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Uppsiktsplikten
Kommunstyrelsen	ansvarar	enligt	Kom-
munallagens	6	kap	1§	och	3§	för	uppsikt	
över	kommunens	samlade	verksamhet,	för	
såväl	nämnder	som	kommunala	företag.		
Denna	uppsiktsplikt	innebär	rätt	till	att	
lämna	råd,	ge	anvisningar,	göra	påpekan-
den	samt,	om	det	är	nödvändigt,	lämna	
förslag	till	fullmäktige	om	förändringar.	
Under	2013	har	detta	arbete	genomförts	
enligt	planerna.	

Budget	med	flerårsplan	och	styrkort	är	
kommunens	viktigaste	styrdokument	som	
anger	mål	och	kvalitetsnivå	för	verksam-
heterna	samt	ekonomiska	resurser	för	att	
uppnå	dessa.	

Varje	nämnd	lämnar	månadsvis	till	kom-
munstyrelsen	en	ekonomisk	rapport	med	
helårsprognos.	Om	budgetunderskott	
prognostiseras	eller	brister	i	verksamheten	
befaras	ska	åtgärder	föreslås.	Nämnden	
kan	kallas	in	till	kommunstyrelsens	arbets-
utskott	för	att	belysa	handlingsplanen	för	
ekonomi	i	balans	och	dess	samband	med	

verksamhetens	mål	och	kvalitet.	Under	
2013	kallades	presidierna	för	samhälls-
byggnadsnämnden	(april)	och	socialnämn-
den	(april,	september)	efter	rapporterad	
negativ	helårsprognos	in	till	kommunsty-
relsen	för	överläggningar.	

Efter	april	och	augusti	månader	görs	
delårsrapporter	med	uppföljning	av	såväl	
verksamhet	som	ekonomi,	i	text	och	med	
tillhörande	styrkort.	Resultat	i	delårsrap-
porten	rapporteras	till	fullmäktige.

De	årliga	informationsdagarna	är	en	del	
i	boksluts-	och	budgetberedningen	och	
är	mycket	värdefulla	för	uppsiktsplikten.	
Kommunstyrelsen,	nämndernas	och	kom-
munfullmäktiges	presidier,	representanter	
för	”småpartierna”,	förvaltningsledningar,	
kommunala	företagens	styrelser	och	led-
ningar	samlas	under	en	hel	dag	i	februari	
och	tillsammans	sammanfattar	det	gångna	
årets	resultat.	Föredragningar	har	en	tydlig	
”framåtriktning”	med	förra	årets	utfall	som	
bas	och	är	avstamp	inför	innevarande	år	

och	budget	för	nästkommande.	En	annan	
informationsdag	äger	rum	i	slutet	av	maj	
och	har	i	fokus	budgetförslag	för	näst-
kommande	år.	Föredragningarna	baseras	
på	verksamhetsmålen	enligt	balanserad	
styrning	med	fokus	på	de	verksamhetsför-
ändringar	som	föreslås.	

Informationsdag 2 med Budget 2014 i fokus, 
Wasaskolan, maj  2013. 

Reglementet	för	intern	kontroll	(antagen	
av	fullmäktige	§	63	2012-05-31)	omfattar	
Tingsryds	kommuns	samlade	verksamhet,	
d	v	s	även	den	verksamhet	som	bedrivs	
i	företagsform.	Intern	kontroll	(IK)	är	
primärt	ett	ledningsverktyg	för	både	den	
politiska	ledningen	och	förvaltningarna	
och	är	en	del	av	kommunens	styrsystem.	
Kontrollsystemen	bidrar	till	att	beslut	vilar	
på	ett	korrekt	underlag.	De	skyddar	också	
mot	förluster	och	förstörelse	av	kommu-
nens	tillgångar	samt	oberättigade	misstan-
kar	mot	politiker	och	personal.	

Kommunstyrelsen	har	ett	övergripande	
och	samordnande	ansvar	för	intern	kontroll	
i	hela	kommunen,	d	v	s	ser	till	att	över-
gripande	regler	och	organisation	för	den	
intern	kontroll	upprättas	och	uppdateras.	
Med	utgångspunkt	från	nämndernas	och	
revisionens	granskningsrapporter	årligen	
utvärderar	kommunstyrelsen	kommunens	
samlade	system	för	intern	kontroll,	och	i	
de	fall	förbättringar	behövs,	beslutar	om	
sådana.	

Nämnderna	är	ansvariga	för	att	intern	
kontroll	inom	deras	respektive	verksam-
hetsområde	är	tillräcklig	så	att	följande	
övergripande	mål	uppnås:
-	Verksamheten	bedrivs	ändamålsenligt	
och	kostnadseffektivt;

-	Tillförlitlig	ekonomisk	rapportering	och	
information	om	verksamheten;
-	Efterlevnad	av	lagar,	föreskrifter,	riktlin-
jer	och	instruktioner	är	tillfredsställande.

Kommunfullmäktige	beslutar	om	ansvars-
frihet	för	nämnder,	styrelser	och	kom-
munstyrelsen	i	samband	med	årsbokslut	
(mars).	

För	2013	lämnade	samtliga	nämnder	och	
styrelser	in	sina	granskningsrapporter	i	
enklare	och	standardiserade	blanketter.	
Granskningsrapporten	innehåller	även	en	
åtgärdsplan	som	beskriver	hur	de	upp-
täckta	bristerna	i	interna	kontrollen	ska	
åtgärdas.

Årligen	fastställer	kommunstyrelsen	även	
kommunövergripande	kontrollmål	för	
samtliga	nämnder	och	styrelser.	Un-
der	2013	valde	politiker	att	kontrollera	
om	personalen	använder	kommunens	
egendom	för	privat	bruk.	Den	samlade	
bedömningen	är	att	olika	policy	och	praxis	
med	skilda	gränsdragningar	förekommer	
på	kommunens	arbetsplatser.	Önskemål	
från	flera	nämnder	och	styrelser	föreligger	
att	kommunövergripande	rutiner	för	privat	
användning	av	kommunens	egendom	ska	
upprättas.
I	sin	årliga	granskningsrapport	gör	varje	

nämnd	en	självuppskattning	av	internkon-
trollarbetet	under	året.	Utfallet	för	2013	
redovisas	i	nedanstående	tabell.	

Nämndernas/styrelsernas självuppskattning  
av arbetet med intern kontroll under 2013

Nämnder/styrelser Svag Tillfreds-
ställande

God

KS/kommunledningsförvaltningen X

Samhällsbyggnadsnämnden X

Barn-	och	utbildningsnämnden X

Kultur-	och	fritidsnämnden X

Socialnämnden X

Stiftelsen	Kommunhus X

Tingsrydsbostäder	AB X

Tingsryds	Energi	AB X

Det	allmänna	intrycket	är	att	den	interna	
kontrollen	på	de	flesta	ställen	har	bedri-
vits	på	ett	öppet	och	ärligt	sätt.	Dock	har	
inte	alla	planerade	granskningskontroller	
genomförts	under	året.	

Kommunstyrelsen	kom	till	slutsatsen	att	
den interna kontrollen i Tingsryds kommun 
2013 var tillfredaställande.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Intern kontroll
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Kommunens övergripande styrkort 2013
VISION 2030: Tingsryds kommun är en levande,attraktiv och modern landsbygdskommun,
mitt i en stark tillväxtregion med geografisk närhet till Europa. Här finns engagerade medb-
gare, ett aktivt näringsliv, ett riktföreningsliv och närhet till mänskliga möten.

Kommunövergripande mål 
i olika perspektiv

Strategier Indikatorer

MEDBORGARE

•	 Nöjda	medborgare

•	 Kvalitet	på	service	och	tjänster	med	
fokus	på	kärnverksamheten	

•	 Medborgaren	i	fokus
•	 Medborgarinflytande

•	 Nöjd-Medborgarindex,	NMI		
SCB:s	Medborgarundersökning	

•	 Nöjd-Inflytande-Index,	NII,	
SCB:s	Medborgarundersökning

SAMHÄLLE

•	 Attraktiv	kommun

•	 Goda	boendemöjligheter
•	 God	näringslivsmiljö
•	 Väl	utbyggd	infrastruktur
•	 Fokus	på	utbildning	och	kompetens
•	 Rikt	föreningsliv	och	kulturutbud
•	 Hållbar	utveckling

•	 Nöjd-Region-Index,	NRI	totalt,		
SCB:s	Medborgarundersökning

•	 Antal	folkbokförda

•	 Nettoinflyttning

EKONOMI

•	 Hållbar	ekonomi

•	 Ekonomisk	kontroll	med	goda	ekono-
miska	marginaler

•	 Resultat	i	%	av	skatteintäkter			
och	generella	statsbidrag	

•	 Soliditet,	%

MEDARBETARE

•	 Attraktiv	arbetsplats

•	 Skapa	goda	förutsättningar	för	att	
rekrytera	och	behålla	kompetent	
arbetskraft

•	 HME-index		
Hållbart	Medarbetarengagemang,							

•	 Sjukfrånvaro,	%

PROCESS

•	 Effektiv	verksamhet

•	 Göra	rätt	saker	på	rätt	sätt	för	att	skapa	
en	kostnadseffektiv	och	ändamålsenlig	
verksamhet

•	 Nämndernas	och	koncernens	målupp-
fyllelse

   Teckenförklaring
Uppfylld nivå
Delvis uppfylld nivå
Ej uppfylld nivå
Ingen mätning
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Medborgare
I	Vision	2030	anges	att	den	kommunala	servicen	ska	präglas	av	en	bra	kvalitet	och	medborgaren	i	
fokus.	Perspektivet	Medborgare	handlar	i	stort	om	kvalitet	på	service	och	tjänster	i	kommunens	kärn-
verksamhet,	men	också	om	demokratiska	värden:	förtroende	för	politiska	beslut,	möjligeter	att	påver-
ka,	kommunens	öppenhet,	information	och	tillgänglighet.

Måttligt nöjda medborgare
Målet	”Nöjda	medborgare”	handlar	om	
den	kommunala	servicen	som	riktar	sig	di-
rekt	till	Tingryds	kommuns	kunder	–	barn,	
elever,	vårdnadshavare,	omsorgstagare,	
anhöriga,	klienter,	besökare,	abonnenter,	
företagare	och	andra	som	nyttjar	kommu-
nens	tjänster.	Medborgarnas	uppfattning	
om	Tingsryds	kommuns	service	följs	upp	
i	SCB:s	Medborgarundersökning	som	
genomförs	vartannat	år,	senast	i	november	
2013.	Enkäten	skickades	till	600	medbor-
gare	i	åldrarna	18-84,	besvarades	av	324,	
54%.	
Kommunens	invånare	är	mer	nöjda	än	in-
vånarna	i	genomsnittskommunen	med	för-
skolan,	gymnasieskolan,	vattenförsörjning,	
renhållning,	äldreomsorg,	stöd	för	utsatta	
personer.		Något	försämrad	bedömning	ges	
kommunens	fritids-	och	kulturverksam-
het	samt	återvinningscentraler.	Väsentligt	
lägre	betyg	än	snittet	får	grundskolan,	
oförändrad	trend	sedan	tidigare	undersök-
ningar.	

Grundskolans	kunskapsresultat	2013	i	
årskurs	3	och	6	är	bra.		Kunskapsresultat,	
meritvärde	och	behörighet	till	gymnasiet	
för	årskurs	9	ligger	dock	under	riksgenom-
snittet.	Barn-	och	utbildningsnämnden	har	
inlett	ett	förbättringsarbete	på	Dackeskolan	
som	på	sikt	syftar	till	en	högre	måluppfyl-
lelse.	Skolans	kvalitet	är	en	viktig	förtro-
ende-	och	attraktivitetsfaktor	med	en	hög	
politisk	prioritet.

Mer inflytande och insyn
De	som	svarade	på	medborgarundersök-
ningen	är	inte	särskilt	nöjda	med	möjlig-
heter	till	inflytande	i	kommunen.	Ca	45	%	
av	de	svarande	tvivlar	på	att	politikerna	
och	högre	tjänstemän	är	ansvarstagande	
och	arbetar	för	kommunens	bästa	samt	att	
politiska	beslut	är	väl	genomförda.		
52	%	av	svarande	uppger	att	kommunens	
politiska	partier	i	stort	inte	representerar	
deras	åsikter.	

Något	högre	bedömer	invånarna	sina	
möjligheter	att	komma	i	kontakt	med	
kommunens	politiker	samt	kommunens	

information	och	webbplats.	Det	framgår	
även	tydliga	önskemål	att	bli	informerad	
om	viktiga	frågor	i	kommunen	i	god	tid.	
Känslan	av	att	ha	inflytande	delas	alltså	
av	allt	färre.	Kommunen	har	inlett	arbetet	
med	att	säkerställa	medborgarnas	insyn	i	
kommunens	verksamhet.		Ett	utvecklings-
råd	bildades	som	är	ett	tvärsnitt	av	vårt	
samhälle	med	representanter	för	socken-
råden,	näringslivet,	föreningar,	LRF,	ung-
domarna	med	flera.	Utvecklingsrådet	är	
tänkt	som	en	extra	remissinstans	i	viktiga	
beslut	som	berör	medborgarna.	Insyn	och	
samråd	sker	redan	under	förberedelsefasen	
och	inte	efter	ett	taget	politiskt	beslut.	För	
att	öka	kommunens	tillgänglighet	planeras	
införandet	av	Medborgarkontor	som	blir	
”en	väg	in”	vid	handläggning	av	enklare	
ärenden.

Valdeltagandet	i	september	2014	kan	bli	
en	indikator	om	medborgarnas	förtroende	
förändras	i	en	positiv	riktning.
Sammantaget bedöms perspektivet 
Medborgare ha en delvis uppnådd nivå 
för år 2013, d v s  en gul indikator.

Perspektiv Kommunövergripande mål  
och strategier

Mått Kommentaren

Medborgare

Mål: Nöjda	medborgare
	

Strategier: 
Kvalitet	på	service	och	tjänster	med	
fokus	på	kärnverksamheten
	
Medborgaren	i	fokus
Medborgarinflytande

•	 NMI	eller	Nöjd-	
Medborgar-Index	

•	 NII	eller	
Nöjd-Inflytande-Index

Nöjd-Medborgar-Index,	NMI	2013	blev	53	av	100,	
vilket	motsvarar	genomsnittsvärdet	för	deltagande	
kommunerna	(132	kommuner).	Målvärdet	som	sattes	
för	budgetår	2013	var	60,	måluppfyllelsen	för	2013	
blev	således	88	%.	Motsvarande	resultat	2012	var	51	
och	något	under	genomsnittet.	Nästa	mätning	2015.

