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Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen gav i april månad 2014 kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för en 
långsiktig och hållbar ekonomi i Tingsryds kommun. Resultatet av uppdraget presenteras i denna slutrapport. 
 
Bakgrunden till uppdraget kan sammanfattas med att kombinationen av förhållandevis hög investeringstakt och 
ökad låneskuld, krympande resultatnivå med budgetunderskott i verksamheten och beroende av 
engångsintäkter (bl a AFA-pengar) samt en långvarig befolkningsminskning gör att kommunen inte når upp till 
fullmäktiges mål om en stabil och långsiktigt hållbar verksamhet och ekonomi. För att nå fullmäktiges mål behövs 
bland annat höjd resultatnivå samt minskad investeringsnivå som finansieras med egna pengar istället för lån. 
Arbetet förväntas bland annat leda till att amortering av låneskulden kan påbörjas samt att stabilitet och 
handlingsutrymme för fortsatt god kvalitet och utveckling av kommunen och dess verksamheter kan uppnås. 
 
I slutrapporten föreslås åtta strategiska prioriteringar för en långsiktigt hållbar ekonomi enligt nedan. Inom 
ramen för varje prioritering redovisas möjliga åtgärder samt möjlig fortsatt hantering av respektive åtgärd. För 
flertalet av de möjliga åtgärderna föreslås fördjupad utredning innan slutligt politiskt ställningstagande görs. I 
några fall föreslås politiskt ställningstagande i samband med beslut om budget 2016. 
 
Politiken förväntas under våren 2015 ta ställning till de strategiska prioriteringarna samt den fortsatta 
hanteringen av de redovisade möjliga åtgärderna. Politiken äger då även frågan om omfattning och former för 
medborgardialog. 
 

Genomföra åtgärder 
 

1. Genomföra strukturella förändringar i verksamheten med utgångspunkt ifrån att bibehållen eller höjd 
verksamhetskvalitet ska gå före geografi och lokaler. Perspektiv på kommunal service och verksamhet 
föreslås ske utifrån tre geografiska områden i kommunen. Möjliga åtgärder redovisas för: bibliotek, 
grundskola, äldreomsorg, idrotts- och badanläggningar, kostverksamhet, fritidsgårdar, samlingslokaler och 
kollektivtrafik. 
 
2. Minska kommunkoncernens tillgångar, lokaler och investeringar. Möjliga åtgärder redovisas bland annat 
för: fastigheter som inte är verksamhetslokaler, industrifastigheter, maskiner, skog, egna verksamhetslokaler 
och hyrda lokaler. 
 
3. Avgränsa det kommunala uppdraget genom att upphöra med eller sänka ambitionsnivån för frivillig 
verksamhet. Möjliga åtgärder redovisas bland annat för: bidrag och sponsring, enskilda vägar och privata 
utfartsvägar, musik- och kulturskola, vårdnadsbidrag och familjedaghem samt pedagogiska måltider. 
 
4. Anpassa ambitionsnivå och/eller kostnader till riksgenomsnittet samt i övrigt genomföra 
kostnadsbesparande åtgärder. Möjliga åtgärder för anpassning av ambition- och/eller kostnadsnivå 
redovisas för: vuxenutbildning, politisk verksamhet, räddningstjänst, fritidshem, förskola och gymnasieskola. 
Möjliga kostnadsbesparande åtgärder redovisas bland annat för: ekonomisk styrning, städ, taxor, 
undervisningstid och bilar. 
 
Fokusområden 
 

5. Tydlig priortering av investeringar/underhåll: energisparåtgärder, investeringar inom vatten- och avlopp 
samt underhåll av fastigheter och gator. 
 
6. Tydliga externa fokusområden: skapa fler bostäder, resurser för utveckling, fokus på barn och unga, 
förebyggande arbete, fortsatt bredbandsutbyggnad samt få ut bästa nytta av gjorda investeringar. 
 
7. Tydliga interna fokusområden: samverkan med andra, e-tjänster och it-stöd, inköp och upphandling, 
komptens juridik och personalekonomi samt verksamhetsutveckling genom EU-samverkan och EU-
finansiering. 
 
Framtid 
 

8. Hållbar ekonomi prioriteras före kostnadshöjande kvalitets- och ambitionsökningar i kärnverksamhet 
och övrig verksamhet. 

 



 



INLEDNING 
 
Uppdragsbeskrivning 
 
I samband med beslut om ekonomiska arbetsramar för 2015 beslutade kommunstyrelsen 2014-04-14 §75:  
 
”att uppdra åt kommunchefen att inleda arbete med att ta fram förslag till åtgärder för en långsiktig och 
hållbar ekonomi inför beslut om budget 2016 i syfte att skapa erforderliga marginaler och handlingsutrymmen i 
verksamheterna. Detta innebär krav på effektiviseringar och rationaliseringar i de olika verksamheterna och 
kan eventuellt kräva inskränkningar, sänkning av ambitions- och kvalitetsnivåer samt nedläggning av vissa 
delar av verksamheterna. Slutrapport i denna del ska lämnas senast i januari 2015” 
 
Utifrån uppdraget har en uppdragsbeskrivning (inklusive detaljerad tidsplan) fastställts, se bilaga 9.1. 
Arbetsgrupp för uppdraget har varit kommunens centrala chefsgrupp, som består av kommunchef, 
förvaltningschefer, VD:ar i de kommunala bolagen, räddningschef samt avdelningschefer på 
kommunledningsförvaltningen. Politisk styrgrupp för arbetet har varit kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Bakgrund till uppdraget 
 
Kommunens resultaträkning har under flera av de senaste åren varit beroende av intäkter av engångskaraktär (i 
form av återbetalda sjukförsäkringspremier och skatter samt tillfälliga konjunkturstöd från regeringen) för att 
klara fullmäktiges resultatmål samt balanskravet enligt kommunallagen. Både för år 2014 och budgetåren 
2015-2017 ser de totala marginalerna ut att bli fortsatt mycket små eller obefintliga.  
 
I diagrammet nedan visas kommunens redovisade resultat från år 2007 och framåt. De blå staplarna visar det 
redovisade resultatet (i mkr), medan de röda staplarna visar resultatet (i mkr) exklusive engångsintäkter. De två 
svarta linjerna visar resultatnivå för 1 respektive 2 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag. 2 procent av 
skatteintäkter och utjämning brukar ses som god ekonomisk hushållning för kommunsektorn som helhet. 
 

 
Blå stapel = redovisat resultat i mkr (2014 avser prognos hösten 2014, 2015 avser fastställd budget) 
Röd stapel = resultat exklusive engångsintäkter i mkr (2014 avser prognos hösten 2014, 2015 avser fastställd budget) 

 
Utvecklingen de senaste åren har också inneburit växande underskott i nämndernas verksamhetsbudgetar. 
Senaste gången nämndernas budgetar var i balans totalt sett var 2009. För 2013 uppgick nämndernas 
sammanlagda underskott mot budgeten till ca -12 mkr och prognosen för år 2014 låg i delårsrapporten på 
nästan samma nivå. Budget 2015 förutsätter att samtliga nämndsbudgetar är i balans. 
 
Nämndernas resultat i förhållande till budget under de senaste åren redovisas i nedanstående tabell. 
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Budgetavvikelse nämnder
mkr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 P 2014 B 2015

Kommunstyrelsen (KLF) 1,9 2,6 3,0 2,5 3,3 1,6 1,9 1,4 0,0
Samhällsbyggnadsnämnd* 3,2 -3,6 -0,3 -4,1 -4,9 -1,6 -1,5 -1,2 0,0
Kultur- och fritidsnämnd -0,3 0,5 0,0 -0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0
Barn- och utbildningsnämnd 3,2 -0,5 1,6 0,5 -1,8 4,2 2,7 1,4 0,0
Socialnämnd 1,6 -5,5 -1,3 -3,8 -6,0 -11,8 -14,8 -12,3 0,0
Summa nämnder 9,6 -6,5 3,0 -5,0 -9,2 -7,5 -11,6 -10,7 0,0

 
* inkl Tekn förvaltning och Miljö- och byggnämnd 2007-2010 
P = prognos delårsrapport 2 2014, B = fastställd budget 2015 

 
Parallellt med den krympande marginalen i resultaträkningen har under de senaste sju-åtta åren genomförts, 
med kommunens storlek mått mätt, stora investeringar i kommunkoncernen. Investeringarna har i hög grad 
avsett industrifastigheter, verksamhetsfastigheter, bostäder och andra attraktivitetssatsningar1, vilka 
naturligtvis utgör mycket goda tillgångar i det fortsatta arbetet med utvecklingen av kommunen i syfte att bl a 
nå ökad befolkning, sysselsättning, attraktivitet samt ökad eller bibehållen kvalitet och omfattning i 
verksamheten. Finansiering av satsningarna har resulterat i en kraftigt ökad total låneskuld. Den totala 
låneskulden i kommunkoncernen var 360 mkr år 2007 och beräknas uppgå till drygt 800 mkr år 2015.  
 
Låneskulden och dess utveckling sedan 2007 visas i nedanstående tabell. 
 

Enl beslut Summa
mkr 2007 2013 2014/2015 2015

Hyresbostäder Tingsrydsbostäder, Kommunhus 189 279 8 287
Industrifastigheter Tufab, Industristiftelsen 61 209 14 223
Bredband och fjärrvärme Teab 28 50 5 55
Kommunen 85 105 150 255
Övrigt Tikab (moderbolag) 0 1 1
Summa låneskuld 363 644 177 821

 
 
Räknat som långfristig skuld i kronor per invånare (kommunkoncern) har kommunen sjunkit från plats 90 bland 
landets kommuner år 2007 till plats 221 år 2013:  
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Markaryd 5 4 4 3 1 1 1
Uppvidinge 54 27 28 29 27 24 21
Ljungby 84 85 147 134 138 133 144
Älmhult 39 71 72 53 79 118 174
Tingsryd 90 147 177 197 217 220 221
Alvesta 259 273 276 264 254 258 257
Växjö 276 214 260 276 278 273 280
Lessebo 279 289 288 289 289 288 287

 
 
Den ökade låneskulden innebär också att kommunen närmar sig den allmänna lånegränsen hos Kommuninvest, 
kommunens huvudsakliga långivare. Den allmänna lånegränsen för Tingsryds kommun uppgår till ca 108 000 kr 
per invånare. År 2015 beräknas kommunens totala låneskuld motsvara ca 104 000 kr per invånare enligt 
Kommuninvests beräkningssätt. Således är det framtida handlingsutrymmet mycket begränsat sett ur detta 
perspektiv. 
 
Kopplat till den höga investeringsnivån sedan 2007 bör också noteras att under motsvarande period (2007-
2013) har kommunens invånarantal minskat med ca -550 personer eller i genomsnitt -79 personer per år:  
 

                                                           
1 En specifikation över de större investeringar som genomförts 2007-2015 redovisas i bilaga 9.2. 
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 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förändring 
2007-2013 

         
Antal invånare 31 dec 12600 12502 12358 12231 12235 12141 12156  
Årets förändring -112 -98 -144 -127 +4 -94 +15 -556 
 
Som framgår i tabellen har en viss förbättring synts under de senaste tre åren. Sett i ett längre perspektiv har 
kommunens invånarantal minskat förhållandevis mycket under lång tid. När kommunen bildades vid ingången 
av år 1971 var antalet invånare 14 982 st, vilket innebär en minskning med ca -2 800 personer (-19%) till och 
med år 2013. År 1950 var antalet invånare i de socknar som idag ingår i kommunen totalt ca 17 600 personer. 
 
Kombinationen av ovanstående försvagning av både resultat- och balansräkning, tillsammans med en, om än 
något förbättrad under de senaste åren, långvarig befolkningsminskning har lett till bedömningen att åtgärder 
måste genomföras för att säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet och ekonomi i kommunen. Det är tydligt 
att en fortsatt hög investeringstakt med lånefinansiering och fortsatt krympande resultatnivå och ökande 
underskott i verksamhetsbudgeterna inte är förenligt med ambitionen om en långsiktigt hållbar verksamhet 
och ekonomi. Genom att i tid ta ansvar för den långsiktiga verksamheten och ekonomin finns goda 
förutsättningar att genomföra genomtänkta och långsiktigt hållbara förändringar för att därmed också kunna 
undvika akuta och kortsiktiga åtgärder för att tillfälligt rädda ekonomin. 
 
Mot denna bakgrund fastställde kommunfullmäktige i november 2013 riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
(se bilaga 9.3). I riktlinjerna har fastställts att Tingsryds kommun ska vara en kommun med en stabil och 
långsiktigt hållbar ekonomi och att nästa generation invånare i Tingsryds kommun inte ska få sämre 
förutsättningar än vad vi har idag. I de långsiktiga finansiella målen har fastställts att resultatnivån ska höjas 
och investeringsnivån sänkas för att möjliggöra påbörjande av amortering av låneskulden.  
 
Mål med arbetet 
 
Det övergripande målet med arbetet inom uppdraget är att fullmäktiges långsiktiga mål om god ekonomisk 
hushållning ska kunna uppfyllas för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi i kommunen.  
 
Ett annat viktigt mål med arbetet är att få balans och därmed handlingsutrymme och arbetsro i nämndernas 
verksamhetsbudgetar. En långvarig situation med budgetunderskott, resursbrist och besparingsarbete ger i det 
långa perspektivet negativa effekter för verksamhetens kvalitet för både personal och medborgare/brukare, 
bland annat genom att kortsiktiga åtgärder i denna situation ofta måste gå före de egentligen nödvändiga 
långsiktiga åtgärderna. 
 
För att nå målen är det av stor vikt att ambitionsnivån i verksamheterna anpassas till resurserna samt att 
strukturella förändringar genomförs i verksamheten för att kunna bibehålla eller i vissa fall t o m höja kvaliteten 
i den kvarvarande verksamheten. 
 
Bedömningen görs att resultatet av arbetet bör motsvara en minskning av nettokostnaderna (sänkta 
kostnader och/eller höjda intäkter) i storleksordningen 20-25 mkr i årliga nettokostnader för att målet om en 
långsiktig hållbar ekonomi och verksamhet ska kunna uppnås. Därutöver behöver kapital frigöras för 
amortering av låneskulden samt en anpassning av den årliga investeringsnivån för att möjliggöra årliga 
amorteringar och genomförande av de högst prioriterade investeringarna i framtiden. 
 
Syfte och utgångspunkter 
 
Arbetsgruppens arbete har genomförts utifrån en genomlysning av samtliga verksamheter i kommunens 
förvaltningar och företag. Resultatet av arbetsgruppens arbete och diskussioner redovisas i denna slutrapport.  
 
Syftet med rapporten är att visa på möjliga åtgärder för att nå en långsiktig och hållbar ekonomi i Tingsryds 
kommun. Det är viktigt att påpeka att analysen således inte är ett förslag till åtgärder, utan ett underlag för det 
fortsatta arbetet som ska visa på möjliga åtgärder för en långsiktigt hållbar ekonomi. Samtliga förslag till 
möjliga åtgärder som redovisas i rapporten har av arbetsgruppen bedömts som möjliga att genomföra. 
Grunden för arbetsgruppens genomlysning av verksamheten har varit att visa på möjliga åtgärder för att 
minska nettokostnaderna, vilket innebär ökade intäkter eller sänkta kostnader i verksamheten. Frågan om 
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eventuell skattehöjning som en delfinansiering har ej beaktats i analysen, då det ses som en rent politiskt fråga 
som kommer att behandlas i politiken längre fram i processen i samband med framtida budgetbeslut. 
 
Viktiga utgångspunkter i arbetsgruppens arbete har bland annat varit 

• kostnadsjämförelser med andra kommuner, d v s fokus på verksamheter där vi har högre kostnader än 
andra kommuner 

• fokus på frivilliga verksamheter/kostnader, d v s verksamheter och kostnader som inte är lagstadgade 
• fokus på verksamheter där vi idag har högre ambitionsnivåer än vad lagstiftningen kräver eller än vad 

andra kommuner har 
• ett helhetsperspektiv på kommunens verksamheter inklusive den verksamhet som bedrivs i 

företagsform  
• att ”alla stenar ska vridas och vändas på”, d v s alla tänkbara alternativ ska lyftas upp för diskussion, 

stort som smått. Inga ”heliga kor” ska finnas. 
 
Arbetsgång och arbetsmetod 
 
Viktiga bakgrundsfakta och kompletterande information har i arbetsgruppens analysarbete varit bl a: 
omvärldsanalys, befolkningsutveckling, bakgrund till uppdraget, nyckeltal och jämförelser, aktuellt läge i 
verksamhet (måluppfyllelse) och ekonomi samt kommunens Vision 2030 med tillhörande målsättningar. Delar 
av materialet redovisas i bilaga 9.5-7.  
 
