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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningsförvaltningen (KLF), har som uppdrag att 

• utgöra kvalificerat stöd åt den politiska ledningen samt åt övriga kommunala 
förvaltningar och företag 

• samordna målstyrning, utf01ma styrande dokument, svara får rappaliering och 
infonnation 

e driva k01mmmens övergripande utveckling mot en attraktiv och hållbar kommun för 
att kommunens vision ska kunna förverkligas. 

Kommunledningsförvaltningen omfattar verksamheterna 

• kommunövergripande stöd och ledning 
e administration för konummstyrelsen och kommunfullmäktige 
• ekonomi, personal, !T-samordning/drift, infonnation, medborgarkontor och 

posthantering 
o samordning av kommunövergripande utvecklingsfrågor, näringslivsfrågor, 

turistinformation 
e säkerhetsarbete och överfönnyndare 

2 Omvärldsanalys 

Omvärlden fårändras snabbt vilket ställer höga la·av på förnyelse och anpassning av 
verksamheterna, kompetensen och infotmationsutbytena. Behovet av kommunöversla'idande 
kommunikation och nätverksarbete ökar. Samordning med näringsliv, det civila samhället och 
medborgare blir också allt viktigare. Omvärldsbevakning via olika kontakter/källor är en 
oerhört viktig del för att kommunen ska utvecklas i talet med resten av samhället och det är av 
stor betydelse att resurser sätts av för fmtsatt arbete inom detta område. 

Sveriges medlemskap i EU har bidragit till en ökad internationalisering och enligt SKL 
påverkas 60 procent av punkterna på kommunfullmälctiges dagordning av EU. Ett utökat ED
samarbete kan skapa fårutsättningar för att utveckla den egna verksamheten genom nya 
lösningar, synsätt och modeller i mötet med medborgarna och deras behov men även genom 
en annan variant av finansiering. För att åstadkomma maximal effektavEU-stödet hävs att 
nänmder och förvaltningar samarbetar och integrerar ett internationellt perspelctiv i sin 
verksamhetsutveckling. 

Fr.o.m. den l januari 2015 blir landstinget Kronoberg en s.k. regionkommun (som ett av 
ytterligare fem andra landsting i landet). Detta innebär får Kronobergs del att det kommunala 
samverkansorganet Regionförbundet Södra Småland avvecklas och att bl.a. de regionala 
utvecklingsfrågorna och kollektivtrafiken kommer att hanteras inom den nya 
regionkommunen Kronoberg med det direktvalda landstinget som huvudman. För Tingsryds 
konunun innebär regionbildningen initialt att mer tid kommer att läggas på att hitta nya 
samarbetsfonner inom regionen. Aktivt länsarbete behövs bl.a. får att ändra förutsättningarna 
för egenfårsö1jning och för att förebygga arbetslöshet. Samarbete behövs även kring sårbara 
funktioner, vilket kan ge rationaliseringsvinster samtidigt som medborgaren garanteras ett 
bättre stöd t.ex. vissa centrala funktioner och boendef01mer med specialinriktning. 

Betydelsen av kommunens kontakter med bingliggande kommuner och regioner ökar. Allt 
mer frågor inom miljö och hållbar utveckling kräver en gränsövershidande samverkan. En 
viktig samverkansfråga gäller utveckling av allmänna kommunikationer där ett starkt 
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regionalt samarbete är en förutsättning för att få statligt stöd för infrastruktursatsningar. 
Optimering av samhällsbetalda transpotter kan ge positiva ekonomiska effekter, både 
kommuninternt och för grannkommuner och regioner. 

Vår organisation påverkas på flera sätt av den ökande digitaliseringen och dess snabba 
utvecklingstakt. Denna allt snabbare utveckling ställer höga krav på IT -enheten att ständigt 
arbeta med effektiviseringar och kompetensförsötjning. Det är också en utmaning att följa 
med i elen tekniska utvecklingen för att de allt mer omfattande behoven i våra verksamheter 
ska kunna tillgodoses. H-konsumtionen tycks ständigt öka, vilket allt som oftast även itmebär 
en kostnadsökning. Den allmätrna uppfattningen är att det inom en relativt snar fl"amtid 
konuneratt hävas ytterligare samverkan med andra kmmmmer i regionen utöver Växjö i 
dessa frågor. Genom samverkan kommer smmolikt, åtminstone till viss del, 
kostnadsökningama bromsas upp men kommunen kommer även kunna tillgodose den 
kompetensförsötjning som kommer att krävas av morgondagens it-teknik. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

Konununstyrelsens vision "Utveckling, service och effektivitet i en attraktiv kommun" 

3.1.1 styrkort 

Perspektiv Nämndsmål S~naste kommentar Mått 

Medborgare Aktiv ledning och Bedömningen av måluppfyllelse Nöjd-Medborgar-
samordning av den kommer att göras i slutet av året i Index, NMI 
kommunala organisationen samband med bokslut 2014. 

Prognosen i delår 2 visar ett Nämndernas 
underskott inom vissa nämnder, måluppfyllelse 
målen kommer sannolikt endast 
uppfyllas delvis. Nästa 
medborgarundersökning 
genomförs i december 2015. 

- Tjänstegarantierna ska Nämndernas måluppfyllelse - Nämndernas 
finnas och uppfyllas avseende tjänstegarantier samt måluppfyllelse gällande 

kommunövergripande tjänstegarantier 
tjänstegarantier gällande 
tillgänglighet och bemötande 
kommer att bedömas i bokslut 
2014. Genomgång av 
tjänstegarantier pågår i 
samordningsgruppen. 

- Kvalificerat stöd och KLF:s stöd och service till Nöjd-Intern-Kund-
väl fungerande intern kommunorganisationen mäts Index (intern enkät mot 
service till den kommunala vartannat år via en intern enkät till politiker och 
organisationen politiker och målgrupper på kommunorganisation en) 

förvaltningarna. Nästa mätning 
sker 2015. 

Hög tillgänglighet, god Målet är ej nått i 2013 års • Nöjd-Medborgar-Index 
information, gott mätningar. Aktivt (bemötande och 
bemötande förbättringsarbete inom ramen av tillgänglighet), 

medborgarkontoret och via Medborgarundersökning 
värdegrundsarbetet på 
arbetsplatser. Resultat efter nästa 1. Hur många av 
mätning kommer i december. medborgarna som skickar 

in en enkel fråqa via e-post 
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Perspektiv Nämndsmål Senaste kommentar Mått 

får svar inom två 
arbetsdagar? 