Nöjd-Inflytande-Index,	NII	2013	blev	36	av	100,	
vilket	är	under	genomsnittsvärdet	för	deltagande	
kommuner	(39).	Målvärdet	för	budgetår	2013	var	
55,	måluppfyllelsen	blev	således	endast	65	%.	
Motsvarande	resultat	2012	var	37	och	något	under	
genomsnittet.	Nästa	mätning	2015.

KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL
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Samhälle

Perspektivet	Samhälle	är	ett	nytt	element	
i	kommunens	styrsystem	som	infördes	
från	och	med	2013	för	bättre	samordning	
i	arbetet	mot	kommunens	vision.		För	att	
göra	visionsarbetet	konkret	antogs	ett	mål-
program	”Attraktivare	Tingsryd”	(gäller	
mandatperioden	2011-2014).	Programmets	
mål	är	att	skapa	en	positiv	nettoinflyttning	
genom	att	öka	kommunens	attraktivitet.	

Positiv befolkningsutveckling
Under	några	decennier	har	Tingsryds	
kommun	haft	en	vikande	befolkningsut-
veckling.	Födelsenetto	är	negativt,	d	v	s	
antal	födda	barn	är	lägre	än	antal	avlidna.	
Orsaken	till	detta	ligger	i	kommunens	be-
folkningsstruktur.		Medelålder	av	kommu-
nens	invånare	uppgår	till	ca	46	år,	vilket	är	
högre	än	riksgenomsnittet	på	ca	41	år	och	
högst	bland	kommunerna	i	Kronobergs	län.		
Inflyttning	till	kommunen	har	hittills	(med	
undantag	för	år	2011)	inte	kunnat	väga	upp	
det	negativa	födelsenettot.	

Ett	vikande	befolkningsunderlag	påverkar	
kommunens	verksamhet	och	ekonomi.	
Invånarantalet	har	betydelse	för	skattein-
täkter,	generella	statsbidrag	och	utjämning,	
men	också	för	kommunens	kostnader.	
Antal	personer	inom	olika	åldersgrupper	
styr	till	stor	del	vilka	behov	som	finns	av	
den	kommunala	verksamheten,	t	ex	skola,	
förskola	och	äldreomsorg.	En	krympande	
ekonomi	kan	tvinga	fram	prioriteringar	

för	att	få	tillgängliga	resurser	att	räcka	till	
och	möta	det	ökade	kravet	på	tjänster	och	
kvalitet.

Kommunledningen	prioriterar	arbetet	med	
att	bryta	den	negativa	trenden	och	öka	in-
flyttningen	till	kommunen.	Satsningar	har	
gjorts	bl	a	för	att	marknadsföra	kommunen	
internationellt	med	bra	resultat,	då	antalet	
permanent	bosatta	från	Tyskland,	Holland	
och	Danmark	ökat.	Främsta	målgrupp	är	
unga	och	familjer	med	barn	för	att	på	sikt	
förbättra	det	negativa	födelsenettot.

Lagom attraktiv?
Varje	år	beslutas	och	genomförs	ett	antal	
handlingsplaner	kopplade	till	Attrakti-
vitetsprogrammets	strategiska	områden.	
Kommunen	deltar	i	regionala	utvecklings-
projekt	(Tvärdrag,	Destination	Åsnen,	
Sydostleden,	VisitTingsryd)	för	att	sätta	
Tingsryds	kommun	på	kartan,	göra	mer	
synlig	och	attraktiv	utåt.	Attraktivitetsar-
bete	pågår	i	samråd	och	samarbete	med	
det	civila	samhället.	Analyser	och	enkäter	
visar	att	avgörande	faktor	för	att	få	folk	
flytta	till	kommunen	är	ett	riktigt	attraktivt	
boende.	Arbetet	med	bostadsförsörjnings-
plan	och	attraktiva	tomter	med	sjöläge	
borde	prioriteras.	

Invånarnas	uppfattning	om	kommunens	
attraktivitet	följs	upp	i	SCB:s	medbor-
garundersökning	via	Nöjd-Region-Index,	

NRI.	Målsättningen	är	att	det	totala	NRI-
värdet	ska	vara	minst	som	genomsnittet	för	
deltagande	kommuner.	Bedömningsområ-
den	är	bostäder,	arbets-,	fritids-	och	utbild-
ningsmöjligheter,	trygghet,	kommersiellt	
utbud,	kommunikationer.

Befolkningsutvecklingen	under	2013	var	
svagt	positiv	och	inflyttningsnettot	var	
positivt,	en	klar	förbättring	jämfört	med	
förra	året.	

NRI-resultat	i	medborgarundersökningen	
hösten	2013	visar	inga	förbättringar	jäm-
fört	med	mätningen	2012.	Värden	för,	både	
total	bedömning	och	för	enstaka	bedöm-
ningsområden	ligger	något	under	genom-
snittet	för	deltagande	kommuner.	

För	Tingsryds	kommun	är	det	främst	för-
bättringar	inom	faktorerna	Kommunikatio-
ner,	Bostäder	samt	Fritidsmöjligheter,	som	
förväntas	ha	stor	påverkan	på	helhetsbety-
get	NRI.	Det	är	de	verksamheterna	har	fått	
relativt	låga	betygsindex	och	har	förhållan-
devis	hög	effekt.	Faktorer	som	bör	bevaras	
är	Trygghet,	Kommersiellt	utbud	och	
Utbildningsmöjligheter.	

Sammantaget bedöms därför samhälls-
perspektivet ha en delvis uppnådd nivå 
för år 2013, d v s  en gul indikator. 

Perspektivet	Samhälle	handlar	om	kommunens	geografiska	område	och	hur	invånarna	uppfattar	att	det	
är	att	leva	och	bo	i	Tingsryds	kommun.		Kommunen	som	organisation	har	ett	gemensamt	ansvar	tillsam-
mans	med	invånarna,	det	lokala	näringslivet,	föreningarna	och	andra	myndigheter	att	forma	och	utveckla	
samhället,	göra	kommunen	till	en	attraktiv	plats	”Där	livet	är	härligt!”

Perspektiv Kommunövergripande mål  
och strategier

Mått Kommentaren

Samhälle

Mål: Attraktiv	kommun	
	
	
Strategier: 
Goda	boendemöjligheter
God	näringslivsmiljö
Väl	utbyggd	infrastruktur	
Fokus	på	utbildning	och	kompetens
Rikt	föreningsliv	och	kulturut-bud
Hållbar	utveckling

•	 	NRI	eller	Nöjd-	
Region-Index	
		
	
	

•	 Antal	folkbokförda	
	
	
	

•	 	Nettoinflyttning

Nöjd-Region-Index,	NRI	2013	blev	54,	vilket	ligger	
något	under	genomsnittet	för	deltagande	kommuner-
na	(132	kommuner).	Måluppfyllelsen	för	2013	är	90	
%.	Motsvarande	värden	2012	var	56	och	något	under	
genomsnittet.	Nästa	mätning	2015.

Vid	årsskifte	2013/2014	hade	Tingsryds	kommun	12	
156		invånare,	vilket	innebär	en	ökning	med	15	per-
soner	under	år	2013.	Detta	är		en	markant	förbättring	
jämfört	med	förra	årets	minskning	med	-94	invånare.

Flyttningsnettot	under	2013	var	+96	(-32)	personer.	
646	(548)	personer	flyttade	in	till	kommunen	medan	
550	(580)	flyttade	ut	från	kommunen.	Det	kan	således	
konstateras	att	det	har	skett	en	förbättring	avseende	
flyttningsnettot	med	både	flera	inflyttade	och	färre	
utflyttade.	Årets	resultat	ligger	nära	det	positiva	flytt-
ningsnettot	på	+76	som	uppnåddes	under	2011.	
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Medarbetare
Kommunfullmäktiges	övergripande	mål	är	att	Tingsryds	kommun	ska	vara	en	attraktiv	arbetsgivare	
både	vad	det	gäller	att	rekrytera	nya	medarbetare	och	att	behålla	och	motivera	personalen	för	att	bedriva	
en	bra	och	effektiv	verksamhet.	Kommunens	värdegrund	med	ledorden	”respekt,	öppenhet,	ansvar,	
trygghet	och	engagemang”	ska	genomsyra	hela	verksamheten.	

Vi har attraktiva arbetsplatser
Kommunens	mål	”Attraktiv	arbetsplats”	
mäts	med	index	HME,	Hållbart	Medar-
betarengagemang.	Indexmåttet	ger	en	
bedömning	på	ledarskap,	styrning	och	
medarbetarengagemang.	Mätningen	sker	
vartannat	år	genom	medarbetarenkäten	och	
måttet	kan	jämföras	med	andra	kommuners	
resultat.	

Resultatet	2012	av	index	HME,	ligger	
i	paritet	med	riksgenomsnittet.	Årets	
satsningar	inom	styrning	och	ledarskap	gör	
att	förbättringar	förväntas	under	nästkom-
mande	åren.	Nästa	mätning	genomförs	
våren	2014.

Under	år	2013	har	följande	prioriterats:
-	införande	av	en	ny	modell	för	medarbe-
tarsamtal,	lönesamtal	och	lönekriterier;
-	satsning	på	ökad	kompetens	hos	kommu-
nens	ledare	via	interna	utbildningar	inom	
MBL,	intern	kontroll,	offentlighet	och	
sekretess	m	m.
-	utveckling	av	intranät	och	annan	infor-

mation	i	personalrelaterade	frågor	för	att	
göra	informationen	lättillgänglig.
-	förnyelse	av	kommunövergripande	poli-
cydokument

Sjukfrånvaron på väg ner
Sjukfrånvaron	mäts	regelbundet	under	året	
och	på	flera	nivåer	i	kommunorganisatio-
nen.	Årets	resultat	visar	på	en	svag	minsk-
ning	av	sjukfrånvaron.	Dock	varierar	utfal-
let	mellan	olika	arbetsplatser	vilket	delvis	
beror	på	ålder	och	kön.	Målet	som	satts	för	
2013	var	att	minska	sjukfrånvaron	till	5,0	
%.	Det	har	inte	uppnåtts,	men	en	nedåtgå-
ende	trend	finns	och	därför	bedöms	detta	
mått	delvis	uppnått	med	gul	indikator.	

En	ny	arbetsmiljöpolicy	har	tagits	fram	
under	året	som	bidrar	till	att	skapa	att-
raktiva,	utvecklande	och	hälsofrämjande	
arbetsplatser.	

Viktigaste aktiviteter 2013:
-	Utbildningar	inom	arbetsmiljö	och	hälsa	

har	hållits	för	arbetsledare	och	skyddsom-
bud	enligt	utbildningsplan.
-	Arbetsledarna	har	fått	stöd	och	utbildning	
i	rehabiliteringsverktyg	Adato.
-	Nya	riktlinjer	för	rökfri	arbetstid	har	
införts	
-	Arbete	med	att	minska	korttidsfrånvaro	
har	pågått	under	året	enligt	plan.

Sammantaget bedöms medarbetarper-
spektivet ha en delvis uppnådd nivå för 
år 2013, d v s en gul indikator.

Perspektiv Kommunövergripande mål  
och strategier

Mått Kommentaren

Medarbetare

Mål:	Attraktiv	arbetsplats	
	
	
Strategier:	Skapa	goda	förutsätt-
ningar	för	att	rekrytera	och	behålla	
kompetent	arbetskraft	

•	 HME-index	
Hållbart	Medarbeta-
rengagemang		

•	 	Sjukfrånvaro,	%

HME-	2012	ligger	på	77,	samma	nivå	som	genom-
snitt	för	deltagande	kommuner	(78).	Måttet	återspeg-
lar	medarbetarnas	uppfattning	om	styrning,	ledarskap	
och	egen	motivation	på	sin	arbetsplats.	Målet	att	
uppnå	var	riksgenomsnittet.	Vår	bedömning	är	att	
målet	är	uppnått,	vilket	ger	en	grön	indikator.
	
Sjukfrånvaro	för	hela	kommunorganisationen	under	
2012	var	5,X%,	vilket	är	något	lägre	än	förra	årets	
5,6%.	Stigande	trend	under	senaste	tre	förekommer	
både	i	Tingsryds	kommun	och	i	riket.	

   Teckenförklaring
Uppfylld nivå
Delvis uppfylld nivå
Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL
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Ekonomi
Kommunfullmäktiges övergripande mål för ekonomin är att den ska vara långsik-
tigt hållbar och att detta ska uppnås genom ekonomisk kontroll med goda ekono-
miska marginaler.

Resultatmål uppnått - med 
minsta marginal
Årets	resultat	för	2013	uppgick	till	+6,1	
mkr,	vilket	motsvarar	1,0%	av	skatteintäk-
ter,	generella	statsbidrag	och	utjämning.	
Således	uppfylldes	årets	resultatmål	–	dock	
med	minsta	möjliga	marginal.
Resultatet	innehåller	stora	engångsposter,	
både	intäkter	och	kostnader.	Större	en-
gångsintäkter	uppgår	till	ca	18	mkr,	varav	
återbetalning	av	sjukförsäkringspremier	
från	AFA	utgör	drygt	12	mkr	och	återbetal-
ningar	från	skatteverket	avseende	avfalls-
skatt	och	fastighetsskatt	utgör	knappt	6	
mkr.	Större	engångskostnader	uppgår	till	
ca	13	mkr,	varav	förlusttäckningsbidrag	
till	kommunägda	företaget	Tufab	utgör	10	
mkr	och	nedskrivning	av	fastigheter	utgör	
knappt	3	mkr.	Nettoeffekten	av	engångs-
posterna	är	ca	+5	mkr	och	resultatet	utan	
dessa	poster	hade	uppgått	till	knappt	+1	
mkr.

Budgeterat	resultat	var	+5,9	mkr,	vilket	
innebär	att	utfallet	var		i	nivå	med	budget	
på	totalnivån.	Dock	syns	stora	budget-
avvikelser	inom	budgeten,	bl	a	avseende	
engångsposter	enligt	ovan	samt	ett	totalt	
underskott	mot	budgeten	för	nämnderna	på	
ca	-12	mkr,	varav	socialnämndens	under-
skott	uppgår	till	ca	-15	mkr.
Årets	resultat	enligt	kommunallagens	ba-
lanskrav	uppgår	till	+4,4	mkr.	Det	kan	där-
med	konstateras	att	utan	engångsintäkterna	
som	redovisats	ovan	så	hade	balanskravet	
inte	uppnåtts.

Minskad soliditet – men inom 
ramen för mål och budget
Soliditeten	uppgick	i	bokslutet	till	knappt	
55%,	vilket	innebär	en	minskning	från	57%	
föregående	år.	

