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Vård & omsorg

Året med både nysatsningar och stora utmaningar
År	2013	har	präglats	av	satsningar	på	nybyggnation	av	boende,	men	också	av	ökade	behov	samt	en	
försämrad	ekonomi.	

Enskilt	största	projektet	är	byggnationen	
av	kvarteret	Örnen	som	efter	många	års	
planering	äntligen	påbörjades	under	2013.		
Dessutom	öppnade	ett	nytt	LSS-boende	
på	Sandgatan	i	Tingsryd.	Under	året	har	
den	svåra	ekonomiska	situationen	gjort	att	
en	rad	besparingsåtgärder	vidtagits	bl.a.	
nedläggning	av	kortidsboendet	i	Urshult.	

Invigning av nya LSS-boendet I Tingsryd, nämndsord-
förande Kenneth Görtz klipper bandet. 

Uppdrag 
Socialnämnden	ansvarar	bland	annat	för	
omsorg	av	äldre,	personer	med	funktions-
hinder	och	personer	med	missbrukspro-
blem.	Nämnden	ansvarar	också	för	olika	
behandlingsinsatser	för	både	vuxna,	barn	
och	ungdomar.	Det	kan	exempelvis	vara	
stöd	till	barn	som	far	illa	eller	hjälp	till	
personer	med	behov	av	försörjningsstöd.	
Familjerättsliga	frågor	såsom	adoptioner	
och	vårdnad	ingår	också.	Äldreboenden	
(servicehus),	hälso-	och	sjukvård	samt	
rehabiliteringsverksamhet	är	andra	delar	
inom	ansvarsområdet.	För	övrigt	kan	
tillsyn	och	tillstånd	enligt	alkohollagen	
nämnas.	

Omvärld 
Det	har	gjorts	flera	nationella	satsningar	
för	att	styra	och	utveckla	landets	vård	och	
omsorg.	Flera	överenskommelser	mellan	
Sveriges	kommuner	och	landsting	och	
Socialdepartementet	har	tecknats	med	höga	
ambitioner	kring	äldre-	och	funktionshin-
deromsorg,	hemsjukvård.	Man	har	även	
förlängt	överenskommelsen	gällande	att	
utveckla	stärkta	regionala	strukturer	för	en	
kunskapsbaserad	socialtjänst	och	hemsjuk-
vård	till	2016.	En	stor	utmaning	är	att	dra	
nytta	av	möjligheterna	den	nya	tekniken	

erbjuder	och	förutsättning	är	att	bredbands-
utvecklingen	fortskrider	i	alla	kommunens	
delar.

Socialstyrelsen	har	meddelat	att	tidigare	
beslut	om	nya	föreskrifter	avseende	de-
mensomsorgen	i	landets	kommuner	med	
ambition	att	höja	bemanningen	i	landets	
särskilda	boenden	för	äldre	med	demens-
sjukdom	har	ändrats	på	så	sätt	att	införan-
det	flyttats	fram	till	2015	istället	för	redan	
till	årsskiftet.

Kronobergs	län	genomgår	en	strukturom-
vandling	vad	gäller	arbetsmarknaden	med	
en	långt	högre	arbetslöshetsnivå	än	tidigare	
år.	Arbetslöshet	är	den	enskilt	viktigaste	
och	största	riskfaktorn	för	sociala	problem	
i	samhället	och	måste	därför	tas	i	beaktan-
de	i	den	fortsatta	planeringen	för	nämndens	
verksamhet.	

Verksamhetens mål &  
utveckling 

MEDBORGARE
Målsättningen	är	att	85	%	ska	vara	nöjda	
och	det	görs	både	egna	och	nationella	un-
dersökningar	för	att	följa	upp	resultaten.	

En	enkät	till	placerade	barn	är	genom-
förd	under	januari-april	och	materialet	är	
sammanställt	i	en	rapport.	Överlag	visar	
enkäten	på	ett	positivt	resultat,	barnen	är	
nöjda	med	kontakten	med	sin	socialse-
kreterare.	De	flesta	vet	hur	de	kommer	i	
kontakt	med	socialsekreteraren	men	inte	
alltid	när	nästa	möte	ska	ske	eller	hur	ofta	
de	brukar	träffas.	Svaren	visar	på	hög	tillit	
till	socialtjänsten	och	att	man	i	de	flesta	fall	
känner	sig	lyssnade	på.

Under	maj-juni	fick	cirka	250	000	äldre	
i	Sverige	en	enkät	med	frågor	om	vad	de	
tycker	om	sin	hemtjänst	eller	äldreboende.	
Undersökningen	kallas	”Vad	tycker	de	
äldre	om	äldreomsorgen?”	och	är	en	del	
av	arbetet	med	att	förbättra	och	utveckla	
äldreomsorgen.	Svarsfrekvensen	från	
Tingsryds	kommuns	äldre	var	relativt	hög	
och	resultaten	låg	över	riksgenomsnittet.

 
 

De äldre har under året fått tycka till om sin hemtjänst 
eller sitt äldreboende. Foto HK Andersson Scandinav

Nya	äldreguiden	finns	på	socialstyrelsens	
hemsida.	Resultatet		visar	att	vi	har	god	
äldreomsorg	som	erbjuder	kontaktperson,	
aktiviteter	samt	god	och	näringsriktig	mat.	
Områden	som	måste	utvecklas	är	skriftliga	
rutiner	och	brukarmedverkan.

I	slutet	av	maj	presenterade	Socialstyrelsen	
resultatet	av	öppna	jämförelser	inom	stöd	
till	personer	med	funktionsnedsättning.	
Resultaten	visar	att	vi	behöver	utveckla	
skriftliga	rutiner	för	samverkan	och	bru-
karmedverkan.

I	vårt	län	har	samverkan	kring	de	mest	
sjuka	äldre	varit	i	fokus	(Samordning	för	
Linnéa).	Som	ett	led	i	detta	har	det	lokalt	
på	våra	boenden	bedrivits	förbättringsar-
bete	för	att	minska	fall,	undernäring	och	
trycksår	(Senior	Alert).	I	Ryd	har	även	
projektet	Trygg	Hem	genomförts.	Där	har	
det	rehabiliterande	synsättet	varit	i	fokus	
i	kombination	med	Senior	Alert.	Pro-
jektet	samordning	för	Linnea	avslutades	
november.

SOCIALNÄMNDEN
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SAMHÄLLE
2013	har	kännetecknats	av	en	svår	arbets-
marknad	i	omvärlden	och	i	kommunen.	I	
förlängningen	påverkar	det	antalet	män-
niskor	som	behöver	försörjningsstöd.	När	
arbetsmarknaden	blir	tuffare	så	blir	det	
ännu	svårare	för	de	som	står	längre	ifrån	
jobben	att	komma	ut.	Försörjningsstöd	
blir	inte	den	tillfälliga	hjälp	som	det	var	
tänkt	utan	det	blir	ett	långvarigt	bistånds-
beroende.	Det	är	fortfarande	en	stor	andel	
av	försörjningsstödstagare	som	är	unga	
vuxna	18-25	år.	För	att	möta	det	ökade	
behovet	av	försörjningsstöd	intensifierar	vi	
arbetsmarknadsinsatserna,	främst	genom	
arbetsmarknadsenheten	Vägvalet	som	bred-
dar	sitt	arbetsområde	med	mer	individuell	
coachning	och	vägledning.	
Under	2013	uppgick	mottagandet	av	kom-
munplacerade	flyktingar	till	drygt	70	perso-
ner	totalt	(vuxna	och	barn).	Detta	påverkar	
också	antalet	hushåll	med	försörjningsstöd	
då	de	nyanlända	de	första	månaderna	är	be-
roende	av	bistånd	innan	statliga	ersättning-
ar	kommer	igång	(det	s	k	glappet).	Staten	
ersätter	kommunerna	också	för	”glappet”.	
Med	det	ökade	mottagandet	märktes	också	
större	behov	av	kommunal	samordning	av	
all	integration.	Projektledare	kommer	att	
anställas	i	början	av	2014.	Medel	tas	från	
ökade	prestationsbaserade	ersättningar	från	
Migrationsverket.	Torgträffen	i	Ryd	har	
fortsatt	med	öppethållande,	även	riktade	
fritidsaktiviteter	till	barnfamiljer	har	ge-
nomförts	i	Urshult.

Initiativ	har	tagits	för	att	skapa	en	kom-
munövergripande	omsorgsplan	med	syfte	
att	få	alla	kommunens	förvaltningar	och	
bolag	att	i	sin	verksamhet	verka	för	att	so-
cialnämndens	målgrupper	uppmärksammas	
och	ges	tidigt,	generellt	stöd.	Exempelvis	
möjlighet	till	trygghetsboende	för	äldre	
över	75	år.

EKONOMI
Budgetunderskottet	blev	14,8	mkr.	Redan	
under	våren	prognostiserades	underskottet	
till	8,5	mkr.	Åtgärder	för	att	få	ner	under-
skottet	har	vidtagits,	dels	via	en	särskild	
handlingsplan	inom	ÄFO	och	dels	ytterli-
gare	nya	åtgärder	i	samband	med	uppfölj-
nings-	och	budgetarbetet.	Korttidsboendet	
i	Urshult	stängdes	fr.o.m.	september	och	
nerdragningen	av	sjuksköterskornas	kvälls-	
och	helgbemanning	genomfördes	i	oktober.	

Nya	behov	och	kostnadsökningar	har	
dock	tillkommit	under	hösten.	Personlig	

assistans	har	fått	fler	ärenden	där	assis-
tanersättningen	från	Försäkringskassan	
upphört.	Nya	vårdköp	efter	budgetens	
fastställande	samt	ytterligare	ett	vårdköp	
(förhandsbesked	enl	LSS)	från	hösten	ska-
pade	ytterligare	underskott.	Komplexiteten	
hos	brukare	i	vårt	eget	LSS-boende	inom	
socialpsykiatrin	gjorde	att	vi	inte	klarade	
att	driva	verksamheten	med	budgeterad	be-
manning.	Omfattande	bostadsanpassningar	
har	också	kostat	mer	än	beräknat.