• 14. Hur god är 
kommunens 
webbinformation till 
medborgarna? 

• 2. Hur stor andel av 
medborgarna som tar 
kontakt med kommunen 
via telefon för att få svar 
på en enl<el fråga får 
kontakt med en 
handläggare? 

- Dialog, demokrati och Målet är ej uppfyllt för 2013. Nöjd- • Nöjd-Inflytande-Index 
delaktighet Inflytande -Index, Nll 2013 var helhetsbedömning, 

under genomsnittsvärdet för Medborgarundersökning 
deltagande kommuner, oförändrat 
resultat jämfört med tidigare 
mätning. Planerna är att öka 
kontaktyta med lokala föreningar 
och företag, förankring av 
verksamheten med det nytiiisatta 
utvecklingsrådet, 
medborgarmöten inom ramen av 
ÖP-processen och Öppet hus 
samt utskick av nyhetsbrev. 

Samhälle - Skapa god Målet utgår fr.o.m. 2014. 

planberedskap och strategier för detta arbetsområde 

markreserv med fokus på fastställs i samband med ÖP. 

LIS-områden Samordning av plan- och 
markärenden sker löpande på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Förbättra villkoren för Tingsryds kommun försämrade - Vad ger företagarna 
näringslivet och underlätta sitt resultat något i Svenskt för sammanfattande 
företagsetableringar. Näringslivs rankning 2014 och omdöme om 

kom på 128 plats (121) av 289 företagsklimatet i 
kommuner i riket. Något lägre kommunen (Insikt)? 
bedömning ges i kategorierna 

O Genomförandegrad av Tele- och IT-nät, Väg/tåg/flyg 
samt Tillgång till kompetens. näringslivsprogrammet 
Inriktningen var att hamna i (årets handlingsplan) 
gruppen Topp 100 till år 2015. 
Målet för 2014 kan bedömas som Svenskt Näringslivs 
delvist uppfyllt. ranking av kommunerna 

Verl<a för en bättre Resultatet i • Nöjd-Region-Index, 
infrastruktur med fokus på Medborgarundersökningen Nöjd- NRI kommunikationer, 
bredband,vägaroch Region-Index l<ommunikationer Medborgarundersökning 
kollektivtrafik blev 49, samma som under förra 

mätningen men under 
kommungenomsnittet som blev 
55. Målet är delvist uppfyllt. 
Samordningsarbete med 
regionala aktörer sker och 
kommunens intresse bevakas. 

Verka för goda KLF har samordningsfunktion 

utbildningsmöjligheter och med högskolor och näringsliv. 

god kompetensförsörjning Bedömning av 
utbildningsmöjligheter i 
kommunen 
(Medborgarundersökningen 2013) 
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Perspeldiv Nämndsmål Senaste kommentar Mått 

ligger i paritet med 
kommungenomsnittet 
Samordning sker även mellan 
BUN och näringslivet. 

Verka för ett rikt Samordningsmöten med 

föreningsliv och kommunens föreningar i samband 

kulturutbud med ÖP arbete. Samråd går via 
lokala utvecklingsgrupper 
(paraplyorganisationer) och inom 
olika projekt. 

• Verka för en ekologiskt Nya kommunövergripande 

och socialt hållbar handlingsplaner inom hållbar 

kommun utvecl<ling kommer att kopplas till 
översiktsplanen och dess 
prioriterade fokusområden. 
översyn behöver göras av 
prioriteringar, ambitionsnivå och 
ansvarsfördelning . Arbete pågår 
med att genomföra antagna 
handlingsplaner och att ta fram 
nya kommunövergripande 
handlingsplaner med koppling till 
hållbar utveckling, bl.a. 
folkhälsoprogrammet och 
ungdomspolitiska programmet 
enligt LUPP-resultat. Bedömning 
av måluppfyllelsen i bokslutet 
2014 . 

Ekonomi • Samordning/ledning av Samordning och ledning av de • Resultat i % av 
planerings- och ekonomiska processerna pågår skatteintäkter och 
uppföljningsprocessen för men arbetet kommer inte vara generella statsbidrag 
tillförlitlig redovisning och färdigt vid årsskiftet. 

• Självfinansiering av rapportering Resultatprognosen efter åtta 
månader för hela kommunen är investeringar 
3,9 mkr, vilket innebär 0,6% av 

• Minskning av skatteintäkter och generella 
statsbidrag jämfört med lånaskulden 
budgeterade 1 ,3%. Upplåning 
pågår för att finansiera de 
pågående investeringarna vilket 
medför att lånaskulden kommer 
att öka. 

Q God kostnadskontroll Målet kommer att uppfyllas och O KLF:s resultat med 
och hög prognossäkerhet prognosen för I<LF är ett överskott nettokostnader inom 
inom KLF om 1 ,4 mkr. Det är således ett budgetramen 

resultat i balans på totalen även 
om det förväntas bli avvikelser 
gentemot budgeten inom vissa 
verksamheter. 

Medarbetare Tingsryds kommun Målet kan bedömas som delvis • Hållbart 
ska vara en attraktiv uppfyllt. HME- index (Hållbar medarbetarengagemang, 
arbetsplats med bra Medarbetarengagemang) för HME (totalindex för hela 
arbetsmiljö och kommunorganisationen ligger på kommunorganisationen) 
anställningsförhållanden, 79, vid mätningen 2014, och har 

engagerade medarbetare förbättrats jämfört med sjukfrånvaro för hela 
och gott ledarskap föregående mätning 2012 (77), l<ommunorganisationen 

vilket ger en grön indikator. Måttet 
återspeglar medarbetarnas 
uppfattning om styrning, 
ledarskap och egen motivation på 
sin arbetsplats. NMI (Nöjd-
medarbetarindex) är oförändrad 
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Perspektiv Nämndsmål Senaste kommentar Mått 

och ligger på 85%. sjukfrånvaro 
för kommunorganisationen under 
januari-juli uppgår till 6,1% (5,9 
%), d.v.s. målvärdet på 5% är inte 
uppnått. 

• KLF ska vara en bra Målet kan bedömmas som 
uppfyllt. KLF:s medelvärde för 

• Nöjd Medarbetarindex 
arbetsplats med KLF 
engagerade medarbetare Nöjd-Medarbetarindex 

• sjukfrånvaro för KLF och gott ledarskap (helhetsbedömning i 
medarbetarenkäten 2014) ligger 
på 86%, högre än genomsnittet 
för hela kommunorganisationen. 
sjukfrånvaron för KLF jan-juli 
2014 är 3,0% (2,0%) vilket är 
bättre än genomsnittet för 
kommunorganisationen, 6,1% 
(5,9%), men något högre än 
under samma period förra året. 
Försämringen beror emellertid på 
en iångtidssjukskrivning. 

