärder avseende återställningskravet 
hanteras, mot bakgrund av ovanstående riktlinje, separat. Vård- och omsorgsnämnden 
avvaktar kommunstyrelsens förslag till beslut angående att återställningskravet regleras 
till 1 700 tkr. 
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Åtgärder utöver treårig handlingsplan 

Mot bakgrund av februaris prognos och avvikelserna inom assistansärendena som 
nämnts ovan samt regelverket kring Riktlinjer för budget och redovisning har förvalt
ningen ansvar att, trots den treåriga handlingsplanen, ta fram ytterligare förslag till be
slut för att nå budget i balans för 2020. Eftersom nämnden enligt regelverket ska fatta 
beslut om åtgärder, senast på det andra ordinarie nämndssammanträdet efter det att den 
ekonomiska rappo1ten framlades för nämnden, ger förvaltningen i och med denna skri
velse, underlag för beslut redan vid nämndssammanträdet i april för att möjliggöra tid 
för politiska avvägningar. 

Nämndens verksamhet ska bedrivas inom befintlig budgetram. Nämnden får inte över
skrida sin totala driftbudget, utan har att dessförinnan noggrant pröva möjligheter till 
omprioriteringar, besparingar, standardsänkningar och/eller ökade intäkter. Verksam
heten ska bedrivas inom befintliga budgetanslag även om detta medför att de i budgeten 
angivna målen och riktlinjerna inte helt kan uppnås, vilket kan leda till minskade kvali
tetsmått och nämnden riskerar mindre nöjdhet bland omsorgstagarna. Mot denna bak
grund så följer här förslag till ytterligare åtgärder utöver den treåriga handlingsplanen 
som förvaltningen överlämnar till vård- och omsorgsnämnden att ställning till. 

Åtgärder utöver treårig handlingsplan 

Prognos efter februari -10 034 

lnköpsstopp from 1/5 - 31/12, 2020 488 
Övertidsstopp (ej Covid-19 vikarier) from 1/5 - 31/12, 2020 1231 

Timvikariestopp (ej Covid-19 vikarier, sommarintro vikarier) from 1/5 - 31/12, 2020 3 061 

Sänkt personaltäthet särbo till 0,52 årsarbetare (från 0,58) 1/6 - 31/12, 2020 3 843 

Förvaltningsövergripande besparing med 3,2% (19 årsarbetare) 

Innehållen Hab-ersättning pga stäng daglig vht 6/4 - 1/9, 2020 

Inställda seniorträffar from 13/3 - 31/12, 2020 

Maitin Hansson, förvaltningschef Vård- och omsorg, 
Anna Kuittinen, ekonom 
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