Öppenvårdsinsatserna	inom	Barn	och	
familj	har	blivit	kostsammare	än	beräknat.	
En	anledning	är	att	det	specialiserade	IHF-
teamet	inte	har	haft	det	flöde	av	ärenden	
som	vi	tänkt	(projektet	avvecklades	i	dec).	
Ett	par	placeringar	på	institution	har	också	
tillkommit,	där	skyddsaspekten	har	varit	
avgörande.	Flera	nya	placeringar	tillkom-
mit	(både	missbruk	och	barn-	och	ung-
domsvård).	Försörjningsstödet	har	fortsatt	
att	öka.	Statliga	pengar	för	nyanlända	
flyktingar	balanserar	utgifterna	något.

MEDARBETARE
En	medarbetarenkät	med	låg	svarsfrekvens	
och	svårtolkat	resultat	genomfördes	2012.	
Den	behöver	utvärderas	innan	nästa	enkät	
genomförs	2014.	Förra	medarbetarenkäten	
2009	hade	hög	svarsfrekvens	och	hög	grad	
av	nöjdhet.

Målet	för	andel	med	omvårdnadsutbildning	
inom	ÄO	uppfylldes.	Övriga	avdelningars	
mål	uppfylldes	inte.	Målet	för	andelen	
sjuksköterskor	med	påbyggnadsutbildning	
uppfylldes	inte.	Kompetensutvecklingen	
mäts	i	BeSched	eller	i	samband	med	med-
arbetarsamtalet.	Rutinen	behöver	ses	över	
och	kan	ingå	i	revideringen	av	kompetens-	
och	utbildningsplanen.

Visserligen	sjönk	ohälsotalet	förra	året,	
men	målen	uppnåddes	inte.	I	år	har	både	
det	sammanlagda	ohälsotalet	och	kort-
tidsfrånvaron	ökat.	Trendbrottet	förra	året	
verkade	vara	av	tillfällig	art	och	nya	åtgär-
der	behövs	för	att	motverka	den	negativa	
utvecklingen.

PROCESS
Handläggningstider	mäts	dels	som	KKiK-
mått	(plats	i	äldreboende	samt	ekonomiskt	
bistånd).	Mätningar	har	gjorts	och	både	
väntetiden	för	en	plats	i	äldreboende	samt	
handläggningstiden	vid	försörjningsstöd	
har	jämförelsevis	varit	mycket	kort	under	
flera	år.

Mätning	av	beviljad	tid	i	förhållande	till	
arbetstiden	sker	via	resursfördelningen.	
Målet	på	65	%	blev	återigen	med	råge	upp-
fyllt,	men	det	säger	ingenting	om	brukarna	
verkligen	fått	beviljad	tid,	så	därför	ska	
mätning	av	utförd	tid	införas	i	hemtjäns-
ten	och	boendestödet.	Vi	har	börjat	arbeta	
aktivt	med	avvikelsehanteringen	i	hela	
kommunen	och	det	ser	ut	som	att	vi	får	
många	fler	avvikelser,	men	det	beror	på	en	
tidigare	underrapportering.

Sammanfattning
Socialnämndens	verksamheter	är	i	kraftig	
obalans	utifrån	styrkortets	fem	perspek-
tiv.	Ekonomin	är	mycket	ansträngd	och	
marginaler	saknas.	Ekonomins	känslighet	
speglar	av	sig	på	övriga	perspektiv	och	det	
kommer	bli	allt	svårare	framöver	att	uppnå	
lagens	krav	på	en	skälig	(i	vissa	fall	god)	
levnadsnivå.	Att	ställa	de	olika	perspekti-
ven	i	relation	till	varandra	är	oerhört	viktigt	
och	bedömningen	i	nuläget	är	att	bäst	hel-
hetsbalans	uppnås	om	kvalitetsnivån	(inom	
lagen	ramar)	sänks	så	att	ekonomin	i	sin	tur	
kan	förbättras.	Det	kommer	vara	oerhört	
viktigt	framöver	att	ekonomin	förbättras	så	
att	balansen	mellan	de	olika	perspektiven	
kan	stärkas.

Nedläggning av korttidsboendet på Äppelgården var en 
konsekvens av den hårt prövade ekonomin.



35ÅRSREDOVISNING 2013, TINGSRYDS KOMMUN, 212000-0621

FRAMTID
Bit	för	bit	lägger	vi	grunden	till	en	samlad	
strategi	för	att	möjliggöra	för	människor	
att	gå	från	försörjningsstöd	till	egenförsörj-
ning.	Oavsett	svängningar	i	ekonomin	så	
kommer	vi	att	ha	grupper	som	av	olika	
anledningar	hamnat	utanför	arbetsmarkna-
den.	Det	är	inte	bara	ungdomar,	utan	det	
är	olika	grupper	hela	vägen	från	18-65	år.	
Många	barnfamiljer	är	aktuella,	där	det	
i	förlängningen	också	handlar	om	barns	
uppväxtvillkor	och	framtid.	Inom	barnavård	
och	missbruksvård	är	säker	och	trygg	vård	
i	fokus.	Flera	lagändringar	som	ska	stärka	
skyddet	för	utsatta	barn	kommer	under	de	
närmaste	åren.	Det	kommer	att	ställa	ökade	
krav	på	handläggare	i	grundverksamheten	
samtidigt	som	det	också	ställer	ökade	krav	
på	att	utveckla	kvalitén	i	vården.	Vi	måste	
lära	oss	att	följa	upp	våra	insatser	genom	
bättre	brukarundersökningar	och	utvär-
deringar	som	knyter	an	till	nationella	och	
regionala	jämförelser.

Volymökningarna	inom	äldreomsorgen	
förväntas	plana	ut	efter	2013.	Kraven	på	
bemanning	i	demensvårdens	och	på	särskilt	
boende	som	skulle	träda	i	kraft	2014	har	
skjutits	fram	till	2015.	Vi	kommer	därmed	
att	ha	mer	tid	att	införa	de	krav	som	detta	
ställer	på	oss.

Alternativ	till	särskilt	boende	har	börjat	
diskuterats.	Ett	studiebesök	har	genomförts	
tillsammans	med	brukarrepresentanter,	
politiker	och	förvaltning	för	att	titta	på	hur	
Halmstad	byggt	upp	en	form	av	trygghets-
plats.	Skapande	av	trygghetsplatser	skulle	
ge	ett	bra	komplement	till	de	särskilda	
boende	vi	har	idag	där	det	bor	många	svårt	
sjuka	människor.

Arbetet	med	uppstarten	av	kvarteret	Örnen	
är	påbörjat.	Vi	ser	en	trend	att	antalet	
särskilt	boende	platser	överstiger	behovet	
vilket	medför	att	vi	behöver	anpassa	antalet	
särskilt	boendeplatser	utifrån	detta.	Demo-
grafiska	siffror	visar	ingen	ökning	av	anta-
let	85-åringar	innan	2017	inom	Tingsryds	
kommuns	olika	pastorat.	Inte	heller	efter	
2017	det	sker	det	markanta	ökningar.

Funktionshinderomsorgen	ser	ökade	krav	
på	individuellt	anpassade	insatser	och	
samarbetet	med	IFO,	arbetsförmedling	
och	försäkringskassa	behöver	ytterligare	
intensifieras	för	att	skapa	förutsättningar	
för	personer	med	olika	funktionshinder	
att	försörja	sig	och	ha	ett	arbete	eller	en	
meningsfull	sysselsättning.
 

Ny	teknik	inom	äldre-	och	funktionshin-
deromsorgen	står	för	dörren	och	vi	behöver	

öka	vår	kompetens	om	de	möjligheter	som	
finns.	Både	för	att	öka	kvaliteten	i	stödet	till	
brukaren	men	också	för	att	få	så	ekonomisk	
fördelaktiga	processer	som	möjligt	när	vi	
ger	stödet.

Demensområdet	förväntas	öka	på	grund	av	
det	ökade	antalet	personer	med	demens-
diagnos,	den	palliativa	vården	som	avser	
cancersjukvård,	där	framför	allt	yngre	
cancersjuka	som	vårdas	hemma	antas	
bli	fler	(Nationella	riktlinjer	för	palliativ	
vård).	Samtidigt	utvecklas	den	medicin-
ska	tekniken	och	fler	avancerade	insatser	
blir	möjliga	att	hantera	utanför	sjukhusets	
väggar.	Psykiatrin	är	ett	område	där	kom-
munen	kommer	att	behöva	utveckla	såväl	
kompetens	som	arbetssätt	för	att	svara	upp	
mot	behovet.

Socialnämnd

Ekonomi	(tkr) 2011 2012 2013
Intäkt 81	470 76	547 75	724

Kostnad -331	527 -335	588 -347	545

Årets resultat -250 057 -259 041 -271 821

Budget -244	039 -247	235 -257	022

Budgetavvikelse -6 018 -11 806 -14 799

SOCIALNÄMNDEN

Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för personer med olika funktionshinder. 
Ftoo Scandinav



Vision 2030
”Trygg	omsorg	och	vård	med	bästa	tillgänglighet,	bemötande	och	delaktighet”	
Socialnämndens styrkort 2013

Nämndmål Kommentar Mått

•	 Bästa	möjliga	livskvalitet	med	bra	omvård-
nad,	boende	och	mat	samt	hög	tillgänglighet	
med	gott	bemötande	
	
	
	
	

•	 Garanterat	hög	kvalitetsnivå	
	
	
	
	
	

•	 Hög	delaktighet

•	 Goda	resultat	i	både	nationella	(särskilt	boende	
och	hemtjänst)	och	egna	mätningar.	Sammantaget	
var	nöjdheten	92	%	i	hemtjänsten	och	87	%	i	
särskilt	boende.	En	brukarenkät	till	placerade	barn	
är	genomförd.	En	sammanfattning	av	resultatet	
är	att	barnen/ungdomarna	överlag	är	nöjda.	Vissa	
förbättringsområden	identifierades.	