Process o ständiga förbättringar Måluppfyllelse kommer att • Öka andel e-fakturor i 
utvärderas i slutet av året. Arbete och utveckling genom kommunorganisationen 

processorienterad pågår enligt planer. 
C) Andel verksamhet 
direktintegrerade löner 

• införande av 
kommunövergripande 
verksamhetssystem 

Färgsättningen av KLF:s mål sker utifrån årets prognos. Färgsättning av mått återspeglar 
resultat från den senast genomförda mätningen. 

3.1.2 Medborgare 

Medborgarnas hav och behov av bra service, bemötande och tillgänglighet har hög politisk 
prioritering och är därför i fokus ävenunder år 2014. En del i detta arbete är imättande av 
Medborgarkontoret som är tänkt som "en väg in" för kommunens medborgare, företagare med 
flera. Den fysiska miljön har förbättrats avsevätt tack vare öppna lösningar, barnvänlighet och 
generösare öppettider. Medborgarkontoret invigdes efter ombyggnad och omfattande 
utbildning av personalen i samband med Våryran den 26 april. Under resten av året pågår 
utvecklingsarbete i kontakt med förvaltningar för att optimera arbetsprocesser IG·ing olika 
typer av ärenden. Arbete för att korta ner svarstider via telefonväxel har påbötjats. 

För att förbättra dialog, delaktighet och inflytande från intressegrupper i samhälle utökas 
antalet direkta möten. Under detta år har sanu·åd skett med lokala 
utvecklingsgrupper/sockemåden, utvecklingsrådet, föreningar, fiskevårdsområdena och 
inflyttargruppen, t ex: 

-två inflyttarkvällar med ca 20 deltagare vid vatje kväll. Inkommande synpunkter och ideer 
från kvällarna och möten med inflyttarrådet har fångats upp. Efter sonunaren påbötjas ett nytt 
koncept med öppna kvällsmöten för nyinflyttade i Ålshult handelsbod sista fredagen i vatje 
månad. 

-informationsmöte om solenergi, LRF:s lokala grupper i Urshult och Ryd 
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- lokala utvecklingsgrupper i Linneryd, infmmationsutbyte 

- fyra möten med utvecklingsrådet under perioden januari-augusti 

- medborgarmöten med information kring arbete med den nya översiktsplanen i Tingsryd, 
Urshult, Rävemåla och Väckelsång. 

Fram till september pågick planering och förberedelser inför årets två val. Röstlokaler har 
upprättats enligt avtal med dagligvarubutiker och andra aktörer (jämhandel och bilservice) i 
Väckelsång, Linneryd, Ryd, Konga, Rävemåla och Urshult Förtidsröstning registrerades i 
större omfattning än under tidigare val. 

Arbetet med kommunens kommunikationsstrategi fmtsätter. Målet med strategin är att på ett 
mer strukturerat sätt konmmnisera med medborgare och samhälle. Konmmnens hemsida har 
flyttats till ett nytt verktyg. Ett arbete har påbö1jats for att ytterligare vidareutveckla Tingsryds 
kommuns deltagande i sociala medier. Förstudie för ett nytt intranät har inletts. 
Årsredovisning med ny layout, förändrat upplägg och innehåll har tagits fram. 

Kommunens !T-system fmtsätter att utvecklas i samarbete med Växjö och Lessebo kommun 
och med säkerhet i fokus. Upphandling av en ny virtuell plattfmm med backup-lösningen 
pågår enligt planerat. lP-telefoni har installerats på Torggatan 12 som första etapp inför 
uppgraderingen av kommunens växel. 

KLF:s uppdrag är att leda och samordna kommunens organisation utifrån en helhetssyn och 
att utveckla goda rutiner. Ett antal interna utbildningar har genomforts under våren: 

- inom fakturahantering, inköp och redovisning - vid tre tillfållen med 49 deltagare; 

- grundutbildning för gode män och förvaltare- vid tre tillfållen på kvällstid med 37 deltagare 
och en mycket positiv utvärdering. Temat var lagstiftning inom uppdragsområdet, ekonomi 
och redovisning. 

- arbetsledardag är genomfård med gott resultat. Fokusområden var: kommunövergripande 
mål och ekonomi, aktuella projekt och förändringsprocesser samt forändringsarbete i 
vardagen. Höstens arbetsledardagar kommer att genomforas den 1-2 oktober med temat 
Hållbar ekonomi. 

0,5 tjänst BU-samordnare är imättad för att samordna frågor kring projektansökningar, 
infmmation om de möjligheter som EU kan ge osv. Uppdraget kanuner att vara vilande fram 
till årsskiftet. En tjänst med ansvar för skolskjutsar flyttas till KLF och omvandlats till 
samordnare för samhällsbetalda transporter. 

3.1.3 Samhälle 

Arbetet med den nya översiktsplanen (ÖP) pågår men är något försenat. Strategier inom ÖP:s 
fokusonu·åden är klara och tas upp i styrgruppen under hösten. Kartmaterial håller på att tas 
fram. Informationsmöten om Ö P-arbetet har hållits under våren i Tingsryd, Urshult, 
Väckelsäng och Rävemåla. 

LUPP-undersökning planeras under hösten (oktober-november), studentmedarbetare är 
anställd för att samordna arbetet och även folkhälsostyrgruppen kommer att involveras i 
tmdersökningen. Utifrån undersöknings resultat kommer kommunens ungdomspolitiska 
program revideras. Programmet kan bli en del av ett nytt folkhälsoprogram, alternativt kan 
fleråriga handlingsplaner for folld1älsoarbetet och ungdomspolitiken kopplas till den nya 
översiktsplanen. 
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En handlingsplan inom attraktivitetsprogrammet har beslutats av kommunstyrelsen, 
genomförande pågår: 

l. Inventering av tomma hus på landsbygden genomfårs i samarbete med lokala 
utvecklingsgrupper och sockemåd. Resultaten redovisas till politiken i slutet av oktober. 