Den	minskade	soliteten	är	planerad	i	
budgeten	och	beror	på	den	höga	investe-

ringsnivån	som	genomförs	2013-2015	i	
och	med	nybyggnation	av	dels	äldreboende	
i	Kvarteret	Örnen	i	Tingsryd	och	dels	
undervisnings-	och	konsertlokal	bredvid	
Wasaskolan	i	Tingsryd.	

Fullmäktiges	soliditetsmål	innebär	att	so-
liditeten	inte	ska	understiga	49%	när	dessa	
investeringar	genomförts	och	att	soliditeten	
därefter	successivt	ska	ökas	genom	begrän-
sad	investeringsnivå	som	möjliggör	en	pla-
nerad	långsiktig	amortering	av	låneskulden.

Sammantaget kan konstateras att 
kommunfullmäktiges finansiella mål är 
uppfyllda för 2013 och perspektivet Eko-
nomi får därmed en grön indikator.

   Teckenförklaring
Uppfylld nivå
Delvis uppfylld nivå
Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

Perspektiv Kommunövergripande mål  
och strategier

Mått Kommentaren

Ekonomi

Mål:	Hållbar	ekonomi
	
	
Strategi:	
Ekonomisk	kontroll	med	goda	
ekonomiska	marginaler

•	 Resultat	i	%	av	skatte-
intäkter	och	generella	
statsbidrag	

•	 	Soliditet,	%

Årets	resultat	uppgick	till	6,1	mkr,	vilket	motsvarar	
1,0%	av	skatteintäkter,	generella	statsbidrag	och	ut-
jämning.	Fullmäktiges	resultatmål	i	budget	2013	var	
just	1,0%,	vilket	innebär	att	målets	uppfyllts.

Soliditeten	för	2013	uppgick	till	55%,	vilket	innebär	
en	minskning	från	57%	föregående	år.	Soliditetsmå-
let	enligt	budget	2013	var	dock		minst	52%,	vilket	
innebär	att	målet	har	uppnåtts.

Inför	varje	nytt	år	preciserar	fullmäktige	dessa	mål	genom	att	fastställa	finansiella	mål	för	budgetåret	och	
kommande	två	år.	Detta	görs	i	juni	månad	i	samband	med	beslut	om	budgeten	för	nästkommande	år.	För	
2013	fastställdes	bl	a	att	resultatet	ska	uppgå	till	minst	1%	av	skatteintäkter,	generella	statsbidrag	och	ut-
jämning	samt	att	soliditeten	inte	ska	understiga	52%.	Avstämningen	i	bokslutet	visar	att	båda	dessa	mål	
har	uppnåtts	–	dock	med	minsta	möjliga	marginal	och	mycket	tack	vare	stora	engångsintäkter.	



17ÅRSREDOVISNING 2013, TINGSRYDS KOMMUN, 212000-0621

Process
KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL

Bedömningsgrunder
Det	är	svårt	att	ge	en	kvantifierad	bedöm-
ning	av	interna	arbetsprocesser	för	kommu-
nen	som	helhet.	Däremot	går	det	att	formu-
lera	”smarta	mål”	för	processer	inom	olika	
verksamheter	som	både	är	kvantifierbara	
och	möjliga	att	utvärdera.	Målen	som	avser	
effektiva	processer	är	nya	för	de	flesta	av	
kommunens	förvaltningar	utom	socialför-
valtningen.	Många	målformuleringar	för	
2013	är	snarare	avsikter	att	förbättra	vissa	
områden	än	konkreta	mål.	
Översyn	och	utveckling	av	arbetsproces-
ser	pågår	löpande	inom	ramarna	för	av	
målstyrningsarbetet,	kvalitetsarbetet	och	
intern	kontroll	samt	vid	översyn	av	tjänste-
garantier.

Målstyrning
Generellt	kan	man	konstatera	att	effek-
tiva	processer	borde	bidra	till	en	högre	
måluppfyllelsegrad	–	ju	närmare	målet	vi	
är	desto	mer	effektiva	är	arbetsprocesser	i	
vår	organisation.		Resultaten	per	nämnd	ser	
bra	ut	och	samtliga	nämnder	uppfyller	helt	
eller	delvis	sina	mål,	se	tabell	i	avsnittet	
”God	ekonomisk	hushållning”.	
Planen	är	att	så	småningom	integrera	kvali-
tetsarbetet,	intern	kontroll	och	uppföljning	
av	kommunens	tjänstegarantier	in	i	kom-
munens	IT-stöd	för	målstyrning.

Systematiskt kvalitetsarbete ger 
bättre processer 
Tingsryds	kommun	deltar	i	olika	riks-
omfattande	kvalitetsundersökningar	och	
mätningar,	t	ex	Öppna	jämförelser	inom	
äldreomsorg,	grundskola,	gymnasieskola	
och	projektet	Kommunens	kvalitet	i	kort-
het.	Dessa	mätningar	möjliggör	jämförelser	
av	våra	resultat	med	övriga	kommuner,	
med	riksgenomsnittet	och	med	oss	själva	
över	tiden.	Många	av	dessa	mätningar,	
främst	kundorienterade,	integreras	som	
resultatmått	i	kommunens	målstyrnings-
system.	

Nätverkssamarbete	gör	att	god	praxis	och	
erfarenheter	från	andra	kommuner	snabbt	
kan	lyftas	in	i	ordinarie	verksamhet	och	
skapa	mervärde	för	våra	medborgare.	Inom	
Socialförvaltningen	och	Barn-	och	utbild-
ningsförvaltningen	pågår	ett	systematiskt	
kvalitetsarbete	vars	resultat	årligen	redovi-
sas	till	respektive	nämnd.	

Processer värderas och  
kontrolleras
År	2013	har	i	mångt	och	mycket	blivit	
en	prövoperiod	för	det	nya	arbetssät-
tet	med	intern	kontroll.	Arbetsprocesser	
inom	olika	verksamhetsområden	bedöms	

utifrån	risk-	och	väsentlighetsanalys	och	
kontrollpunkterna	väljs	med	hänsyn	till	
detta.	I	första	hand	kontrolleras	processer	
där	risken	är	hög	att	bristerna	kan	orsaka	
väsentliga	negativa	konsekvenser	för	för-
troendet	för	kommunala	verksamheter	och	
enskilda	medborgare/kunder.		De	upptäckta	
bristerna	åtgärdas	via	årligen	fastställda	
åtgärdsplaner.	
Kommunens	samlade	system	för	intern	
kontroll	under	2013	fungerade	tillfredstäl-
lande.	

Tjänstegarantier 
En	tjänstegaranti	talar	om	vad	medborga-
ren	kan	förvänta	sig	av	kommunen	i	olika	
frågor,	t	e	x	vid	bygglovsansökan	eller	
erbjudande	av	plats	till	förskolan.	Tjänste-
garantier	är	en	viktig	del	av	kvalitetsarbetet	
och	finns	på	hemsidan	samt	som	broschyrer	
till	medborgare.	Kommunen	har	dock	inte	
gjort	någon	systematisk	uppföljning	om	vi	
lever	upp	till	det	vi	lovar.	Utvärdering	av	
tjänstegarantier	planeras	under	nästa	år.

Sammantaget bedöms perspektivet 
Process ha en delvis uppnådd nivå för år 
2013, d v s en gul indikator.

Perspektivet Process handlar om utveckling av arbetsprocesser i kommunens 
verksamheter. Är våra arbetssätt moderna och effektiva? 

Hur	kan	vi	förbättra	vårt	arbetssätt	för	att	ge	kunden	den	bästa	servicen?	Är	vi	kostnadseffektiva	jämfört	
med	andra	kommuner?	Hur	arbetar	vi	med	kvalitetsutveckling?

Perspektiv Kommunövergripande mål  
och strategier

Mått Kommentaren

Process

Mål:	Effektiv	verksamhet

Strategi: 
Göra	rätt	saker	på	ett	rätt	sätt	för	att	
skapa	en	effektiv	och	ändamålsen-
lig	verksamhet

•	 Nämndernas		
måluppfyllelse

Samtliga	nämnder	har	uppfyllt	eller	delvis	uppfyllt	
sina	mål		inom	alla	perspektiv	utom	Ekonomi.	Se	
tabellen	på	sidan	10.

Den	negativa	ekonomiska	avvikelsen	(ej	uppfyllda	
mål)	förekommer	hos	socialförvaltningen	(-15	mkr)	
och	samhälls-förvaltningen	(-1,5	mkr),	men	totalt	
uppfylls	även	årets	resultatmål	inom	perspektivet	
Ekonomi,	dock	med	minsta	möjliga	marginal.	





Nämndsberättelser
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Den	rådande	utveckling	är	en	stor	utma-
ning	som	ställer	höga	krav	på	kommunled-
ningsförvaltningens	styrning	och	samord-
ning.	En	helhetssyn	är	otroligt	viktig	för	att	
kunna	fortsätta	bidra	till	en	positiv	utveck-
ling	av	såväl	samhället	som	organisationen	
trots	hårdare	tider.	

Efter totalt tio år som kommunalråd och ordförande i 
kommunstyrelsen avgick Arne Karlsson (m) under året. 
Foto Alexander Mahmoud  

Uppdrag 
Kommunledningsförvaltningen (KLF) har 
inom de ramar och direktiv som kom-
munstyrelsen anger ansvaret för att leda, 
stödja, samordna, följa upp och utveckla 
kommunens verksamhet utifrån en helhets-
syn. Genom att vara det pådrivande navet i 
kommunens utveckling av ett attraktivt och 
hållbart samhälle kan förvaltningen bidra 
till förverkligandet av kommunens vision.

Omvärld 
Vår omgivning förändras snabbt vilket stäl-
ler höga krav på förnyelse och anpassning 
av verksamheterna. Behovet av kommunö-
verskridande kommunikation, erfarenhets-
utbyte, nätverksarbete och kollegialt utbyte 
av information ökar. Samordning med 
andra kommuner, näringsliv och medbor-
gare blir även det allt viktigare.

De senaste årens svaga konjunkturutveck-
ling har bidragit till ökad arbetslöshet. Kro-
nobergs län är hårt drabbat då arbetslöshe-
ten accelererat från traditionellt låga nivåer 
till över nio procent. Tingsryds kommun 
har en stor andel av sin arbetsmarknad 
inom verkstadsindustri och således har våra 

arbetstagare, främst unga, drabbats hårt. 
Ungdomarna har svårt att få sin första an-
ställning på arbetsmarknaden, vilket på sikt 
kan bidra till en långvarig arbetslöshet samt 
till ett socialt utanförskap och försörjnings-
stödsberoende. Samordningsarbete med 
kommunens företag, arbetsförmedlingen 
och utbildningsinstitutioner är viktigt för 
att förbättra arbetssituationen för ungdo-
marna.

Konga Bruk försattes i konkurrs och cirka 150 an-
ställda berördes. 

Etablering	av	musikgymnasiet	AMB	i	
Tingsryd	innebär	extra	insatser	med	bl.a.	
planering	för	skollokaler	och	boende.	
En	stor	ungdomsgrupp	kommer	att	vara	
verksam	och	boende	i	centralorten,	vilket	
på	sikt	innebär	ökade	krav	på	den	kommu-
nala	verksamheten	avseende	till	exempel	
fritidsaktiviteter.

AMB:s grundare Magnus Lundin, Andreas Carlsson 
och Daniel Hylse tillsammans med kommunchef Laila 
Jeppsson.   

Enligt	ett	nytt	avtal	med	Migrationsverket	
utökades	Tingsryds	kommuns	mottagning	
av	flyktingar	från	30	till	50	personer.	En	ny	
placering	av	Migrationsverket	har	genom-
förts	i	Kåranäs,	avtalet	med	fastighetsä-
garen	gäller	68	asylsökande	under	tre	år.	
Detta	innebär	ett	fortsatt	fokus	på	integra-

tion	i	samordning	med	lokala	aktörer	på	
boendeorterna.	Integrationsarbetet	omfattar	
både	kommunplacerade	flyktingar	och	
de	nyinflyttade	utländska	familjerna	som	
bosätter	sig	permanent	i	kommunen.

Ökad	vildsvinsstam	har	blivit	en	viktig	
faktor	som	påverkar	invånarna	både	på	
landsbygden	och	i	tätorter.	I	dagsläget	finns	
det	inga	givna	lösningar	på	detta	problem.	
Att	hitta	en	balans	i	vildsvinstammen	blir	
en	utmaning	under	de	kommande	åren.

Verksamhetens mål & 
utveckling

MEDBORGARE
Medborgarens	krav	och	behov	av	bra	
service,	bemötande	och	tillgänglighet	har	
hög	politisk	prioritering	och	därför	varit	i	
fokus	under	året.	KLF:s	uppdrag	är	att	leda	
och	samordna	förbättringsarbetet	utifrån	
en	helhetssyn	och	att	utveckla	goda	rutiner.	
En	del	i	detta	är	de	kommunövergripande	
tjänstegarantier	som	antagits	rörande	
bemötande	och	svarstid	för	inkommande	
e-post.	

Åtgärder	för	att	korta	ner	väntetiderna	till	
telefonväxeln	har	påbörjats.	Det	försäm-
rade	resultatet	i	servicemätningen	2012	
lyfte	upp	frågan	och	har	alltså	lett	fram	till	
ett	pågående	utvecklingsarbete.	Utredning	
om	inrättande	av	ett	medborgarkontor	är	
dessutom	i	full	gång.

Handlingsplan	för	att	effektivisera	infor-
mationsprocessen	är	upprättad,	målet	med	
detta	är	att	på	ett	mer	strukturerat	sätt	ar-
beta	ut	mot	medborgare	via	hemsida,	social	
medier	och	tidningar.

Ledning & Styrning

En tid av förändring och förnyelse
Tingsryds	kommun	är	inne	i	en	tid	med	förändringar	både	i	organisationens	arbetssätt	och	i	kommunens	
fysiska	utformning.	Ändrade	förhållanden	på	arbetsmarknaden	bidrar	dessutom	till	att	pröva	hela	kom-
munen	hårt.	
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För	att	förbättra	dialog,	delaktighet	och	
inflytande	från	intressegrupper	i	samhälle	
utökas	antalet	direkta	möten.	Under	
detta	år	har	samråd	skett	med	bl.a.	lokala	
utvecklingsgrupper/sockenråden,	fiske-
vårdsområdena	och	inflyttargruppen.	