Centrala chefsgruppen har under perioden maj-september genomfört övergripande diskussioner och 
genomlysning av verksamheterna i samtliga förvaltningar och bolag. Vid diskussionerna har möjliga åtgärder 
noterats för fortsatt hantering i kommande arbete och diskussioner. De framtagna möjliga åtgärderna har i det 
löpande arbetet redovisats och diskuterats i alfabetisk ordning utifrån rubriksättning/verksamhet. Nivån på de 
möjliga åtgärderna har varit blandad, d v s både stort och smått har redovisats utan inbördes rangordning. 
Syftet med denna hantering har varit att utgå från helhetsperspektivet och inte nämndsperspektiv eller 
motsvarande samt att undvika prioritering eller rangordning av åtgärder i ett tidigt skede i processen. 
 
I slutet av september gjordes en muntlig redogörelse för den politiska styrgruppen avseende arbetsgruppens 
dittillsvarande arbete och i början av oktober gavs även samma muntliga information till gruppledarna i 
fullmäktigepartierna.  
 
I början av oktober har de av arbetsgruppen framtagna möjliga åtgärderna redovisats och diskuterats med 
kommunens samtliga arbetsledare. Arbetsledarna har även tagit del av omvärldsanalys och bakgrund till 
uppdraget samt fått i uppdrag att under oktober och november redovisa bakgrunden till uppdraget (d v s inte 
de framtagna möjliga åtgärderna) med sina medarbetare.  
 
Information om uppdraget, tidsplan och bakgrunden till uppdraget har löpande givits även till andra 
intressenter under arbetets gång, t ex utvecklingsråd, företagarfrukost, partigrupper och media. Informationen 
har inte rört framtagna möjliga åtgärder. MBL-förhandling om uppdraget har hållits 2014-10-13 enligt §11 MBL. 
 
Under perioden oktober till januari har arbetsgruppens arbete och diskussioner fortsatt, vilket mynnat ut i 
denna slutrapport.  
 
Redovisning av möjliga åtgärder - slutrapport 
 
Slutresultatet av arbetsgruppens arbete har kommit att landa i åtta strategiska prioriteringar för en långsiktigt 
hållbar ekonomi, vilka delats in i åtgärder att genomföra, fokusområden samt framtid. Inom ramen för varje 
föreslagen strategisk prioritering redovisas olika möjliga åtgärder för långsiktig hållbarhet samt möjlig fortsatt 
hantering för respektive åtgärd.  
 
Den föreslagna möjliga fortsatta hanteringen för respektive åtgärd är i flertalet fall baserad på 
utredningsuppdrag eller motsvarande med tillhörande förslag till formulering och tidsplan. I några fall redovisas 
beslut i budget 2016 som möjlig fortsatt hantering. De föreslagna utredningsuppdragen är nästan uteslutande 
ställda till kommunchefen, vilken i sin tur kommer att delegera uppdragen vidare inom 
tjänstemannaorganisationen. 
 
De jämförelsetal/nyckeltal som används i rapporten är, om inget annat anges, hämtade från kommun- och 
landstingsdatabasen (kolada.se). Till övervägande del presenteras jämförelsetalen som ranking mellan landets 
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290 kommuner. Låga kostnader eller bra värde ger bra ranking (d v s från plats 1 och nedåt), medan höga 
kostnader eller dåligt värde ger dålig ranking (d v s från plats 290 och uppåt). Mediankommunen har således 
rankning 145. En sammanställning över de jämförelsetal/nyckeltal som redovisas i rapporten finns i bilaga 9.4. 
 
Arbetsgruppens genomlysning av verksamheterna har omfattat fler verksamheter och möjliga åtgärder än de 
som redovisas i denna slutrapport. Successivt under arbetet har priorteringar och bedömningar gjorts vilka 
möjliga åtgärder som är mer eller mindre lämpliga att gå vidare med. Verksamhetsområden och möjliga 
åtgärder som diskuterats under arbetet men som inte kommit med i den slutliga rapporten redovisas i bilaga 
9.8. 
 
Fortsatt hantering av ärendet 
 
Enligt den justerade tidsplanen överlämnas slutrapporten till kommunstyrelsen vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 9 februari 2015. Därefter vidtar politisk behandling av ärendet. Politiken förväntas under 
våren ta ställning till de föreslagna strategiska prioriteringarna samt den fortsatta hanteringen av respektive 
redovisad möjlig åtgärd. Detta kan komma att innebära att vissa områden/åtgärder beslutas att utredas vidare 
och andra inte, medan andra områden/åtgärder kan bli aktuella för slutligt politiskt ställningstagande i 
samband med budgetprocessen inför budget 2016 eller senare.  Den politiska debatten startar således när 
slutrapporten lämnats till kommunstyrelsen i februari månad 2015. Politiken äger då också frågan om 
omfattning och former för medborgardialog. 
 
De förväntade kostnadsminskningar som de slutliga politiska besluten successivt kommer att leda till föreslås 
att hanteras i ett särskilt budgetanslag inom ramen för den ordinarie budgeten.  På så sätt ges förutsättningar 
för uppföljning av förväntade och verkliga kostnadsminskningar samt möjlighet att, när målen om god 
ekonomisk hushållning har uppnåtts, även tillföra medel till verksamheterna utifrån politiska prioriteringar för 
att bland annat nå budgetbalans hos nämnderna samt på sikt tillföra resurser i verksamheterna. 
 
Regelbunden uppföljning av möjliga och beslutade åtgärder bör ske i kommunstyrelsen under hela innevarande 
mandatperiod. 
 
När rapporten överlämnats till kommunstyrelsen i februari månad äger politiken frågan om den fortsatta 
beslutsgången i ärendet. Rapporten har skrivits med utgångspunkt ifrån att beslut om fortsatt hantering av de 
olika möjliga åtgärderna sker vid ett och samma tillfälle. 
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Åtta strategiska prioriteringar för en långsiktigt hållbar ekonomi 
 
Arbetsgruppen föreslår åtta strategiska prioriteringar för en långsiktigt hållbar ekonomi enligt nedan. I 
efterföljande del av rapporten redovisas möjliga åtgärder inom respektive strategisk prioritering samt möjlig 
fortsatt hantering av respektive åtgärd (bilaga 1-8). 
 
Föreslagna möjliga åtgärder baseras på ett långsiktigt perspektiv, d v s åtgärder som kan möjliggöra en 
långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet i Tingsryds kommun. De strategiska prioriteringarna har delats in i  

• genomföra åtgärder 
• fokusområden 
• framtid 

 
 
Genomföra åtgärder 
 
  
1. Genomföra strukturella förändringar i verksamheten med utgångspunkt ifrån att 
bibehållen eller höjd verksamhetskvalitet ska gå före geografi och lokaler 
  

Sammanfattning möjliga åtgärder: Genomföra strukturella förändringar i verksamheten 
utifrån perspektiv på kommunal service och verksamhet i tre geografiska områden. 
Fördjupad utredning föreslås avseende verksamhetsområdena bibliotek, grundskola, 
äldreomsorg, idrotts- och badanläggningar, kostverksamhet, fritidsgårdar, 
samlingslokaler och kollektivtrafik. Förslaget innebär att verksamhetsområdena hanteras 
i en och samma utredning. Läs mer i bilaga 1. 
 

2. Minska kommunkoncernens tillgångar, lokaler och investeringar 
  

Sammanfattning möjliga åtgärder: Försäljning av tillgångar (i första hand fastigheter) 
samt effektivare utnyttjande av bl a lokaler och maskiner. Detta möjliggör minskad 
låneskuld, minskade framtida investeringar och underhåll samt minskade driftskostnader, 
vilket i sin tur skapar ökat handlingsutrymme för framtiden. Förslagen rör bl a 
industrifastigheter, maskiner, skog, egna verksamhetslokaler och hyrda lokaler. Föreslås 
uppdrag, beslut och utredningar enligt bilaga 2. 
 

3. Avgränsa det kommunala uppdraget genom att upphöra med eller sänka ambitionsnivån 
för frivillig verksamhet 
  

Sammanfattning möjliga åtgärder: Kommunen bedriver ett antal frivilliga verksamheter 
(d v s ej obligatoriska enligt lagstiftning) som kan upphöra eller få sänkt ambitionsnivå. 
Förslagen rör bl a bidrag och sponsring, enskilda vägar och privata utfartsvägar, musik- 
och kulturskola, vårdnadsbidrag och familjedaghem samt pedagogiska måltider. Föreslås 
uppdrag, beslut och utredningar enligt bilaga 3. 
 

4. Anpassa ambitionsnivå och/eller kostnader till riksgenomsnittet samt i övrigt genomföra 
kostnadsbesparande åtgärder 
  

Sammanfattning möjliga åtgärder: Inom några verksamheter har kommunen högre 
ambitionsnivå och/eller högre kostnader än riksgenomsnittet (några av dem ingår i pkt 1 
medan övriga hanteras här i pkt 4). Möjligheter finns att anpassa ambitions- och/eller 
kostnadsnivå till rikssnittet inom verksamheterna vuxenutbildning, politisk verksamhet, 
räddningstjänst, fritids, förskola och gymnasieskola. Inom ramen för pkt 4 föreslås även 
övriga möjliga kostnadsbesparande åtgärder. Dessa rör bl a ekonomisk styrning, städ, 
taxor, undervisningstid och bilar. Föreslås uppdrag, beslut och utredningar enligt bilaga 4. 
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Fokusområden 

 
5. Tydlig prioritering av investeringar/underhåll 
  

Sammanfattning möjliga åtgärder: Kommunens investerings- och driftbudgetutrymme är 
begränsat. Inom ramen för befintligt utrymme bör hög prioritet ges till underhåll av våra 
befintliga tillångar samt investeringar som relativt snabbt bidrar till sänkta 
driftskostnader. Konsekvensen blir att lägre prioritet måste ges till investeringar i 
utvecklings- och attraktivitetssyfte. Föreslås att tydlig prioritet ges till energisparåtgärder, 
investeringar inom VA (verk och ledningsnät vatten och avlopp) samt underhåll av 
befintliga fastigheter och kommunala gator. Se bilaga 5. 
 

6. Tydliga externa fokusområden 
  

Sammanfattning möjliga åtgärder: Som möjliga och lämpliga fokusområden i det 
strategiska externa utvecklingsarbetet föreslås: skapa fler bostäder, resurser för 
utveckling, fokus på barn och unga, förebyggande arbete, fortsatt bredbandsutbyggnad 
samt få ut bästa nytta av gjorda investeringar. Föreslås uppdrag, utredningar och 
prioriteringar enligt bilaga 6. 
 

7. Tydliga interna fokusområden 
  

Sammanfattning möjliga åtgärder: Som möjliga och lämpliga fokusområden i det 
strategiska interna utvecklingsarbetet föreslås: samverkan med andra, e-tjänster, it-stöd, 
inköp och upphandling, kompetens juridik och personalekonomi samt EU-verksamhet. 
Föreslås uppdrag, utredningar och prioriteringar enligt bilaga 7. 
 

 
Framtid 
 
 
8. Hållbar ekonomi prioriteras före kostnadshöjande kvalitets- och ambitionsökningar i 
kärnverksamhet och övrig verksamhet. 
  

Sammanfattning möjliga åtgärder: Kostnadshöjande kvalitets- och ambitionshöjningar 
inom kärnverksamhet och övrig verksamhet kan prioriteras först när mål om god 
ekonomisk hushållning har uppnåtts. Se bilaga 8. 
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BILAGA 1  
 
 
1. Genomföra strukturella förändringar i verksamheten med utgångspunkt ifrån att bibehållen eller 
höjd verksamhetskvalitet ska gå före geografi och lokaler 
 
Sammanfattning möjliga åtgärder: Genomföra strukturella förändringar i verksamheten utifrån perspektiv på kommunal service 
och verksamhet i tre geografiska områden. Fördjupad utredning föreslås avseende verksamhetsområdena bibliotek, grundskola, 
äldreomsorg, idrotts- och badanläggningar, kostverksamhet, fritidsgårdar, samlingslokaler och kollektivtrafik. Förslaget innebär 
att verksamhetsområdena hanteras i en och samma utredning.  
 

 
Bakgrund 
 
Den långvariga och historiska befolkningsminskningen i kommunen påverkar förutsättningarna för vilken 
omfattning och kvalitet i verksamhet och kommunal service som är möjlig att ha med en långsiktigt hållbar 
ekonomi. Nuvarande ”infrastruktur” för den kommunala verksamheten och servicen är i många delar uppbyggd 
efter en större befolkning än vad som är fallet idag. För att nå en långsiktigt hållbar ekonomi är det därför av 
stor vikt att ambitionsnivån för verksamheternas omfattning kan anpassas till befintliga resurser och 
befolkningsunderlag, vilket innebär att strukturella förändringar i verksamheten behöver genomföras.  
 
Som perspektiv på dessa frågor används ofta de sju socknar/kommundelar som bildade Tingsryds kommun vid 
kommunsammanslagningen 1971, då antalet invånare var knappt 15 000 st (idag ca 12 150). Befolknings-
förändringen mellan åren 1975-2013 i respektive socken samt totalt redovisas i nedanstående tabell. 
 
 1975 1980 1990 2000 2010 2013 Förändring 

1975-2013 
        
Almundsryd 3005 2998 2809 2501 2301 2179 -826   (-27%) 
Linneryd 1350 1345 1255 1199 1081 1031 -319   (-24%) 
Södra Sandsjö 1509 1457 1440 1227 1100 1050 -459   (-30%) 
Tingsås 3474 3563 3634 3766 3652 3648 +174   (+5%) 
Urshult 2407 2318 2203 1959 1784 1798 -609   (-25%) 
Väckelsång 1471 1695 1790 1752 1534 1591 +120   (+8%) 
Älmeboda 1495 1406 1272 1080 904 859 -636   (-43%) 
Summa 14711 14782 14403 13484 12356 12156 -2555   (-17%) 
        
 
Avstånd och körtider (med bil) mellan kommunens större orter redovisas nedan. Avstånd och körtider är 
hämtade från eniro.se. 
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Förslag till perspektiv och ambitionsnivå 
 
Arbetsgruppen föreslår att perspektiv på kommunal service och verksamhet delas i tre geografiska områden i 
kommunen (östra, västra, mitten) enligt nedan. De geografiska gränserna bör ej vara skarpa och exakt 
definierade, utan bör kunna variera utifrån olika frågor och verksamheter (se de båda mindre områdena mellan 
de tre större områdena).  
 

 
 
Kommunens ambitionsnivå avseende verksamhetens omfattning bör kopplas till perspektivet. Följande 
ambitionsnivåer föreslås utifrån vad som bedöms långsiktigt ekonomiskt hållbart: 
 
I respektive område bör finnas: förskola, grundskola F-6, äldreboende, hemtjänst, brandstation/värn, 
samlingslokal, återvinningscentral, fritidsgård, idrottshall, idrottsanläggning, industrimark, hyresbostäder. 
 
I kommunen som helhet bör finnas: grundskola åk 7-9, gymnasieskola, simhall, ishall, folkbibliotek, 
medborgarkontor, vuxenutbildning/sfi 
 
I den fortsatta delen av bilaga 1 följer möjliga åtgärder inom ramen för föreslaget perspektiv om tre 
geografiska områden. Förslagen utgår ifrån långsiktig ekonomisk hållbarhet. 
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Möjliga åtgärder 
 
1.1 Biblioteksverksamhet 
 
Kommunen har en hög kostnad för biblioteksverksamheten (plats 274 i landet år 2013, högst i länet). 
Verksamheten har en mycket hög utlåning (2:a i landet), men antalet besök på biblioteken är förhållandevis få. 
Vi har verksamhet på många orter, anpassning till befolkningsminskning har ej skett. Lokalkostnaderna är höga, 
inte minst i förhållande till antalet öppettimmar. På några orter har vi flera bibliotek, t ex i tre stycken i Tingsryd 
(huvudbibliotek, Dackeskolan, Wasaskolan). Räknat som antal kommunala bibliotek per 1000 invånare har 
Tingsryds kommun plats 281 i landet, högst i länet. 
 
Verksamheten sammanfattas i nedanstående tabell. Statistikuppgifterna avser år 2013, medan kostnader avser 
budgeterade kostnader 2014. Antalet elever i grundskolan är avläst 2014-10-15. 
 