2. Tingsryds Handel har haft aktiviteter enligt plan. 

3. Företagsgenomlysning i samarbete med BTH, sex företag deltar. 

4. Laddstolpar till elbilar upphandlades och installerades på Övre torget i Tingsryd. 

5. Naturguide Åsnen. Inventerings- och skrivarbete pågår, projektet avslutas i slutet av 2015. 

Utvecklingsarbete med koppling till besöksnäringen i kommunen fmisätter med bokningsbara 
produkter på visittingsryd.se, visitasnen och visitsmaland. En ny turistbroschyr i samverkan 
med Alvesta och Växjö är framtagen inför den nya hu·istsäsongen. Löpande information via 
mail går regelbundet till aktörer inom besöksnäringen, bl.a. kring aktuella nyheter, 
utbildningar, fåreläsningar, marknadsfåringsmöjligheter trun. 122:an Lantliv & Design 
ekonomisk fårening är bildad. Privata aktörer ges en möjlighet till kommunalt bidrag om man 
vill bli en förenklad turistserviceplats (Tourist Information Points). Föreningen Destination 
Åsnen har bildats. Arbetet med varumärkesplattformen fortsätter liksom framtagandet av ett 
nytt projektförslag. 

Arbetsmarknadsprojektet i Konga (fas 3) har avslutats men fortsatt arbete planeras inom 
Attraktivitetsprogrammet 

3.1.4 Ekonomi 

Det totala utfallet efter åtta månader (21,2 mkr) uppgår till 61 procent av budgeten, d.v.s. 6 
procentenheter lägre än riktpunkten på 67 procent. Ä ven motsvarande period förra året låg 
budgetförbrukningen på 61 procent. 

Utvecklingsenheten redovisar ett utfall under riktpunkten vilket framfårallt beror på att ett 
antal projekt än så länge bara är i fårsta fasen, t.ex. ligger kostnaderna för projekten 
Företagens Hus och Översiletsplan betydligt under budget. Däremot ligger kansliavdelningens 
resultat över riktpunkten och anledningen till det är ett högt kostnadsläge inom 
överförmynderiet men även att en större andel av årets bidrag inom landsbygdsutveckling och 
turistverksamheten betalats ut under perioden. Ekonomiavdelningen har en förbrukning som 
följer budget väl medan personalavdelningen redovisar en förbrukning som ligger betydligt 
under riktpunkten. Anledningen till personalavdelningens resultat är att kostnaderna för 
personalbefrämjande åtgärder och omplaceringar fortsatt är låga, noterbart är även att det var 
för få sökande till projektet sommarlovsentreprenörer vilket resulterade i att det inte kunde 
genomföras.O, 14 mkr som var avsatta till projektet har därför inte fårbrukats. 
Informationsavdelningen redovisar ett utfalltmder riktpunkten och förklaringen till det är ett 
bra resultat inom !T-verksamheten. Avvikelser förekommer verksamhetsvis inom samtliga 
avdelningar men totalt får KLF är det ekonomiska läget stabilt. 

Prognosen för KLF är ett överskott (1,4 mkr) som till allra största delen förklaras av att 
kostnaderna inom personalavdelningens verksamheter är låga, se ovan. Under hösten kmmner 
dessutom föräldraledigheter inom KLF medföra sänkta personalkostnader i storleksordningen 
0,3-0,4 mkr. Det finns emelletiid en viss osäkerhet eftersom några av förvaltningens övriga 
verksamheter har ett högt kostnadsläge, bland annat överförmynderiet som med stor 
sam1olikhet är underfinansierat (bedömning 0,2-0,3 mkr). Ett antal centrala uppdrag/projekt 
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ska dessutom genomföras och det är fmtsatt svårt att bedöma slutligt ekonomiskt utfall i 
respektive uppdrag/projekt. 

Kommunstyrelsen gav i våras ett uppdrag att ta fram åtgärder för en långsiktig och hållbar 
ekonomi inför beslut om budget 2016 i syfte att skapa erforderliga marginaler och 
handlingsutrymme i verksamhetema. Detta kan innebära krav på effektiviseringar och 
rationaliseringar, sänkning av ambitions- och kvalitetsnivåer samt nedläggning av vissa delar 
av verksamheterna. Ett antal utvecklingsprojekt är igång med syftet att få en säkrare 
ekonomisk kontroll samt planerings- och uppföljningsprocess i konmlllnkoncernen. Bland 
annat har ett skuldförvaltningssystem anskaffats och en finanspolicy antagits. 

3.1.5 Medarbetare 

Huvudinriktning inom medarbetarperspektivet är att öka kompetensen hos kommunens 
arbetsledare och förbättra arbetsmiljön. Ett prioriterat område är också arbetet med 
värdegrunden på arbetsplatserna. 

Arbetsledardag i februari är genomförd med gott resultat. Fokusområden var: 

e Kommunövergripande mål och ekonomi 
e Aktuella projekt och förändringsprocesser 
e Förändringsarbete i vardagen 

Utöver vårens arbetsledardag har det även genomförts en utbildning för chefer och 
samordnare, totalt 70 medarbetare, med fokus på gruppers utveckling och praktiska tips får att 
förbättra gruppers resultat. Höstens arbetsledardagar kommer att genomföras 1-2 oktober med 
temat Hållbar Ekonomi. Planering av vidareutbildning för arbetsledare och skyddsombud har 
påbö1jats, arbetsmiljöutbildning konuneratt genomföras under hösten. Ä ven grundläggande 
arbetsmiljöutbildning konuneratt genomföras för nya chefer under hösten. Nya riktlinjer for 
rehabilitering och missbruk är framtagna, förhandlade och beslutade. Översyn av 
policydokument inom personalmmådet pågår enligt plan. 

Medarbetarenkät för hela kommunorganisationen är genomförd och resultatet håller på att 
analyseras. Handlingsplaner tas fram utifrån enkätens resultat på alla arbetsplatser i 
kommunen. 

Sjuktalen för KLF för perioden januari-juli ligger på 3,0% (2,0%), något högre jämfört med 
fön·a året men motsvarar det uppsatta målet, det högre utfallet beror på en 
långtidssjukskrivning. Jämfö11 med hela kommunorganisationen, 6,1% (5,9%), är 
hälsosituationen bland KLF:s personal bra. 

3.1.6 Process 

Ett stort behov av uppgradering/utbyte av centrala verksamhetssystem finns inom 
kommunorganisationen. Som en följd av detta måste övrigt utvecklingsarbete begränsas och 
ha lägre prioritet under året, detta gäller bl.a. e-förvaltning och e-tjänster. 

Första prioritet under löpande år kommer vara ekonomi- och P A-/Lönesystem. Gemensam 
upphandling i länet av dessa två system genomförs under 2014 med ett beräknat införande 
under 2015 och drift i bö1jan av 2016. Det är två stora projekt som kommer att kräva 
personella resurser i anspråk under en stor del av året, bl. a. för kartläggning. 