•	 Mätning	av	hur	vi	uppfyller	befintliga	tjänstegaran-
tier,	bl.a.	avseende	tid	från	första	kontakt	till	kon-
takt	med	handläggare	och	reception	har	genomförts	
inom	IFO	och	resultaten	visade	att	vi	höll	tiden	i	
98	%	av	kontakterna.	Omarbetning	av	tjänstega-
rantier	och	värdighetsgarantier	pågår	inom	ÄFO.	

•	 Andel	med	genomförandeplaner	varierar	från	100	
%	inom	barn	och	familj	till	30	%	inom	hemtjänst	
och	ekonomiskt	bistånd.	Under	2013	pågick	pro-
jektet	förebyggande	hälsobesök.	Det	övergripande	
målet	är	att	i	samverkan	mellan	kommun	och	
landsting	skapa	förutsättningar	för	ett	gott	liv	och	
ett	hälsosamt	åldrande	i	Kronoberg.

•	 Andel	nöjda	brukare	FO	
Andel	nöjda	brukare	IFO	
26.	Hur	nöjda	är	brukarna	med	sitt	särskilda	
boende?	
29.	Hur	nöjda	är	brukarna	med	den	hem-
tjänst	de	erhåller?	
	

•	 Andel	uppfyllda	tjänstegarantier	
	
	
	
	
	

•	 Andel	brukare	med	aktuell	individuell	
genomförandeplan

•	 Möta	efterfrågade	boendemöjligheter	för	
olika	kundgrupper	
	
	
	
	

•	 Underlätta	rörlighet	genom	bra	färdtjänst	
och	kompletteringstrafik	

•	 Arbetsmarknadsanpassat	integrationsarbete

•	 Under	2013	har	antalet	särskilt	boendeplatser	inom	
ÄO	minskats	från	205	till	198.	Antalet	korttidsplat-
ser	har	minskat	från	12	till	7.	Växelvårdsplatser	
skapas	efter	behov	och	under	2013	har	det	funnits	
som	mest	4	platser.	Diskussion	har	påbörjats	angå-
ende	skapande	av	sk	trygghetsboende.	

•	 En	enkät	i	samverkan	med	Regionförbundet	har	
inte	blivit	genomförd.	

•	 Integration	och	självförsörjning	står	i	centrum.	
Överflyttningen	av	Vägvalet	till	IFO	samt	Torgträf-
fens	verksamhet	är	exempel	på	detta.

•	 Antal	boende	anpassade	efter	äldres	behov	
	
	
	
	
	

•	 Andel	nöjda	färdtjänstresenärer	
	

•	 Andel	kommunplacerade	flyktingar	på	
arbetsmarknaden	efter	3	år

•	 God	kostnadskontroll	och	hög	prognos-
säkerhet

•	 Budgetavvikelsen	blev	-14,8	mkr.	En	negativ	trend	
som	funnits	i	flera	år.	Utfallet	avvek	med	-1,4	%	
från	delårsrapport	2.

•	 Prognosavvikelse	

•	 Budgetavvikelse

•	 Attraktiv	arbetsplats	med	god	arbetsmiljö	
och	trivsel	på	arbetsplatsen	

•	 Väl	utbildad	personal	med	rätt	kompetens	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

•	 Friska	medarbetare	
	
	

•	 En	medarbetarenkät	med	låg	svarsfrekvens	och	
svårtolkat	resultat	genomfördes	2012.		

•	 Målet	för	andel	med	omvårdnadsutbildning	inom	
ÄFO	och	formell	kompetens	inom	FO	uppfylldes	
(78,7	%	resp.	90,4	%).	Inom	IFO	är	målet	inte	
uppfyllt	men	andelen	har	ökat.	Målet	för	andelen	
sjuksköterskor	med	påbyggnadsutbildning	är	40	
%,	men	ligger	i	nuläget	på	28	%.	Kompetensut-
vecklingen	mäts	i	BeSched	eller	i	samband	med	
medarbetarsamtalet.	Målsättningen	är	75	%	och	
resultat:	ÄFO	75	%,	IFO	70	%.	
	

•	 Visserligen	sjönk	ohälsotalet	2012,	men	målen	
uppnåddes	inte.2012	har	ohälsotalet	återigen	ökat	
med	0,2	procentenheter.	Korttidsfrånvaron	har	ökat	
med	0,1	procentenheter.

•	 Andel	engagerade	medarbetare	som	är	nöjda	
med	sin	arbetsplats	

•	 Andel	medarbetare	med	omvårdnadsutbild-
ning	eller	motsv.

•	 Andel	medarbetare	med	relevant	påbygg-
nadsutbildning	HSL

•	 Andel	medarbetare	med	rätt	(formell)	
kompetens	FO

•	 Andel	medarbetare	med	rätt	(formell)	
kompetens	IFO

•	 Andel	medarbetare	med	kompetensutv.	
minst	3	tillf/år.	

•	 Andel	sjukfrånvaro	av	arbetstiden
•	 Andel	sjukfrånvaro	(0-14	dagar)	av	

arbetstiden

•	 Skyndsam	handläggning	
	
	
	
	
	

•	 Rätt	personalfördelning	i	förhållande	till	
arbetsmängden	
	
	
	
	

•	 Rättvisande	avvikelserapportering

•	 Handläggningstider	mäts	som	KKiK-mått	(plats	i	
äldreboende	samt	ekonomiskt	bistånd).	Både	vän-
tetiden	för	en	plats	i	äldreboende	samt	handlägg-
ningstiden	vid	försörjningsstöd	är	9	dagar	och	är	
jämfört	med	andra	kommuner	mycket	kort.	
	

•	 Mätning	av	beviljad	tid	+	schabloniserad	kringtid	
via	resursfördelningen.	Målet	är	65	%	och	resulta-
tet	70,1	%.	Inom	boendestödet	(FO)	finns	i	nuläget	
ingen	aktuell	mätning.	Mätning	av	utförd	tid	ska	
efter	upphandling	införas	i	både	hemtjänst	och	
boendestöd.	

•	 Läkemedelsavvikelserna	har	ökat	från	376	till	571.	
Fallskadorna	har	däremot	minskat.	Arbetet	för	att	
få	en	struktur	och	en	systematisk	avvikelsehante-
ring	fortsätter	under	2014.

•	 8A.	Hur	lång	är	väntetiden	i	snitt	(dagar)	för	
att	få	plats	på	ett	äldreboende	från	ansökan	
till	erbjudande	om	plats?

•	 9.	Hur	lång	är	handläggningstiden	i	snitt	
(dagar)	för	att	få	ekonomiskt	bistånd	vid	
nybesök?	

•	 Andel	arbetstid	hos	brukaren	FO
•	 Andel	arbetstid	hos	brukaren	ÄO	

	
	
	
	

•	 Antal	rapp	läkemedelsavvikelser
•	 Antal	rapporterade	fallskador
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Revision

Jävsnämnd
Ärenden av speciellt intresse!
Jävsnämnden	har	under	2013	genomfört	7	sammanträden.	Totalt	har	14	myndighetsärenden	varit	uppe	
till	behandling.	
Av	dessa	är	6	bygglovsärenden.	Övriga	
ärenden	är	förelägganden,	svar	på	remisser,	
strandskyddsdispens	samt	övriga	miljöä-
renden.	60	beslut	har	fattats	på	delegation.

Uppdrag 
Jävsnämnden	beslutar	i	ärenden	som	rör	
myndighetsutövning	gentemot	kommu-
nens	egna	verksamheter.	Det	kan	t.ex.	
gälla	tillsyn	av	kommunens	egna	kök	eller	
avloppsanläggningar.	Enligt	praxis	beslutar	
jävsnämnden	även	i	ärenden	där	kommu-
nen	är	fastighetsägare.	Nämnden	består	av	
tre	ledamöter.
	
Årets händelser 
Jävsnämnden	genomförde	i	oktober	ett	
studiebesök	hos	Mörbylånga	kommuns	
jävsnämnd.	Ärenden	av	speciellt	intresse	
har	varit	bygglov	för	Academy	of	Music	

and	Business	AB,	nytt	LSS-boende,	ny	in-
dustrietablering	av	Hallabro	Plast	AB	samt	
strandskyddsdispens	för	projektet	”Rädda	
Rävsjön”.	

Rävsjön i behov av återställning.

Verksamhetens  
måluppfyllelse
Måluppfyllelsen	har	varit	god	då	inga	
ärenden	överklagats	till	högre	instans.	

Framtid
Jävsnämnden	vill	utveckla	verksamheten	
genom	att	starta	ett	nätverk	av	kommuner	
med	jävsnämnder	eller	liknande	i	södra	
Sverige.	Kontinuerlig	kompetensutbild-
ning	av	nämndens	ledamöter	kommer	att	
prioriteras.	

Jävsnämnd

Ekonomi	(tkr) 2011 2012 2013
Intäkt 0 0 0

Kostnad -36 -85 -45

Årets resultat -36 -85 -45

Budget -14 -35 -72

Budgetavvikelse -22 -50 27

REVISION OCH JÄVSNÄMNDEN

Ett demokratiskt instrument!
Revisorerna	är	ett	kommunaldemokratiskt	
kontrollinstrument	och	målet	är	att	ge	un-
derlag	i	ansvarsprövningen.	Med	resultatet	
av	årets	granskningar	som	grund,	prövar	
revisorerna	om	styrelse,	nämnder	och	
beredningar	har	fullgjort	sitt	uppdrag.	

Revisorernas	bedömning	i	frågan	om	an-
svarsfrihet	lämnas	årligen	till	fullmäktige	
inför	dess	prövning	och	beslut.	Fullmäkti-
ges	beslut	i	ansvarsfrihetsfrågan	ska	moti-
veras,	om	det	inte	är	uppenbart	obehövligt,	
d.v.s.	när	ingen	kritisk	synpunkt	framställts	
från	revisorerna	eller	fullmäktigeledamö-
terna.