 Tingsryd Väckelsång Ryd Urshult Linneryd Rävemåla Konga Totalt 
         
Folkbibliotek         
-antal 1 1 1 1 1 1 1 7 
-öppettimmar per vecka 46,5 10 26 10 10 10 10 122,5 
-antal besök, ca 85000* 7700 14000 4350 6450 3100 3650 124250* 
-antal lån 52000 11000 14000 12000 16000 8000 9000 122000 
-total kostnad, tkr 3425 314 1285 564 290 316 434 6628 
-varav lokalkostnad, tkr 1200 36 520 300 38 120 220 2434 
         
Skolbibliotek 2 Integrerat Integrerat 1 Integrerat Integrerat Integrerat  
-antal elever grundskola 598 127 174 118 87 19 40 1163 
-antal elever gy-skola, ca 340**       340** 
-total kostnad, tkr 537  71 25    633 
* inklusive turistbyrån 
** inklusive AMB 

 
I bibliotekslagen anges att varje kommun ska ha folkbibliotek och att dessa ska vara tillgängliga för alla och vara 
anpassade till användarnas behov. Det finns således inga krav på att ha mer än ett folkbibliotek i kommunen.  I 
skollagen och bibliotekslagen anges att grundskolan och gymnasieskolan (inklusive grundsärskola och 
gymnasiesärskola) ska ha tillgång till skolbibliotek. Det finns således inget krav på att skolbiblioteket ska finnas 
på skolan. 
 
Möjliga åtgärder för långsiktig hållbarhet 
Minskning av biblioteksorganisationen och antalet bibliotek. Fokus på ett huvudbibliotek med god kvalitet och i 
övrigt fokus på möjligheten att låna och hämta ut böcker, t ex biblioteksbuss/bil, beställning via web eller 
lanthandel, självbetjäning samt ökad samordning mellan bibliotek och skolbibliotek. En minskning av 
biblioteksorganisationen och antalet bibliotek bedöms kunna ge en årlig kostnadsminskning om 1,7-3,7 mkr 
beroende på hur stora förändringar som görs. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att ha en biblioteksorganisation med ett eller högst tre 
folkbibliotek. Uppdraget bör utföras i gemensam utredning för de perspektiv och de verksamhetsområden som 
tas upp i bilaga 1. 
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1.2 Grundskola 
 
Tingsryds kommun har höga kostnader för grundskolan (plats 232 i riket år 2013, tredje högst i länet). 
Kostnaden är högre än genomsnittet även om hänsyn tas till strukturella förutsättningar (enligt 
utjämningssystemet). Lärartätheten varierar på olika skolor och totalt sett överstiger den ej rikssnittet. Det är 
således andra kostnader än personalkostnader som är högre än genomsnittet, bl a lokalkostnader. 
 
Antalet invånare i grundskoleåldern har minskat kraftigt under de senaste 10-15 åren:  
 
 Antal invånare 1 januari år  
 
Åldersgrupp 

 
2000 

 
2005 

 
2010 

 
2014 

Förändring 
2000-2014 

7-9 år 540 365 332 342 -198 (-37%) 
10-12 år 556 515 346 372 -184 (-33%) 
13-15 år 523 587 437 367 -156 (-30%) 
Summa 1619 1467 1115 1081 -538 (-33%) 
 
Beslut om förändrad skolorganisation har fattats vid två tillfällen under de senaste två mandatperioderna (år 
2009 och 2012). Besluten har lett till följande förändringar jämfört med före besluten: 

• Nedläggning av högstadie åk 7-9 i Ryd 
• Nedläggning av mellanstadie åk 4-6 i Konga 
• Nedläggning av mellanstadie åk 4-6 i Rävemåla 

 
Befolkningsprognosen visar en stabilisering av antalet invånare i grundskoleåldern, d v s det kommer totalt sett 
att vara relativt oförändrat antal invånare i dessa åldergrupper framöver. 
 
Aktuella årskurser samt antalet elever i de kommunala skolorna visas i nedanstående tabell. Elevantalet är 
avläst 2014-10-15. 
 
Ort Antal elever årskurs (2014-10-15) 
 F-3 4-6 7-9 Totalt 
Tingsryd 167 139 289 598 
Ryd 84 89 - 174 
Urshult 76 42 - 118 
Väckelsång 71 55 - 127 
Linneryd 40 47 - 87 
Rävemåla 19 - - 19 
Konga 40 - - 40 
Summa 497 372 289 1163 
 
För små eller för stora undervisningsgrupper bedöms påverka kvaliteten i verksamheten negativt. Det blir 
varken någon bra lärsituation eller bra social situation för eleverna och inte heller någon bra situation för 
den/de lärare som ska ansvara för undervisningen. Små skolenheter kan innebära svårigheter att rekrytera 
personal. Lärartätheten blir högre på en liten skola, vilket påverkar vilken lärartäthet som kan hållas på de 
större skolorna.  
 
Möjliga åtgärder för långsiktig hållbarhet 
Ytterligare förändring av skolorganisationen genom minskning av antalet skolor. Om skolorganisationen 
minskas med 1-2 skolor bedöms den årliga kostnaden kunna minskas med minst 1-2 mkr. Därutöver uppstår 
långsiktigt minskat underhåll och minskade framtida investeringar på byggnaderna. En förändring påverkar 
även behov och kostnader för t ex idrottshallar, skolbibliotek och kök (kostorganisation), vilket ytterligare kan 
minska årliga kostnader och framtida investeringar. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att minska skolorganisationen med 1-2 skolor. 
Uppdraget bör utföras i gemensam utredning för de perspektiv och de verksamhetsområden som tas upp i 
bilaga 1. 
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1.3 Äldreomsorg 
 
Tingsryds kommun har låga kostnader för äldreomsorg. Kostnaden är totalt sett lägre än riksgenomsnittet: 
Hemtjänst plats 54 i riket år 2013, lägst i länet. Särskilt boende (exkl lokalkostnader) plats 135 i riket år 2013, 
näst högst i länet. Total kostnad för äldreomsorg med hänsyn till strukturella förutsättningar (enligt 
utjämningssystemet) plats 62 i riket år 2013, lägst i länet. 
 
Kommunen har idag ca 194 platser i särskilt boende, se tabell nedan. Därtill finns ca 10 st korttid- och 
växelvårdsplatser, vilka är fördelade på de olika boendena och kan variera över tid. När Tingsgården ersätts 
med Örnen hösten 2015 innebär det totalt sett en utökning med ca 10 potentiella platser i förhållande till 
dagens antal platser. 
 
Antal platser särskilt boende 
per ort 

Höst 
2014 

Höst 
2015 

Konga - Allhuset 23 23 
Linneryd - Lindegården 22 22 
Ryd - Solängen 34 34 
Rävemåla - Älmegården 24 24 
Tingsryd - Tingsgården 38 - 
Tingsryd - Örnen - 50 
Urshult - Äppelgården 28 28 
Väckelsång - Solhaga 25 25 
Summa särskilt boende 194 206 
Korttid och växelvård, ca 10 10 
Totalt 204 216 
 
Kommunens kostnad för en plats på särskilt boende är ca 600 tkr per år.  Antalet äldre blir enligt prognos inte 
fler förrän år 2025-2030. Den långsiktiga trenden är att hemtjänst ökar i förhållande till särskilt boende. Ett 
äldreboende bör ha minst 30-35 platser för att kunna bedrivas effektivt. Hemtjänsten bedrivs idag i sju 
områden. 
 
Behovet av antalet platser på särskilt boende har minskat under senare år (dock har synts en ökning under 
hösten 2014). Från och med sen höst 2015 finns en differens mellan behov och befintliga platser. Bedömningen 
är att behovet då är ca 195-200 platser inklusive korttids- och växelvårdsplatser. 
 
Möjliga åtgärder för långsiktig hållbarhet 
Nedläggning av ett äldreboende kan genomföras, vilket är möjligt från och med 2016. Möjlig 
kostnadsminskning bedöms till ca 4-5 mkr per år samt minskade framtida investeringar i form av renovering 
och liknande. Frigjorda lokaler kan utan större investering omvandlas till t ex hyresbostäder eller 
trygghetsboende. Hänsyn bör även tas till lokalernas skick och framtida renoveringsbehov samt övriga åtgärder 
i kommunen, t ex skola, kök, sporthall, bibliotek osv. 
 
Större boenden ger bättre förutsättningar för effektivare äldreomsorg i särskilt boende. Långsiktigt bör 
kommunen planera för att ha 3-4 större äldreboenden (om ca 50 platser vardera), vilket kan baseras på 
perspektivet tre geografiska områden för kommunal verksamhet och service. 
 
Hemtjänsten kan bedrivas i färre och större områden. Om dagens sju hemtjänstområden slås samman och 
bildar tre områden så skapas större möjligheter att anpassa verksamheten över tid då hjälpbehovet varierar i 
området. Större möjligheter finns då att göra effektiv personalplanering, sårbarheten minskar och möjligheten 
att erbjuda brukare hjälp av utbildad och van personal ökar. Dagens kostnad för hemtjänst är ca 34 mkr per år. 
En effektivisering med 2,5% motsvarar 850 tkr per år och 5% motsvarar 1,7 mkr per år. Detta förutsätter att 
antalet utförda hemtjänsttimmar ligger kvar på samma nivå som idag. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att minska antalet äldreboenden med ett äldreboende 
samt organisera hemtjänsten i färre och större områden. Utredningen ska även beröra möjligheten att 
långsiktigt planera för 3-4 större äldreboende i kommunen. Uppdraget bör utföras i gemensam utredning för 
de perspektiv och de verksamhetsområden som tas upp i bilaga 1. 
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1.4 Idrotts- och badanläggningar 
 
Kommunen har höga kostnader för idrotts- och fritidsanläggningar (plats 238 i riket år 2013, högst i länet). 
Anpassning till minskad befolkning/minskade barn- och ungdomskullar har ej skett i alla delar. Beläggningen på 
idrottshallarna har minskat och är totalt sett låg. Det finns totalt sett mycket ytor (idrottshallar, fotbollsplaner 
etc) i förhållande till antalet aktiva. Det finns idag 3 badanläggningar och 8 kommunala badplatser. 
 
Nedanstående tabell ger en överblick över omfattningen i några av verksamheterna. I sammanställningen ingår 
inte häst-, skytte-, fiske- och motoranläggningar samt bowlinghall, ishall, Bollhallen Tingsryd samt Fridafors 
fritidscenter. 
 
 Tingsryd Väckelsång Ryd Urshult Linneryd Rävemåla Konga Övriga Totalt 
Fotbollsplaner          
Gräs, fullstorlek 2 1 1 1* 1 2* 1 1 10 
Gräs, mindre 1 1 1 1*     4 
Grus 1 1 1 1* 1  1  6 
          
Tennisbanor          
Grus 3 1 2    1  7 
Annat, t ex asfalt  2  1* 2 1* 1  7 
          
Idrottshall 1 1 1   1*   4 
Gymnastiksal 1*   1 1  1  4 
          
Badanläggningar          
Inomhus 1    1    2 
Utomhus, bassäng       1  1 
Utomhus, 
kommunal 

1 1 1 2 1 1 1  8 

Utomhus, övriga  1 1 2   1  5 
          
* föreningsägd 

 
Drift av t ex fotbolls-, tennis- och idrotts- och badanläggningar sker i huvudsak av föreningar med driftsbidrag 
från kommunen. Därtill tillkommer underhålls- och investeringsbidrag. Flera föreningar har aviserat svårigheter 
att få driften att gå runt ekonomiskt med dagens bidragsnivåer, både vad gäller drift och investeringar. Det har 
även blivit svårare att engagera ideella krafter för driften av anläggningarna. Idrottshallar och gymnastiksalar 
sköts i huvudsak av kommunen och har löpande underhålls- och investeringsbehov som inte alltid kunnat 
uppfyllas. Kommunen står för större investeringar även för badanläggningarna. Samtliga anläggningar, både 
idrotts- och badanläggningar, kräver löpande underhåll för att hålla fullgod kvalitet. 
 
Underlagen för föreningarnas verksamhet, både barn- och ungdomsverksamhet och vuxenverksamhet, har 
minskat kraftigt i takt med kommunens befolkningsminskning. Samverkan mellan och sammanslagning av 
föreningar för att kunna bedriva verksamhet finns på några håll, t ex inom fotbollen: Tingsryd United (Tingsryd, 
Väckelsång) samt FK Älmeboda Linneryd. Behovet av samverkan för att kunna bedriva verksamhet med god 
kvalitet både på barn- och ungdoms- och vuxensidan bedöms vara fortsatt stort inom kommunen. 
 
Möjliga åtgärder för långsiktig hållbarhet 
Minskning av antal och ytor för idrotts- och fritidsanläggningar samt badanläggningar som en anpassning till 
den förändrade demografin. Koncentration till mindre ytor och färre anläggningar ger möjlighet till minskade 
driftskostnader och minskade framtida underhåll och investeringar, vilket i sin tur ger förutsättningar för ökad 
kvalitet och underhåll för kvarvarande ytor och anläggningar. Behovet av idrotts- och fritidsanläggningar har en 
nära koppling till skolorganisationen. Dialog bör föras med föreningarna avseende långsiktiga förutsättningar 
som t ex befolkningsunderlag, samverkan samt drift och investeringar för anläggningarna. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att minska ytor och antal avseende idrotts-, fritids- och 
badanläggningar. Uppdraget bör utföras i gemensam utredning för de perspektiv och de verksamhetsområden 
som tas upp i bilaga 1. 
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1.5 Kostverksamhet 
 
Den samlade kostverksamheten kostar ca 35 mkr per år, varav ca 18 mkr avser personalkostnader, 9 mkr avser 
livsmedel och 2 mkr avser lokalkostnader. I verksamheten finns 9 st tillagningskök, varav två i skolor och sju i 
äldreboenden. Totalt tillagas ca 2500 lunchportioner per dag, vilket redovisas i nedanstående tabell. 
Antalsuppgifterna avser våren 2014.  
 
 Äldre- 

boende 
Mat- 

distribution 
Omsorg Gäster Skol- 

lunch* 
Förskola* Summa 

        
Solängen, Ryd 35 40     75 
Trojaskolan, Ryd     195 70 265 
Äppelgården, Urshult 30 20 8 10 127 72 267 
Tingsgården, Tingsryd 43 65 12 10  50 180 
Dackeskolan, Tingsryd   15  900 92 1007 
Allhuset, Konga 25 15  40 50 30 160 
Älmegården, Rävemåla 24 10   25 25 84 
Lindegården, Linneryd 23 24  15 95 50 207 
Solhaga, Väckelsång 28 20 15  135 100 298 
Summa 208 194 50 75 1527 489 2543 
        
* pedagogiska måltider ingår i siffrorna.  

 
Utöver lunchportioner produceras även frukost, mellanmål, kvällsmat, fika osv.  
 
De skolor och förskolor som inte har tillagningskök har istället ett s k mottagningskök, dit maten skickas från 
tillagningsköket. Dessa utgörs av: 

• Wasaskolan, Tingsryd 
• Urshultsskolan 
• Väckelsångsskolan 
• Linnerydsskolan 
• Rävemåla skola 
• Förskola, Tingsryd (Junibacken) 
• Förskola, Tingsryd (Myrstacken) 
• Förskola Väckelsång 
• Förskola Linneryd 
• Förskola Rävemåla 
• Förskola Urshult 

 
Förskolorna i Konga, Ryd och Tingsryd (Älvan, Slottet) äter sin lunch i anslutning till respektive tillagningskök. 
 
Möjliga åtgärder för långsiktig hållbarhet 
Antalet kök kan minskas. Varje kök generar fasta driftskostnader, underhållskostnader och investeringar, vilka 
således kan minska om antalet kök kan bli färre. Kostorganisationen och antalet kök är beroende av 
organisation inom skola och omsorg. En minskning av antalet kök hör således nära samman med 
strukturförändringar inom dessa områden. Köket på äldreboendet Örnen kommer att vara det nyaste köket 
och kommer att ha både en viss överkapacitet och den modernaste utrustningen. Därför bör man se över 
möjligheterna att tillverka så mycket mat som möjligt i detta kök för transport till de olika verksamheterna. 
 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att minska antalet kök. Uppdraget bör utföras i 
gemensam utredning för de perspektiv och de verksamhetsområden som tas upp i bilaga 1. 
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1.6 Fritidsgårdsverksamhet 
 
Kommunens kostnad för verksamheten ligger i nivå strax under medel i riket (plats 137 i riket år 2013, tredje 
högst i länet). Kommunen har egen personal i verksamheten i Tingsryd och Ryd. I Tingsryd bedrivs 
fritidsgårdsverksamhet i samverkan med Kulturverkstan (Café KV) via avtal/bidrag från kommunen. I den 
kommunala personalens arbetsuppgifter ingår även arrangemang såsom Skolbalders, skolavslutningar, skoltid 
och ”fältarbete”. På övriga orter (Linneryd, Konga, Väckelsång) drivs verksamheten av föräldraförening, annan 
förening eller kyrkan via avtal/bidrag från kommunen. Fungerande verksamhet är till gagn för barn- och 
utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens verksamhet och kostnader. 
 