I enlighet med politiskt beslut deltar Tingsryds kommun i samverkan kring länsgemensam 
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distributionscentral och tillhörande elektroniska inköpssystem. Tidsplanen för införande är 
hösten 2014 avseende inköpssystem och våren 2015 avseende distributionscentral. Inga 
särskilda budgetmedel finns för närvarande anslagna för införande- och driftkostnader. På silet 
bör dock dessa projekt, enligt erfarenheter och bedömningar från andra kommuner, kunna 
vara kostnadsneutrala eller kostnadsbespararande får kommunen. 

Under 2015 är det tänkt att ett uppgraderat ärende- och dokumenthanteringssystem ska vara 
infå1t. För tillfället är detta arbete vilande tills utökning av serverutrymme är genomfört. 

För att genomfåra projektet E-arkiv i Kronoberg och Blekinge kommer det att bildas ett 
kommunalförbund som ska upphandla arkivsystem, anställa personal och gradvis överta 

· arkivuppgifter från de deltagande organisationema. Driftstalt planeras under 2015. För 
närvarande pågår gallrings- och arkiveringsarbete i kommunarkivet med hjälp av en 
pro j detanställd personal. 

Uppgradering av telefonisystemet planeras. Tanken är att uppgradera befintlig telefonilösning 
så att leverantören kan ge support fullt ut, detta tills en eventuell gemensam upphandling kan 
genomfåras med andra kommuner i länet. Vid uppgradering av telefonin byts de fasta 
telefonerna till en ny teknik (lP-telefoni) som i1mebär att gamla telefoniförbindelser (koppar) 
kan sägas upp och bespara en stor kostnadsökning på ca 150 tkr/kvartal. Uppgradering till lP
telefoni genomfördes i kommunhuset på Torggatan 12 under augusti. 

En utökning av kommunens lagringsutrymme (IT) behöver ske och likaså behöver 
kommunens brandvägg och nätverksplattform fornyas. IT-handlingsplan genomförs på 
infonnationsavdelningen för att säkerställa driften. 

Det webbaserade systemet KIA ska implementeras till hösten, ett system som kommer 
underlätta redovisningen av tillbud och arbetsskador. 

Riktlinjer får arvodering av ställföreträdare enligt föräldrabalken är under framtagande och 
förväntas antas av överfö1myndaren inom kmt. 

Riktlinjer utifrån antagen säkerhetspolicy håller på att tas fram, som en del av detta pågår 
även översyn av kommunens informationssäkerhetspolicy. 

Funlctionen med att skickasve-fakturor till kommunens kunder (företag och organisationer) är 
i full drift. Utveckling av e-fakturor samt digitalt upphandlingsstöd till förvaltningar och bolag 
pågår enligt plan. Upphandling av försäkringsmäklare är slutförd. 

4 Sammanfattning 

Om man ställer de olika perspelctiven i relation till varandra är det en viss obalans i dagsläget. 
Måluppfyllelsen inom perspektiven medarbetare och process förväntas bli bättre än inom 
perspektiven medborgare, samhälle och ekonomi (på totalnivå). Det strategiska arbetet inom 
hållbar utveckling och attralctivitet kommer att sammanlänkas med fraintagandet av den nya 
översiktsplanen (samhällsperspektivet), ett arbete som är i full gång men vars effelcter 
kommer att synas först på längre sikt. Även ett arbete som syftar till att få en långsiktigt 
hållbar ekonomi pågår och det kanuner sannolikt att krävas omfattande insatser på flera olika 
nivåer i konununen för att ekonomin ska kunna stärkas framöver, som det är nu balansera 
resultatet på en ohälsosamt låg nivå och några marginaler finns inte. 
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5 Framtid 

KLF:s främsta uppdrag är att tillsammans med den politiska ledningen leda och samordna 
konmmnen i strategiska och kommungemensamma frågor. En del i detta är frågor kring 
medborgarservice vilket även fmtsättningsvis kommer att prioriteras. 

Ä ven om samordningsfunktionen avseende hållbar utveckling minskas till fötmån för 
internationell samordning måste kommunen fmtsatt ha en långsiktig strategi kring väsentliga 
frågor som t.ex. miljö, energieffektivisering, folld1älsa och tmgdomsarbetslöshet. 

Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt för att kunna rekrytera utbildade och kompetenta 
medarbetare, en satsning på kommunen som arbetsgivare kommer därför vara oerhört viktigt 
framöver. Den yngre generationen har andra krav på sin arbetsgivare och de behöver 
kmmnunen förhålla sig till. Många yngre vill arbeta i organisationer med värdegrunder som 
skapar ett hållbart samhälle samtidigt som de har högre krav på flexibla arbetsförhållanden 
och löneförmåner. Arbetet med att stärka kommunens ställning som arbetsgivare bör därför 
intensifieras. 

KLF ska utifrån samhällsekonomin, befolkningsstrukturen och omvärldens krav även 
fortsättningsvis genomföra anpassning av kormnunens organisation och verksamheter. 
Utredningen Hållbar ekonomi pågår och kommer att ge vägledning i detta arbete. Möjliga 
samordningsvinster ska sökas i samarbete med externa aktörer, grannkommuner och regionen. 
Detta ger kommunen bättre möjligheter till att minska kostnadema men även att klara av 
växande uppdrag med befintliga resurser. 
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Driftbudget 

skattefinansierad verksamhet 
De skattefinansierade verksamheterna redovisar för perioden ett resultat som är 
något under budget. Prognosen för året är ett tmderskott om -1,2 mkr. 
Anledningen till den negativa prognosen är ökade kostnaden på främst 
driftssidan inom fastighetsförvaltningen samt inom parkverksamheten. 

Affårsvedcsamhete1· 

V A-enheten redovisar ett resultat om +2,6 mkr för perioden. Prognosen för året 
är+ l ,9 mkr. 
Renhållningen redovisar ett resultat om+ 2,9 mkr för perioden. Prognosen for 
året är+ l ,l mk:r. 