Uppdrag 
Revisorernas	arbete	regleras	i	kom-
munallagens	9	kap.	och	God	revisions-
sed	i	kommunal	verksamhet.	Med	god	
revisionssed	menas	processer,	principer	
och	tillvägagångssätt	i	granskning	och	
bedömning.	Den	avser	också	revisorernas	
förhållningssätt	i	uppdraget	och	till	dess	
förutsättningar.

Revisorernas	granskningsuppdrag	ut-
trycks	i	kommunallagen	och	här	anges	att	
revisorerna	årligen	ska	granska,	i	den	om-
fattning	som	följer	av	god	revisionssed,	all	
verksamhet	som	bedrivs	inom	nämndernas	
verksamhetsområden.	På	samma	sätt	ska	
vi,	genom	de	av	fullmäktige	valda	lekman-
narevisorerna/revisorerna,	även	granska	

verksamheten	i	de	kommunala	företagen	
och	stiftelserna.	Revisorerna	prövar	om	
verksamheten	sköts	på	ett	ändamålsen-
ligt	sätt	och	från	ekonomisk	synpunkt	
tillfredsställande	sätt,	om	räkenskaperna	är	
rättvisande	och	om	den	interna	kontrollen	
är	tillräcklig.	

Årets händelser 
Under	året	har	revisorerna	genomfört	
följande	revisionsprojekt	enligt	fastställd	
revisionsplan:

•	 Granskning	av	delårsrapport
•	 Granskning	av	årsredovisning	
•	 Granskning	av	samhällsbyggnads-

nämndens	styrning	och	uppföljning
•	 Granskning	av	LSS-verksamheten
•	 Granskning	av	upphandling	och	inköp
•	 Granskning	av	kommunens	insatser	

mot	ungdomsarbetslöshet

Revisorerna	har	på	sedvanligt	sätt	granskat	
kommunstyrelsens	och	nämndernas	
protokoll.	Revisorerna	har	överlämnat	
revisionsrapporterna	till	berörda	nämnder	
och	kommunstyrelsen	med	begäran	om	
återredovisning	av	åtgärder.	Samtliga	
revisionsrapporter	har	också	delgivits	
kommunfullmäktiges	presidium.	
Revisorernas	processorienterade	gransk-
ning	och	deras	resultatorienterade	arbets-
sätt	innebär	att	granskningen	avslutas	först	
sedan	vidtagna	och	eller	planerade	åtgärder	
har	redovisats.	Sammanträffanden	har	

under	året	löpande	skett	med	kommun-
fullmäktiges	presidium.	Revisorerna	har	
även	träffat	kommunstyrelsen	och	samtliga	
nämnder	inom	ramen	för	deras	årliga	
granskning.	

Granskningen	av	kommunens	insatser	
mot	ungdomsarbetslösheten	genomfördes	
inom	ramen	för	revisorernas	nätverk	med	
kommunrevisionerna	i	Lessebo,	Uppvi-
dinge	och	Emmaboda	kommuner.	År	2013	
var	Tingsryds	kommunrevision	värdar	
vid	nätverkets	årliga	träff.	Denna	hölls	i	
september	på	Blidingsholms	äventyrsgård	
mellan	Ryd	och	Urshult.

Framtid
Utöver	ordinarie	granskningsuppdrag	
kommer	revisionen,	tillsammans	med	
revisorerna	i	Uppvidinge	och	Emmaboda	
kommuner,	att	under	våren	2014	bjuda	in	
till	en	workshop	om	ungdomsarbetslöshet	
med	anledning	av	genomförd	granskning.

Revision

Ekonomi	(tkr) 2011 2012 2013
Intäkt 0 0 0

Kostnad -748 -715 -696

Årets resultat -748 -715 -696

Budget -707 -714 -766

Budgetavvikelse -41 -1 70
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Renhållning
Invigning av nya återvinningscentralen i Elsemåla
Efter	förseningar	blev	tillslut	den	nya	återvinningscentralen	invigd	i	juni.	Reaktionerna	har	varit	många	
men	enbart	i	positiva	ordalag.	

En	förbättrad	återvinningscentral	ger	
verksamheten	bättre	möjligheter	till	att	
hantera	diverse	avfall	och	medborgarna	
kan	numera	på	ett	enkelt	och	smidigt	sätt	
bidra	till	ett	mer	hållbart	samhälle.	

Återvinningscentralen i Elsemåla har fått en betydligt 
större tillgänglighet.   
 
 

Uppdrag 
Under	samhällsbyggnadsförvaltningen	lig-
ger	renhållningsavdelningen	som	ansvarar	
för	sophämtning,	deponeringsanläggning,	
återvinningscentraler,	trädgårdstipplaster	
och	slamtömning	enskilda	anläggningar.	

Omvärld 
Kraven	på	renhållningsverksamheten	ökar	
från	såväl	myndigheter	som	kommunens	
medborgare	vilket	visar	på	en	ökad	medve-
tenhet	kring	betydelsen	av	att	sortering	och	
hantering	av	avfall	sker	på	ett	långsiktigt	
hållbart	sätt.	Det	är	en	stor	utmaning	för	
verksamheten	att	leva	upp	till	dessa	högt	
ställda	krav	som	inte	bara	innebär	högre	
kostnader	utan	även	en	hög	specialkompe-
tens	inom	området.
En	särskild	statlig	avfallsutredning	läm-
nade	under	2012	in	sitt	slutbetänkande	
till	miljöministern	Lena	Ek	och	det	är	
sannolikt	att	utredningsförslaget	kommer	
till	att	påverka	renhållningsverksamheten	
påtagligt	framöver.	Utredningen	behandlar	
ett	hållbart	samhälle	och	föreslår	att	kraven	
på	resurseffektivitet	i	avfallshanteringen	
skärps.	Regeringen	har	nu	tillsatt	en	ar-
betsgrupp	som	ska	ta	fram	ett	nytt	förslag	
till	hur	kretsloppsfrågan	ska	hanteras	i	
framtiden.

Verksamhetens	uppdrag	har	även	utökats	
med	att	omfatta	återanvändning	av	textilier	
mm.

Verksamhetens mål &  
utveckling 

MEDBORGARE
En	del	av	en	välfungerande	infrastruktur	
är	att	ha	en	bra	återvinningscentral	där	
medborgare	och	näringsliv	kan	återvinna	
sitt	avfall	enkelt	och	när	det	passar	dem.	I	
och	med	invigningen	av	den	nya	återvin-
ningscentralen	i	Elsemåla	kan	kommunen	
numera	säga	att	man	lever	upp	till	detta.	
Den	nya	återvinningscentralen	har	lett	till	
förbättrad	tillgänglighet	i	form	av	ökade	
öppettider	men	även	i	form	av	större	
utrymmen	som	underlättar	sorteringen	och	
flödet	på	återvinningscentralen.

Tjänstegarantier	tillämpas	inom	ren-
hållningsavdelningen	sedan	1	januari	
2013.	Utveckling	och	implementering	av	
tjänstegarantier	gentemot	förvaltningens	
kunder	är	av	stor	prioritet	och	syftar	till	att	
säkerställa	en	hög	nivå	på	den	service	som	
förvaltningen	erbjuder.

Informationsutskick	är	en	viktig	del	för	
att	sprida	kunskap	om	sopsortering	och	
vikten	av	en	hållbar	utveckling.	Målet	är	
därför	satt	till	minst	en	informationsinsats	
per	år	riktat	till	hushållen	i	kommunen.	I	
samband	med	att	den	nya	återvinnings-
centralen	öppnade	har	det	skickats	ut	en	
informationsfolder	till	alla	hushåll.	Det	har	
dessutom	annonserats	i	SMP,	på	kommu-
nens	hemsida	samt	på	Facebook.	I	slutet	
av	augusti	stängdes	den	gamla	trädgårds-
komposten	i	Tingsryds	samhälle	och	även	
i	samband	med	detta	genomfördes	en	
informationsinsats.

SAMHÄLLE
Hantering	av	avfall	är	en	ständigt	aktuell	
fråga	och	för	att	vi	ska	kunna	lämna	över	
ett	”friskt”	samhälle	till	kommande	gene-
rationer	måste	den	fortsatt	ha	hög	prioritet.	
Kvalitetshöjning	inom	kommunens	återvin-
ningsverksamhet	kommer	att	resultera	i	
renare	fraktioner	och	det	är	därför	rimligt	
att	ha	högt	ställda	mål	avseende	återvin-
ningen	av	hushållsavfall.	Målet	är	satt	till	
att	minst	95	procent	av	hushållens	avfall	
ska	återvinnas	genom	antingen	återanvänd-
ning,	materialåtervinning	eller	energiutvin-
ning.	Mätningen	i	juli	visade	att	98	procent	
återvunnits	och	målet	har	även	uppnåtts	vid	
årsskiftet.

Att	kommunen	sedan	några	år	tillbaka	inte	
har	någon	egen	deponi	har	inneburit	en	del	
förändringar	i	arbetssätt	när	det	gäller	både	
hushålls-	och	verksamhetsavfall.	Vikten	
av	väl	utsorterade	avfallsfraktioner	har	
ökat	eftersom	verksamheten	skickar	iväg	
deponiresten	och	betalar	för	både	transport	
och	deponering.

Insamling	av	ljuskällor	och	batterier	via	
den	så	kallade	Samlaren	har	fallit	mycket	
väl	ut.	Funderingar	finns	därför	på	att	även	
börja	med	insamling	av	småelektronik	via	
Samlaren.