En översikt av verksamheten ges i nedanstående tabell. Kostnaderna avser fritidgårdsverksamhet som bedrivs 
efter skoltid/på kvällstid. Siffror för antal besök per öppettillfälle avser hösten 2014. 
 
Ort Öppet 

per vecka, ca 
(dgr/kvällar) 

Besök per 
öppettillfälle, 

ca 

 Kostnader per år (exkl lokalkostnader), tkr 
 Personal Bidrag Övrigt Summa 

        
Tingsryd 4-5 12  250 360 40 650 
Café KV – samverkan KV        
Ryd 2 27  250  35 285 
Kommunens personal        
Linneryd 1 10  - 10  10 
Linneryds Föräldraförening        
Konga 2 10  - 12  12 
Tingsryds Skytteförening        
Väckelsång 2 12  - 188*  188* 
Tingsryds Pastorat        
Summa 11-12 71  500 570 75 1145 
        
* inkl lokal        
 
Verksamheten kan bedrivas på fler eller färre orter. Verksamheten kan även bedrivas i föräldra-/föreningsdrift 
på alla orter och/eller konkurrensutsättas genom fastpris (t ex fast bidrag per barn eller besökare). Det 
sistnämnda skulle kunna gagna verksamhetens öppettider, innehåll och lokala aktörer. Lokaler kan samordnas 
med t ex skolan. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktningen att göra en översyn av organisation, antal och 
driftsformer. Uppdraget bör utföras i gemensam utredning för de perspektiv och de verksamhetsområden som 
tas upp i bilaga 1. 
 

 
1.7 Samlingslokaler 
 
Det finns många samlingslokaler i kommunen som ägs och drivs av föreningar. Kommunen lämnar bidrag för 
bland annat drift, investeringar och aktiviteter till 10 st större lokaler och 6 st mindre lokaler. Den totala 
årskostnaden uppgick 2014 till 790 tkr.  
 
Ort  Förening Bidrag 

2014, tkr 
Större lokaler   
Väckelsång Björkeborgs byggnadsförening 69 
Yxnanäs Byggnadsföreningen Holken 50 
Konga Folkets hus & park i Konga  203 
Linneryd Logen Linneans ek förening 44 
Gäddeviksås Midingsbygdens byggnadsförening 38 
Ryd Ryds folkets hus 78 
Rävemåla Rävemåla bygdegårdsförening 77 
Tingsryd Tingsryds folkpark 43 
Urshult Urshults Parkförening 86 
Vemboö Vemboö bygdegårdsförening 54 
S:a större lokaler  742 
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forts.   
Ort  Förening Bidrag 

2014, tkr 
   
Mindre lokaler   
Kvarnamåla Kvarnmåla fritidsförening 5 
Ulfsryd Ulfsryds gamla skola 3 
Boaryd Boaryds skolas byggnadsförening 7 
Söftestorp Söftestorps skolas byggnadsförening 4 
Björkelund Björkelunds bygdeförening 14 
Bökås-Vrångebo Bökås Vrångebo m fl byggnadsförening 5 
S:a mindre lokaler  38 
   
Totalt  790 
 
Bidrag till samlingslokaler är frivilligt för kommunen, d v s ej tvingande enligt lagstiftning. Lokalerna har löpande 
underhålls- och investeringsbehov för att klara krav och behov för kök, tillgänglighet, teknik etc.  Utöver 
löpande bidrag har kommunen vid några tillfällen lämnat bidrag för större investeringar som offentlig 
medfinansiering av bidrag från Boverket. 
 
Möjliga åtgärder för långsiktig hållbarhet 
Minska bidragen och därmed antalet samlingslokaler med kommunalt bidrag. Färre lokaler ger bättre 
förutsättningar för god kvalitet och ekonomi för kvarvarande lokaler/föreningar. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktningen att minska bidragen till samlingslokaler. Uppdraget 
bör utföras i gemensam utredning för de perspektiv och de verksamhetsområden som tas upp i bilaga 1. 
 
 
 
1.8 Kollektivtrafik 
 
Strukturella förändringar enligt perspektiv i tre områden och pkt 1.1-1.7 ovan förutsätter en väl fungerande 
kollektivtrafik i kommunen, så att en god tillgänglighet till kommunens verksamhet och service kan 
upprätthållas för medborgarna. Kollektivtrafiken hanteras och bekostas från och med 1 januari 2015 av Region 
Kronoberg efter skatteväxling. 
 
Kommunen har idag, som helhet, en förhållandevis väl utbyggd kollektivtrafik inom kommunen, åtminstone 
sett till antalet avgångar. Däremot bedöms tidstabeller kunna utvecklas och anpassas ytterligare efter 
medborgarnas, och inte minst ungdomarnas, behov. 
 
Möjliga åtgärder för långsiktig hållbarhet 
Utveckla kollektivtrafiken inom kommunen i dialog med Region Kronoberg. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktningen att utveckla kollektivtrafiken inom kommunen. 
Uppdraget bör utföras i gemensam utredning för de perspektiv och de verksamhetsområden som tas upp i 
bilaga 1. 
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Sammanfattning bilaga 1 
 
De möjliga åtgärderna bedöms ha en potential att långsiktigt minska de årliga nettokostnaderna med ca 8-14 
mkr beroende på åtgärdernas omfattning. Därutöver kan uppnås bl a minskade framtida investeringar och 
kostnader i form av fastighetsunderhåll m.m. samt förbättrade möjligheter till långsiktigt god kvalitet och 
effektivitet i verksamheterna. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
 
Uppdrag till kommunchefen att genom en fördjupad utredning ta fram åtgärdsförslag med inriktning att inom 
 
biblioteksverksamhet - ha ett eller högst tre bibliotek 
grundskola – minska antalet skolor med 1-2 st 
äldreomsorg – minska antalet äldreboenden med ett äldreboende samt skapa större hemtjänstområden 
idrotts- och badanläggningar – minska för ytor och antal avseende idrotts-, fritids- och badanläggningar  
kostverksamhet – minska antalet kök 
fritidsgårdar – göra en översyn av organisation, antal och driftsformer 
samlingslokaler – minska bidragen 
kollektivtrafik – utveckla kollektivtrafiken inom kommunen 
  
Det är av stor vikt att utredningen genomförs som en samlad utredning, då många av verksamheterna (och 
kostnaderna) hänger ihop och påverkar varandra. Utredningsarbetet bör planeras så att politiskt beslut om 
åtgärder kan fattas senast i samband med beslut om budget 2017. 
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BILAGA 2 
 
 
2. Minska kommunkoncernens tillgångar, lokaler och investeringar  
 
Sammanfattning möjliga åtgärder: Försäljning av tillgångar (i första hand fastigheter) samt effektivare utnyttjande av bl a lokaler 
och maskiner. Detta möjliggör minskad låneskuld, minskade framtida investeringar och underhåll samt minskade driftskostnader, 
vilket i sin tur skapar ökat handlingsutrymme för framtiden. Förslagen rör bl a industrifastigheter, maskiner, skog, egna 
verksamhetslokaler och hyrda lokaler. Föreslås uppdrag, beslut och utredningar enligt nedan. 
 
 
Möjliga åtgärder 
 
2.1 Fastigheter som inte är verksamhetslokaler 
 
Tingsryds kommun äger ett antal fastigheter som inte utgör direkta verksamhetsfastigheter eller liknande, bl a:  

• Ekliden 
• F d järnvägsstation i Tingsryd  
• F d järnvägsstation i Ryd 
• Korrö vandrarhem och restaurang 
• Kurrebo 
• Föreningsstugor/hus, bl a vävstuga, scoutstuga, fiskestuga 

 
Fastigheter som inte är verksamhetslokaler och som inte ägs i exploateringssyfte kan försäljas. Försäljning 
bidrar till avgränsning av det kommunala uppdraget, vilket är angeläget sett till kommunens långsiktiga 
ekonomiska hållbarhet. Den största vinsten vid försäljning är sannolikt att undvika framtida investerings- och 
underhållsbehov, men även sänkta driftskostnader torde kunna uppstå (eventuella reavinster som kan uppstå 
är dock sannolikt marginella). Några av fastigheterna kräver mycket engagemang/arbetstid för kommunen, 
vilken istället skulle kunna användas för arbete med fastigheter som är kopplade till kommunens 
kärnverksamhet. I några fall, t ex för Korrö och Kurrebo, kan kommunens mycket begränsade möjligheter till 
investeringar på fastigheterna vara begränsande för verksamhetens utveckling. 
 
För Kurrebo och Korrö betalar kommunen ut årliga bidrag till om 647 tkr respektive 107 tkr till respektive 
stiftelse för drift och underhåll av fastigheterna. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Uppdrag till kommunchefen att ta fram förslag och beslutsunderlag för försäljning. Uppdraget bör planeras så 
att politiskt beslut om försäljning kan fattas senast vid utgången av 2015. 
 
 
2.2 Industrifastigheter 
 
Innehavet av industrifastigheter har ökat kraftigt under de senaste 7-8 åren och därmed upplåningen i 
Tufab/Industristiftelsen. Flera köp och nybyggen har genomförts, men få försäljningar. Låneskulden uppgår till 
drygt 200 mkr, vilket motsvarar ca en fjärdedel av den totala koncernlåneskulden. Det finns en risk i 
verksamheten. Näringslivet binder genom industrifastigheterna mycket kapital (lån) som påverkar möjligheten 
för andra investeringar (bostäder, verksamhetsfastigheter) eller amortering av låneskulden negativt. 
Investeringarna har genomförts i syfte att skapa eller bevara arbetstillfällen i kommunen. 
 
I Tufab finns ca 11 objekt med i huvudsak en eller ett fåtal hyresgäster i varje objekt. Varje hyresgäst är knuten 
med relativt långa hyresavtal, i något eller några fall med en option där hyresgästen ges en möjlighet att köpa 
fastigheten. Bokfört finns ca 180 mkr i bundet kapital, och i stort sett samma summa som upplånat kapital. 
 
I Industristiftelsen finns ca 9 objekt. Här finns i genomsnitt fler hyresgäster per fastighet och värdena på 
fastigheterna är betydligt lägre. Bokfört värde uppgår till ca 12 mkr och låneskulden uppgår till ca 18 mkr. 
 
Fastigheterna i Tufab kan försäljas i syfte att minska låneskuld och risk. Försäljning är sannolikt mest attraktivt 
som paketförsäljning, vilket ger mervärde för köparen med större antal fastigheter och flera hyresgäster, vilket 
i sin tur ger en större riskspridning. Nuvarande optionsägare måste dock tillfrågas om det finns en vilja eller 
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önskemål om att utnyttja förköpsrätten i befintliga avtal. Försäljning kan även hanteras som en försäljning av 
hela aktiebolaget. Mervärdet av detta ligger i en minskad förvärvskostnad om 7-8 mkr på grund av att det inte 
utgår någon stämpelskatt. 
 
En försäljning av Tufab och dess fastighetsinnehav till annan aktör skulle, om den sker till bokfört värde, 
möjliggöra en minskning av koncernlåneskulden med ca 180 mkr. Åtgärden skulle även sannolikt bidra till 
minskade framtida investeringar i form av ombyggnader o dyl utifrån hyresgästernas behov.  
 
Möjlig fortsatt hantering 
Uppdrag till kommunchefen att utreda och ta fram beslutsunderlag för försäljning av Tufab inklusive dess 
fastighetsinnehav. Uppdraget bör planeras så att försäljningen, efter politiskt beslut, kan verkställas senast 
våren 2016. 
 
 
2.3 Verksamhetslokaler – egenägda och hyrda lokaler 
 
Kommunens egenägda verksamhetsfastigheter omfattar ca 80 000 m2 och motsvarar ett bokfört värde om ca 
280 mkr (2013). Kostnaderna för fastigheterna består av främst kapitalkostnader, energikostnader och 
underhållskostnader till en totalkostnad om ca 58 mkr årligen. Därutöver hyr kommunen verksamhetslokaler 
m.m., både från privata hyresvärdar och från kommunens bolag, för en årlig kostnad om ca 15 mkr. 
 
Verksamhetens lokalytor, både egenägda och hyrda, bedöms kunna minskas genom bl a effektivare 
lokalutnyttjande, minskad/ändrad verksamhet samt flytt av verksamhet. Hyrda lokalytor kan minskas genom 
att i möjligaste mån gå ifrån externt hyrda lokaler till förmån för egenägda lokaler. Detta kan innebära att 
verksamhetens behov och önskemål utifrån lokalbehov, geografi etc blir underställt behovet av minskade 
lokalkostnader. Översyn kan också göras av möjligheten att gå ifrån både egna och externt hyrda lokaler som 
kan vara attraktiva för andra ändamål, t ex bostäder. En minskning av kostnaderna för de egenägda lokalerna 
med 5-10% skulle motsvara ca 3-6 mkr i årlig kostnadsminskning. En minskning av hyreskostnaden med 5-10% 
skulle innebära minskade årliga kostnader om 0,8-1,5 mkr. 
 
Enligt nuvarande regelverk ersätts samhällsbyggnadsnämnden med 75% av internhyran för lediga lokaler, d v s 
lokaler som verksamheterna har lämnat. Ett borttag av ersättningen skulle öka incitamenten för nämnden att 
arbeta aktivt med de lediga lokalerna i form av annan användning, försäljning, malpåse eller rivning. 
 
Behov av nya verksamhetslokaler måste inte tillgodoses genom egna byggnationer i kommun och kommunala 
bolag. Istället kan och bör befintliga andra aktörer i vissa fall kunna tillgodose behoven. Detta gäller t ex 
gruppbostäder inom omsorgen, varvid Tingsrydsbostäder färdigställde nytt boende år 2013 till en byggkostnad 
om ca 9 mkr. Vid tidigare tillfälle har annan aktör stått för byggnation och kommunen förhyrt gemensamhets- 
och personalytor. 
 
 
Möjlig fortsatt hantering 
1. Uppdrag till kommunchefen (lokalförsörjningsgruppen) att minska ytor och kostnader för verksamhetslokaler 
(inklusive hyrda lokaler) med 5-10%. Målet bör skrivas in i strategi för lokalförsörjning (lokalförsörjningsplan). 
Uppdraget bör planeras så att målet kan uppnås senast budgetåret 2018. 
 
2. Intern budgetkompensation för lediga lokaler tas bort från och med budget 2016. Detta skrivs in i strategi för 
lokalförsörjning med tillhörande regelverk. 
 
3. Vid behov av nya verksamhetslokaler, inklusive boenden, ska i första hand egna och/eller befintliga lokaler 
användas alternativt ska lösningar sökas via andra, externa aktörer. Strategin skrivs in i strategi för 
lokalförsörjning med tillhörande regelverk. 
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2.4 Förvaltning av egna fastigheter 
 
Kommunens verksamhetsfastigheter förvaltas av helägda Tingsrydsbostäder AB genom avtal. Idag köps externa 
konsulttjänster in för ca 800 tkr per år (bolag och kommun).  
 
Egen kompetens/anställd projektledare i Tingsrydsbostäder kan övervägas istället för inköp av konsulttjänster. 
Genom att samla kompentens och resurs på ett ställe inom kommunkoncernen torde kunna uppnås bl a bättre 
kontroll och styrning av underhåll, investeringar, energisparåtgärder, långsiktig planering, energi- och 
underhållskostnader m.m. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Uppdrag till Tingsrydsbostäder att ta ställning i frågan. Uppdraget bör planeras så att ställningstagande görs 
senast i samband med beslut om budget 2016. 
 
 
2.5 Maskin- och fordonsinvesteringar 
 
Utbyte av maskiner och fordon upptar utrymme i investeringsbudgeten. Om maskiner och fordon ej byts i rätt 
tid påverkas bl a underhållskostnader, arbetsmiljö m.m. negativt. Nyttjandegraden är i vissa fall oklar eller ej 
optimal. 
 
Framtida investeringar/utbyten kan undvikas genom att köpa entreprenaden istället. Därutöver kan lokal 
samverkan med andra aktörer, t ex med egna bolag, kyrkan, föreningar och andra kommuner, både minska 
framtida investeringar och öka nyttjandegraden på maskiner och fordon. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
redovisar för närvarande behov av maskin- och fordonsinvesteringar om i genomsnitt ca 3 mkr per år under de 
närmaste fem åren. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Utredningsuppdrag till kommunchefen att genom bl a entreprenader och ökad samverkan med andra aktörer 
minska maskin- och fordonsinvesteringarna med minst 1 mkr per år under en femårsperiod. Uppdraget bör 
planeras så att budgetmässigt genomslag nås senast i budget 2017. 
 