Investeringsbudget 

Verksamheterna har under periodenjanuari-augusti förbrukat 83,3 mkr av årets 
investeringsbudget på 155,2 mla·. Den prognostiserade helårsavvikelsen är+ 14 
mnla' då lyften enligt betalningsplanerna för Örnen förskjuts till 2015 i 
förhållande till budget. Prognosen för probjelctet är fortfarande enligt budget. 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

• Gatu- och vägunderhåll 
e Skötsel av skog, park- och grönområden 
., Trafik 
e Kart- och projekteringsverksamhet 
o Förvaltning av fastigheter 
• Lokalvård och kost för skola och omsorg 
e Bygg- och planverksamhet 
e Miljö- och hälsoverksamhet 
o Livsmedelsskydd 

Samhällsbyggnadsförvaltningen är till stora delar en serviceorganisation med förvaltning av 
kommunens fastigheter och tekniska områden. Största delen av kommunens 
investeringsbudget ligger uneler förvaltningens ansvar vilket innebär att en hög projekt- och 
beställarkompetens måste upprätthållas. 

Samhällsbyggnadsnämnden har det politiska ansvaret för hela konununens miljö- och 
hälsoskyddsarbete samt bygg- och planverksamheten. Vägledande är att samhället ska ges en 
hållbar och positiv utveclding på såväl kort som lång sikt genom bland annat fysisk planering 
och bygglov. 

Verksamheterna som omfattar gator, vägar, grönområden, projektering samt kost, städ och 
fastigheter som servar främst skola och omsorg är helt skattefinansierade. Bygg-, plan-, miljö
och livsmedelsverksamheterna är till en mindre del även finansierade via taxa. 

2 Omvärldsanalys 

Inom gatu- och vägverksamheten finns ett behov av beläggningsarbeten vars kostnader 
motsvarar ungefår det dubbla av vad som är budgeterat år 2014. Den milda vintern ger ett bra 
utgångsläge för vinterbudgeten men samtidigt måste dessa pengar ses i helheten för 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. För att förvaltningen ska kunna ha en budget i balans 2014 
beslutade Samhällsbyggnadsnänmden 2014-05-13 § 76 om omprioriteringar av 
vinterväghållningsbudgeten för att täcka underskott inom bland annat park- och 
fastighetsavdelningen. En konsekvens av beslutet är att nämnden inte utnyttjar de extra bidrag 
för enskilda vägar som Trafikverket erbjudit. KF beslutade 2014-06-26 § 91 att det 2014 ska 
fitmas oförändrade budgeterade medel för gatu- och vägunderhåll för att inte mista statliga 
bidrag. I samband med beslutet togs inget finansieringsbeslut och 
Samhällsbyggnadsförvaltningens budget salmar därmed medel motsvarande Trafikverkets 
extra bidrag. 

Flertalet av kommunens fastigheter är uppförda under samma tidsepok och de är nu i ett 
sådant skick att omfattande underhåll behövs. Ett stott bekynuner är att underhållsbudgeten 
endast är 40 h /kvm, vilket är långt ifrån tillräcldigt för att åtgärda de behov som finns. Som 
en följd är en stor del av underhållsbudgeten redan förbrukad. Detta medför att verksamheten 
sedan i våras endast utför akut underhåll. 
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3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

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." 

3.1.1 styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Senaste kommentar Mått 

Medborgare - Välfungerande överlag har kommunen en relativt 

infrastruktur 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 
förvaltningen innebär en 
välfungerande infrastrul<tur att 
antalet avbrott, förseningar och fel 
minimeras gentemot 
medborgarna och det är därför av 
stor vikt att ett kontinuerligt 
förbättringsarbete genomförs 
inom bland annat gatu- och 
vägverksamheten. 

Arets budget gör dock att del är 
mycket svårt att upprätthålla 
befintlig standard. Vi kommer att 
få en försämring då det inte finns 
ekonomiska förutsättningar att 
göra mer. 

O Korrekt Detaljplan för överfräsen, Holtab, O Antal överklagade 
myndighetsutövning överklagades till Länsstyrelsen ärenden som ändrats i 

som sände den tillbaka till högre instans 
avdelningen för omarbetning. 
Planbeskrivningen ansågs otydlig 
på en punkt. Planen revideras 
under hösten och går ut på ny 
granskning . Ytterligare en plan är 
överklagad, kv. Siskan, avd. 
inväntar besked från Lst. 

- Hållbara Förvaltningen har fem O Andel uppfyllda 
tjänstegarantier tjänstegarantier som gäller från ljänstegarantier, % 

och med 1 januari 2013. Under 
årets första åtta månader har - Antal tjänstegarantier 
förvaltningen klarat av att leva 
upp till samtliga och någon 
ersättning har inte betalats ut. 

- Effektiv och kort Ett arbete har påbörjats för att se Antal arbetsdagar från 
ärendehandläggning över förvaltningens komplett ansökan till beslut 

ärendehantering. Till detta sl<all - Bygglov inom 
också läggas arbetet med detaljplanelagt område 
arkivplanen. 

• Antal arbetsdagar från 
komplett ansökan till beslut 
- Bygglov utom 
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Perspektiv Nämndsmål Senaste kommentar Mått 

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 
livsmedelsanläggning 

- Nöjda kunder Nöjda kunder är ett mål som - Nöjda matgäster i 
infördes i början av 2014 i skolan 
samband med I<B 1. Arbete 
kvarstår att definiera vad nöjda - Nöjda matgäster i 
kunder är för förvaltningen. äldreomsorgen 

Samhälle - Skapa god plan- och En förutsättning för att få en god • Antal antagna planer 
markberedskap avseende markberedskap är att ha personal som stödjer byggnation av 
byggnation av bostäder i för denna funktion. Under året har bostäder i attraktivt läge 
attraktivt läge en rekrytering gjorts av mark och 

exploateringsingenjör och arbetet 
är därmed påbörjat. 

- Driva projekt som Det kommer att vara mycket svårt - Antal genomförda 
förbättrar infrastrukturen att nuvarande förhållanden uppnå projekt som lett till 
och/eller ökar någon förbättring av förbättrad infrastruktur 
attraktiviteten Infrastrukturen då de ekonomiska och/eller ökad attraktivitet 

förutsättningarna är mycket 
dåliga. För närvarande klarar 
förvaltningen inte av det löpande 
underhåll som skulle behövas. 

- Hållbarhet skall Ett nytt mål för nämnden infört - Andelen ekologiska 
beaktas vid Inköp, drift och under KB1 i början av 2014. livsmedel skall vara minst 
hantering av resurser i Arbetet fortsätter med att definiera 25% 
verksamheten målen och måtten för detta. 