SAMHÄLLE
I	Svenskt	Näringslivs	kommunran-
king	avseende	företagarvänlighet	fick	
Tingsryds	kommun	ett	kraftigt	förbättrat	
resultat	inom	nästan	alla	delområden	och	
blev	Kronobergs	”klättrare”	på	121:e	
plats	av	289	kommuner	i	riket.	Målet	
är	att	hamna	i	gruppen	Topp	100	innan	
2014	års	utgång.	Näringslivssatsningar	
görs	i	samarbete	med	kommunens	nä-
ringslivsorganisationer,	bl.a.	Företagarna	
och	Vi	Företagare	i	Tingsryds	kom-
mun.	Kommunen	medverkar	även	som	
aktiv	part	i	regionala	satsningar	t.ex.	de	
besöksnäringsrelaterade	projekten	Desti-
nation	Åsnen,	Destination	Småland	och	
inflyttarprojekt	Tvärdrag.	

Stort	arbete	har	genomförts	med	förny-
else	av	kommunens	turistwebb	då	en	ny	
portal	lanserades	i	juni.	Arbetet	pågår	
även	med	att	införa	bokningsbara	tjänster	
på	visittingsryd.se.

	Ny hemsida för turism, www.visittingsryd.se

Tingsryd	har	förbättrat	sin	placering	i	
Fokusundersökningen	2013	som	bedö-
mer	Sveriges	kommuner	utifrån	var	det	
är	bäst	att	bo,	från	placering	94	förra	året	
till	72	i	år.	Bättre	utfall	fick	kategorier	
Att	vara	Äldre	och	Att	ha	familj,	lägre	i	
kategorier	Att	vara	ung	och	Att	arbeta.	
Glädjande	är	att	Tingsryds	kommun	haft	
ett	positivt	inflyttningsnetto	under	2013.

Inspirationsföreläsning	och	avstämnings-
möten	avseende	samåkning	genomfördes	

under	året	i	Linneryd,	Älmeboda	och	
Urshult.	Utveckling	av	samåkningen	ska	
fortgå	även	nästa	år.

Avtal	har	skrivits	med	Wexnet	gällande	
övertagande	av	bredbandsverksamheten.	
Under	KLF:s	ansvar	återstår	stöd	och	
samordning	av	bidrag	till	bredbandsför-
eningar.

Det	finns	ett	behov	av	att	samordna	kom-
munens	övergripande	utvecklingsfrågor	
och	därmed	ge	de	en	mer	central	roll.	Ett	
led	i	att	stärka	upp	utvecklingsarbetet	har	
varit	tillsättandet	av	en	utvecklingsen-
het.	Enheten	ska	arbeta	både	med	frågor	
som	berör	kommunens	verksamhet	inåt	
i	organisationen,	bl.a.	e-tjänster,	och	utåt	
mot	Tingsryds	kommun	som	helhet.	Till	
enheten	kommer	olika	nätverksgrupper	
att	knytas	inom	prioriterade	strategiska	
områden.	Detta	arbete	kommer	att	bedri-
vas	i	samklang	med	kommunens	övriga	
förvaltningar	och	bolag.

EKONOMI
God	kostnadskontroll	och	ekonomisk	
hushållning	har	gett	förutsättning	för	en	
ekonomi	i	balans	vid	årets	slut.	Årets	
resultat	uppgick	till	31,9	mkr	vilket	
innebär	en	positiv	budgetavvikelse	på	
1,8	mkr.

Budgetavvikelser	förekommer	verksam-
hetsvis	men	på	totalen	redovisar	i	stort	
sett	samtliga	avdelningar	ett	resultat	i	
balans.	Undantag	är	kansliavdelningen	
där	kostnaderna	för	överförmynderiet	
varit	höga.	Anledningen	är	framförallt	att	
fler	är	i	behov	av	en	god	man	vilket	för	
kommunen	lett	till	ökade	kostnader	för	
uppdragstagare.	

Årets	investeringar	inom	KLF	uppgick	
till	1,5	mkr,	vilket	innebär	en	genomför-
andegrad	på	77	procent.	

Projekt Budget Utfall
IT-plattform 400 88

Inköp	datorer 1	400 1	245

Nätverksutr. 100 108

Decapus 100 107

Totalt (tkr) 2 000 1 547
	

MEDARBETARE
Huvudinriktning	inom	medarbetarper-
spektivet	är	att	öka	kompetensen	hos	
kommunens	arbetsledare	och	att	förbättra	

arbetsmiljön.	Ett	prioriterat	område	
är	också	arbetet	med	värdegrunden	på	
arbetsplatserna.

Tre	arbetsledardagar	har	genomförts	där	
samtliga	kommunens	arbetsledare	delta-
git	samt	en	arbetsmiljöutbildning	tillsam-
mans	med	skyddsombuden.	Ämnen	som	
behandlats	är	bl.a.	rökfri	arbetsplats	och	
medbestämmandelagen,	MBL.

Kommunen	fick	ett	totalt	betyg	avseende	
hållbart	medarbetarengagemang	på	77	
poäng	vid	årets	mätning,	genomsnittet	
i	Sveriges	kommuner	var	78	poäng	år	
2012.	I	de	tre	delmomenten	var	resultatet	
följande;	motivation	80	(79),	ledarskap	
75	(76)	och	styrning	77	(78).	Slutsatsen	
av	undersökningen	är	att	ett	ökat	fokus	
behövs	inom	områdena	ledarskap	och	
styrning.

Sjukfrånvaron	för	KLF	var	under	året	1,7	
procent.	Jämfört	med	hela	kommunorga-
nisationen,	5,5	procent,	är	sjukfrånvaron	
bland	KLF:s	medarbetare	låg.	

PROCESS
Efter	uppgradering	av	kommunens	IT-
miljö	i	samverkan	med	Växjö	kommun	
fortsätter	arbetet	med	att	implementera	
kvalitetssystem	för	IT-tjänster.	En	stor	
och	nödvändig	standardhöjning	har	ge-
nomförts	i	och	med	uppgraderingen.		

Kommungemensamma	riktlinjer	för	bud-
getansvar	och	verksamhetsuppföljning	
har	fastställts	under	hösten.	Riktlinjerna	
är	ett	led	i	att	stärka	upp	styrningen	och	
klargöra	innebörden	av	att	ha	budgetan-
svar.

Ett	stort	behov	av	uppgradering/utbyte	
av	centrala	verksamhetssystem	finns	
inom	förvaltningen.	Detta	för	att	bl.a.	
kunna	erbjuda	medborgarna	e-tjänster	i	
större	omfattning.

KOMMUNSTYRELSEN



20 ÅRSREDOVISNING 2013, TINGSRYDS KOMMUN, 212000-0621

Sammanfattning	Ställs	de	olika	perspek-
tiven	i	relation	till	varandra	finns	en	viss	
obalans.	Måluppfyllelsen	inom	perspek-
tiven	ekonomi,	medarbetare	och	process	
har	varit	högre	jämfört	med	uppfyllelsen	
i	perspektiven	medborgare	och	samhälle.	
En	relativt	stabil	ekonomi	ger	emellertid	
förutsättningar	för	att	förbättra	balansen	till	
kommande	år.

Förbättringsarbete	avseende	bemötande,	
tillgänglighet	och	dialog	pågår	i	hela	
organisationen	och	kommer	även	fortsätt-
ningsvis	vara	i	fokus.	Detta	för	att	öka	
medborgarnas,	näringslivets	och	intres-
segruppernas	möjlighet	att	få	insyn	i	och	
inflytande	på	kommunens	verksamhet	och	
utveckling.	

Framtid
KLF:s	främsta	uppdrag	är	att	tillsammans	
med	den	politiska	ledningen	leda	och	
samordna	kommunen	i	strategiska	och	
kommungemensamma	frågor.	Förvalt-
ningen	kommer	att	ha	en	central	roll	i	detta	
utvecklingsarbete	som	sker	tillsammans	
med	övriga	förvaltningar	och	intressegrup-
per.
	

Frågor	kring	medborgarservice	och	med-
borgarkontor	kommer	även	fort	sättnings-
vis	prioriteras.	

KLF leder och samordnar kommunens arbete för ett 
hållbart samhälle. 

Kommunen	kommer	att	arbeta	mer	för	att	
skapa	öppna	mötesplatser	där	kommunens	
medarbetare	kan	fånga	upp	goda	idéer	som	
skapar	en	ökad	medborgarnytta.
Samordningsfunktionen	avseende	hållbar	

utveckling	kommer	att	förstärkas.	Fokus	
kommer	fortsatt	vara	på	långsiktigt	viktiga	
frågor	som	t.ex.	miljö,	energieffektivise-
ring,	folkhälsa	och	ungdomspolitik.	

KLF	ska	utifrån	samhällsekonomi	och	be-
folkningsstruktur	fortsätta	anpassningen	av	
kommunens	verksamhet	och	organisation	
till	omvärldens	krav.	Möjliga	samordnings-
vinster	ska	sökas	i	samarbete	med	externa	
aktörer	och	grannkommuner.	Detta	ger	
kommunen	bättre	möjligheter	att	minska	
kostnaderna	och	klara	växande	uppdrag	
med	befintliga	resurser.

Kommunstyrelsen

Ekonomi	(tkr) 2011 2012 2013
Intäkt 6	993 8	528 18	171

Kostnad -43	317 -50	944 -50	108

Årets resultat -36 324 -42 416 -31 937

Budget -39	604 -44	062 -33	773

Budgetavvikelse 3 280  1 646 1 836

Foto Hans Runesson
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Vision 2030
”Utveckling,	service	och	effektivitet	i	en	attraktiv	kommun”

Nämndmål Kommentar Mått

•	 Aktiv ledning och samordning av den kom-
munala organisationen 
 
 
 
 

•	 Tjänstegarantierna ska finnas och uppfyllas 
 
 
 

•	 Kvalificerat stöd och väl fungerande intern 
service till den kommunala organisationen 
 
 
 

•	 Hög tillgänglighet, god information, gott 
bemötande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•	 Dialog, demokrati och delaktighet

•	 De flesta av nämndsmålen 2013 visar ett uppfylld 
eller delvis uppfylld nivå. Nöjd-Medborgar-Index  i 
Medborgarundersökningen 2013 motsvarar kom-
mungenomsnittet och visar en mindre förbättring 
jämfört med förra mätningen.  Måluppfyllelse 88%. 
Målet är delvis uppfyllt. 

•	 Nämndernas måluppfyllelse avseende tjänstegaran-
tier samt kommunövergripande tjänstegarantier 
gällande tillgänglighet och bemötande kommer att 
bli klart till ks. 

•	 Nöjdhet med KLF:s service: hos politiker  -94 %., 
hos kommunens verksamheter  -80,6%. Tillgäng-
lighet på KLF kan bedömas som god då 86% av 
respondenter tycker att KLF:s personal är alltid och 
oftast tillgängliga .  

•	 Aktivt förbättringsarbetet pågick under året för att 
öka tillgänglighet inom kommunens verksamheter. 
Kommunövergripande tjänstegarantier avseende 
tillgänglighet och bemötande var antagna och 
förankrades i kommunorganisationen. Arbete med 
värdegrunden pågick på arbetsplatsträffar. Årets 
mätningar visar en stor förbättring i e-post kom-
munikation som dock inte uppnår den utlovade 
nivån i tjänstegarantier. Tillgänglighet via telefon 
har också förbättrats. Kommunens hemsida håller 
en god kvalitet. 

•	 Målet är ej uppfyllt. Nöjd-Inflytande -Index, NII 
2013 är 36 och under genomsnittsvärdet för delta-
gande kommuner (39), oförändrat resultat jämfört 
med tidigare mätning.  Målvärde för 2013 var 55, 
måluppfyllelsen ligger på 65%. Planerna är att 
öka kontaktyta med lokala föreningar och företag, 
förankring av verksamheten med det nytillsatta 
utvecklingsrådet, medborgarmöten inom ramen av 
översiktsplanen, Öppet hus och nyhetsbrev.

•	 Nöjd-Medborgar-Index, NMI 

•	 Nämndernas måluppfyllelse 
 
 
 

•	 Nämndernas måluppfyllelse gällande 
tjänstegarantier 
 
 

•	 Nöjd-Intern-Kund-Index (intern enkät mot 
politiker och kommunorganisationen) 
 
 
 

•	 Nöjd-Medborgar-Index NMI Bemötande 
och tillgänglighet Medborgarundersökning

•	 Hur många av medborgarna som skickar in 
en enkel fråga via e-post får svar inom två 
arbetsdagar?

•	 Hur god är kommunens webbinformation 
till medborgarna?

•	 Hur stor andel av medborgarna som tar 
kontakt med kommunen via telefon för att 
få svar på en enkel fråga får kontakt med en 
handläggare? 

•	 Nöjd-Inflytande-Index helhetsbedömning, 
Medborgarundersökning

•	 Skapa god planberedskap och markreserv 
med fokus på LIS-områden 
 

•	 Förbättra villkoren för näringslivet och 
underlätta företagsetableringar. 
 
 
 
 

•	 Verka för en bättre infrastruktur med fokus 
på bredband, vägar och kollektivtrafik 
 
 
 
 

•	 Verka för goda utbildningsmöjligheter och 
god kompetensförsörjning 
 
 

•	 Verka för ett rikt föreningsliv och kultur-
utbud 
 
 

•	 Verka för en ekologiskt och socialt hållbar 
kommun

•	 Målet utgår fr. o m 2014, strategier fastställs i 
samband med översiktsplanen. Samordning av 
plan- och markärenden sker löpande på SBF. 

•	 Tingsryds kommun förbättrade sitt resultatet i 
Svenskt Näringsliv rankning och blev Kronobergs 
”klättrare” på 121 plats av 289 kommuner i riket. 
Målet är att hamna i gruppen Topp 100 innan 
2014 års utgång. Målet för 2013 kan bedömas som 
uppfylld. 

•	 Resultat i Medborgarundersökningen Nöjd-Regi-
on-Index Kommunikationer blev 49, samma som 
under förra mätningen och under kommungenom-
snittet ( 55). Målet är delvis uppfyllt. Samordnings-
arbete med regionala aktörer, kommunens intresse 
bevakas. 

•	 KLF har samordningsfunktion med högskolor och 
näringslivet. Bedömning av utbildningsmöjligheter 
i kommunen (Medborgarundersökningen 2013) 
ligger  i paritet med  kommungenomsnittet. 

•	 Målet är delvis uppnått. Utfallet i Medborgarunder-
sökning 2013 blev 54, samma som förra mätningen 
och något under kommungenomsnittet 57. Mål-
värde var satt på 70, måluppfyllelsen blev 77 %.  