EKONOMI
Verksamheten	redovisar	ett	överskott	på	
2,1	mkr	efter	att	tidigare	års	ackumule-
rade	resultat	nyttjats.	Intäktsutvecklingen	
har	varit	normal	och	det	är	gynnsamt	att	
skrotpriserna	fortsätter	ligga	på	en	relativt	
hög	nivå.	På	kostnadssidan	ligger	kapi-
talkostnaderna	lågt	vilket	beror	på	att	nya	
återvinningscentralen	började	skrivas	av	
senare	än	beräknat.	Övriga	kostnader	är	
något	över	budgeterade	nivåer	men	av-
vikelserna	är	inte	av	betydande	storlek.	Det	
som	bidrar	till	att	minska	resultatet	är	att	
driften	belastats	med	0,8	mkr	för	underhåll	
i	samband	med	ombyggnaden	av	återvin-
ningscentralen	i	Elsemåla.

Under	år	2013	har	det	genomförs	in-
vesteringsarbeten	inom	renhållnings-
verksamheten	för	2,9	mkr.	En	detaljerad	
sammanställning	av	kostnaderna	för	
nya	återvinningscentralen	är	gjord	och	
finansiering	sker	både	via	investerings-	och	
driftbudgeten.

Den	ekonomiska	utfallet	för	verksamhe-
ten	visar	egentligen	ett	negativt	resultat	
om	0,8	mkr	för	året	men	för	att	finansiera	
underskottet	används	tidigare	års	ackumu-
lerade	resultat	inom	verksamheten.	Därav	
att	renhållningen	redovisar	ett	överskott	på	
2,1	mkr.
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MEDARBETARE
Att	arbeta	med	hantering	av	avfall	ställer	
höga	krav	på	de	anställda	och	kontinuerlig	
kompetensutveckling	är	nödvändig	för	
att	klara	av	dessa.	Under	året	har	alla	på	
avdelningen	genomgått	någon	form	av	
kompetensutveckling.	I	maj	gick	den	fast	
anställda	personalen	med	C-kort	en	8-tim-
mars	utbildning	för	yrkeskompetens	och	
en	anställd	har	gått	hjullastarutbildning.	
Förutom	detta	har	samtlig	personal	haft	
möjlighet	att	delta	i	2	stycken	studiebesök,	
dels	till	Vetlanda	för	att	se	hur	optiksopsor-
tering	fungerar,	dels	till	VMAB	för	att	se	
hur	4-facksinsamling	fungerar.

Sjukfrånvaron	har	under	en	längre	tid	varit	
låg	inom	verksamheten	och	förhoppningen	
är	att	det	så	ska	förbli.	Utfallet	för	perioden	
blev	1,4	procent.

Medarbetarna	på	återvinningscentralen	i	
Elsemåla	har	fått	en	betydligt	bättre	arbets-
miljö	nu	när	ombyggnaden	står	helt	färdig.	
Den	ändrade	utformningen	tillsammans	
med	ökade	ytor	har	gett	bättre	hanterings-
möjligheter	av	avfallet	och	ökad	säkerhet.

PROCESS
Arbete	med	en	ny	avfallsplan	pågår.	Den	
har	tyvärr	blivit	något	försenad,	men	har	
varit	ute	på	remiss	internt	i	kommunen	
samt	till	länsstyrelsen	under	november	och	
december.	Avfallsplanen	är	en	viktig	del	i	
arbetet	med	en	ändamålsenlig	avfallshante-
ring	och	kommer	ange	riktning	för	renhåll-
ningsverksamheten	framöver.	Remissvaren	
tags	upp	i	SBU	under	januari	månad	2014.

På	grund	av	den	tidigare	nämnda	av-
fallsutredningen,	som	kan	innebära	stora	
förändringar	av	det	kommunala	renhåll-
ningsansvaret,	kommer	körtursöversynen	
att	senareläggas.	Detta	tills	avdelningen	
vet	på	vilket	sätt	utredningen	kommer	att	
påverka	det	kommunala	ansvaret.	Översy-
nen	syftar	till	optimera	sophämtningen	men	
eftersom	inga	beslut	är	fattade	kommer	
alltså	körturen	vara	oförändrad.

Ett	problem	som	verksamheten	har	är	sår-
barheten	vid	ordinarie	personals	frånvaro.	
Ett	viktigt	arbete	framöver	för	att	komma	
tillrätta	med	detta	är	inmätning	av	alla	sop-
kärl	och	införskaffande	av	någon	form	av	
GPS-stöd	så	att	även	annan	personal	som	
inte	känner	till	sophämtningens	körturer	
kan	gå	in	som	ersättare.	Tyvärr	fick	vi	inte	
tag	på	någon	lämplig	studentmedarbetare	
till	detta	utan	vi	kommer	att	genomföra	
detta	med	egen	personal.

En	gemensam	upphandling	av	omhänder-

tagande	av	hushållens	farliga	avfall	har	
genomförts	tillsammans	med	15	kommuner	
och	bolag	i	regionen	och	det	har	påbörjats	
en	ny	gemensam	upphandling	angående	
omhändertagande	av	tryckimpregnerat	
virke.

Sammanfattning
Bedömningen	för	renhållningsavdelningen	
är	att	det	är	balans	mellan	styrkortets	olika	
perspektiv	och	några	åtgärder/förändringar	
behöver	inte	genomföras	i	verksamheten	
för	att	öka	måluppfyllelsen.	Avdelningen	
har	en	stabil	ekonomi	och	tanken	är	att	de-
lar	av	tidigare	års	ackumulerade	överskott	
ska	utnyttjas	till	att	finansiera	en	förbätt-
ring/breddning	av	vägen	ut	till	återvin-
ningscentralen	i	Elsemåla.

Foto Pixabay

Den	största	händelsen	under	perioden	var	
som	tidigare	beskrivits	färdigställandet	och	
invigningen	av	den	nya	återvinningscentra-
len.	Den	nya	centralen	i	Elsemåla	kommer	
att	leda	till	effektivare	sortering	av	hushål-
lens	grov-	och	restavfall	samt	möjliggöra	
att	man	kan	ta	emot	avfall	som	verksam-
heten	hitintills	inte	har	kunnat	ta	hand	om	
t.ex.	gips	och	planglas.	I	samband	med	in-
vigningen	utökades	också	öppningstiderna	
vilket	ger	medborgarna	bättre	service	och	
tillgänglighet.	För	att	förbättra	kvalitén	och	
servicen	ytterligare	har	även	förändringar	
skett	beträffande	bemanningen	och	öppet-
tider	på	övriga	återvinningscentraler.

Framtid
På	grund	av	ökade	krav	från	olika	myn-
digheter	kommer	det	att	bli	allt	svårare	för	
småkommunerna	att	klara	merkostnaderna	
inom	en	rimlig	taxenivå.	Det	kommer	även	
att	ställas	högre	kompetenskrav	i	alla	led	

för	att	kunna	möta	framtiden.	Tendensen	
i	riket	är	att	flera	kommuner	går	samman	
till	större	enheter	för	att	klara	kraven	och	
kunna	vidareutveckla	avfallshanteringen.	
Möjligtvis	är	det	också	en	väg	för	Tings-
ryds	kommun	i	framtiden!

Som	beskrivits	ovan	var	periodens	
största	händelse	färdigställandet	av	den	
nya	återvinningscentralen	i	Elsemåla.	Den	
är	sedan	en	tid	tillbaka	i	full	drift	och	det	
kommer	vara	av	stort	intresse	att	följa	hur	
verksamheten	utvecklas.	Bland	annat	har	
tillgängligheten	blivit	betydligt	bättre	och	
förhoppningsvis	kan	inbrott	förebyggas	på	
ett	helt	annat	sätt	än	tidigare.

Arbetet	med	att	ta	fram	en	ny	avfallsplan	
för	kommunen	är	i	full	gång	och	snart	
inne	i	sitt	slutskede.	En	remissutgåva	är	
färdigställd.	Planen,	tillsammans	med	
tidigare	nämnda	avfallsutredning,	kom-
mer	att	påverka	renhållningsavdelningens	
arbete	påtagligt	framöver	då	den	bland	
annat	behandlar	matavfallsinsamling	och	
förändringar	avseende	insamlingsansvaret	
för	förpackningar.	Den	s.k.	kretslopps-
propositionen	har	ännu	inte	kommit	men	
regeringen	har	tillsatt	en	arbetsgrupp	som	
ska	jobba	med	detta.

Arbetet	med	sluttäckning	av	kommunens	
gamla	deponi	är	ett	stort	projekt	som	är	på	
gång	men	det	kommer	troligtvis	att	dröja	
några	år	innan	själva	sluttäckningsarbetet	
startas	upp.	Detta	eftersom	deponin	först	
måste	mätas	in	under	några	år	för	att	kunna	
se	att	den	inte	sätter	sig	för	mycket.	Det	
behövs	även	göras	en	provtäckning	för	att	
kontrollera	att	täckningsmaterialet	håller	
den	täthet	som	krävs.	En	idé	som	håller	på	
att	utredas	är	om	deponin	kan	säljas.

Samhällsbyggnadsnämnd Renhållning

Ekonomi	(tkr) 2011 2012 2013
Intäkt 16	534 18	351 17	805

Kostnad -13	409 -15	434 -15	708

Årets resultat 3 125 2 917 2 097

Budget 0 3	125 2	917

Budgetavvikelse 3 125 -208 -820

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET
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Nämndmål Kommentar Mått

•	 Välfungerande	infrastruktur	
	
	
	
	
	
	

•	 Hållbara	tjänstegarantier	
	
	
	
	
	

•	 Effektiv	och	kort	ärendehandläggning

•	 Överlag	har	kommunen	en	relativt	bra	nivå	på	
infrastrukturen.	För	förvaltningen	innebär	en	
välfungerande	infrastruktur	att	antalet	avbrott,	för-
seningar	och	fel	minimeras	gentemot	medborgarna	
och	det	är	därför	av	stor	vikt	att	ett	kontinuerligt	
förbättringsarbete	genomförs	inom	bland	annat	
sophämtningen.	

•	 Renhållningen	har	1	tjänstegaranti	som	gäller	från	
och	med	1	januari	2013.	Under	2013	har	förvalt-
ningen	klarat	av	att	leva	upp	till	den	och	någon	
ersättning	har	inte	betalats	ut.	Garantin	sätter	nivån	
på	den	service	som	förvaltningen	förbinder	sig	att	
tillhandahålla	gentemot	medborgarna.	