 
2.6 Skogsinnehav 
 
Tingsryds kommun äger ca 1500 hektar skog, varav ca 900 hektar är tätortsnära och således lokaliserat runt 
kommunens tätorter. Den tätortsnära skogen är bland annat viktig för kommunens framtida 
exploateringsmöjligheter och attraktivitet samt för invånarnas rekreation/friluftsliv. Förutom den tätortsnära 
skogen äger kommunen skogsfastigheterna Flisehult 1:13 (ca 330 ha) och Vieboda 1:2 och 2:2 (ca 190 ha). 
Dessutom finns naturreservaten Korrö och Hensjönäset (om sammanlagt ca 78 ha). 
 
Skogsinnehavet innebär ett relativt stort övervärde i förhållande till balansräkningen. Den icke tätortsnära 
skogen bedöms, baserat på en generell bedömning utifrån snittpris/ha i Kronoberg, ha ett uppskattat 
försäljningsvärde om knappt 40 mkr. Den icke tätortsnära skogen har även ett värde som bytesmark vid förvärv 
av annan mark som är strategiskt viktig ur exploateringssynpunkt. 
 
Skogsförvaltningen ger idag en budgeterad nettoavkastning på ca 1 mkr per år. Intäkten budgeteras hos 
samhällsbyggnadsnämnden och har ibland använts som regleringspost för budgetunderskott i andra 
verksamheter, d v s skogsuttaget har ökats för att täcka underskott i nämndens övriga verksamheter. 
 
Skogsinnehav som inte är av strategisk betydelse kan försäljas för att bland annat ge möjlighet till amortering 
av låneskulden. En långsiktig strategi för kommunens skogsinnehav bör tas fram som bl a innehåller 
övervägande av försäljningar samt klargörande av syftet med ägandet. Innehav och avkastning bör bl a vägas 
mot befintliga lån, skulder och räntekostnader. Avkastningen kan lyftas bort från samhällsbyggnadsnämndens 
budget och istället budgeteras centralt (under Finansiering) för att undvika kortsiktig avverkning för att täcka 
underskott i andra verksamheter. 
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Möjlig fortsatt hantering 
1. Uppdrag till kommunchefen att ta fram en långsiktig strategi för kommunens skogsinnehav. Strategin ska 
bland annat klargöra syftet med ägandet samt innehålla överväganden av försäljningar av skogsinnehav. 
Uppdraget bör planeras så att politiskt ställningstagande kan göras före utgången av 2015. 
 
2. Budgeten för skogens nettoavkastning bör från och med budget 2016 överföras till centralt budgetkonto. 
 
 
2.7 Styrning av bolag/företag 
 
Ca 2/3-delar av kommunkoncernens låneskuld finns hos kommunens bolag och stiftelser och avser till största 
delen hyresfastigheter och industrifastigheter. Låneskulden har, som beskrivits i bakgrund till uppdraget, mer 
än fördubblats sedan 2007. De genomförda investeringarna har i några fall skett med viss egenfinansiering och 
i andra fall uteslutande med lånefinansiering. En långsiktigt hållbar ekonomi kräver anpassning av 
investeringstakten och en övergång till principen att spara först och bygga sedan, inte tvärtom. 
 
För lån med kommunal borgen betalar kommunens bolag och stiftelser en årlig borgensavgift om 0,35% av 
lånebeloppet till kommunen, vilket ger en årlig intäkt för kommunen om ca 1,8 mkr. Tingsryds kommun har 
lägst borgensavgift i länet bland de som tillämpar borgensavgift:  
 
Kommun Borgensavgift 

kommunala 
bolag, % 

  
Alvesta 0,50 
Lessebo 0,40 
Ljungby 0,50 
Markaryd - 
Tingsryd 0,35 
Uppvidinge 0,40 
Växjö 0,50 
Älmhult 0,40 
 
Krav på viss nivå av egenfinansiering för investeringar i kommunens bolag och stiftelser kan skrivas in som 
huvudregel i ägar- och huvudmannadirektiv. En egenfinansiering på 100% innebär att investeringen ska göras 
helt utan upplåning, medan 50% innebär halva investeringen med egna medel och andra halvan med 
lånefinansiering osv. En sådan åtgärd ska ses som ett sätt att styra investeringar och låneskuld i en långsiktig 
hållbar riktning för kommunens bolag och stiftelser och därmed även för kommunkoncernen. Regeln bör 
innebära att angiven nivå som huvudregel krävs för att lyfta sådant ärende till kommunfullmäktige, men att 
undantag kan medges i specifika fall. Kommunfullmäktige bör även i försättningen avgöra om borgen ska 
beviljas eller inte i varje enskilt fall. 
 
Borgensavgiften för kommunens bolag och stiftelser kan höjas, dels som ett sätt att styra bolagens och 
stiftelsernas investeringar och låneskuld och dels för att höja kommunens intäkter. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
1. Uppdrag till kommunchefen att ta fram ägar- och huvudmannadirektiv för kommunens bolag och stiftelser 
innehållande huvudregel att följande miniminivåer för egenfinansiering av investeringar ska gälla för att få lyfta 
ärende om kommunal borgen till kommunfullmäktige:  
- Teab 100% 
- Tufab och Industristiftelsen 25% 
- Tingsrydsbostäder och Kommunhus 25% 
 
Uppdraget bör planeras så att politiskt fastställande av ägar- och huvudmannadirektiv kan ske senast inför 
budgetåret 2016. 
 
2. Uppdrag till kommunchefen att ta fram förslag till höjd borgensavgift. Uppdraget bör planeras så att politiskt 
beslut kan fattas i samband med beslut om budget 2016. 
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BILAGA 3 
 
 
3. Avgränsa det kommunala uppdraget genom att upphöra med eller sänka ambitionsnivån för frivillig 
verksamhet 
 
Sammanfattning möjliga åtgärder: Kommunen bedriver ett antal frivilliga verksamheter (d v s ej obligatoriska enligt lagstiftning) som kan 
upphöra eller få sänkt ambitionsnivå. Förslagen rör bl a bidrag och sponsring, enskilda vägar och privata utfartsvägar, musik- och 
kulturskola, vårdnadsbidrag och familjedaghem samt pedagogiska måltider. Föreslås uppdrag, beslut och utredningar enligt nedan. 
 
 
Möjliga åtgärder 
 
3.1 Arbetsmarknadsåtgärder 
 
Verksamheten ”Sommarlovsentreprenörer” har genomförts i två år, 2012 och 2013, med ca 15 ungdomar varje 
år. Kostnaden är 140 tkr per år och en konsult har hållit i utbildningen. 2014 var intresset så lågt att projektet ej 
startade. Ungdomarna som har deltagit i projektet har uppskattat möjligheten, samtidigt som kostnaden 
fördelad per ungdom är hög och det är svårt att se något konkret resultat. 
 
Verksamheten är frivillig och kan upphöra. Bedömd kostnadsminskning 140 tkr årligen. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Beslut om att upphöra med verksamheten sommarlovsentreprenörer i samband med beslut om budget 2016. 
 
 
3.2 Bidrag och sponsring 
 
Kommunen har årligen kostnader för bidrag, sponsring, annonser och reklam. Bidragen går till bl a idrotts-, 
kultur- och samhällsföreningar, som alla bedriver viktig verksamhet i kommunen. Bidragen avser t ex 
aktivitetsstöd, lokaler, samlingslokaler, ledarutbildning, sponsring och samarbetsavtal, studieförbund, 
sockenråd, hemvändardagar, nattvandring, drift- och investeringsbidrag och verksamhetsbidrag. Kostnaderna 
utgör till huvudsaklig del frivillig verksamhet för kommunen. 
 
Kommunen har höga kostnader för fritidsverksamhet (inkl lokaler och anläggningar): plats 226 i riket år 2013, 
högst i länet. Vi har högt antal deltagartillfällen per invånare 7-20 år: plats 25 i landet år 2013, högst i länet. 
 
Kommunens redovisade kostnad för bidrag, sponsring, annonser och reklam för 2013 uppgick till ca 9 mkr. En 
översikt ges i nedanstående tabell. Siffrorna avser kommunen/förvaltningarna. Därutöver finns kostnader för 
sponsring, annonser och reklam i kommunens bolag och stiftelser, vilka inte ingår i tabellen. I tabellen ingår 
bidrag som även tas upp i andra delar av rapporten, t ex samlingslokaler, hemsändningsbidrag, drift av idrotts- 
och fritidsanläggningar samt partistöd.  
 
Slag Belopp 2013, tkr 
Lokalbidrag 144 
Aktivitetsbidrag 531 
Ledarutbildningsbidrag 16 
Driftbidrag föreningar 2546 
Investeringsbidrag 113 
Verksamhetsbidrag 703 
Riktade bidrag 51 
Övriga bidrag 1057 
Driftbidrag till ek.för, AB 1297 
Bidrag regionalt samarbete 76 
Offentlig medfinansiering 1268 
Övriga bidrag  17 
Annonser 575 
Reklam och sponsring 640 
Summa 9034 
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Ambitionsnivån för bidrag, sponsring, annonser och reklam kan sänkas. En kostnadsminskning med 10-20% 
skulle motsvara ca 0,9-1,8 mkr i årliga kostnader. En möjlighet är att prioritera barn- och ungdomsverksamhet 
före annan verksamhet. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att minska bidrag, sponsring, annonser och reklam med 
totalt 10-20%. Bidrag och sponsring till barn- och ungdomsverksamhet bör bibehållas eller ökas. Uppdraget bör 
planeras så att politiskt ställningstagande kan göras senast i samband med beslut om budget 2017. 
 
 
3.3 Gator och vägar 
 
Kommunens verksamhet och kostnader avseende gator och vägar består av: 
 
Verksamhet Ägs av Bruttokostnad 

2013, tkr 
Bruttointäkt 

2013, tkr 
Nettokostnad 

2013, tkr 
     
Kommunala gator Kommunen 5 739 1 054 4 685 
Enskilda vägar Privatpersoner 10 607 6 976 3 631 
Privata utfartsvägar Privatpersoner 911 8 903 
Summa  17 258 8 039 9 219 
     
 
Därutöver finns vägar med statligt ansvar (större vägar) som fullt ut hanteras och bekostas av Trafikverket. 
Kommunala gator och järnvägsbankar ägs av kommunen och utgör således kommunens egna vägnät. Enskilda 
vägar och privata utfartsvägar ägs däremot av privatpersoner och kommunens skötsel av dessa är således 
frivillig, d v s inget som är tvingande enligt lagstiftning. De olika vägtyperna som idag utgör kommunens 
åtagande beskrivs närmare nedan. 
 
Kommunala gator 
Kommunens egna vägnät består i huvudsak av de kommunala gatorna i tätorterna samt järnvägsbankarna, som 
nu till väsentlig del blivit asfalterade gång- och cykelvägar. Sammanlagt finns 85 km gator. Skötseln består i 
huvudsak av barmarksunderhåll och vinterväghållning. Budgeten för rent underhåll är ca 800 tkr per år, medan 
en underhållsutredning från 2007/2008 visade att den årliga budgeten bör vara ca 2 000 tkr per år för att inte 
bygga upp en underhållsskuld för framtiden. Se även pkt 5.4 längre fram i rapporten. 
 
Enskilda vägar 
Kommunen har sedan kommunsammanslagningen tagit på sig ansvaret för skötseln av det enskilda vägnätet. 
Vägarna ägs som nämnts ovan av privatpersoner. Vägnätet består av 550 km, varav 150 km asfalt och 400 km 
grus. Skötseln består av relativt omfattande barmarksunderhåll, vinterväghållning och förbättringsarbeten. 
Statsbidrag från Trafikverket finansierar 65% av kostnaderna för drift och underhåll, resterande 35% belastar 
kommunens budget. Trafikverket lämnar även bidrag till olika förbättringsarbeten. Statsbidragen utgår 
egentligen till vägsamfälligheter, men hanteras av kommunen eftersom kommunen har tagit på sig ansvaret för 
skötseln åt vägsamfälligheterna. För att erhålla statsbidrag till en vägsamfällighet finns krav på minst ett 
permanentboende, minst 1 km avstånd från allmän väg eller 500 m från annan enskild väg samt att 
vägsamfällighet finns med en styrelse och en ordförande. Verksamheten är, som nämnts ovan, frivillig. 
Hantering och åtaganden ser olika ut i olika kommuner. I nedanstående tabell ges en översikt för närliggande 
kommuner: 
 
Kommun Ansvar för skötsel Kommentar 
   
Alvesta Vägföreningar  
Karlshamn Kommun Liknande system som Tingsryd (egenregi). 
Lessebo Vägföreningar  
Olofström Kommun Använder underentreprenör. 
Uppvidinge Vägföreningar  
Växjö Vägföreningar Kommunen har de senaste åren tagit ett större ansvar för 

asfaltsbeläggningarna. 
Älmhult Kommun Liknande system som Tingsryd (egenregi). 
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Privata utfartsvägar 
Liksom för enskilda vägar har kommunen även tagit på sig ansvaret för skötseln av privata utfartsvägar. 
Skötseln består av begränsat barmarksunderhåll (sladdning vår och höst, grusning vart tredje år) samt 
vinterväghållning (snöröjning). Som krav ställs minst en folkbokförd person samt en väglängd om minst 50 
meter till husets första hörn. Totalt uppfyller ca 500 utfartsvägar dessa krav, sammanlagt 180 km utfartsvägar. 
För de privata utfartsvägarna utgår inga statsbidrag, utan hela kostnaden belastar kommunens budget. 
Kostnaderna för privata utfartsvägar delas upp i dels rent arbete som sladdning och snöröjning och dels tillskott 
av material i form av grus. Verksamheten är, som nämnts ovan, ett frivilligt uppdrag för kommunen. Hantering 
och åtaganden ser olika ut i olika kommuner. I nedanstående tabell ges en översikt för närliggande kommuner: 
 
Kommun Ansvar för skötsel Kommentar 
   
Alvesta Fastighetsägare Vägbidrag 1 kr/m för vägar längre än 400 m (från första metern) 
Karlshamn Fastighetsägare Vägbidrag 10,50 kr/m för vägar mellan 100-500 m 
Lessebo Kommun Snöröjning till tomtgräns på vägar över 100 m 
Olofström Fastighetsägare Inget bidrag. 
Uppvidinge Kommun Snöröjning till tomtgräns på vägar över 100 m 
Växjö Kommun Snöröjning, sladdning och grusning på vägar över 100 m 
Älmhult Fastighetsägare Vägbidrag 3 kr/m för vägar längre än 100 m (bidrag från 101:a metern) 
   

 
Möjliga åtgärder för långsiktig hållbarhet 
Underhållet av kommunala gator bör ökas för att uppnå långsiktig hållbarhet och inte bygga upp en 
underhållsskuld för framtiden. Se vidare under pkt 5.4 i rapporten. 
 
Skötsel av enskilda vägar och privata utfartsvägar är frivilliga uppdrag och kan upphöra. Skötsel, statsbidrag och 
kostnader skulle därmed återgå till vägsamfälligheterna och ägarna av vägarna. Bedömd möjlig 
kostnadsminskning på årsbasis är ca 4,5 mkr baserat på 2013 års kostnader. Därutöver skulle behov av 
maskiner, bl a väghyvel, upphöra och därmed minska det framtida investeringsbehovet. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att upphöra med skötsel av enskilda vägar och privata 
utfartsvägar och att skötselansvaret därmed övergår till vägsamfälligheter och ägare. Uppdraget bör planeras 
så att politiskt ställningstagande kan göras senast i samband med beslut om budget 2017. 
 
 
3.4 Inackorderingsbidrag 
 
Tingsryds kommuns tillämpning av inackorderingsbidrag för gymnasieelever medger i vissa fall högre ersättning 
än vad skollagen anger.  Elever som antages i första hand till en gymnasieskola i annan kommun är berättigade 
till inackorderingsbidrag enligt skollagen. Elever som mottages i andra hand i mån av plats är däremot inte 
berättigade till sådana bidrag enligt skollagen. Här har dock Tingsryds kommun tagit beslut om att även de skall 
få inackorderingsbidrag. Kommunens beslut omfattar även elever från Tingsryds kommun som går på 
Wasaskolan och som har mer än 6 km avstånd från hemmet till skolan. Även denna del överstiger skollagens 
miniminivå. 
 
Under kalenderåret 2014 har det varit 3 st elever under vårterminen och 2 st under höstterminen som har varit 
mottagna i andra hand som har fått inackorderingsbidrag till en kostnad om 44 tkr. Under samma tid är det 5 st 
under vårterminen och 2 st under höstterminen som har studerat på Wasaskolan med inackorderingsbidrag till 
en kostnad om 38 tkr.  
 