•	 Målet är ej uppfyllt. De beslutade handlingspla-
nerna (RUT, ungdomspolitiska programmet, 
”Vägen till Tingsryd”) har genomförts till 40-50%. 
Nya kommunövergripande handlingsplaner 
inom hållbar utveckling kommer att kopplas till 
översiktsplanen och dess prioriterade fokusom-
råden. Översyn behöver göras av prioriteringar, 
ambitionsnivå och ansvarsfördelning för arbetet 
med hållbar utveckling.

•	   Antal byggklara tomter
•	   Andel antagna detaljplaner 

 

•	   Företagarna omdöme Insikt om företags-
klimatet i kommunen

•	   Genomförandegrad av näringslivsprogram-
met/Attraktivitetspr.

•	   Svenskt Näringslivs ranking av kommu-
nerna 

•	   Nöjd-Region-Index, NRI kommunika-
tioner

•	   Täckningsgrad bredband 
 
 
 

•	  Nöjd-Region-Index, NRI utbildningsmöj-
ligheter

•	   Andel medborgare med gymnasie- och 
högskolebehörighet 

•	   Nöjd-Region-Index, NRI fritidsmöjligheter 
 
 
 

•	   Genomförandegraden av årets handlings-
plan för det ungdomspolitiska programmet

•	   Genomförandegraden av årlig åtgärdsplan 
för energi- och klimatstrategi

•	   Genomförandegraden RUT-plan 2013
•	   Genomförandegraden av projektplanen 

”Vägen till Tingsryd”
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Nämndmål Kommentar Mått

•	 Samordning/ledning av planerings- och 
uppföljningsprocessen för tillförlitlig redo-
visning och rapportering 
 
 
God kostnadskontroll och hög prognossä-
kerhet inom KLF 
 

•	 Kommunfullmäktiges finansiella mål är uppfyllda 
för bokslut 2013 
 
 

•	 Målet är uppfyllt. Det totala utfallet under 2013 
uppgår till 95 % (96 %), vilket innebär en positiv 
budgetavvikelse på 1,8 mkr (1,6 mkr). KLF:s 
prognos för helåret 2013 i delårsrapport 2 var ett 
överskott mot budgeten om ca 1,3 mkr.

•	   Resultat i % av skatteintäkter och 
generella statsbidrag

•	   Soliditet, % (kommunen) 
 

•	   KLF:s resultat med nettokostnader 
inom budgetramen

•	 Tingsryds kommun ska vara en attraktiv 
arbetsplats med bra arbetsmiljö och anställ-
ningsförhållanden, engagerade medarbetare 
och gott ledarskap 
 
 
 
 
 
 
 

•	 KLF ska vara en bra arbetsplats med engage-
rade medarbetare och gott ledarskap

•	 Målet kan bedömas som delvis uppfyllt.  HME- 
index (Hållbar Medarbetarengagemang) för 
kommunorganisationen ligger på 77 , motsvarar 
kommungenomsnittet (78) och målsättningen, 
vilket ger en grön indikator. Måttet återspeglar 
medarbetarnas uppfattning om styrning, ledarskap 
och egen motivation på sin arbetsplats.   Delindex: 
Styrning=77 (snitt 78) Ledarskap=75 (76 ) Motiva-
tion=80 (79). Sjukfrånvaro för kommunorganisa-
tionen uppgår till 5,5% (5,6%), målsättningen för 
2013 var 5,0 %. 

•	 Målet är uppnått. Nöjd-Medarbetarindex är 87 %, 
högre än genomsnitt för hela kommunorganisa-
tionen 85 %. Ohälsotalen för ordinarie personal 
på KLF under 2013 uppgår till 1,7 % (3,0%), vilket 
är långt under kommunens genomsnitt på 5,5,% 
och är även en förbättring jämfört med förra årets 
värde.

•	   Hållbart medarbetarengagemang, 
HME (totalindex för hela kommunor-
ganisationen)

•	   Sjukfrånvaro för hela kommunorga-
nisationen 
 
 
 
 
 

•	   Nöjd Medarbetarindex
•	   Sjukfrånvaro för KLF

•	 Ständiga förbättringar och utveckling 
genom processorienterad verksamhet

•	 Målet är uppnått vad det gäller direktintegre-rade 
löner (utfall 72 % vid målsättning 70 %) och e-
fakturor (utfall 37 % vid målsättning 30 %). Arbetet 
med e-tjänster har inte ge-nomförts i en önskvärd 
omfattning.

•	   Öka andel e-fakturor i kommunorga-
nisationen

•	   Antal kartlagda processer med fokus 
på e-tjänster

•	   Andel direktintegrerade löner
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delvis	uppfylld	nivå

Ej	uppfylld	nivå

Ingen	mätning
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Samhällsbyggande & miljö

Enskilt	största	projektet	är	byggnationen	
av	kvarteret	Örnen	som	efter	många	års	
blötande	och	stötande	äntligen	påbörjades	
under	2013.	Musikgymnasiet	AMB	är	
ytterligare	en	stor	satsning	som	inletts	i	
och	med	första	spadtaget	i	juni,	2013	har	
verkligen	varit	ett	år	i	offensivens	tecken.
	
Uppdrag 
Förutom	att	ansvara	för	och	leda	flertalet	
av	kommunens	investeringsprojekt	svarar	
samhällsbyggnadsnämnden	för	kommu-
nens	fastigheter	och	tekniska	områden.	
Det	innefattar	bland	annat	förvaltning	av	
byggnader,	mark,	skog,	naturområden,	
parker,	fritidsanläggningar,	belysning,	gator	
och	enskilda	vägar.	

Nämnden	har	även	det	politiska	ansvaret	
för	hela	kommunens	miljö-	och	hälsos-
kyddsarbete	samt	bygg-	och	planverksam-
heten.	Vägledande	är	att	samhället	ska	ges	
en	hållbar	och	positiv	utveckling	på	såväl	
kort	som	lång	sikt.

Omvärld 
Samhällsbyggnadsnämnden	påverkas	till	
stor	del	av	utvecklingen	i	omvärlden	vilket	
ställer	krav	på	att	snabbt	kunna	ställa	om	
och	anpassa	verksamheterna.	Från	allmän-
heten/medborgarna	kommer	ständigt	krav	
på	förbättring	och	utveckling	av	samhället	
och	som	samhällsbyggare	är	det	förvalt-
ningens	ansvar	att	driva	på	förnyelsen	i	
form	av	olika	projekt	men	även	att	förvalta	
de	tillgångar	som	redan	finns.
Kraven	från	omvärlden	har	bland	annat	lett	
fram	till	att	Tingsrydsbostäder	numera	skö-
ter	förvaltningen	av	kommunens	fastigheter	
på	uppdrag	av	nämnden.	Det	innebär	att	
nämnden	gått	från	att	vara	utförare	till	att	
bli	beställare	vilket	ställer	helt	nya	krav	på	

organisationen.	Även	inom	städverksam-
heten	pågår	ett	förändringsarbete	avseende	
verksamhetens	utformning	och	kvalité,	
förändringen	är	en	följd	av	ökade	krav	på	
effektivitet.

Inom	gatu-	och	vägverksamheten	finns	ett	
behov	av	beläggningsarbeten	vars	kostna-
der	motsvarar	ungefär	det	dubbla	av	vad	
som	finns	budgeterat.	Underhållet	har	de	
senaste	åren	drabbats	hårt	av	besparingar	
och	som	det	är	nu	bygger	kommunen	upp	
en	underhållsskuld	som	kan	bli	svår	och	dyr	
att	hantera	i	framtiden.	

Blötanvägen i behov av underhåll, gatuchef Ola Karls-
son. Foto Bernd Blankenburg, SMP 

Flertalet	av	kommunens	fastigheter	är	upp-
förda	under	samma	tidsepok	och	de	är	nu	
i	ett	sådant	skick	att	omfattande	underhåll	
behövs.	Ett	stort	bekymmer	är	att	budgeten	
för	underhåll	endast	är	40	kr/m2	vilket	är	
långt	ifrån	tillräckligt	för	att	åtgärda	de	
behov	som	finns.	I	jämförelse	med	närlig-
gande	kommuner	som	Växjö	och	Alvesta,	
110	kr/m2,	har	nämnden	betydligt	mindre	
medel	till	sitt	förfogande.	

Verksamhetens mål & 
utveckling

MEDBORGARE
Grundläggande	samhällsfunktioner	så	som	
vatten	i	kranen,	tömning	av	sopor	och	säkra	

vägar	att	köra	på	ligger	under	nämndens	an-
svar.	Medborgarna	i	ett	samhälle	förväntar	
sig	en	välfungerande	infrastruktur	vilket	
innebär	att	antalet	avbrott,	förseningar	och	
fel	behöver	minimeras.	En	utveckling	av	
de	mått	som	mäter	hur	väl	infrastrukturen	
i	kommunen	fungerar	pågår	och	det	är	
därför	svårt	att	ge	några	kommentarer	kring	
måluppfyllelsen.	

Nämnden	har	haft	ett	bygglovsärende	som	
överklagats	till	högre	instanser	men	väl	där	
gick	såväl	Länsstyrelsen	som	Mark-	och	
miljödomstolen	på	kommunens	linje.	Även	
ett	föreläggande	om	enskilt	avlopp	har	
överklagats	till	Länsstyrelsen	men	också	
här	delade	de	kommunens	bedömning.	
Korrekt	myndighetsutövning	är	en	oerhört	
viktig	del	för	att	nämnden	och	förvaltning-
en	ska	få	en	god	och	förtroendefull	relation	
med	medborgarna	och	näringslivet.

Utveckling	och	implementering	av	tjänste-
garantier	gentemot	förvaltningens	kunder	är	
av	stor	prioritet	och	syftar	till	att	säkerställa	
en	hög	nivå	på	den	service	som	förvalt-
ningen	erbjuder.	Idag	finns	tjänstegarantier	
inom	bygg-	och	miljöavdelningen	men	ska	
framöver	även	finnas	inom	fler	avdelningar.	

Medborgare	som	vänder	sig	till	för-
valtningen	ska	få	en	effektiv	och	kort	
ärendehandläggning	oavsett	ärendets	art	
eller	omfattning.	Mätning	av	handlägg-
ningstiderna	sker	främst	inom	bygg-	och	
miljöavdelningen	och	måluppfyllelsen	har	
varit	bra	under	året.

Året då Örnen äntligen lyfte
År	2013	kommer	för	alltid	vara	ett	speciellt	år	i	kommunens	samhällsutveckling.		

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Första spadtaget för vårdcentralen vid kvarteret Örnen.
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SAMHÄLLE
Förvaltningens	arbete	ska	stärka	kom-
munens	profil	och	bidra	till	ett	attraktivt	
samhälle.	Däri	ligger	att	driva	projekt	som	
förbättrar	infrastrukturen	och	livsmiljön	
samt	ökar	attraktiviten.	Som	exempel	
kan	nämnas	uppfräschningen	av	Blö-
tans	badplats	genom	tillskapande	av	nya	
badbryggor	men	även	starten	av	projektet	
gång-	och	cykelväg	mellan	Tingsryd	och	
Urshult.	Förvaltningens	gatuavdelning	
har	dessutom	genomfört	toppbeläggning	
av	Stationsvägen	i	Urshult	och	förstärkt	
den	södra	delen	av	den	enskilda	vägen	
Tingsmåla.

Markberedskap	avseende	byggnation	av	
bostäder	i	attraktivt	läge	ses	som	strate-
giskt	viktigt	för	att	kommuns	befolknings-
trend	ska	vända	uppåt.	En	del	i	beredska-
pen	är	framtagande	av	detaljplaner	som	
stödjer	intentionerna	i	den	övergripande	
översiktsplanen	och	som	ger	möjligheter	
för	kommunen	att	snabbt	kunna	erbjuda	
intressenter	attraktiva	boendemöjlighe-
ter.	Några	detaljplaner	för	bostäder	har	
emellertid	inte	antagits	under	perioden	
utan	fokus	har	istället	varit	på	detaljplaner	
för	verksamheter	vilket	förhoppningsvis	
gynnar	kommunens	attraktivitet	och	nä-
ringsliv,	till	exempel	detaljplanen	för	nya	
musikgymnasiet	AMB.	

EKONOMI
Förvaltningen	har	arbetat	hårt	med	kost-
nadskontroll	och	god	ekonomisk	hushåll-
ning	under	året.	Årets	resultat	uppgick	
till	39,1	mnkr	vilket	innebär	ett	negativt	
resultat	om	1,5	mnkr.	

Underskottet	ligger	främst	på	verksamhe-
terna	fastighet	och	park.	

Tidigare	år	har	fastighetsförvaltningens	
minus	till	stor	del	legat	på	underhåll.	Här	
har	Tingsrydsbostäder	gjort	prioriteringar	
som	gjort	att	den	posten	inte	ger	så	stort	
underskott	2013.	Däremot	är	kostnaderna	
för	fjärrvärme	och	el	mycket	stora	jämfört	
med	budget.	Totalt	redovisar	fastighetsför-
valtningen	ett	resultat	om	2,4	mnkr	över	
budget.	Dessa	kostnader	måste	täckas	i	
kommande	budget	eftersom	de	inte	kan	
täckas	av	besparingar	på	underhållssidan	
då	detta	redan	gjorts.	En	slutsats	är	att	fast-
ighetsförvaltningen	underfinansierad.	

Underskottet	genereras	också	av	förlus-
ter	vid	försäljning	av	industrimark.	Det	
fastställda	priset	för	marken	täcker	inte	de	
kostnader	som	ligger	i	iordningställande	
av	marken.	Här	bör	man	fundera	på	om	att	
antingen	höja	priset	för	industrimark	eller	
att	kostnaden	skall	tas	centralt	då	förvalt-
ningen	inte	kan	påverka	dessa	kostnader.

Andra	verksamhetsspecifika	underskott	att	
nämna	är	nämndens	underskott	på163	tkr.	
Ett	oroande	resultat	är	underskottet	inom	
parkavdelningen	på	
minus	1	mnkr.	Främst	är	det	parkverksam-
het	och	gaturenhållning	som	varit	dyrare	
än	beräknat.	Verksamheten	övertog	bad-
platserna	från	fritidsenheten	2013	vilket	
gett	verksamheten	en	merkostnad	om	175	
tkr.	

Förvaltningen	har	till	och	från	haft	
problem	med	fordons-	och	maskinpar-
ken	vilket	bidragit	till	att	kostnaderna	
inom	såväl	verkstads-	som	maskin-	och	
fordonsverksamheten	överstigit	budget.	
Extra	medel	tillfördes	gatuavdelningen	
under	året	för	barmarksunderhåll	och	dessa	
medel	möjliggjorde	extra	stora	insatser	på	
kommunen	gator	och	vägar.