•	 Bedömningen	är	att	avdelningen	överlag	har	en	
effektiv	ärendehandläggning	men	det	finns	en	del	
som	kan	vidareutvecklas	och	bli	bättre.

	
	
	
	
	
	
	

•	 	Andel	uppfyllda	tjänstegarantier,	%
•	 	Antal	tjänstegarantier

•	 Driva	projekt	som	förbättrar	infrastrukturen	
och/eller	ökar	attraktiviteten	
	
	

•	 Hantering	av	avfall	ska	ske	på	ett	långsiktigt	
hållbart	sätt

•	 Det	finns	alltid	områden	inom	renhållningen	som	
kan	utvecklas,	bland	annat	ska	GPS	införskaffas	
för	att	minska	sårbarheten	vid	sjukdom	och	på	så	
sätt	säkerställa	att	hämtning	sker	på	rätt	ställen.	

•	 En	stor	andel	av	hushållens	avfall	återvinns,	
cirka	98	procent,	och	bedömningen	är	av	den	
anledningen	att	kommunens	hantering	sker	i	
linje	med	en	långsiktigt	hållbar	miljö.	Det	finns	
emellertid	mycket	som	kan	göras	ytterligare	för	att	
kommunen	ska	bli	än	bättre	på	att	stärka	vår	miljö	
och	natur.

	
	
	
	

•	 		Andel	återvunnet	hushållsavfall,	%

•	 Budget	i	balans •	 Avdelningen	redovisar	ett	överskott	för	året	på	2,1	
mnkr.	Avdelningen	har	under	året	utnyttjat	delar	av	
tidigare	års	ackumulerade	överskott	vilket	bidragit	
till	överskottet,	gentemot	budgeterat	resultat	är	
avvikelsen	-0,8	mkr.

•	 Budgetavvikelse	inom	taxefinansierad	
verksamhet,	mkr

•	 Prognosavvikelse	inom	taxefinansierad	
verksamhet,	%

•	 Finansieringsgrad	avfallstaxa,	%

•	 		God	hälsa	
	
	

•	 		Utbildad	och	kompetensutvecklad	personal

•	 Låg	sjukfrånvaro	och	hög	andel	nöjda	medarbetare	
gör	att	avdelningens	medarbetare	bedöms	vara	vid	
god	hälsa.	

•	 Avdelningen	har	idag	en	organisation	med	hög	
teknisk	kompetens	men	för	att	kunna	bibehålla	
den	behövs	regelbunden	vidareutbildning.	Positivt	
är	att	samtliga	medarbetarna	minst	en	gång	om	
året	går	på	någon	form	av	kompetensutveckling,	
antingen	externt	eller	internt.

•	 	Sjukfrånvaro,	%	
	
	

•	 	Andel	medarbetare	som	genomgått	någon	
form	av	kompetensutveckling,	%

•	 		Ökad	samverkan	
	
	
	
	
	
	

•	 		Effektiv	insamling	av	hushållsavfall	
	
	

•	 		Ändamålsenlig	avfallshantering

•	 Samverkan	sker	i	olika	former	såväl	internt	som	
externt	men	kan	utvecklas	än	mer	framöver.	
Under	året	har	bland	annat	samverkan	skett	kring	
upphandling	av	hanteringen	av	farligt	avfall.	
Gemensam	upphandling	av	omhändertagande	av	
tryckimpregnerat	virke	har	påbörjats	och	kommer	
att	slutföras	under	2014.	

•	 Mått	saknas	för	att	kontrollera	om	insamlingen	av	
hushållsavfall	sker	effektivt,	bedömning	om	för-
valtningen	lever	upp	till	målet	är	därför	inte	möjlig.	

•	 Mått	saknas	för	att	kontrollera	om	avfallshante-
ringen	sker	ändamålsenligt,	bedömning	om	förvalt-
ningen	lever	upp	till	målet	är	därför	inte	möjlig.

•	 Antal	samverkansprojekt
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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.”

Samhällsbyggnadsnämndens styrkort 2013 Renhållning

uppfylld	nivå

delvis	uppfylld	nivå

Ej	uppfylld	nivå

Ingen	mätning
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Vatten & Avlopp
Underhåll och anpassning
Kommunens	vatten	och	avlopp	är	ständigt	i	behov	av	att	förnyas	och	under	2013	har	en	rad	insatser	
genomförts.	

Enskilt	största	projektet	har	varit	anpass-
ningen	av	ledningsnätet	till	kvarteret	
Örnens	framtida	behov.	Det	är	ingen	
hemlighet	att	kommunens	ledningsnät,	
likt	resterande	kommuner	i	Sverige,	har	
ett	allt	större	behov	av	underhåll.	Därför	
har	2013	till	stora	delar	kommit	att	handla	
om	reparationer,	byte	och	förnyelse	av	
ledningsnätet.		

Uppdrag	
Under	samhällsbyggnadsförvaltningen	lig-
ger	avdelningen	för	vatten	och	avlopp	som	
ansvarar	för	vatten-	och	reningsverk	samt	
ledningsnät.	I	uppdraget	ligger	bland	annat	
produktion	och	distribution	av	dricksvat-
ten	och	rening	och	omhändertagande	av	
spillvatten.		

Omvärld 
I	Tingsryds	kommun	tillgodoses	behovet	
av	vatten-	och	avloppstjänster	av	allmänna	
anläggningar	som	kommunen	ansvarar	för.	
Va-verksamheten	är	ett	s.k.	naturligt	mono-
pol	och	utav	den	anledningen	lyder	verk-
samheten	under	speciellagstiftning,	Lag	om	
allmänna	vattentjänster	(2006:412).	Det	är	
en	stor	utmaning	för	verksamheten	att	leva	
upp	till	de	högt	ställda	kraven	avseende	
bl.a.	utsläppsrätter	och	att	hänga	med	i	
den	tekniska	utvecklingen	som	sker	på	
området.	Ett	tydligt	och	aktuellt	exempel	
på	detta	är	bl.a.	att	retensionsberäkningarna	
avseende	vattendragens	kvävereningsef-
fekt	förändrades	under	2012	vilket	innebär	
att	Tingsryds	avloppsreningsverk	numera	
omfattas	av	kvävereningskraven	och	att	
åtgärder	därför	måste	till	för	att	komma	ner	
i	kväveutsläppen	från	verket.

Tingsryds reningsverk.

Utvecklingen	i	Tingsryds	kommun	är	att	
vattenförbrukningen,	som	tidigare	stagne-
rat,	numera	har	planat	ut	och	därmed	inte	

minskar	mer.	Större	krav	på	att	de	fastighe-
ter	som	har	enskilda	avloppsanläggningar	
ska	göra	något	åt	sina	avlopp	har	inneburit	
att	fler	anslutit	till	den	kommunala	VA-
anläggningen	och	utvecklingen	kommer	
sannolikt	att	fortsätta	vara	så	framöver.	

En	mängd	investeringar	som	har	ge-
nomförts	de	senaste	åren	på	kommunens	
vatten-	och	avloppsverk	har	medfört	att	
verksamheten	idag	sitter	med	stora	kapi-
talkostnader.	Från	och	med	2012	belastas	
dessutom	verksamheten	av	ytterligare	1,5	
mkr	i	kostnader	årligen	för	underhåll	av	
såväl	vatten-	och	reningsverk,	pumpstatio-
ner	som	ledningsnät.	Anledningen	till	detta	
är	att	denna	summa	tidigare	tagits	upp	som	
investering	men	efter	anmärkning	från	
revisorerna	om	att	det	snarare	rör	sig	om	
underhåll	än	investeringar	är	det	driftbud-
geten	som	belastas	istället.

Verksamhetens mål &  
utveckling

MEDBORGARE
Verksamheten	har	den	mycket	viktiga	sam-
hällsuppgiften	att	serva	medborgare,	före-
tag	och	övriga	med	rent	vatten	och	att	ta	
hand	om	spillvattnet.	Många	drabbas	hårt	
om	leverans	av	vatten	inte	kan	genomföras	
vilket	visar	på	vikten	av	ett	fungerande	
ledningsnät.	Målsättningen	är	satt	till	att	
ligga	under	25	vattenledningsbrott	per	år	
vilket	vid	uppfyllelse	är	mycket	bra	med	
tanke	på	kommunens	långa	ledningsnät.	
Under	året	har	det	varit	tio	stycken	avbrott	
på	vattenledningsnätet	och	det	innebär	att	
målet	nåtts	med	god	marginal.

Tjänstegaranti	finns	sedan	1	januari	2013	
vid	avbrott	i	vattenförsörjningen	inne-
bärande	att	man	inom	fyra	timmar	skall	
kunna	anvisa	tillgång	till	vatten	i	närmaste	
tätort	och	det	är	uppfyllt	i	samtliga	fall.

SAMHÄLLE
Det	finns	mycket	att	göra	när	det	gäller	
plan-	och	markberedskap	i	kommunen	och	
avdelningen	bidrar	genom	att	dra	fram	
ledningar	och	genomföra	anslutningar.	Ett	
arbete	pågår	med	att	se	över	verksamhets-
områdena	för	vatten	och	avlopp	i	samhäl-
lena.

Varje	år	genomförs	ett	antal	projekt	som	
syftar	till	att	förbättra	kommunens	långa	
ledningsnät	och	därmed	infrastrukturen.	
Under	år	2013	har	1,1	mkr	avsatts	till	
förnyelse	av	ledningsnätet.	Bland	annat	har	
renoveringen	av	500	meter	spillvattenled-
ningen	på	Lokgatan	gjorts.	Entreprenad	för	
att	byta	ut	300	meter	vatten-	och	spillvat-
tenledning	i	Urshult	är	utförd.	