Tillämpning utöver skollagens miniminivå kan upphöra. Bedömd kostnadsminskning ca 80 tkr årligen. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Beslut om nytt regelverk i nivå med skollagens miniminivå i samband med beslut om budget 2016. 
 
 

24 av 63

SLUTRAPPORT - BILAGA 3



  

3.5 Konsumentrådgivning 
 
Kommunens konsumentrådgivning bedrivs i samverkan med ett flertal andra kommuner med säte i Ljungby. 
Årlig kostnad ca 50 tkr. För 2013 registrerades 87 kontakter från invånare i Tingsryds kommun. 8 utåtriktade 
insatser genomfördes (föreläsningar, mediemedverkan, utskick, besök i kommunen).  Lagstadgad budget- och 
skuldrådgivning finns hos socialförvaltningen. 
 
Verksamheten är frivillig och kan upphöra. Bedömd kostnadsminskning 50 tkr årligen. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Beslut om att upphöra med verksamheten i samband med beslut om budget 2016. 
 
 
3.6 Hemsändningsbidrag 
 
Kommunen utbetalar s k varuhemsändningsbidrag till livsmedelsbutiker som sänder hem varor till invånare 
som bor på landsbygden och som har svårt att ta sig till butiken. Bidraget till handlaren uppgår till 140 kr per 
tillfälle och den enskildes egenavgift uppgår till 35 kr. Statsbidrag delfinansierar verksamheten. Kommunens 
årliga nettokostnad är ca 0,2 mkr, varav bruttokostnad drygt 0,3 mkr och statsbidrag drygt 0,1 mkr. 
 
Verksamheten är frivillig och kan upphöra. Alternativt kan storlek på bidrag och egenavgifter förändras. 
Verksamhetens upphörande skulle kunna innebära ökade insatser och därmed kostnader för hemtjänsten. Å 
andra sidan skulle samordning kanske kunna ske med andra hemtjänstinsatser och därigenom ge en 
kvalitetshöjning för individen. Andra privata alternativ finns idag, t ex matkassar, internetbeställning med 
hemkörning.  
 
Möjlig fortsatt hantering 
Utredningsuppdrag till kommunchefen att utreda konskevenser av verksamhetens upphörande samt andra 
eventuella alternativ. Uppdraget bör planeras så att politiskt beslut kring verksamheten kan fattas i samband 
med beslut om budget 2016. 
 
 
3.7 Musik- och kulturskola 
 
Kostnaden för musik- och kulturskoleverksamhet (7-15 år) ligger på plats 179 i riket, tredje högst i länet. 
Kostnaden för totala kulturverksamheten ligger ungefär i nivå med riket (plats 172 i riket år 2013, mitten i 
länet). 
 
Kommunens musik- och kulturskoleverksamhet för barn och ungdomar bedrivs av Kulturverkstan genom bidrag 
från kommunen. Verksamheten är omfattande och uppskattad, under 2013 deltog ca 350 ungdomar i 
verksamheten och fler stod i kö för att vara med. Nuvarande avtal tecknades 2012, vari ingår dels ett bidrag för 
verksamheten och dels fri tillgång till lokaler. Kommunens årskostnad för bidraget uppgår i år till ca 3,7 mkr 
(inklusive indexuppräkningar). Därutöver tillkommer kommunens lokalkostnader, en kostnad som i första hand 
avser de ombyggda lokalerna i Tingsryd som har en årskostnad på ca 800 tkr per år. Nuvarande avtal löper ut 
2016-03-31. 
 
Verksamheten är frivillig och kan upphöra. Alternativt kan ambitionsnivån sänkas. En minskning av 
årskostnaden med 20% skulle motsvara ca 0,9 mkr. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktningen att sänka den totala årskostnaden och därmed 
ambitionsnivån med 20%. Uppdraget bör planeras så att politiskt ställningstagande kan ske senast i samband 
med tecknande av nytt avtal från och med 2016-04-01. 
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3.8 Personalutveckling, gåvor, ledigheter m.m. 
 
Kommunövergripande verksamheter avseende personal, kompetensutveckling m.m. som budgeteras eller 
samordnas gemensamt för hela organisationen är bl a: 

• 25-årsgåvor till personalen (140 tkr) 
• Förberedande ledarprogram (100 tkr) 
• Internat i samband med arbetsdagar (60 tkr) 
• Friskvårdsbidrag (225 tkr) 
• Bidrag till personalklubben (40 tkr) 
• Omplaceringstjänster (1200 tkr) 
• Julklappar till personalen (200 tkr) 
• Ledigheter för tjänstemän vid kläm- och halvdagar 

 
Verksamheterna är frivilliga och kan upphöra. Samtliga delar är värdefulla i perspektiven personalvård, attraktiv 
arbetsgivare och verksamhetsutveckling. Bedömningen görs att 25-årsgåvor till personalen, internat i samband 
med arbetsdagar samt friskvårdsbidrag bör behållas i oförändrad form. För övriga delar görs följande 
bedömning: 
 

• Förberedande ledarprogram  
Omfattar normalt två deltagare i länsgemensam utbildning under drygt ett år. Deltagarna är mycket nöjda 
och får en bra utbildning. Utbildningen sker i samverkan med andra kommuner i länet, vilket torde ge 
positiva effekter på sikt. Utbildningen är dock en kostsam satsning på få medarbetare som även tar mycket 
arbetstid i anspråk. Det är inte säkert att investeringen kommer våra framtida ledare tillgodo. Kanske är det 
mer befogat att göra utbildningssatsningar på nyanställda chefer istället. 
 
Verksamheten kan upphöra. Bedömd kostnadsminskning 100 tkr årligen. 
 
• Bidrag till personalklubben 

Personalklubben bedriver verksamhet för kommunens anställda. I år är ca 650 anställda medlemmar, varje 
medlem betalar 120 kr/år för medlemskapet. Kommunen betalar ett årligt bidrag om 40 tkr. 
 
Bidraget utgör frivillig verksamhet och kan upphöra. Bedömning görs att bidraget kan halveras. Bedömd 
kostnadsminskning 20 tkr årligen. 
 
• Omplaceringstjänster 

Ett centralt budgetanslag som används för att underlätta återgång i arbete och för att ge verksamheterna 
möjlighet att behålla personer som inte har full arbetsförmåga. Budgeten utnyttjas oftast inte fullt ut. Om 
budgetanslaget tas bort helt kan det innebära att medarbetare som inte har full arbetsförmåga inte 
välkomnas tillbaka till arbetsplatserna, vilket i sin tur kan leda till svårigheter i rehabiliteringsarbetet. 
Ansvaret som arbetsgivare kvarstår dock, men kostnaderna kommer att hamna hos förvaltningarna istället. 
 
Bedömningen görs att budgetsanslaget kan sänkas med 300 tkr till 900 tkr per år. Bedömd 
kostnadsminskning således 300 tkr årligen. 
 
• Julklappar till personalen 

Julklappar till personalen samordnas centralt och betalas av respektive förvaltning. År 2013 beställdes 
knappt 1500 st julklappar till en kostnad om knappt 200 tkr. Tillämpad kostnadsram har de senaste åren 
varit ca 100-150 kr/st. Julklapparna innebär en förhållandevis stor administration, mycket arbetstid går åt 
både centralt och för arbetsledarna. 
 
Verksamheten är frivillig och kan upphöra. Bedömd kostnadsminskning ca 200 tkr årligen. 
 
• Ledigheter för tjänstemän vid kläm- och halvdagar 

Ledigheter för tjänstemän vid kläm- och halvdagar är reglerade i lokala kollektivavtal om flextid med de 
fackliga organisationerna och beslutas i kommunstyrelsens arbetsutskott. Reglerna om dessa ledigheter 
omfattar ca 200 personer och ca en vecka per person i extra ledighet per år. Detta innebär att ledigheten 
motsvarar ca 4-5 årsarbeten. Ledigheterna har funnits i många år i den kommunala sektorn, men har de 
senaste åren börjat förhandlas bort. I länet ser det lite olika ut i kommunerna, men det kan konstateras att 
Tingsryds kommun har mest generösa ledigheter i länet. 
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Kommun Arbetstids- 

förkortning 
Omfattning  
(avser flexpersonal – om arbetet så medger) 

   
Alvesta Ja Ca 16 tim per år  
Lessebo Ja Ca 5 tim per år (1 tim före röd dag) 
Ljungby Ja Ca 15 tim per år (3 tim före röd dag) 
Markaryd Nej - 
Tingsryd Ja Ca 40 tim per år (4 tim före röd dag och aftnar+ 8 tim vid klämdag) 
Uppvidinge Nej - 
Växjö Nej - 
Älmhult Ja Ca 12 tim per år 

 
Ledigheterna uppskattas av medarbetarna och kan ur det perspektivet betraktas som en del av målet 
attraktiv arbetsgivare. Om ledigheterna tas bort kommer troligtvis merparten av medarbetarna även 
fortsättningsvis vara lediga i samband med högtider, men istället vara semesterlediga eller arbeta in 
ledigheten med flextid. Därmed kan kanske semesterlöne- och flextidsskuld minska för denna grupp av 
medarbetare. Medarbetare som har denna ledighet ersätts inte med någon vikarie vid ledigheten och 
därför utförs arbetet under annan arbetstid, vilket resulterar i plusflex. Man kan inte säga att det med 
automatik går att säga upp 4-5 medarbetare om ledigheterna upphör. De vinster som görs är i huvudsak 
ökad produktion samt minskad semesterlöneskuld (engångseffekt). 
 
Verksamheten är frivillig och kan upphöra.  
 

Möjlig fortsatt hantering 
Beslut om nedanstående i samband med beslut om budget 2016: 
- deltagande i förberedande ledarprogram upphör 
- bidrag till personalklubben halveras 
- budgetanslag för omplaceringstjänster sänks med 300 tkr 
- julklappar till personalen upphör 
- ledigheter för tjänstemän vid kläm- och halvdagar upphör 
 
 
3.9 Vårdnadsbidrag och enskilda familjedaghem 
 
Verksamheterna infördes som valfrihet i barnomsorgen år 2008. Vårdnadsbidrag är möjligt att få för dem som 
är hemma och tar hand om sina barn som är mellan ett och tre år gamla. Bidragets storlek är 3000 kr per 
månad och barn. Vi har idag ca 20 st vårdnadsbidrag (varierar från månad till månad), vilket motsvarar en 
årskostnad om ca 0,7 mkr. I kommunen finns för närvarande ett enskilt familjedaghem och där finns i nuläget 6 
st barn. Familjedaghemmet får ersättning som är baserad på en barnpeng som är beroende av barnets ålder. 
För 6 st barn innebär detta, under rådande förutsättningar, en årlig kostnad om ca 0,35 mkr.  
 
Verksamheterna är frivilliga och kan upphöra. Bedömd kostnadsminskning ca 0,9 mkr årligen. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Beslut om att upphöra med verksamheterna i samband med beslut om budget 2016. 
 
 
3.10 Pedagogiska måltider 
 
Pedagogisk måltid i barnomsorg och skola innebär att förskollärare/lärare äter lunch tillsammans med 
barnen/eleverna. Syftet är att barnen/eleverna ska få en positiv upplevelse av luncherna och väcka deras 
matglädje samt skapa goda matvanor. För de yngre barnen ingår en större del av lärande i måltiden, medan det 
för de äldre eleverna mer handlar om ett tillsynsansvar. Personalen betalar ingen avgift för de pedagogiska 
måltiderna, den totala årskostnaden uppgår till ca 2 mkr per år. 
 
Inom funktionshinderomsorgen finns inga pedagogiska måltider. Inom äldreomsorgen finns pedagogiska 
måltider endast på Ängen (demensboende) och Solglimten (dagverksamhet). I dessa båda fall betalar 
personalen ingen avgift. 
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En omvärldsbevakning visar att många kommuner tar betalt för de pedagogiska luncherna men att det ser olika 
ut från kommun till kommun hur mycket man får betala. Uppgifterna avser skolbarnomsorg och skola. 
 
Kommun Avgift Kostnad för personalen 
   
Alvesta Nej  

Lessebo Nej  

Ljungby Ja 175 kr/mån 

Markaryd Ja 15 kr/måltid 

Uppvidinge Nej  

Växjö Nej  

Älmhult Ja 17 kr/måltid 

Karlshamn Ja 22,50 kr/måltid 

Olofström Ja 27 kr/lunch (lägre avgift förskola, ingen pedagogisk måltid åk 7-9 och gymnasie) 

Ronneby Nej  

Emmaboda Nej  

 
Avgift för pedagogiska måltider kan införas. Avgift motsvarande halva kostnaden skulle innebära en 
kostnadsminskning med 1 mkr. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Uppdrag till kommunchefen att utreda och ta fram förslag till regelverk för pedagogiska måltider med inriktning 
att införa avgift i syfte att halvera kostnaden. Uppdraget bör planeras så att politiskt beslut kan fattas i 
samband med beslut om budget 2016. 
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Bilaga 4 
 
 
4. Anpassa ambitionsnivå och/eller kostnader till riksgenomsnittet samt i övrigt genomföra 
kostnadsbesparande åtgärder 
 
Sammanfattning möjliga åtgärder: Inom några verksamheter har kommunen högre ambitionsnivå och/eller högre kostnader än 
riksgenomsnittet (några av dem ingår i pkt 1 medan övriga hanteras här i pkt 4). Möjligheter finns att anpassa ambitions- och/eller 
kostnadsnivå till rikssnittet inom verksamheterna vuxenutbildning, politisk verksamhet, räddningstjänst, fritids, förskola och 
gymnasieskola. Inom ramen för pkt 4 föreslås även övriga möjliga kostnadsbesparande åtgärder. Dessa rör bl a ekonomisk styrning, städ, 
taxor, undervisningstid och bilar. Föreslås uppdrag, beslut och utredningar enligt nedan. 
 

  
Möjliga åtgärder 
 
Anpassning av ambitionsnivå och/eller kostnader 
 
4.1 Vuxenutbildning 
 
Kostnaden för Komvux (kr/heltidsstuderande) är hög jämfört med andra kommuner (plats 256 i riket år 2013, 
näst högst i länet). Vuxenutbildningen är en komplex verksamhet med många olika delar. En viss del av 
verksamheten är lagstadgad. Nettokostnaden för vuxenutbildningen inklusive SFI är budgeterad till ca 8 mkr/år. 
 
Med utgångspunkt från jämförelsekostnaden kan ambitionsnivån sänkas och/eller effektiviteten öka. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att anpassa kostnaden till riksgenomsnittet. Uppdraget 
bör planeras så att politiskt beslut kan fattas senast i samband med budget 2017. 
 
 
4.2 Politisk verksamhet 
 
Tingsryds kommun har förhållandevis höga kostnader för den politiska verksamheten (plats 221 i landet, näst 
högst i länet). Redovisad kostnad för Tingsryd år 2013 uppgår till 934 kr per invånare. Motsvarande medelsiffra 
för kommunstorleken 10 000 – 14 999 invånare var 838 kr per invånare (ovägt medel). 
 
Med utgångspunkt från jämförelsekostnaden kan kommunens kostnad sänkas. Möjliga förändringar är bl a 
minskat antal nämnder, minskat antal ledamöter i nämnder och styrelser, minskat antal sammanträden, 
kortare sammanträden. Minskning/förändring av arvoden och partistöd. Websändning av fullmäktige kan 
upphöra. Fullmäktiges sammanträden på en och samma plats skulle effektivisera mötena. Minska från 2 till 1 
informationsdag i budgetarbetet. Personunion mellan ksau och moderbolag i koncern. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att minska kostnaden till riksgenomsnittet för 
kommunstorleken. Uppdraget bör innefatta genomförda förändringar inför mandatperioden 2015-2018 samt 
planeras så att politiskt beslut kan fattas senast i samband med beslut om budget 2017.  
 
 
4.3 Räddningstjänst 
 
Kommunens räddningstjänstverksamhet bedrivs i samverkan med Lessebo och Uppvidinge kommuner i 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK). Kommunens kostnad (nettokostnad kr/inv) är 
hög jämfört med andra kommuner i landet, plats 243 i riket år 2013, tredje högst i länet. Även de båda andra 
medlemskommunerna har mycket höga kostnader jämfört med andra kommuner (Lessebo plats 251, 
Uppvidinge plats 276). 
 