Årets	resultat	är	ett	underskott	som	tyvärr	
också	är	ett	underskattat	underskott.	Resul-
tatet	hjälps	upp	av	framförallt	försäljning	
av	mark	och	fastigheter.	Exploaterings-
verksamheten	ger	ett	positivt	resultat	på	
drygt	1	miljon.	Till	det	kommer	försälj-
ningsintäkter	av	för	försäljning	av	skog	
och	camping.

MEDARBETARE
Årets	sjukfrånvaro	var	4,1	procent.	För	att	
hålla	nere	sjukfrånvaron	och	uppmuntra	
en	sund	livsstil	är	förvaltningens	hälso-
inspiratörer	en	viktig	resurs,	de	kommer	
även	fortsättningsvis	erbjuda	personalen	
föreläsningar	och	prova	på	aktiviteter	med	
hälsa	som	tema.

Förvaltningen	är	idag	en	organisation	med	
hög	teknisk	kompetens	och	en	stor	andel	
av	de	anställda	går	årligen	på	någon	form	
av	utbildning	inom	sitt	arbetsområde.	
Att	den	enskilda	medarbetaren	erbjuds	
möjligheter	till	utveckling	är	en	viktig	del	
för	att	verksamheten	ska	fungera	effektivt	
och	säkert.

Medelåldern	är	hög	inom	organisationen	
och	anställningstiden	är	också	betydande	
i	många	fall.	Ett	generationsskifte	pågår	
sakteligen	och	det	är	därför	viktigt	att	ta	
tillvara	kunskaper	i	arbetsprocesserna	samt	
tänka	nytt,	förändra	och	rationalisera.	Nya	
medarbetare	stimulerar	till	nya	arbetssätt	
och	bidrar	aktivt	till	en	kostnadseffektivare	
organisation.	

PROCESS
För	att	få	en	ökad	kostnadseffektivitet	är	
samverkan	en	nyckelfråga.	Samarbete	på-
går	sedan	årsskiftet	med	Tingsrydsbostäder	
avseende	fastighetskötslen	av	kommunens	
fastigheter	och	båda	parter	ser	samord-
ningsvinster	i	till	exempel	gemensamma	

upphandlingar	och	en	delad	maskinpark.	
Ytterligare	samverkan	i	olika	former	har	
genomförts	och	senaste	i	raden	är	ett	sam-
utnyttjande	mellan	gatuavdelningen	och	
NCC	kring	de	maskiner	som	används	vid	
snöröjningen	i	Väckelsång.

Kvalitetssäkring	av	nämndens	beslutsun-
derlag	är	betydelsefult	för	att	korrekta	och	
välgrundade	beslut	ska	kunna	fattas.	En	
del	i	detta	är	att	de	regler	som	finns	för	
beredning	och	ärendehantering	följs.	Pe-
rioden	har	innehållit	ett	mycket	stort	antal	
ärenden	som	behandlats	i	nämnden	men	
trots	den	belastning	som	varit	har	ärende-
hanteringen	fungerat	tillfredsställande.

Utöver	samverkan	och	kvalitetssäk-
ring	av	beslutsunderlag	ligger	optimalt	
lokalutnyttjande	inom	processperspektiv.	
Möjligheten	för	förvaltningens	hyresgäster	
att	säga	upp	delar	av	lokaler	ställer	stora	
krav	på	fastighetsförvaltningen	att	snabbt	
kunna	ställa	om	och	finna	nya	vägar	som	
kan	generera	intäkter/sänka	kostnaderna.	
Ett	första	steg	i	att	optimera	lokalutnytt-
jandet	kommer	att	vara	utvecklandet	av	
en	lokalförsörjningsplan.	Arbetet	med	
lokalförsörjningsplanen	har	dock	försenats	
och	kommer	att	fortsätta	under	2014.

Fastighetschef Karin Berggren överblickar bytet av tak 
på Dackeskolan. Foto Bernd Blankenburg, SMP
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Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämndens	verksamheter	
bedöms	vara	i	balans	utifrån	styrkortets	
fem	perspektiv.	Balansen	är	dock	bräcklig	
då	ekonomin	är	ansträngd	och	marginaler	
saknas.	Ekonomins	känslighet	speglar	av	
sig	på	övriga	perspektiv	och	det	kommer	
bli	allt	svårare	framöver	att	bland	annat	
uppnå	en	välfungerande	infrastruktur.	Att	
ställa	de	olika	perspektiven	i	relation	till	
varandra	är	oerhört	viktigt	och	bedöm-
ningen	är	att	bäst	helhetsbalans	uppnås	
om	kvalitets-	och	utförandenivån	sänks	så	
att	ekonomin	i	sin	tur	kan	förbättras.	Det	
kommer	vara	oerhört	viktigt	framöver	att	
resurserna	förbättras	så	att	balansen	mellan	
de	olika	perspektiven	kan	stärkas.	

Framtid
Arbetet	med	att	sätta	organisationsför-
ändringar	i	verket	kommer	att	prägla	de	
närmsta	åren.	Inom	städavdelningen	pågår	
en	utredning	för	att	se	hur	verksamheten	

kan	bedrivas	på	ett	mer	ekonomiskt	fördel-
aktigt	vis	och	förändringar	kommer	att	ske	
under	verksamhetsåret	2014.

Projektering	och	byggnation	av	kvarteret	
Örnen	kräver	mycket	resurser	i	form	av	
både	kapital,	personal	och	tid	vilket	bland	
annat	påverkar	utrymmena	till	investe-
ringar	för	övriga	verksamheter.	Framöver	
kommer	det	därför	vara	oerhört	viktigt	
med	en	bra	styrning	så	att	förvaltningen	får	
en	så	optimal	användning	av	sina	medel	
som	möjligt.

Inom	överblickbar	framtid	kommer	
nämnden	att	ligga	kvar	på	en	mycket	låg	
nivå	när	det	gäller	underhåll,	framförallt	
avseende	underhållet	på	kommunala	gator	
och	enskilda	vägar	men	även	inom	fastig-
hetsförvaltningen.	Dessa	verksamheter	bör	
prioriteras	framöver	för	att	standarden	och	
värdet	ska	kunna	vidmakthållas.
Ett	viktigt	arbete	som	ska	genomföras	

hos	bygg-	och	miljöavdelningen	under	de	
kommande	tre	åren	är	framtagandet	av	
fördjupade	översiktsplaner	för	samtliga	
tätorter	i	kommunen.	De	nya	fördjupade	
översiktplanerna	samt	antagna	tematiska	
tillägg	till	översiktsplanerna,	landsbygds-
utveckling	i	strandnära	lägen	och	vind-
kraft,	kommer	sannolikt	leda	till	ökat	antal	
ansökningar	gällande	strandskyddsdispens,	
bygglov	och	planuppdrag.	

Samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomi	(tkr) 2011 2012 2013
Intäkt 134	823 145	109 143	697

Kostnad -173	354 -183	071 -182	824

Årets resultat -38 531 -37 962 -39 127

Budget -33	620 -36	405 -37	590

Budgetavvikelse -4 911 -1 557 -1 537

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Byggnationen av musikskolan Academy of Music and 
Business är en stor satsning som påbörjats under 2013. 
Foto Daniel Hylse

Två av grundarna, Magnus Lundin och Andreas Carlsson beskådar bygget! 
Foto Daniel Hylse
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Vision 2030 - Samhällsbyggare
”Samhällsbyggarna	tillhandahåller	god	service	av	hög	kvalitet	med	medborgaren	i	centrum	
för	att	göra	Tingsryds	kommun	till	en	attraktiv	plats	att	bo	och	verka	på.”

Nämndmål Senaste kommentaren Mått

•	   Välfungerande infrastruktur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•	   Korrekt myndighetsutövning 
 
 
 
 
 

•	   Hållbara tjänstegarantier 
 
 
 
 
 
 

•	   Effektiv och kort ärendehandläggning

•	 Överlag har kommunen en relativt god nivå 
på infrastrukturen men det finns ett stort 
behov av ytterligare medel till underhålls-
åtgärder för att inte en underhållsskuld ska 
byggas upp som både blir svårhanterlig och 
kostsam i framtiden. För förvaltningen inne-
bär en välfungerande infrastruktur att an-
talet avbrott, förseningar och fel minimeras 
gentemot medborgarna och det är därför av 
stor vikt att ett kontinuerligt förbättringsar-
bete genomförs inom bland annat gatu- och 
vägverksamheten.

•	 I de fall där förvaltningens myndighetsutöv-
ning överklagats har högre instanser gått på 
kommunens linje och inte ändrat i beslutet. 
Myndighetsutövningen bedöms därför ske 
i enlighet med de lagar och föreskrifter som 
gäller i samhället.

•	 Förvaltningen har fem tjänstegarantier som 
gäller från och med 1 januari 2013. Under 
årets har förvaltningen klarat av att leva upp 
till samtliga och någon ersättning har inte 
betalats ut. Garantierna sätter nivån på den 
service som förvaltningen förbinder sig att 
tillhandahålla gentemot medborgarna.

•	 Bedömningen är att förvaltningen överlag 
har en effektiv ärendehandläggning men det 
finns inom vissa områden fortfarande en del 
som kan vidareutvecklas och bli bättre.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•	 Antal överklagade ärenden som ändrats i 
högre instans

 
 
 
 

•	 Andel uppfyllda tjänstegarantier, %
•	 Antal tjänstegarantier

•	 Antal arbetsdagar från komplett ansökan 
till beslut - Bygglov inom detaljplanelagt 
område

•	 Antal arbetsdagar från komplett ansökan 
till beslut - Bygglov utom detaljplanelagt 
område

•	 Antal arbetsdagar från komplett ansökan till 
beslut -Tillstånd avloppsanordning

•	 Antal arbetsdagar från komplett ansökan till 
beslut - Inrättande av värmepump

•	 Antal arbetsdagar från komplett ansökan till 
beslut - Registrering av livsmedelsanlägg-
ning

•	 Skapa god plan- och markberedskap avse-
ende byggnation av bostäder i attraktivt läge 
 
 
 
 
 
 
 

•	 Driva projekt som förbättrar infrastrukturen 
och/eller ökar attraktiviteten

•	 Det finns mycket att göra när det gäller 
plan- och markberedskap i kommunen 
men arbetet är igång och planer för såväl 
Tingsryd som Ryd är under framtagande. 
I samband med byggnation av kvarteret 
Örnen och AMB har fokus legat på utök-
ning av verksamheter i kommunen men 
förhoppningen är att mer tid kan läggas på 
bostadsutvecklingen framöver.

•	 Förvaltningen har genomfört och planerar 
ytterligare projekt som förbättrar infra-
strukturen och/eller ökar attraktiviteten. 
Som exempel kan nämnas ny beläggning 
på vägarna Dunshult, Gunnamåla och 
Brändeborg men även utbyte av bryggorna 
vid Blötans badplats. Utifrån de resurser (i 
form av pengar, tid och personal) som för-
valtningen har till sitt förfogande genomförs 
det antal projekt som är möjligt, ytterligare 
hade förvaltningen inte mäktat med.

•	   Antal antagna planer som stödjer byggna-
tion av bostäder i attraktivt läge 
 
 
 
 
 
 
 

•	   Antal genomförda projekt som lett till 
förbättrad infrastruktur och/eller ökad 
attraktivitet

•	 Budget i balans •	 Förvaltningens skattefinansierade verk-
samheter redovisar ett negativt utfall om 
1,5 mkr. 

•	   Budgetavvikelse inom skattefinansierad 
verksamhet, mkr

•	   Prognosavvikelse inom skattefinansierad 
verksamhet, %
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Nämndmål Senaste kommentaren Mått

•	 God hälsa 
 
 
 
 
 
 

•	 Utbildad och kompetensutvecklad personal

•	 Relativt låg sjukfrånvaro och hög andel 
nöjda medarbetare gör att förvaltningens 
medarbetare bedöms vara vid god hälsa. 
Enskilda punktinsatser har genomförts vid 
behov och förvaltningens hälsoinspiratörer 
arbetar vidare med att uppmuntra medarbe-
tarna till en sund livsstil. 

•	 Förvaltningen är idag en organisation 
med hög teknisk kompetens men för att 
kunna bibehålla denna behövs regelbunden 
vidareutbildning. Positivt är att större delen 
av medarbetarna går minst en gång om året 
på någon form av kompetensutveckling, 
antingen externt eller internt. Det hade dock 
varit eftersträvansvärt att avsätta ytterligare 
resurser på utbildning för den enskilda 
medarbetaren.

•	   Sjukfrånvaro, % 
 
 
 
 
 
 

•	   Andel medarbetare som genomgått någon 
form av kompetensutveckling, %

•	 Korrekta och välutformade beslutsunderlag 
- kvalitetssäkring av beslutsunderlag 
 
 
 
 
 
 

•	 Optimalt lokalutnyttjande 
 
 
 
 
 

•	 Ökad samverkan

•	 För att välgrundade och korrekta beslut ska 
kunna tas behöver beslutsunderlagen vara av 
hög kvalité. Det finns förbättringspotential 
inom detta område och ett arbete pågår 
med att öka kvalitén på de underlag som 
ska behandlas av nämnden, bland annat har 
tjänstemännen fått introduktion i hur man 
upprättar en skrivelse. 

•	 Förvaltningen har fortsatt en hög andel 
ledig lokalyta och det finns mycket att göra 
när det gäller att optimera lokalutnyttjan-
det. Tanken är att fastighetsförvaltaren 
Tingsrydsbostäder ska hjälpa till med detta 
arbete framöver. 

•	 Samverkan sker i olika former såväl internt 
som externt men kan bli än bättre.

•	   Antal extraärenden i nämnden 

•	   Antal beslutsunderlag som lämnas till 
nämnden vid ”sittande bord” 
 
 
 
 

•	   Andel ledig/outhyrd lokalyta 
 
 
 
 
 

•	   Antal samverkansprojekt
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Ingen	mätning

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
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Kultur och Fritid

Nya satsningar
Fritidsgårdsverksamhet	har	i	år	även	bedrivits	i	Väckelsång	i	ett	projekt	tillsammans	med	Tingsryds	
Pastorat.	

Detta	har	varit	mycket	positivt	så	beslut	
har	tagits	om	en	fortsättning.	Tillsam-
mans	med	konstnärer	och	föreningar	har	
Konst-	och	Hembygdsrundan	genomförts	
även	i	år	med	god	tillströmning	från	både	
föreningar,	konstnärer	och	besökare.	På	
kultursidan	har	författarbesök	anordnats	
med	god	uppslutning.