EKONOMI
Va-verksamheten	redovisar	ett	överskott	på	
0,4	mkr	för	året.	Orsaken	till	överskottet	
är	till	viss	del	överföringen	av	tidigare	års	
positiva	resultat	vilket	bidrar	till	att	höja	
intäktsnivån.	Totalt	sett	har	verksamheten	
ändå	haft	en	bra	intäktsutveckling	under	
året	och	intäkterna	är	något	högre	än	före-
gående	år.	Noterbart	är	att	anslutningsav-
gifterna	motsvarande	1,2	miljoner	bokförts	
över	driften.

Kostnaderna	ligger	över	budgeterad	nivå.	
De	verksamheter	som	har	ett	högt	kost-
nadsläge	är	vattenledningar,	vattenverk	och	
reningsverk	vilket	förklaras	av	repara-
tions-	och	underhållsåtgärder	samt	inköp	
av	anläggningsmaterial.	Totalt	sett	är	ändå	
kostnaderna	på	bra	nivåer	i	förhållande	till	
budgeten	och	anledningen	är	att	man	inte	
köpt	entreprenader	och	annan	verksamhet	i	
den	omfattning	som	var	planerad.

Under	år	2013	budgeterades	investerings-
arbeten	inom	va-verksamheten	för	5,8	mkr.	
Av	dess	har	3,7	mkr	förbrukats.	Medel	
har	begärts	överflyttade	till	2014	då	tre	
projekt	inte	hunnit	färdigställas	under	året.	
Ett	antal	probjekt	har	också	avslutats	för	
att	avdelningen	ska	återkomma	med	nya	
underlag	och	fördelningar	till	2015.

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET
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MEDARBETARE
Arbetet	inom	va-avdelningen	är	tekniskt	
och	specialinriktat	vilket	ställer	stora	krav	
på	de	anställdas	kompetens,	kontinuerlig	
kompetensutveckling	är	därför	nödvändig	
och	bidrar	till	att	säkra	en	effektiv	och	
ändamålsenlig	verksamhet.	Under	året	har	
två	medarbetare	på	verken	genomgått	dip-
lomutbildning	för	dricksvatten	respektive	
avloppsrening.	Samtliga	medarbetare	har	
dessutom	besökt	motsvarande	verksam-
heter	i	Växjö	kommun	för	att	utbyta	
erfarenheter.
Sjukfrånvaron	har	de	senaste	åren	minskat	
inom	verksamheten	och	målet	är	att	den	
ska	fortsätta	ligga	under	6	procent,	årets	
utfall	blev	1,3	procent.

PROCESS
För	att	sprida	kunskapen	om	vad	som	
gäller	avseende	va-verksamhet	och	skapa	
en	god	dialog	med	näringslivet	genomför-
des	en	samverkansträff	i	januari	mellan	
va-avdelning	och	kommunens	vvs-företag.	
Träffen	var	den	första	i	sitt	slag	men	
planen	är	att	den	ska	vara	återkommande.	
Genom	en	ökad	samverkan	hoppas	både	
va-avdelning	och	företagen	att	man	kan	
hålla	sig	uppdaterad	på	vad	som	händer	
både	i	kommunen	och	i	branschen	i	stort.

Att	kunna	fjärrövervaka	pumpstationer	
är	en	miljöfråga	då	man	genom	fjärröver-
vakning	ofta	kan	undvika	bräddning	av	
avloppsvatten	vid	igensatta	pumpar	mm,	
men	det	är	även	en	fråga	om	att	kunna	
minska	rutinmässig	tillsyn	och	kunna	
fokusera	på	underhålls-	och	serviceinsat-
ser.	Avdelningen	har	en	långsiktig	plan	för	
vidare	utbyggnad	av	fjärrövervakningen.	
Däri	ingår	även	att	göra	anläggningarna	
mindre	känsliga	för	åska	genom	övergång	
till	datakommunikation	via	radio,	GSM	
och	fiber	istället	för	via	fast	telekabel.	Må-
let	är	att	koppla	in	minst	2	pumpstationer	
per	år	på	fjärrövervakning	men	i	år	gjordes	
ingen	ny	uppkoppling	eftersom	vi	håller	
på	att	utreda	ett	nytt	övervakningssystem.

Att	ha	en	procentuell	differens	mellan	
producerad	och	debiterad	vattenmängd	
under	15	procent	får	jämfört	med	likvär-
diga	kommuner	anses	vara	mycket	bra.	
Beaktar	man	även	att	Tingsryds	kommun	
ligger	långt	över	rikssnittet	avseende	antal	
meter	ledning	per	ansluten	abonnent	är	det	
en	än	bättre	prestation	att	ligga	under	15	
procent.	Både	pengar	och	miljö	kan	sparas	
genom	att	hålla	differensen	på	en	låg	nivå.	
Årsutfallet	visar	på	över	15	%.

Vattenverket i Hensmåla.

För	något	år	sedan	installerades	ett	nytt	
verksamhetssystem	för	renhållning	och	
VA.	Målet	med	det	nya	systemet	var	att	
få	en	effektivare	hantering	av	adminis-
trationen	beträffande	renhållnings-	och	
va-abonnemang.	Processen	att	utveckla	
administrativa	rutiner	kommer	att	fortsätta	
under	hela	2014.

Sammanfattning
Bedömningen	är	att	styrkortets	olika	
perspektiv	balanserar	och	av	den	anled-
ningen	planeras	inga	större	förändringar	av	
verksamheten	under	2014.	Det	finns	dock	
en	osäkerhet	eftersom	ökade	underhålls-
kostnader	i	kombination	med	en	ostabil	
intäktsutveckling	kan	göra	att	verksam-
heten	får	svårt	att	uppfylla	balanskravet.	
Osäkerheten	föranleder	emellertid	inte	
några	åtgärder	i	dagsläget.

VA-avdelningen	står	inför	ett	långsiktigt	
arbete	med	riktat	underhåll	och	förnyelse.	
Syftet	är	att	bibehålla	eller	höja	kvaliteten	
och	samtidigt	minska	kostnaderna.	Det	
senare	nås	främst	genom	minskad	energi-
förbrukning	men	även	genom	att	ha	som	
ambition	att	minska	verksamhetens	skuld.

Framtid
Ett	problemområde	som	verksamheten	
sannolikt	kommer	att	få	framöver	är	han-
teringen	av	slam.	Slamhanteringen	vållar	i	
dagsläget	inga	större	problem	på	va-
verken	men	en	förändring	av	hanteringen	
är	nödvändig	i	framtiden.	Idag	transpor-
teras	slam	till	deponeringsanläggningen	i	
Elsemåla	för	slutförvaring	men	inom	den	
närmsta	tiden	kommer	det	förmodligen	
inte	bli	tillåtet.

Under	hösten	2012	fick	verksamheten	
besked	från	tillsynsmyndigheten	att	Tings-
ryds	reningsverk	kommer	omfattas	av	
kvävereningskravet	vilket	innebär	att	vissa	
ombyggnadsåtgärder	måste	vidtas	på	ver-
ket.	Fortsatta	förändringarna	är	planerade	
under	2014.

Va-taxan	har	setts	över	för	att	anpassas	
till	lagen	om	allmänna	vattentjänster.	
Anpassningen	innebär	att	avgifter	för	
dagvatten	kommer	att	läggas	till	taxan	och	
en	motsvarande	minskning	kommer	att	ske	
av	avloppsavgifterna.	Förändringen	börjar	
gälla	1	januari	2014.

Åtgärder	efter	översyn	av	säkerheten	kring	
sabotage	av	dricksvattnet	kommer	att	ge-
nomföras	både	på	va-verken	och	lednings-
nätet	de	närmaste	åren.	Detta	för	att	kunna	
förebygga	eventuella	risker	och	hot.

Förnyelsen	av	vatten	och	avlopp	inom	
Tingsryds	kommun	är	en	långsiktig	
process.	Den	senaste	tioårsperioden	har	
präglats	av	stora	ombyggnationer	av	
reningsverken	i	Tingsryd	och	Ryd	samt	
vattenverket	i	Korrö.	Inom	en	fyraårs-
period	måste	även	Ryds	vattenverk	samt	
Urshults	och	Korrö	reningsverk	renoveras	
grundligt.

Efter	ovan	nämnda	renoveringar	kommer	
ett	större	fokus	att	riktas	mot	förnyelse	
och	vidmakthållande	av	ledningsnätet	vars	
nyanskaffningsvärde	uppgår	till	nära	en	
miljard	kronor.	I	detta	kommer	även	för-
ändringar	för	att	möta	ett	förändrat	klimat	
med	allt	häftigare	nederbörd	och	tidvis	
svårare	torrperioder	att	beaktas.

Samhällsbyggnadsnämnd vatten&avlopp

Ekonomi	(tkr) 2011 2012 2013
Intäkt 29	844 31	561 32	212

Kostnad -28	609 -30	506 -30	790

Årets resultat 1 235 1 055 1 422

Budget 0 1	235 1	055

Budgetavvikelse 1 235 -180 367
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Vision 2030 - Samhällsbyggare

Nämndmål Senaste kommenaren Mått

•	 Välfungerande	infrastruktur	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

•	 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	underhållsåtgärder	för	att	inte	
en	underhållsskuld	ska	byggas	upp	som	både	blir	
svårhanterlig	och	kostsam	i	framtiden.	För	förvalt-
ningen	innebär	en	välfungerande	infrastruktur	att	
antalet	avbrott,	förseningar	och	fel	minimeras	gen-
temot	medborgarna	och	det	är	därför	av	stor	vikt	
att	ett	kontinuerligt	förbättringsarbete	genomförs	
inom	va-	verksamheten.	

•	 VA-avdelningen	har	1	tjänstegaranti	som	gäller	
från	och	med	1	januari	2013.	Under	året	har	för-
valtningen	klarat	av	att	leva	upp	till	den	och	någon	
ersättning	har	inte	betalats	ut.	Garantin	sätter	nivån	
på	den	service	som	förvaltningen	förbinder	sig	att	
tillhandahålla	gentemot	medborgarna.	