Med utgångspunkt från jämförelsetalen kan ambitionsnivån sänkas och verksamhetens nettokostnad minskas. 
Detta innebär att strukturella förändringar är nödvändiga, d v s minskning av antalet stationer och värn. En 
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minskning av förbundets nettokostnader med 10% skulle innebära ca 3,8 mkr för hela förbundets verksamhet. 
Räknat mot Tingsryds medlemsavgift motsvarar 10% ca 1,4 mkr. Medlemskommunerna kan styra RÖK:s mål 
och medel genom ägardirektiven. Ändrad ambitions- och kostnadsnivå kräver samtycke mellan 
medlemskommunerna. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Uppdrag till kommunchefen att i samråd med övriga medlemskommuner ta fram förslag till ägardirektiv med 
inriktningen att nettokostnadsnivån ska sänkas med 10%. Detta innebär sannolikt att strukturella förändringar i  
verksamheten kan komma bli nödvändiga, vilket innefattar minskning av antalet stationer/värn. Uppdraget bör 
planeras så att politiska beslut om ägardirektiv kan fattas under 2015 och att kostnadsminskning kan 
genomföras från och med budgetåret 2017. 
 
 
4.4 Fritidshem 
 
Kommunens kostnad för fritidshem (kr per inskriven elev) ligger strax över rikssnittet (plats 155 i landet, tredje 
lägst i länet). Antalet inskrivna elever per anställd ligger under rikssnittet. Kommunen har 17,5 barn per 
årsarbetare (riktvärde i budgeten är 18,3 barn), medan rikssnittet ligger på 21,3 barn (ovägt medel). I 
rangordningen mellan kommunerna hamnar Tingsryd på plats 55 i landet, tredje lägst i länet. Vi har således en 
förhållandevis hög personaltäthet på fritidshemmen. Statistiken avser år 2013. 
 
Antalet elever per heltidsanställd kan ökas till rikssnittet. Bedömningen görs att detta skulle motsvara ca 3 
heltidstjänster, vilket innebär en kostnadsminskning på ca 1,4 mkr.  
 
Möjlig fortsatt hantering 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att öka antal elever per heltidsanställd till rikssnittet. 
Uppdraget bör planeras så att politiskt beslut kan fattas i samband med beslut om budget 2016. 
 
 
4.5 Förskola 
 
Kommunen har förhållandevis låga kostnader för förskolan, kostnaden per inskrivet barn ligger under 
riksgenomsnittet (plats 94 i landet, fjärde lägst i länet). Antalet barn per avdelning ligger strax under rikssnittet 
(16,5 barn vs 16,8 barn år 2013 enligt uppgift från Skolverket, kommunblad 2013). Antalet inskrivna barn per 
årsarbetare ligger långt under rikssnittet (4,8 barn vs 5,4 barn år 2013). Det sistnämnda innebär att Tingsryds 
kommun har plats 22 i landet, näst lägst i länet. Vi har således en hög personaltäthet på förskolorna. 
 
Antalet barn per årsarbetare kan ökas till rikssnittet. Bedömningen görs att detta skulle motsvara ca 6 
heltidstjänster, vilket innebär en kostnadsminskning på ca 2,4 mkr.  
 
Möjlig fortsatt hantering 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att öka antal barn per årsarbetare till rikssnittet. 
Uppdraget bör planeras så att politiskt beslut kan fattas i samband med beslut om budget 2016. 
 
 
4.6 Gymnasieskola 
 
Tingsryds kommun har höga kostnader för gymnasieskolan (plats 238, näst högst i länet). På kommunens egna 
gymnasieskola Wasaskolan ligger lärartätheten långt över rikssnittet (9,1 elever per lärare i Tingsryd, 11,7 
elever per lärare i riket enligt uppgift från Skolverket, kommunblad 2013).  
 
Kommunen har beslutat att program ska startas om det finns minst fem elever i årskursen, men program har 
ändå startats med färre elever (efter politiskt beslut).  
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Aktuella program samt antal elever i respektive årskurs och program visas i nedanstående tabell. 
 
Wasaskolan Antal elever årskurs (2014-12-16) 
Program Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt 
Barn- och fritid 8 13 12 33 
Ekonomi 3 14 11 28 
Industri 16 7 8 31 
Naturvetenskap 4 8 5 17 
Samhäll 14 18 9 41 
Teknik 11 10 3 24 
Vård och omsorg 7 2 3 12 
Delsumma 63 72 51 186 
Introduktion 19 - - 19 
Introkurs för invandrare 42 - - 42 
Gymnasiesärskolan - - 3* 3 
Totalt 124 72 54 250 
     
* inkl åk 4 
 
Gymnasieskolan är en komplex verksamhet med olika utbildningar och program. Olika program har olika 
inriktningar med olika kurser och går inte generellt att samläsas. Detta ger små undervisningsgrupper och 
därmed hög lärartäthet och ineffektivt lokalutnyttjande, även om samläsning sker där så är möjligt. Att ta bort 
utbildningsprogram med få elever kan få som negativ konsekvens att skolan blir mindre attraktiv och detta är 
en svår balansgång. Yrkesutbildningarna är av stor strategisk vikt för kommunen och dess näringsliv vad gäller 
tillgång till utbildad arbetskraft. 
 
Med utgångspunkt från jämförelsekostnaden kan kostnaden sänkas. Möjliga åtgärder är t ex förändring av 
programutbud samt höjt minimikrav på antalet elever i årskursen för att starta visst program för att bl a 
möjliggöra minskad lärartäthet och effektivare lokalutnyttjande.  
 
Möjlig fortsatt hantering 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att sänka kostnaden per elev. Uppdraget bör planeras så 
att politiskt ställningstagande kan göras senast i samband med beslut om budget 2017. 
 
 
Övriga kostnadsbesparande åtgärder 
 
4.7 Ekonomisk styrning 
 
Kommunens modell för styrning av verksamhet och ekonomi har fastställts av fullmäktige, bl a i dokumenten 
Budget- och redovisningsreglemente samt Riktlinjer för målstyrning. Kompletteringsbudgeterna, som 
genomförs under löpande budgetår, har kommit att bli kostnadsdrivande, inte minst när det gäller 
investeringar. De har också medfört viss otydlighet avseende nämndernas budgetansvar. Regelverken tillämpas 
inte alltid på det sätt som avsetts. En ökad helhetssyn på kommunens och kommunkoncernens ekonomi bör 
stimuleras. 
 
Nedan visas sammanställning över de tillägg av kostnader i resultaträkningen respektive investeringsutgifter 
som gjorts i fullmäktiges beslut om kompletteringsbudget åren 2012-2014. Överföring av över- och underskott 
mellan åren ingår inte i siffrorna. Huvuddelen av de kostnader som tilläggsbudgeterats i resultatbudgeten har 
finansierats med ökade skatteintäkter enligt aktuell skatteprognos. 
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Tillägg i 
kompletteringsbudget  
Mkr 

Kostnad 
resultat- 
räkning 

Investerings- 
utgift 

   
2012 – KB1 2,8 5,7 
2012 – KB2 3,6 0,0 
2012 – KB3 0,0 2,2 
2013 – KB1 0,8 5,8 
2013 – KB2 1,8 3,5 
2013 – KB3 - - 
2014 – KB1 0,8 8,0 
2014 – KB2 1,2 1,6 
2014 – KB3 - - 
Summa 11,0 26,8 
   
Medel per år 3,7 8,9 
 
Ekonomimodellen med kompletteringsbudgetar under året kan upphöra. Det innebär att fullmäktiges 
budgetbeslut i juni månad året före budgetåret är det enda beslut om budget som fattas. Detta skulle 
förtydliga nämndernas budgetansvar, ställa krav på god planering samt motverka ökade kostnader och 
investeringar. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Uppdrag till kommunchefen att revidera Budget- och redovisningsreglementet med inriktningen att 
ekonomimodellen med kompletteringsbudgetar upphör. Uppdraget bör planeras så att reviderat reglemente, 
efter politiskt beslut, kan börja gälla från och med budgetåret 2016. 
 
 
4.8 Städverksamhet 
 
Städverksamheten har sedan 2013 haft i uppdrag att genomföra effektivisering genom att öka 
avverkningsgraden och därigenom genomföra minskning av personalstyrkan. Då verksamheten har hög 
medelålder och tidigare har haft höga sjuktal har processen, efter beslut i samhällbyggnadsnämnden, 
genomförts i takt med de pensioneringar som kommer, d v s med hjälp av naturlig avgång. I processen ingår 
också utbildning och en ökad användning av maskiner för att få både bättre effektivitet och kvalitet utan att 
öka risken för arbetsskador.  
 
I 2014 års budget minskades städbudgeten med 1 mkr kopplat till effektiviseringen. Minskning med ytterligare 
1 mkr bedöms som möjlig år 2016. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Fortsätta processen i planerad takt genom beslut om minskad städbudget med 1 mkr i budget 2016. 
 
 
4.9 Taxor bygg och miljö 
 
Kommunen har haft en förhållandevis låg taxefinansieringsgrad inom bygg- och miljöavdelningens verksamhet 
(ca 50-75%). Det har inneburit att den som nyttjar tjänsten/tillsynen/tillståndet etc har fått en förhållandevis 
stor andel av kostnaden subventionerad av skattebetalarna.  
 
Kommunfullmäktige har i november 2014 beslutat om höjning av taxorna inom området från och med 2015-
01-01 så att taxefinanseringen ska vara ca 80% i den aktuella verksamheten. Detta motsvarar en beräknad 
intäktshöjning om 1,8 mkr per år (0,9 mkr första året 2015).  
 
Möjlig fortsatt hantering 
Kommunfullmäktige har redan fattat beslut i frågan (på förslag från samhällsbyggnadsnämnden). 
Intäktshöjningen ingår i Hållbar ekonomi. 
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4.10 Undervisningstid för lärare 
 
Ökad undervisningstid för lärarna är en fråga som diskuteras i flera andra kommuner. Normal undervisningstid 
är idag ca 18 timmar per vecka. En strävan mot ökad elevtid kan jämföras med strävan mot ökad brukartid 
inom t ex hemtjänsten. 
 
Förr definierades arbetsmängden för lärare i antalet lektioner som läraren skulle genomföra per vecka. För en 
adjunkt inom gymnasieskolan var det t ex 21 st 40-minuterslektioner per vecka. Detta är borttaget sedan 
många år och nu har lärarna en årsarbetstid och det är inte längre reglerat hur mycket lärarna ska undervisa. 
Men i det praktiska tänkandet finns fortfarande den gamla undervisningsskyldigheten (”usken”) kvar som ett 
begrepp. Inom gymnasieskolan räknar man fortfarande på många håll med 14 timmars undervisning per vecka, 
vilket motsvarar 21 st 40-minuterslektioner. I Tingsryds kommun undervisar lärarna i medeltal ca 18 timmar 
per vecka, sett totalt över både grundskolan och gymnasieskolan. 
 
Undervisningstiden för lärare kan ökas, t ex med en timme per lärare och vecka. Rent matematiskt skulle det 
innebära 7,9 heltidstjänster sett över hela kommunen (både grundskola och gymnasieskola). Men det kan vara 
svårt att få den rationaliseringsvinsten inom de mindre enheterna. Den möjliga kostnadsminskningen baserat 
på en ökning av undervisningstiden med en timme per lärare och vecka bedöms därför till 1,5-2,5 mkr.  
 
Möjlig fortsatt hantering 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att öka undervisningstiden för lärare. Uppdraget bör 
planeras så att politiskt ställningstagande kan göras före utgången av 2015. 
 
 
4.11 Leasingbilar 
 
Kommunen har ca 65 leasingbilar i verksamheten, varav ca 85% (55 st) tillhör socialförvaltningens verksamhet 
(till övervägande del hemtjänst). Årskostnaden för kommunens leasingsbilar är ca 5 mkr: 

• Leasingsavgift 2,4 mkr 
• Drivmedel 1,1 mkr 
• Serviceavtal/reparationer 1,0 mkr 
• Försäkringspremier 0,2 mkr 
• Självrisker/skatteersättning 0,2 mkr 
• Skatt 0,1 mkr 

 
Årskostnaden bedöms kunna minskas med 5% (250 tkr) genom förbättrad styrning, samordning och kontroll. 
Personalresurs för detta behöver tillföras. De 5% utgör bedömd möjlig nettobesparing. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Uppdrag till kommunchefen att ta fram förslag till förbättrad styrning, samordning och kontroll över 
leasingsbilarna i syfte att nå en total kostnadsminskning om 5%. Uppdraget bör planeras så att politiskt 
ställningstagande kan göras i samband med beslut om budget 2016. 
 
 
4.12 Taxor äldreomsorg 
 
Tingsryds kommun tar idag inte ut någon avgift för hemkörning av mat inom äldreomsorgen (s k 
matdistribution). Om en avgift införs skapas en skillnad i pris i förhållande till mat som kan ätas på restaurang 
på äldreboende. Detta ger i sin tur ett incitament att ta sig till sociala sammanhang för att äta mat. 
 
Avgift för matdistribution kan införas. En avgift om 10 kr per hemkörningstillfälle skulle ge en intäktsökning om 
ca 150 tkr per år. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Beslut om införande av avgift för matdistribution i samband med beslut om budget 2016. 
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4.13 Förfogandemedel i budgeten 
 
Budgetanslag till förfogande finns för att utgöra visst handlingsutrymme under löpande budgetår. I 2015 års 
budget finns följande budgetanslag till förfogande: Kommunstyrelsen 200 tkr, Ksau utvecklingspott 300 tkr, 
Kommunstyrelsens ordf och kommunchef 250 tkr. 
 
Budgetanslagen kan tas bort. Bedömningen görs att ksau:s utvecklingspott (300 tkr) bör finnas kvar, medan de 
båda andra budgetanslagen kan upphöra. Detta innebär en budgetbesparing på 450 tkr. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Beslut om att budgetanslagen för kommunstyrelsens förfogande (200 tkr) samt förfogandemedel för 
kommunstyrelsens ordförande och kommunchef (250 tkr) upphör i samband med beslut om budget 2016. 
 
 
4.14 Kostverksamhet 
 
För att erbjuda ytterligare en servicenivå samt minska mattransporter så skulle medborgare med 
matdistribution kunna erbjudas alternativet att få kyld mat levererad som de efter eget tycke och dygnsrytm 
kan värma. 
 
Erbjudande om kyld mat på individnivå kan införas. Innebär sannolikt små förändringar i kostnader för personal 
för matdistribution. Om effekten blir en besparing på 10 mil per område och månad så blir 
kostnadsbesparingen ca 150 tkr per år. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att införa erbjudande om kyld mat på individnivå. 
Uppdraget bör planeras så att politiskt ställningstagande kan göras i samband med beslut om budget 2016. 
 
 
4.15 Personalutveckling m.m. 
 
Genomgång av verksamheternas personalaktiviteter, personalrepresentation m.m. visar att praxis och kultur 
varierar mellan verksamheterna/förvaltningarna/företagen. Bokförda kostnader för intern konferensservice, 
hotell och logi samt personalrepresentation uppgick till ca 1,2 mkr år 2013. Huvuddelen av dessa kostnader 
uppstår i samband med kompetensutveckling, intern eller extern. 
 
Riktlinjer kan upprättas för att dels begränsa kostnaderna och dels likställa praxis och kultur mellan de olika 
verksamheterna i kommunkoncernen. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Uppdrag till kommunchefen att ta fram och fastställa riktlinjer för personalaktiviteter, personalrepresentation 
m.m. Uppdraget bör planeras så att riktlinjer kan införas från och med 1 januari 2016. 
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BILAGA 5 
 
 
5. Tydlig prioritering av investeringar/underhåll 
 
Sammanfattning möjliga åtgärder: Kommunens investerings- och driftbudgetutrymme är begränsat. Inom ramen för befintligt utrymme 
bör hög prioritet ges till underhåll av våra befintliga tillångar samt investeringar som relativt snabbt bidrar till sänkta driftskostnader. 
Konsekvensen blir att lägre prioritet måste ges till investeringar i utvecklings- och attraktivitetssyfte. Föreslås att tydlig prioritet ges till 
energisparåtgärder, investeringar inom VA (verk och ledningsnät vatten och avlopp) samt underhåll av befintliga fastigheter och 
kommunala gator. 
 

 
Möjliga åtgärder 
 
5.1 Energisparåtgärder 
 
Kommunens verksamhetslokaler i form av skolor, förskolor, idrottshallar och äldreboenden förbrukar energi till 
en årskostnad motsvarande ca 24 mkr per år. Jämfört med andra kommuner har Tingsryds kommun en 
förhållandevis dålig energieffektivitet i de egenägda fastigheterna. I Öppna jämförelser för Energi och klimat 
2014 rankas kommunen som nr 219 i riket och tredje sämst i länet.  
 