- Minskning av matsvinn 

Ekonomi - Budget i balans Förvaltningens skattefinansierade - städning 
verksamheter redovisar ett utfall avverkningsgrad förskola 
motsvarande 65 procent (23,9 
mkr) av budgeterade medel, - städning 
riktpunkten är 66,7 procent. avverkningsgrad Skola 
Förvaltningen har ett fortsatt 
målmedvetet arbete samt en - städning 
allmän återhållsamhet inom avverkningsgrad 
samtliga avdelningar. Bland annat förvaltning produktion 
utförs enbart akut 
fastighetsunderhåll. För året - städning 
bedöms prognosen till ett negativt avverkningsgrad 
utfall om 1 ,2 mkr. förvaltning kontor 

- Budgetavvikelse inom 
skattefinansierad 
verksamhet, mkr 

- Prognosavvikelse 
Inom skattefinansierad 
verksamhet, % 

Medarbetare - God hälsa Relativt låg sjukfrånvaro och hög o sjukfrånvaro, % 
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Perspe~tiv Nämndsmål Senaste kommentar Mått . . 
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 
medarbetarna till en sund livsstil. 

- Utbildad och Förvaltningen är idag en - Andel medarbetare 
l<ompetensutvecl(lad organisation med hög teknisk som genomgått någon 
personal kompetens men för att kunna form av 

bibehålla den behövs kompetensutveckling, % 
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. 

Process - f(orrekta Arbetet med att förbättra nämnds - Antal extraärenden i 
beslutsunderlag administrationen har påbörjats. nämnden 

Till viss del kommer förvaltningen 
att vara beroende av inköp av - Antal beslutsunderlag 
ärendehanteringssystem. som lämnas till nämnden 

vid "sittande bord" 

- Optimalt Förvaltningen har fortsatt en hög - Andel ledig/outhyrd 
lokalutnyttjande andelledig lokalyta och det finns lokalyta 

mycket att göra när det gäller att 
optimera lokalutnyttjandet. 
Tanken är att fastighetsförvaltaren 
Tingsrydsbostäder ska hjälpa till 
med detta arbete framöver. 

Det finns också ett uppdrag till 
förvaltningen att ta fram en 
lokalförsörjningsplan för 
kommunen. Planen skall 
redovisas under hösten. 

- Ökad samverkan Samverkan är ett område där . Antal 
insatserna behöver ökas. Några samverkansprojekt 
väsentliga framsteg på området 
har inte gjorts under perioden. 

3.1.2 Medborgare 

Grundläggande samhällsfunktioner så som vatten i kranen, tömning av sopor och säkra vägar 
att köra på ligger under förvaltningens ansvar. Medborgarna i ett samhälle förväntar sig en 
välfungerande infrastruktur vilket för förvaltningen itmebär 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 i dagsläget svårt att ge några kommentarer kring 
mål uppfyllelsen. Vikten av att sätta av ytterligare resurser till arbetet med utbyggnad och 
underhåll av till exempel gator, vägar och grönområden är emellertid stor för att målet 
avseende en välfungerande infrastruktur ska kunna uppnås. 

Efter åtta månader har förvaltningen ännu inte haft något bygglovsärende som överklagats till 
högre instanser. Korrekt myndighetsutövning är en oerhött viktig del för att förvaltningen ska 
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få en god och förtroendefull relation med medborgama och näringslivet. 

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. 
Idag films tjänstegarantier inom plan- och miljöavdelningen men ska framöver även finnas 
inom fler avdelningar. För att garantiema ska få önskad effekt är tanken att de ska vara 
kopplade till någon fonn av sanktion som ska komma kunden tillgodo om garantin inte 
uppfylls. 

Medborgare som vänder sig till förvaltningen ska få en effektiv och kort ärendehandläggning 
oavsett ärendets mt eller omfattning. 

3.1.3 Samhälle 

Förvaltningens arbete ska stärka kommunens profil och bidra till ett attraktivt samhälle. Däri 
ligger att driva projekt som förbättrar infrastrukturen och livsmiljön samt ökm· attraktiviten. 
Ett projekt som påbö1jats under perioden är en ny gång- och cykelväg mellan Tingsryd och 
Urshult Denna beräknas vara klar under oktober. 

I övrigt så är det mycket stora begränsningar i ekonomin för att klara av målen för detta 
framöver. 

Markberedskap avseende byggnation av bostäder i attraktivt läge ses som strategiskt viktigt 
för att kommuns negativa befolkningstrend ska vända. En del i beredskapen är framtagande 
av detaljplaner som stödjer intentionerna i den övergripande översiktsplanen och som ger 
möjligheter for kommunen att snabbt kunna erbjuda intressenter attraktiva boendemöjligheter. 
En mark och exploateringsingenjör har anställts under året och arbetet har därmed påbö1jats. 

3.1.4 Ekonomi 

God kostnadskontroll och ekonomisk hushållning ger forutsättning för en ekonomi i balans 
vid årets slut, men det kommer krävas besparing/effektivisering/forändring av verksamhetema 
för att ändrade behov och volymer ska kunna täckas. 

De skattefinansierade verksamhetemas nettokostnader uppgår under perioden till 23,9 mkr 
vilket motsvarar 65 procent av budgeterade medel, riktpunkten är 66,7 procent. Framförallt är 
det utfallet inom gatu- och parkverksamheten samt fastighetsförvaltningen som har drivit upp 
den totala nettokostnaden. 

Under stabsavdelningen utgör förvaltningsadministrationen den största verksamheten men 
avdelningen ansvarar även för nämnden, utredningar, gatubelysning, vattenvård och 
geografisk infonnation. Avdelningen redovisar ett resultat i balans efter åtta månader. Dock 
redovisar Samhällsbyggnadsnä1m1den ett negativt resultat for perioden. 

Inom gatuavdelningen har resultatet påverkats av kostnader för anläggningsarbetare inom 
framforallt parkverksamheten. Parkverksamheten brukar ha sin mest intensiva period under 
vår/sommar men eftersom årets första månader inte vm särskilt snörika har mycket 
röjningsarbeten i tätmtsnära skog genomförts, vilket belastar parkverksamhetens budget. 
Ä ven gaturenhållningssäsongen och underhållsarbetena kom igång tidigt. Gatuavdelningen 
har fortsatta problem med en del maskiner och fordon och kostnaderna ligger på en hög nivå 
inom såväl verkstadsverksamheten som maskin- och fordonsverksamheten. När det gäller 
vintervägstmderhållet har detta kostat mindre än normalt vilket gör att utrymme finns inom 
verksamhetens budget. 

Plan- och miljöavdelningen ligger totalt sett enligt riktpunkten vilket beror på att plan- och 
byggverksamheten har något högre debitering än budgeterat medan miljöverksamhetens 

SBN - skattefinansierad verksamhet, Delårsrapport 2 2014 7(9) 



debitering ä1mu inte har skett i stön·e omfattning. Avdelningens prognosticerade överskott 
kommer att användas för att täcka Samhällsbyggnadsnämndens ökade kostnader. 