Uppdrag
Kultur-	och	fritidsnämndens	uppdrag	och	
ansvarsområden	omfattar	kultur-	och	bib-
lioteksverksamhet,	bidrag	och	annat	stöd	
till	kultur-,	ungdoms-	och	idrottsföreningar	
och	Kulturverkstan,	fritidsgårdsverksam-
het	samt	konsumentverksamhet.	

Omvärld 
Det	finns	ständigt	behov	och	önskemål	om	
bättre	aktivitetsytor	och	lokaler	av	olika	
slag	samt	förbättrad	utrustning	i	samband	
med	dessa.	Regler	för	säkerheten	förändras	
till	det	bättre	men	kräver	oftast	åtgärder	av	
olika	slag.

Inflyttningen	av	nya	medborgare	med	
olika	bakgrund	och	nationalitet	påverkar	
verksamheten	både	vad	gäller	föreningsliv,	
fritidsgårdar	och	bibliotek.

Verksamhetens mål &  
utveckling

MEDBORGARE
Resultaten	av	medborgarundersökningen	
kommer	att	analyseras.	Inom	biblioteks-
verksamheten	fortsätter	arbetet	med	aktivi-
teter	riktade	mot	barn	och	föräldrar.

För	fritidsgårdsverksamheten	planeras	nya	
lokaler	i	Tingsryds	tätort	samt	ett	utökat	
samarbete	med	föreningslivet	på	flera	
orter.
Nämnden	vill	erbjuda	god	tillgänglighet,	
bra	bemötande	och	hög	kvalitet	och	vara	
med	om	att	skapa	kreativa	och	öppna	
mötesplatser.

SAMHÄLLE
Den	planerade	enkäten	angående	fören-
ingarnas	uppfattning	om	stöd	av	olika	
slag	har	ej	kunnat	genomföras	under	året.	
Föreningarnas	nyttjande	av	biblioteken	
som	mötesplats	ska	ytterligare	uppmuntras	
och	kanske	kan	mer	göras	i	samband	med	
konstutställningarna.

Fritidsgårdarna	som	mötesplats	för	olika	
föreningssammankomster	och	lovakti-
viteter	tillsammans	med	föreningar	har	
genomförts	och	planeras	ytterligare.

EKONOMI
Verksamhetens	kostnader	har	i	stort	sett	
hållits	inom	given	ekonomisk	ram	även	
om	det	skiftar	mellan	de	olika	verksamhe-
terna.

Medel	för	utbyggnad	av	bowlinghal-
len	i	Tingsryd	är	budgeterat	2013	med	
8,9	miljoner	kr.	Detta	är	inte	genomfört.	
Överföringsförslag	föreligger	till	komplet-
teringsbudget	1.

MEDARBETARE
Målet	är	en	bra	arbetsmiljö	med	hög	andel	
nöjda	medarbetare	liksom	en	låg	sjukfrån-
varo.	Så	är	också	fallet	vilket	framgår	av	
medarbetarenkät	och	frånvarostatistik.

PROCESS
Nämndens	mål	är	att	stödja	ändamålsen-
lig	verksamhet	och	samverka	med	olika	
aktörer	för	alternativa	lösningar.	Planen	är	
att	samarbetsområdena	med	föreningar	och	
andra	externa	aktörer	ska	identifieras	och	
om	möjligt	utökas.	Dialog	förs	ständigt	
med	representanter	för	olika	föreningska-
tegorier.

Sammanfattning
Ekonomiskt	ser	resultatet	bra	ut.	När	
det	gäller	måluppfyllnad	och	aktiviteter	
återstår	en	hel	del	arbete	men	mycket	av	
aktiviteterna	fortsätter	under	kommande	
år.	Arbetet	med	balanserad	styrning	får	
ses	som	en	ständigt	pågående	process	och	
bearbetas	efter	hand.

Framtid
Investeringsbehovet	är	stort	inom	nämn-
dens	verksamhetsområde.	Önskemål	
om	förbättringar	i	Tinghallen	och	Ryds	
idrottshall,	förnyelse	av	huvudbiblioteket,	
konstgräsplan	för	fotboll,	nya	omkläd-
ningsutrymmen,	nya	fritidsgårdslokaler,	
en	multisportarena	i	Ryd	samt	en	satsning	
på	Mårslyckesandsområdet	finns	inom	
verksamhetsområdet.	Det	fordras	även	
förbättringar	vid	Örmobadet	i	Konga.

Dessutom	ska	en	bidragsöversyn	göras	
som	kan	komma	att	påverka	nämndens	
ekonomi	år	2015.

Kultur- och fritidsnämnd

Ekonomi	(tkr) 2011 2012 2013
Intäkt 1	300 1	318 1	407

Kostnad -21	500 -22	296 -22	931

Årets resultat -20 200 -20 978 -21 524

Budget -20	400 -21	098 -21	610

Budgetavvikelse 200 120 86

 
Barnbibliotek i Tingsryd
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Nämndmål Kommentar Mått

•	 Bra	kvalitet	på	service	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

•	 Kreativa	och	öppna	mötesplatser	som	är	
lättillgängliga	
	
	
	
	
	
	
	
	

•	 God	tillgänglighet,	bra	bemötande	och	hög	
kvalitet

•	 Resultaten	av	medborgarundersökningen	kommer	
att	analyseras	ytterligare.	Inom	biblioteksverksam-
heten	fortsätter	arbetet	med	aktiviteter	riktade	mot	
barn	och	föräldrar.	
För	fritidsgårdsverksamheten	planeras	nya	lokaler	
i	Tingsryds	tätort	samt	ett	utökat	samarbete	med	
föreningslivet	på	flera	orter.	
Nämnden	vill	erbjuda	god	tillgänglighet,	bra	
bemötande	och	hög	kvalitet	och	vara	med	om	att	
skapa	kreativa	och	öppna	mötesplatser.	

•	 Den	planerade	enkäten	angående	föreningarnas	
uppfattning	om	stöd	av	olika	slag	har	ej	kunnat	
genomföras	under	året.	Föreningarnas	nyttjande	
av	biblioteken	som	mötesplats	ska	ytterligare	
uppmuntras	och	kanske	kan	mer	göras	i	samband	
med	konstutställningarna.	
Fritidsgårdarna	som	mötesplats	för	olika	förenings-
sammankomster	och	lovaktiviteter	tillsammans	
med	föreningar	har	genomförts	och	planeras	
ytterligare.	

•	 Medborgarna	ska	känna	att	det	är	lätt	att	nå	förvalt-
ningen	och	där	få	god	service	gällande	kultur-	och	
fritidsverksamheten.

•	 Nöjd-Region-Index:	Fritidsmöjligheter	

•	 Nöjd-Medborgar-Index:	Fritid/Idrott	

•	 Nöjd-Medborgar-	Index:	Fritid/kultur	
	
	
	
	
	

•	 Andel	nöjda	kunder,	egen	enkät	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

•	 Nöjd-Region-Index:	Fritidsmöjligheter

•	 Bra	stöd	till	föreningslivet	
	

•	 Skapa	mötesplatser	som	främjar	utveck-
lingen	av	såväl	tätort	som	landsbygd

•	 Stödet	till	föreningslivet	ska	utformas	utifrån	
behov	och	möjligheter.	

•	 Lokaler	och	aktiviteter	utformas	med	inriktning	på	
att	få	ungdomar	att	stanna	i	kommunen.

•	 Föreningsnöjdhet	
	

•	 Nöjd-Region-Index:	Andel	nöjda	ungdomar	
18-24	år

•	 God	kostnadskontroll •	 Verksamhetens	kostnader	har	i	stort	sett	hållits	
inom	given	ekonomisk	ram	även	om	det	skiftar	
mellan	de	olika	verksamheterna.	
Medel	för	utbyggnad	av	bowlinghallen	i	Tingsryd	
är	budgeterat	2013	med	8,9	miljoner	kr.	
Detta	är	inte	genomfört.	Överföringsförslag	före-
ligger	till	kompletteringsbudget	1.

•	 Nettokostnader	inom	budgetram

•	 Bra	arbetsmiljö	
	
	
	

•	 God	hälsa,	friskvård	och	värdegrund
	
	
	

•	 Målet	är	en	bra	arbetsmiljö	med	hög	andel	nöjda	
medarbetare	liksom	en	låg	sjukfrånvaro.	Så	är	
också	fallet	vilket	framgår	av	medarbetarenkät	och	
frånvarostatistik.	

•	 Uppmuntra	personalen	i	linje	med	antagen	
hälsoplan.

•	 Hög	andel	nöjda	medarbetare	
	
	
	

•	 Låg	sjukfrånvaro

•	 Stödja	ändamålsenlig	verksamhet	
	
	
	

•	 Samverka	med	olika	aktörer	för	alternativa	
lösningar

•	 Informations-	och	dialogmöten	med	föreningar	och	
föreningsråd	har	genomförts.	Förvaltningen	erbju-
der	hjälp	till	föreningar	med	att	bilda	samrådsgrupp	
i	kultur-	och	fritidsfrågor.	

•	 Planen	är	att	samarbetsområdena	med	föreningar	
och	andra	externa	aktörer	ska	identifieras	och	om	
möjligt	utökas.	Dialog	förs	ständigt	med	represen-
tanter	för	olika	föreningskategorier.

•	 Antal	möten	med	föreningslivet	
	
	
	

•	 Antal	identifierade	samverkansområden
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Vision 2030
”För	en	positiv	utveckling	av	hela	kommunen	behöver	flera	kreativa	möteplatser	för	idéer,	
begrepp	och	kultur	skapas.	Förståelsen	för	den	ideella	sektorns	betydelse	för	trivsel,	aktivitets-
utbud,	mångfald	behöver	förstärkas.”

Kultur- och fritidsnämndens styrkort 2013

uppfylld	nivå

delvis	uppfylld	nivå

Ej	uppfylld	nivå

Ingen	mätning

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
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Barn & utbildning
Händelsernas år
Under	2013	hade	förvaltningen	regelbunden	tillsyn	av	Skolinspektionen,	vilken	föll	väl	ut.	Antal	
sökande	till	Wasaskolan	ökade	kraftigt	och	över	50	procent	av	våra	egna	elever	valde	skolan.	

Samarbeta	inom	en	rad	olika	områden	
har	inletts	med	den	nybildade	gymnasie-
skolan	AMB	vars	inriktning	är	musik	och	
entreprenörskap.	Under	hösten	förändrades	
skolorganisationen	i	den	östra	kommunde-
len.	Linnerydskolan	blev	en	F-åk	6	skola,	
Rävemålaskolan	och	Örmoskolan	blev	en	
F-åk	3	skola.	Det	har	minst	sagt	varit	ett	
händelserikt	år.

Wasaskolan fick ett uppsving avseende antal sökande.
Foto Magdalena Andersson 

Uppdrag 
Nämndens	uppdrag	och	verksamhetsområ-
den	är	förskola,	förskoleklass,	fritidshem,	
grundskola,	grundsärskola,	gymnasieskola,	
gymnasiesärskola,	vuxenutbildning	som	
innefattar	grund-	och	gymnasieal	vuxenut-
bildning,	svenska	för	invandrare	(SFI)	och	
särvuxenskilda	samt	uppdragsutbildningar,	
familjedaghem	och	vårdnadsbidrag.

Omvärld 
Under	senare	år	har	många	reformer	
genomförts	inom	skolområdet	som	för-
anleder	behov	av	kompetensutveckling	
inom	lärarkåren,	både	inom	skolan	och	
förskolan.	Kraven	för	lärares	behörighet	
skärps	betydligt	och	lärare	måste	nu	vara	
behöriga	i	de	ämnen	och	för	de	årskurser	
de	undervisar	i.
	
Tingsryds	kommun	ökar	sitt	flyktingmotta-
gande	vilket	medför	fler	nyanlända	elever	
inom	våra	skolor.	Det	i	sin	tur	innebär	att	
vi	måste	ordna	särskilda	grupper	för	de	
nyanlända,	studiehandledning	på	moders-
mål,	modersmålsundervisning	och	svenska	
som	andraspråk.

Verksamhetens mål &  
utveckling

MEDBORGARE
Under	perspektivet	medborgare	har	mått-
ten	för	2013	sjunkit	något	när	det	gäller	
nämndsmålen	för	trygghet,	inflytande	och	

delaktighet.	Samtliga	verksamheter	har	
vidtagit	åtgärder.	

Elevernas	resultat	i	åk	3	på	de	nationella	
proven	i	svenska,	svenska	som	andraspråk	
och	matematik	ligger	strax	över	rikets.	I	
matematik	är	måluppfyllelsen	något	lägre	
än	i	svenska.	Nämndsmålet	är	ej	uppfyllt.

Nämndsmålet	för	måluppfyllelsen	i	åk	6	
är	uppfyllt,	vilket	innebär	att	över	95	%	av	
våra	elever	har	betyg	i	samtliga	ämnen.

Nämndsmålen	för	kunskapsresultaten	i	åk	
9	är	ej	uppfyllda,	då	endast	48	%	av	våra	
elever	hade	betyg	i	samtliga	ämnen.

Nämndsmålet	för	gymnasieskolans	kun-
skapsresultat	är	uppnått.

SAMHÄLLE
Nämndens	mål	att	det	ska	finnas	skolor	i	
alla	sju	kommundelar	är	uppnått.

Målet	för	samverkan	mellan	skola	och	
näringsliv	har	inte	uppnåtts.	En	ny	arbets-
grupp	har	tillsats	för	att	utveckla	arbetet.
 

Lärling  - en bro mellan skola och näringsliv!

EKONOMI
Årets	driftresultat	uppgår	till	245,4	mkr	
netto,	i	förhållande	till	nämndens	budget	
på	248,1	mkr	redovisas	en	positiv	bud-
getavvikelse	på	2,7	mkr.	Det	innebär	att	
målet	om	en	budget	i	balans	har	uppfyllts.	
Prognosen	har	under	året	pekat	mot	ett	
överskott	på	mellan	0,7-1	mkr.	Den	större	
avvikelsen	förklaras	bl	a	av	lägre	kostna-
der	än	förväntat	för	semester,	ferielön	och	
övertid	samt	av	leveransproblem	gällande	
läsplattor.

Budgetavvikelser	förekommer	inom	
enskilt	ansvar	och	verksamheter,	men	
rektorsområdena	och	förvaltningens	cen-
trala	verksamheter	redovisar	ett	resultat	i	
balans.	

Färre	elever	främst	i	gymnasieskolan	
har	inneburit	lägre	kostnader	för	köp	av	
utbildningar	från	kommuner	och	fristående	
skolor,	samtidigt	har	Wasaskolan	vänt	
den	negativa	utvecklingen	från	tidigare	
år,	och	vi	har	lyckats	behålla	över	50	%	
av	eleverna	som	gick	ut	åk	9,	vilket	också	
påverkat	ekonomin	positivt.	Även	samord-
ning	av	transporter	inom	skolskjutsarna	
har	lett	till	lägre	kostnader.	