•	 Bedömningen	är	att	avdelningen	överlag	har	en	
effektiv	ärendehandläggning	men	det	finns	en	del	
som	kan	vidareutvecklas	och	bli	bättre.

•	 Antal	vattenledningsrörbrott	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

•	 Andel	uppfyllda	tjänstegarantier,	%	

•	 Antal	tjänstegarantier

•	 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	och	avdelningen	
bidrar	genom	att	dra	fram	ledningar	och	genomföra	
anslutningar.	Ett	arbete	pågår	med	att	se	över	
verksamhetsområdena	för	vatten,	spillvatten	och	
dagvatten	i	samhällena.	

•	 Avdelningen	har	genomfört	2	projekt	under	hösten	
som	förbättrar	infrastrukturen	samt	kontinuerligt	
förebyggande	utbyte	av	gamla	vattenserviser	av	
galv.

	
	
	
	
	
	

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

•	 Budget	i	balans •	 Avdelningen	redovisar	ett	överskott	på	0,4	mkr.	
Tidigare	års	ackumulerade	överskott	kvarstår	
därmed.	

•	 Budgetavvikelse	inom	taxefinansierad	
verksamhet,	mkr

•	 Prognosavvikelse	inom	taxefinansierad	
verksamhet,	%

•	 Finansieringsgrad	VA-taxa,	%

•	 God	hälsa	
	

•	 Utbildad	och	kompetensutvecklad	personal

•	 Låg	sjukfrånvaro	gör	att	avdelningens	medarbetare	
bedöms	vara	vid	god	hälsa.	

•	 Avdelningen	har	idag	en	organisation	med	hög	
teknisk	kompetens	men	för	att	kunna	bibehålla	
den	behövs	regelbunden	vidareutbildning.	Positivt	
är	att	samtliga	medarbetarna	minst	en	gång	om	
året	går	på	någon	form	av	kompetensutveckling,	
antingen	externt	eller	internt.

•	 Sjukfrånvaro,	%	
	

•	 Andel	medarbetare	som	genomgått	någon	
form	av	kompetensutveckling,	%

•	 Ökad	samverkan	
	
	
	

•	 Utbyggd	fjärrövervakning	
	
	
	
	

•	 Effektiva	driftprocesser

•	 Samverkan	sker	i	olika	former	såväl	internt	som	
externt	men	kan	utvecklas	än	mer	framöver.	I	
början	av	året	hölls	en	träff	med	kommunens	VVS-
företag	där	gemensamma	frågor	diskuterades.	

•	 Fjärrövervakningen	av	pumpstationerna	byggs	
årligen	ut	vilket	bidrar	till	effektivare	processer	och	
mindre	risk	för	skador	på	miljön.	Nästan	samtliga	
pumpstationer	är	uppkopplade	till	fjärrövervak-
ningen.	

•	 Att	förbättra	avdelningens	driftprocesser	kräver	
långsiktighet	och	kontinuitet.	Bedömningen	är	att	
flertalet	processer	fungerar	tillfredsställande	men	
att	det	finns	de	som	kan	utvecklas	och	bli	bättre.

•	 Antal	samverkansprojekt	
	
	
	

•	 Antal	nyinkopplade	pumpstationer	till	
fjärrövervakningen	
	
	
	

•	 Differens	mellan	producerad	och	debiterad	
vattenmängd,	%

M
ED

BO
RG

A
R

E
SA

M
H

Ä
LL

E
EK

O
N

O
M

I
M

ED
A

R
BE

TA
R

E
PR

O
C

ES
S

”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.”

Samhällsbyggnadsnämndens styrkort 2013 Vatten & Avlopp

uppfylld	nivå

delvis	uppfylld	nivå

Ej	uppfylld	nivå

Ingen	mätning

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET



44 ÅRSREDOVISNING 2013, TINGSRYDS KOMMUN, 212000-0621

Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Viktiga insatser i olika former 
Under	året	har	ett	antal	insatser	genomförts,	såväl	direkta	räddningsaktioner	som	förebyggande	arbeten.	

Totalt	har	förbundets	styrkor	larmats	till	
461	händelser,	117	gällde	bränder	och	102	
trafikolyckor.	En	viktig	del	för	att	få	ner	
antalet	tillbud	är	att	sprida	kunskapen	om	
vikten	av	att	minska	risker	för	brand	och	
att	ingripa	på	ett	effektivt	sätt.	I	detta	ar-
bete	har	förbundets	förebyggandeavdelning	
en	betydelsefull	roll.				

Uppdrag 
Räddningstjänsten	Östra	Kronoberg,	RÖK,	
bildades	2002	av	kommunerna	Tingsryd,	
Lessebo	och	Uppvidinge.	Ansvarsområdet	
är	räddningstjänstverksamhet	i	de	tre	kom-
munerna	och	operativt	omfattar	organisa-
tionen	15	stationer.	Lagen	om	skydd	mot	
olyckor	och	Lagen	om	brandfarliga	och	
explosiva	varor	styr	i	huvudsak	verksamhe-
ten	tillsammans	med	förbundsordningen.

Årets händelser 
Ett	flertal	allvarliga	bränder	i	byggna-
der	där	orsaken	sannolikt	är	relaterad	
till	eldstad/skorsten	eller	eldning	med	
fastbränsle.	Lastbilsolyckor	med	ringa	
eller	inga	personskador	men	omfattande	
arbete	med	sanering	och/eller	preventivt	
omhändertagande	av	fordonens	drivmedel.	
Bilbrand	med	brandspridning	till	byggnad	
inrymmande	radio-/telebutik	samt	bostäder.	
Framgångsrik	förebyggande	aktivitet	för	
äldre	i	samarbete	med	omsorgsförvaltning-
en	i	Tingsryd.	Förlängning	av	samarbetsav-

tal,	IVPA	(I	Väntan	På	Ambulans),	tecknad	
med	Landstinget	i	Kronobergs	län.

Ett antal räddningsinsatser i byggnader fick genom-
föras under året.

Verksamhetens måluppfyllelse
Tingsryds	kommuns	andel	till	RÖK	för	
verksamhetsåret	2013	var	13	209	tkr	vilket	
gav	en	positiv	budgetavvikelse	på	64	tkr.	
Ser	man	emellertid	till	RÖK:s	verksamhet	
slutar	årets	resultat,	dvs.	för	verksamhe-
ten	i	alla	tre	medlemskommuner,	på	ett	
överskott	om	595	tkr.	De	största	avvikel-
serna	består	av	återbetalning	av	sjukförsäk-
ringsersättning.	

Årets	investeringar	uppgår	till	5,1	mkr	där	
de	största	objekten	är	inköp	av	begagnat	
höjdfordon,	släckräddningsfordon,	hydrau-
lutrustning	samt	andningsskyddsutrust-
ning.	Förbundsdirektionen	har	beslutat	att	
godkänna	överskridande	av	årets	investe-
ringsbudget	med	1,1	mkr.

Brandstationen i Tingsryd.

Framtid
Under	2013	slutade	18	personer	vilket	mot-
svarar	förväntad	nivå.	Rekrytering,	testning	
och	utbildning	av	ny	personal	är	resurskrä-
vande.	Intresset,	och	sannolikt	möjlighe-
terna,	för	anställning	som	deltidsbrandman	
minskar.	Detta	är	en	problemställning	
som	delas	av	de	flesta	deltidsorganiserade	
räddningstjänsterna	i	landet.	

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
Tingsryds kommuns andel

Ekonomi	(tkr) 2011 2012 2013
Intäkt 0 0 0

Kostnad -12	258 -12	774 -13	209

Årets resultat -12 258 -12 774 -13 209

Budget -12	258 -12	734 -13	273

Budgetavvikelse 0 -40 64
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Tingsryds Kommunföretag AB
KOMMUNKONCERN

Uppdrag 
Tingsryds	Kommunföretag	AB,	TIKAB,	
har	som	föremål	för	sin	verksamhet	att	
som	moderbolag	äga	och	förvalta	aktier	i	
Tingsryds	kommuns	ägda	bolag	samt	att	
övergripande	samordna	dotterbolagens	
verksamheter.

Årets händelser 
Under	året	har	TIKAB	godkänt	förvärv	
av	Tingsryd	4:80	och	köpeavtal	gällande	
Ögonmåttet	4	till	Tingsryds	Utveckling	och	
Fastighets	AB,	TUFAB.	Moderbolaget	har	
även	godkänt	en	utökning	av	kommunal	
borgen	med	9	mkr	till	TUFAB.	Vidare	har	
bolaget	godkänt	försäljning	av	Najaden	
10	från	Tingsrydsbostäder	AB	samt	lån	på	
1,2	mkr	för	att	ersätta	revers	till	kommu-
nen	och	ansöka	om	kommunal	borgen	om	
samma	belopp.

Ett	viktigt	arbete	har	påbörjats	under	året,	
vid	ett	flertal	strategimöten	mellan	kom-

munens	bolag	och	kommunstyrelsens	ar-
betsutskott,	gällande	kommunens	framtida	
kapital	och	investeringsbehov.

Verksamhetens	måluppfyllelse
Bolagets	redovisade	resultat	efter	finansiel-
la	poster	blev	i	nivå	med	förväntat	resultat.	

Framtid
TIKAB	kommer	fortsätta	sträva	efter	
balans	i	kommunens	finanser	samt	bidra	till	
en	positiv	utveckling	av	kommunen.	

Tingsryds Kommunföretag AB

Ekonomi	(tkr) 2011 2012 2013

Nettoomsättning 0 0

Resultat	e	fin	post -139 -155

Soliditet % 5 5

Nettoinvesteringar 1	232 0

Antal anställda 0 0

Struktur och ledning
Verksamhetsåret	2013	har	innehållit	ett	aktivt	arbete	avseende	strukturering	och	ledning	av	kommunens	
dotterbolag	inom	Tingsryds	Kommunföretag	AB.	

TIKAB kommer fortsätta sträva efter balans i kommunens finanser samt bidra till en positiv utveckling av kommunen. 