Fastighetsavdelningen redovisar ett negativt resultat vilket beror på kostnader vid försäljning 
av mark samt att intäkterna från skogsdriften ligger lågt. 

Inom förvaltningens köp- och säljavdelningar prognosticerar kostavdelningen ett resultat i 
balans, dock kan städavdelningens besparingskrav på l mkr vara svå1t att uppnå. Avdelningen 
arbetar idag med åtgärder. Fastighetsförvaltningen däremot redovisar ett negativt resultat 
vilket främst beror på höga driftkostnader i fonn av vänne och energi samt inköp av 
entreprenader och material. 

Under år 2014 planeras investeringar inom den skattefinansierade verksamheten för 
151, l mkr, av dessa har 82,8 mkr förbrukats. Ett flertal av projekt är i planerings- och 
upphandlingsfasen och kommer därmed att genomföras de närmsta månaderna. Prognosen för 
året är att investeringsmedel motsvarande 14 mkr inte kommer att förbrukas då Örnen 
projektet kommer att lyfta dessa belopp under 2015. Prognosen för projektet är enligt budget. 

Totalt sett prognostiseras de skattefinansierade verksamiletema få ett negativt resultat om 
1,2 mkr vid årets slut. Prognosen bygger emellertid på att förvaltningen genomför ett antal 
åtgärder som bidrar till att kostnadema hålls nere, dock tilills ingen möjlighet att bespma 
verksamheterna kostnaden för Trafikverkets bidrag. 

De avdelningar som har ett ekonomiskt bekymmersamt läge är framfårallt gatuavdelningen 
och fastighetsavdelningen (fastighetsförvaltningen). På såväl drift- som underhållssidan har 
förvaltningen små ingående marginaler vilket iMebär att fårändrade behov och volymer samt 
oförutsedda händelser får stor genomslagskraft. 

Med hänsyn till att kostnaderna inom flera verksamheter ligger högt är åtgärder nödvändiga. 
Fastighetsavdelningen har seden i våras varit tvungna att dra ner på fastighetsunderhållet får 
att klara av de ökade driftkostnadema. En allmän återhållsamhet gäller får alla förvaltningens 
avdelningar! 

3.1.5 Medarbetare 

För att hålla nere sjukfrånvaron och uppmuntra en sund livsstil är förvaltningens 
hälsoinspiratörer en viktig resurs. Under året hm det dock varit få inspiratörer och det har 
varit svåli att rekrytera nya inspiratörer. Trots det har ett par föreläsningar för att inspirera till 
eget ansvar får hälsan genomförts. 

Förvaltningen är idag en organisation med hög teknisk kompetens och en stor andel av de 
anställda har redan gått på någon fonn av kompetensutveckling inom sitt arbetsområde. Att 
den enskilda medarbetaren erbjuds möjligheter till vidareutveckling är en viktig del får att 
verksamheten ska fungera. 

3.1.6 Process 

Kvalitetssäkring av nämndens beslutsunderlag är betydelsefult får att konelcta och 
välgrundade beslut ska kunna fattas. En del i detta är att de regler som filills för beredning och 
ärendehantering efterlevs. Arbetet med detta behöver intensifieras för att få en effelctivare och 
säkrare ärendehantering 

Under våren avslutades arbetet med upprättande arbetet med arkivplanen. Detta tillsammans 
med en påbö1jad översyn av nämndsprocessen är viktiga bitar i en effektiv administration. 

Under våren startades ko11ll1lunens medborgarkontor upp för att ge medborgarna en väg in till 
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kommunens verksamheter. Medborgarkontoret bör i framtiden kunna medverka till en 
effektivare administration inom förvaltningen. 

Utöver samverkan och kvalitetssäkring av beslutsunderlag ligger optimalt lokalutnyttjande 
inom förvaltningens processperspektiv. Möjligheten för förvaltningens hyresgäster att säga 
upp delar av lokaler ställer stora krav på fastighetsfårvaltningen att snabbt kunna ställa om 
och fi1ma nya vägar som kan generera intäkter/sänka kostnaderna. Ett första steg i att optimera 
lokalutnyttjandet kommer att vara utvecklandet av enlokalförsö1jningsplan. Ett första utkast 
tilllokalförsö1jningsplan har tagits fram och kmmner att vara klar under hösten. 

4 Sammanfattning 

Inom samhällsbyggnadsförvaltningens skattefinansierade verksamheter bedöms styrkortets 
fem perspektiv vara ur balans. Balansen är dålig då åtgärder behöver genomfåras inom 
ekonomiperspektivet Dessa åtgärder, som är nödvändiga för att få ekonomin i balans, 
kollll11er spegla av sig på övriga perspektiv och det kommer bli allt svårare att bl.a. uppnå en 
välfungerande infl·astruktur samt undvika kapitalförstörelse inom fastighetsverksamheten. 

Att ställa de olika perspektiven i relation till varandra är oerhört viktigt och fårvaltningen har i 
det här läget gjort bedömningen att bäst helhetsbalans uppnås om kvalitets- och 
utförandenivån sänks så att ekonomin i sin tur kan fårbättras. 

5 Framtid 

De närmaste åren kommer och måste präglas av den höga lånenivå som kommunen dragit på 
sig som en följd av byggnationen av Örnen och AMB. Det innebär att investeringsnivåema 
kommer ligga långt under behoven för att upprätthålla ett tillfredställande underhåll på 
fastigheter och infrastruktur. Framöver konuner det därför vara oerhö1t viktigt med en bra 
ekonomistyrning så att förvaltningen får en så optimal användning av sina medel som möjligt. 

Det kommer bara vara möjligt att göra det absolut mest nödvändiga underhåll inom gator, VA 
och fastighet. Dessa är verksamheter som då bör prioriteras i underhållsväg. 

Att optimera lokalförsäljningen är en process som kommer att fortsätta som en följd av 
möjligheten får skola och omsorg att säga upp delar av en lokal. Möjligheten till uppsägning 
är ett mycket viktigt redskap i att få en så ekonomisk fastighetsanvändning som möjligt och 
förvaltningen kommer tillsammans med Tingsrydsbostäder få arbeta intensivt får att nå dit i 
framtiden. Ett första steg konuner att bli att fårdigställa en lokalförsö1jningsplan. I arbetet 
ligger också att ta fram vilka lokaler som respektive hyresgäst använder och sedan synliggöra 
kostnadema för detta. 
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