Förutsättningar	har	därmed	givits	för	att	
under	året	fatta	beslut	om	att	genomföra	
extra	personalsatsningar	riktat	mot	barn	
och	elever	i	behov	av	särskilt	stöd.	Vidare	
har	en	upprustning	av	Dackeskolans	mel-
lanstadiebyggnad	blivit	klar.

En	pedagogisk	satsning	inom	IT-området	
har	genomförts,	där	läsplattor	nu	används	
i	större	utsträckning	som	pedagogiskt	
verktyg	i	undervisningen.

IT-miljön inom förskola och skola är under ständig 
utveckling. Foto Alexander Mahmoud
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Nämndens	investeringar	för	ersättning	
och	förnyelse	av	maskiner,	utrustning	och	
inventarier	för	barn	och	elever	i	den	peda-
gogiska	verksamheten	har	kostat	0,5	mkr.

MEDARBETARE
Nämndens	mål	när	det	gäller	arbetsmiljö	
är	att	personalens	sjukfrånvaro	skall	vara	
under	5%	av	arbetstiden.	För	2013	var	
denna	siffra	4,6%	vilket	innebär	att	målet	
är	uppfyllt.	

Generellt	sett	har	vi	personal	med	god	
utbildning	och	kompetens.	Andelen	
personal	med	pedagogisk	utbildning	är	i	
förskolan	60%,	i	fritidshemmen	86%,	i	
förskoleklassen	100%,	i	grundskolan	90%	
och	i	gymnasieskolan	93%.	

Vi	arbetar	aktivt	för	att	våra	medarbetare	
ska	trivas	och	må	bra	på	sin	arbetsplats.	
Vi	har	hälsoinspiratörer	som	ser	till	att	det	
görs	olika	aktiviteter	för	att	uppfylla	detta.	
I	augusti	månad	har	vi	en	gemensam	”kick	
off”	för	samtliga	anställda	där	vi	startar	
det	nya	läsåret	med	att	träffas	och	umgås	
på	ett	trevligt	sätt.	

PROCESS
Det	finns	tydliga	skriftliga	rutiner	för	
arbete	kring	barn	och	elever	med	särskilda	
behov	med	fastställda	tider	för	respons	
gentemot	elever	och	vårdnadshavare.

Vi	har	snabb	respons	gentemot	vårdnads-
havare	som	söker	plats	inom	förskola	och	
fritidshem.

Sammanfattning
Vi	har	en	mycket	bra	verksamhet	i	våra	
förskolor	och	fritidshem.	I	grundskolan	
ser	vi	att	kunskapsresultaten	är	för	låga	
när	eleverna	lämnar	åk	9.	För	att	öka	
elevernas	måluppfyllelse	deltar	vi	bl.a.	
i	SKL:s	Matematiksatsning	och	kom-
mer	att	delta	i	Skolverkets	Matematiklyft	
samt	Skolverkets	Läslyft	med	start	hösten	
2013.

Framtid

Samverkan mellan AMB och  
Wasaskolan
Nu	sker	en	samverkan	mellan	AMB	och	
Wasaskolan	i	Wasaskolans	lokaler.	Detta	
är	ett	vinn-vinn-koncept	som	gynnar	både	
AMB	och	vår	egen	gymnasieskola.	AMB	
har	till	detta	läsår	antagit	46	elever	till	åk	
1	samtidigt	som	Wasaskolan	har	ökat	sitt	
elevantal.	Inför	nästa	läsår	aviserar	AMB	
att	de	kommer	att	öka	antagningen	av	nya	
elever	kraftigt.	Om	samtidigt	Wasasko-

lan	lyckas	med	att	attrahera	en	större	
andel	av	våra	åk	9-elever	och	fler	externa	
elever	kan	följden	bli	att	det	blir	trångt	om	
undervisningslokaler.	Även	om	det	är	po-
sitivt	med	fler	elever	kan	det	inför	läsåret	
2015/16	bli	ett	problem	att	lokalerna	inte	
räcker	till.	

Kommunens flyktingmottagande
När	det	gäller	kommunens	flyktingmot-
tagande	upplever	vi	en	helt	ny	situation.	
Flyktingmottagandet	har	ökat	och	är	inte	
längre	begränsat	till	vissa	orter	inom	kom-
munen	utan	styrs	mer	av	tillgången	till	
lediga	lägenheter.	Vi	har	nu	tagit	ett	beslut	
om	att	vi	enbart	skall	ha	förberedelseklas-
ser	på	tre	orter	inom	kommunen,	i	Ryd,	
Konga	och	Tingsryd.	Detta	innebär	att	vi	
nu	skall	organisera	en	förberedelseklass	
på	Dackeskolan	för	elever	i	åk	1–6.	Vi	har	
också	krav	att	leva	upp	till	vad	gäller	un-
dervisning	och	studiehandledning	på	mo-
dersmålet.	Detta	är	en	ökad	verksamhet	
som	kräver	ökade	ekonomiska	resurser.

Arbete för ökad måluppfyllelse
Fokus	under	detta	och	kommande	läsår	
ligger	nu	på	arbete	för	ökad	måluppfyl-
lelse	när	det	gäller	kunskapsresultaten.	
För	att	förbättra	måluppfyllelsen	och	
slutbetygen	för	eleverna	i	åk	9	har	stora	
förändringar	genomförts	på	Dackeskolans	
mellan-	och	högstadium,	både	vad	gäller	
skolledning	och	organisation	och	arbets-
sätt	för	lärarna.	

Skolreformer 
Svensk	skola	har	idag	problem	med	kun-
skapsresultat	och	måluppfyllelse.	Flera	
reformer	har	genomförts	under	senare	tid	
och	vi	måste	vara	inställda	på	att	det	kom-
mer	att	bli	fler	förändringar.	Nu	diskuteras	
bl	a	en	förlängd	skolplikt	och	skolstart	vid	
6	års	ålder.

Förändrad industriutbildning
Det	finns	ett	förslag	att	Industriprogram-
met	skall	upphöra	och	bli	en	inriktning	
inom	det	mer	teoretiska	Teknikpro-
grammet.	Ett	motiv	till	detta	är	att	höja	
statusen	för	utbildningen	samt	att	det	
framförs	att	kraven	på	teoretiska	kunska-
per	för	arbete	inom	industrin	har	ökat.	På	
Wasaskolan	är	Industriprogrammet	idag	
en	bra	och	eftertraktad	yrkesutbildning.	
Om	den	utbildningen	skall	ligga	som	en	
inriktning	inom	ett	högskoleförberedande	
program	med	högre	behörighetskrav	finns	
det	risk	för	att	det	blir	en	sämre	anpassad	
utbildning	för	den	målgrupp	som	går	på	
utbildningen	idag.

Behov av två nya förskoleavdelningar i 
Tingsryd.
Barn-	och	utbildningsnämnden	framför	
önskemål	om	att	bygga	två	nya	försko-
leavdelningar	i	Tingsgården	när	Social-
förvalt-ningen	lämnar	den	byggnaden.	De	
här	avdelningarna	skall	ersätta	enavdel-
ningsförskolorna	Junibacken	och	Slottet.	
Det	skulle	bli	en	bra	lösning	med	två	för-
skolor	i	Tingsryd	med	fyra	avdelningar	på	
respektive	förskola.	Verksamheten	skulle	
då	kunna	drivas	mer	rationellt	med	samut-
nyttjande	av	personal	på	ett	bättre	sätt.

Behörighet särskolan
Krav	på	behörighet	och	legitimation	av	
lärare	gäller	även	särskolan.	Här	är	det	ett	
nationellt	problem	att	det	saknas	lärare	
med	behörigheter.	Kravet	är	därför	fram-
flyttat	till	år	2018.	Vi	bör	dock	redan	nu	se	
över	hur	vi	skall	leva	upp	till	dessa	krav.

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomi	(tkr) 2011 2012 2013
Intäkt 22	794 21	779 25	176

Kostnad -260	849 -258	844 -270	604

Årets resultat -238 055 -237 065 -245 428

Budget -236	266 -241	222 -248	105

Budgetavvikelse -1 789 4 157 2 677

Öppet hus på Wasaskolan i Tingsryd

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
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Vision 2030
”Varje	barn	och	elev	blir	sedda	och	utvecklas	optimalt	efter	sina	förutsättningar”

Nämndmål Kommentar Mått

•	 Alla	barn	och	elever	känner	sig	trygga	i	våra	
förskolor	och	skolor.	
	
	

•	 Varje	elev	utvecklas	optimalt	efter	sina	
förutsättningar	och	Tingsryds	kommuns	
kunskapsresultat	och	måluppfyllelsen	ligger	
i	den		bästa	tredjedelen	i	landet.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

•	 Varje	barn	och	elev	känner	delaktighet	och	
har	möjlighet	att	påverka	planering	och	
genomförandet	av	sina	studier.	

•	 Alla	vårdnadshavare	är	nöjda	med	verksam-
heten	och	känner	sig	delaktiga.

•	 Värdet	för	trygghet	har	sjunkit	något	under	2013.	
Alla	verksamheter	genomför	en	nulägesanalys	
utifrån	planen	mot	kränkande	behandling	och	
utarbetar	åtgärder	för	att	öka	tryggheten.	

•	 Har	haft	problem	med	kunskapsresultaten	på	hög-
stadiet	sedan	våren	2009.	Bedömer	att	detta	kan	ha	
koppling	till	en	mycket	kraftig	strukturförändring	
inom	grundskolan	där	elevunderlaget	under	en	
15-årsperiod	har	minskat	från	ca	1800	elever	till	
ca	1100	elever.	År	2009	gick	den	första	årskullen,	
där	den	kraftiga	minskningen	av	elevtal	började,	
ut	ur	åk	9.	Under	den	här	perioden	har	mycket	få	
nya	lärare	anställts	inom	grundskolan.	Nu	har	vi	
återigen	en	stabil	situation	inom	grundskolan	och	
bättre	förutsättningar	för	en	högre	måluppfyllelse.	
Från	april	2013	har	vi	ny	skolledning	för	mellan-	
och	högstadiet	på	Dackeskolan.	
	
	

•	 Värdet	har	sjunkit	något.	Personalen	kommer	att	
analysera	enkätsvaren	och	utifrån	dessa	arbeta	
fram	åtgärder.	

•	 Här	har	värdet	sjunkit	något.	Personalen	kommer	
att	analysera	enkätsvaren	och	utifrån	analysen	
vidta	åtgärder.

•	 Trygghetsindex	enkät	
	
	
	

•	 Kunskapsresultat	åk	3	

•	 Kunskapsresultat	åk	6	

•	 Kunskapsresultat	åk	6	meritvärde	

•	 Kunskapsresultat	åk	9	

•	 Kunskapsresultat	åk	9	meritvärde	

•	 Kunskapsresultat	åk	9	behörighet	till	
gymnasieskolan	

•	 Slutbetyg	gymnasiet	
	

•	 Delaktighetsindex	enkät	barn/elever	
	
	

•	 Delaktighetsindex	enkät	vårdnadshavare

•	 Förskolor	och	skolor	finns	i	alla	sju	kom-
mundelar.	

•	 Det	råder	en	stark	samverkan	mellan	skolor/
förskolor	och	det	lokala	näringslivet	och	
samhället	i	övrigt.

•	 Målet	uppnått	för	året	2013.	
	

•	 Vi	har	en	bra	samverkan	och	en	arbetsgrupp	har	
tillsatts	för	att	vidareutveckla	det	här	arbetet.	
Utvärdering	skulle	ske	med	en	enkät,	men	det	
fungerade	inte	riktigt	bra.

•	 Finns	förskolor	och	skolor	i	alla	sju	kom-
mundelar	

•	 Samverkan	med	det	lokala	näringslivet

•	 En	budget	i	balans	kopplat	till	god	kvalitet	
vad	gäller	bl.a.	personaltäthet

•	 Målet	med	en	budget	i	balans	är	uppnått.	
Målet	med	prognossäkerhet	ekonomi	är	delvis	
uppfyllt.	I	linje	med	nya	riktlinjer	för	budgetansvar	
och	verksamhetsuppföljning	från	hösten,	har	för-
valtningen	varje	månad	gjort	en	chefsuppföljning	
som	redovisats	på	skolledningsgruppens	möten.	
Slutligen	redovisas	en	positiv	avvikelse	på	2,7	mkr	
mot	prognos	0,7-1	mkr	vilket	bl	a	förklaras	av	svå-
righet	att	bedöma	kostnader	för	semester,	ferielön	
och	övertidsskulder.	Arbetet	med	kvalitetshöjning	i	
uppföljningsarbetet	fortsätter	under	2014.

•	 Prognossäkerhet	ekonomi	

•	 Budget	i	balans	

•	 Personaltäthet	förskolan	

•	 Personaltäthet	grundskolan	

•	 Personaltäthet	i	förskoleklass	

•	 Personaltäthet	i	fritidshemmen

•	 All	vår	personal	är	behörig	inom	sitt	
arbetsområde.		
	
	
	
	
	

•	 Vår	personal	mår	bra	och	har	ett	högt	
hälsoläge.

•	 Målet	är	uppnått	på	grund	av	att	regelverket	nu	
har	ändrats.	Enligt	nya	beslut	kan	rektor	besluta	
om	behörighet	för	lärare	som	undervisat	minst	8	
år	inom	ämnet.	Vid	personalplanering	inför	kom-
mande	läsår	eftersträvas	att	rätt	behörig	personal	
finns	på	de	befintliga	tjänsterna.	Vid	nyrekrytering	
anställs	endast	behörig	personal.	

•	 Målet	för	hälsoläget	är	uppnått.

•	 Behörig	personal	i	grundskolan	och	gym-
nasieskolan	

•	 Behörig	personal	på	fritidshemmen	

•	 Behörig	personal	i	förskolan	
	

•	 Hälsoläge

•	 Det	finns	tydliga	skriftliga	rutiner	för	arbete	
kring	barn	och	elever	med	särskilda	behov	
med	fastställda	tider	för	respons	gentemot	
elever	och	vårdnadshavare.	

•	 Vi	har	snabb	respons	gentemot	vårdnads-
havare	som	söker	plats	inom	förskola	och	
fritidshem.

•	 Målet	är	uppnått.	
	
	
	

•	 Vi	uppfyller	tjänstegarantin	där	vi	ska	placera	
barnen	inom	2	månader.

•	 Skriftliga	rutiner	
	
	
	

•	 Väntetid
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Barn- och utbildningsnämndens styrkort 2013 