En försiktig prognos på energibesparing med 5% skulle innebära minskade kostnader med ca 1,2 mkr per år. 
För att nå energibesparingar krävs investeringar. Dessa har ofta fått låg prioritet i konkurrensen om 
investeringsutrymme och kommunen har inte heller bedrivit något samlat energisparprojekt i större 
omfattning avseende verksamhetslokalerna. Energisparinvesteringar har ofta förhållandevis kort pay-off-tid,  
d v s investeringen kan ofta tjänas in relativt snabbt genom sänkta energikostnader. 
 
Som ett alternativt till egna investeringar finns idag möjlighet att via upphandling och avtal låta privat företag 
genomföra och finansiera energisparåtgärder i kommunens fastigheter. Hela eller del av de sänkta 
energikostnaderna tillfaller då den privata aktören under avtalstiden som finansiering av investeringen. Det är 
således ett alternativ om bedömning görs att investeringsutrymme saknas. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Fastställa energisparåtgärder som en prioriterad investering samt reservera 5 mkr årligen i 
investeringsbudgeten för ändamålet. Uppdrag till kommunchefen att ta fram förslag till ett samlat 
energisparprojekt med tydliga målsättningar inom ramen för anslagen investeringsbudget. Som ett alternativt 
till egna investeringar kan andra alternativ utvärderas. Uppdraget bör planeras så att politiskt ställningstagande 
till energisparprojekt kan göras före utgången av 2015. 
 
 
5.2 Investeringar inom VA 
 
Tingsryds kommun har, till följd av sin geografiska struktur, en relativt omfattande vatten- och 
avloppsverksamhet. Verksamheten har 5 vattenverk och 19 mil vattenledningsnät samt 6 reningsverk, 56 
avloppspumpstationer, 23 mil avloppsledningsnät och 18 mil dagvattenledningsnät. VA-verksamheten är en 
grundläggande samhällsfunktion med stor betydelse för kommunen och dess invånare. 
 
Verksamheten har ett omfattande investerings- och underhållsbehov, både vad gäller verk och ledningsnät. Om 
investeringar och underhåll inte genomförs i takt med behovet byggs en skuld upp för framtiden, vilket inte är 
långsiktigt hållbart. Bristande underhåll ökar dessutom riskerna i verksamheten. Det bedömda investerings- 
och underhållsbehovet för åren 2015-2021 uppgår till drygt 77 mkr, vilket motsvarar ett årligt genomsnitt på 11 
mkr. I bedömningen ingår inte de behov som kan komma att uppstå av oförutsedda händelser såsom lagkrav, 
statusförändringar osv. 
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Möjlig fortsatt hantering 
Fastställa VA-verksamheten som prioriterad verksamhet i investeringsbudgeten samt reservera 10-12 mkr 
årligen i investeringsbudgeten för ändamålet. Uppdrag till kommunchefen att ta fram förslag till en samlad 
investerings- och underhållsplan för verksamheten inom ramen för anslagen investeringsbudget. Uppdraget 
bör planeras så att politiskt ställningstagande till planen kan göras före utgången av 2015. 
 
 
 
5.3 Ökat underhåll av befintliga fastigheter 
 
Kommunens fastighetsinnehav omfattar ca 80 000 m2, vilket innebär ett omfattande investeringsbehov för att 
klara underhållet. Nuvarande nivåer för investerings- och underhållsåtgärder för fastigheter bedöms inte 
motsvara behoven. Om investeringar och underhåll inte genomförs i takt med behoven byggs en skuld upp för 
framtiden, vilket inte är långsiktigt hållbart. Med nuvarande anslagsnivåer genomförs företrädelsevis akuta 
åtgärder, medan de planerade åtgärderna ofta inte kan prioriteras p g a bristande budgetresurser. Långsiktiga 
underhållsplaner för fastigheterna saknas. 
 
Det obligatoriska införandet av s k komponentavskrivningar 2014/2015 kommer att innebära att en större del 
av fastighetsunderhållet kommer att klassificeras som investering och därför ska budgeteras i 
investeringsbudgeten istället för driftbudgeten. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Fastställa underhåll av fastigheter som prioriterad verksamhet i investerings- och driftbudget samt uppdra till 
kommunchefen att upprätta förslag till långsiktiga underhållsplaner för kommunens fastigheter. Uppdraget bör 
planeras så att politiskt ställningstagande till underhållsplanen kan göras före utgången av 2015. 
 
 
5.4 Ökat underhåll av kommunala gator 
 
Kommunens egna vägnät består i huvudsak av de kommunala gatorna i tätorterna samt järnvägsbankarna, som 
nu till väsentlig del blivit asfalterade gång- och cykelvägar. Sammanlagt finns 85 km gator. Skötseln består i 
huvudsak av barmarksunderhåll och vinterväghållning. Budgeten för rent underhåll är ca 800 tkr per år, medan 
en underhållsutredning från 2007/2008 visade att den årliga budgeten bör vara ca 2 000 tkr per år för att inte 
bygga upp en underhållsskuld för framtiden. För att nå långsiktig hållbarhet och inte fortsätta bygga upp en 
skuld för framtiden måste underhållet öka.  
 
Minskad ambitionsnivå avseende enskilda vägar och privata utfartsvägar skulle frigöra resurser för att öka 
anslagen för gatuunderhåll (se pkt 3.3 i rapporten). 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Fastställa underhåll av gator som prioriterad verksamhet i investerings- och driftbudget samt uppdra till 
kommunchefen att upprätta förslag till långsiktiga underhållsplaner för kommunens gator. Uppdraget bör 
planeras så att politiskt ställningstagande till underhållsplanen kan göras före utgången av 2015. 
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BILAGA 6 
 
 
6. Tydliga externa fokusområden 
 
Sammanfattning möjliga åtgärder: Som möjliga och lämpliga fokusområden i det strategiska externa utvecklingsarbetet föreslås: skapa fler 
bostäder, resurser för utveckling, fokus på barn och unga, förebyggande arbete, fortsatt bredbandsutbyggnad samt få ut bästa nytta av 
gjorda investeringar. Föreslås uppdrag, utredningar och prioriteringar enligt nedan. 
 
 
Möjliga åtgärder 
 
6.1 Skapa fler bostäder 
 
Skapande av fler bostäder är en strategisk fråga för kommunen och en förutsättning för att bibehålla och öka 
befolkningen i kommunen. För närvarande är det låg vakansgrad i de kommunägda företagen Stiftelsen 
Kommunhus och Tingsrydsbostäder. Behov av hyresbostäder redovisas, främst i Tingsryd och Väckelsång. 
Låneskulden för de kommunala bostadsföretagen uppgår till knappt 300 mkr, vilket motsvarar drygt en 
tredjedel av kommunkoncernens totala låneskuld. 
 
I kommunen finns flera fastighetsägare som innehar hyresbostäder och lokaler för uthyrning. Några av dessa är 
också hyresvärdar till kommunens verksamhetslokaler. Dominerande på hyresbostadssidan är dock de två 
kommunala bostadsföretagen. Under senare år är det framförallt dessa två företag som investerat i nya 
bostäder eller i fastigheter med befintliga lokaler. Planering av ytterligare projekt 2015-2017 finns, bl a 
avseende den s k bankfastigheten i Tingsryd samt ungdomsbostäder Tingsgården i Tingsryd, men finanseringen 
av dessa projekt är svår att lösa med tanke på kommunens skuldsättningsnivå. 
 
Försäljning av fastigheter i de kommunala bostadsföretagen skulle kunna frigöra kapital för nybyggnationer 
alternativt möjliggöra amortering av låneskulden. Möjlighet finns att paketera försäljning, t ex 
bostadsfastigheter, industrifastigheter och kommunala fastigheter.  
 
Investering i nya bostäder måste inte genomföras i kommunal regi, utan kan med fördel, om förutsättningar 
finns, göras av privata aktörer. Kommunens roll kan i så fall vara att stimulera och ge förutsättningar för andra 
aktörer att skapa fler bostäder. 
 
Fler bostäder kan även skapas utan nybyggnationer, t ex genom att flytta, förändra eller upphöra med 
kommunala verksamheter, t ex äldre- och funktionshindersomsorg och kommunal administration, som idag 
binder upp fastigheter, både kommunägda och förhyrda, som skulle kunna nyttjas som bostäder.  Torggatan 10 
i Tingsryd är ett sådant exempel, där lokalerna idag används som kontor för delar av kommunala förvaltningar. 
Fastigheten, som tidigare varit bostäder, ägs av Stiftelsen Kommunhus och skulle efter en ombyggnad kunna 
tillföra centrum ytterligare 13 lägenheter i storlekar 1:or till 4:or till en uppskattad utgift om ca 10 mkr (grov 
bedömning). För att möjliggöra detta krävs andra lokaler för de förvaltningar som idag har sina kontor i 
fastigheten. En tänkbar lösning skulle kunna vara att konvertera Torggatan 12 till s k kontorslandskap. 
Fördelarna med det är bl a en samlad etablering där flera förvaltningar finns under samma tak samt god 
tillgänglighet i lokalerna, vilket saknas på Torggatan 10. En första analys pekar på att det är möjligt att få plats 
med ca 60-70 arbetsplatser i en landskapslösning på Torggatan 12 (idag ca 40 platser). Kostnaderna för en 
sådan ombyggnad uppskattas till ca 6 mkr exklusive lokalkostnad under ombyggnadstiden (grov bedömning). 
 
Nybyggnation av både villor och hyresfastigheter kräver tillgång till byggklara tomter och mark. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
1. Fastställa skapande av fler bostäder som ett prioriterat externt fokusområde i kommande arbete med 
budget, hållbar ekonomi och attraktivitet. 
 
2. Uppdrag till kommunchefen att utreda möjligheterna till försäljning av fastigheter i de kommunala 
bostadsföretagen för att frigöra kapital och därmed möjliggöra nybyggnationer eller amortering av 
låneskulden. Uppdraget bör planeras så att politiskt ställningstagande kan göras före utgången av 2015. 
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3. Uppdrag till kommunchefen att bilda projekt/arbete tillsammans med privata aktörer (byggföretag, banker 
etc) i syfte att stimulera och ge förutsättningar för andra aktörer än kommunen att skapa bostäder i 
kommunen. Uppdraget bör planeras så att projekt kan påbörjas senast 1 januari 2016. 
 
4. Uppdrag till kommunchefen (lokalförsörjningsgruppen) att inventera egenägda och förhyrda 
verksamhetslokaler som skulle kunna nyttjas som bostäder istället. Uppdraget bör planeras så att 
inventeringen är färdigställd senast hösten 2015. 
 
5. Uppdrag till kommunchefen att utreda möjligheten att införa kontorslandskap på Torggatan 12 och 
konvertera nuvarande kontorsutrymmen på Torggatan 10 till bostäder. Uppdraget bör planeras så att politiskt 
ställningstagande kan göras före utgången av 2015. 
 
6. Uppdrag till kommunchefen att ta fram fler byggklara tomter. Uppdraget bör planeras så att fler tomter finns 
tillgängliga senast år 2017. 
 
 
6.2 Resurser för utveckling 
 
Relativt stora budgetanslag av engångskaraktär har kunnat användas i attraktivitetsarbetet under de senaste 
åren genom den s k Örnenpotten, t ex Hollandsprojekt och bredbandsutbyggnaden. Denna möjlighet upphör 
när Örnen färdigställs, vilket innebär att budgetanslag för utveckling och attraktivitet saknas helt i budgeten 
från och med 2016. I ett långsiktigt perspektiv är resurser för utveckling en förutsättning för en fortsatt god 
utveckling och anpassning av kommunen och dess verksamheter. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Fastställa resurser för utveckling som ett prioriterat externt fokusområde i kommande budgetarbeten för att 
möjliggöra fortsatt arbete med attraktivitet och utveckling. Målet bör att vara att senast år 2017, inom ramen 
för god ekonomisk hushållning, ha ett budgetanslag om 2 mkr för attraktivitets- och utvecklingsarbete. 
 
 
6.3 Fokus på barn och unga 
 
En helhetssyn på det kommunala uppdraget med tillhörande verksamheter innebär en mängd olika 
prioriteringar och perspektiv. Tillgängliga resurser medför sällan att alla perspektiv och behov kan tillgodoses. 
Detta blir särskilt tydligt i arbetet med hållbar ekonomi i ett långsiktigt perspektiv, då allt inte kan ses som 
högprioriterad verksamhet, utan bortprioriteringar blir nödvändiga för att säkerställa kommunens långsiktiga 
utveckling.  
 
Bedömningen görs att barn och unga är en viktig prioritering för kommunens och samhällets framtida 
utveckling och bör utgöra grunden i arbete med både hållbar ekonomi och kommande attraktivitetsarbete. 
Kommunen har idag förhållandevis få barnfamiljer och barn jämfört med genomsnittskommunen i landet. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Fastställa barn och unga som ett prioriterat externt fokusområde i kommande arbeten med budget, hållbar 
ekonomi och attraktivitet. 
 
 
6.4 Förebyggande arbete inom individ- och familjeomsorg 
 
Kommunens kostnader för individ- och familjeomsorg är låga jämfört med riket. Med hänsyn till strukturella 
förutsättningar (enligt utjämningssystemet) plats 20 i riket, lägst i länet. För närvarande syns en ökning av 
kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen, både i Tingsryds kommun och i flertalet andra kommuner i 
landet. 
 
Förebyggande och tidiga insatser inom individ- och familjeomsorgen kan göra stor skillnad på lång sikt, både för 
individen och samhället. Flera kommuner har på senare år valt att införa s k sociala investeringsfonder, vilket 
innebär ett nytt sätt att förhålla sig till satsningar inom det sociala området. Fokus ligger på att använda 
befintliga resurser på ett nytt sätt där sociala satsningar är en möjlighet till framtida vinster, förutom för 
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individen, även för kommunens och övriga samhällets ekonomi i form av uteblivna framtida kostnader. En 
social fond kräver samverkan mellan både nämnder, kommunala bolag och övriga samhället med fokus på 
helhetssyn och långsiktighet. En social fond kräver även rutiner och administration för ansökan, handläggning, 
styrning och uppföljning. Grundtanken med social investeringsfond är att de pengar som sparas återförs till 
fonden för att kunna bekosta nya förebyggande projekt. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Fastställa förebyggande arbete inom individ- och familjeomsorgen som ett prioriterat externt fokusområde i 
kommande budgetarbeten med målet att, inom ramen för god ekonomisk hushållning, avsätta budgetanslag 
och inrätta social investeringsfond senast i samband med budget 2017. 
 
 
6.5 Fortsatt bredbandsutbyggnad 
 
Tack vare mycket engagerade och aktiva bredbandsföreningar på landsbygden samt kommunala investeringar i 
s k stamnät har utbyggnaden av fiberbredband kommit förhållandevis långt i Tingsryds kommun under de 
senaste 5-6 åren. Kommunen har, förutom egna investeringar, även deltagit med viss medfinansiering i 
föreningarnas bredbandsutbyggnad.  
 
Bredbandsverksamheten bedrivs fr o m maj 2013 i Wexnet AB, vari kommunens helägda dotterbolag Tingsryds 
Energi AB är delägare tillsammans med bolag ägda av Växjö, Alvesta och Lessebo kommuner. 
 
En utbredd tillgång till fiberbredband i kommunen utgör idag en grundläggande förutsättning för dels 
attraktivitet avseende boende, näringslivsverksamhet m.m. i kommunen och dels utveckling och effektivisering 
av den kommunala verksamheten genom it-teknik i t ex hemtjänst, hemsjukvård och e-tjänster. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Fastställa fortsatt bredbandsutbyggnad som ett prioriterat externt fokusområdet i kommande arbeten med 
budget, hållbar ekonomi och attraktivitet. 
 
 
6.6 Bästa nytta av gjorda investeringar 
 
Tingsryds kommun har, som nämnts tidigare i rapporten, på senare tid genomfört många investeringar i 
kommunen och dess dotterföretag. Som exempel på genomförda investeringar kan nämnas bland annat AMB 
och Gibson auditorium, Kvarteret Örnen, bredband, industrimark, travbana, Sydostleden och olika 
bostadsfastigheter, t ex den s k bankfastigheten i centrum i Tingsryd. Dessa och andra investeringar utgör i hög 
grad tillgångar för kommunens fortsatta utveckling. 
 
Inom ramen för det fortsatta attraktivitetsarbetet kan någon eller några av de genomförda investeringarna 
prioriteras som strategisk satsning och därmed genom fortsatt utveckling, marknadsföring etc utgöra basen för 
det framtida attraktivitetsarbetet i kommunen. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Fastställa bästa nytta av gjorda investeringar som ett prioriterat externt fokusområde i kommande arbeten 
med budget, hållbar ekonomi och attraktivitet samt uppdra åt kommunchefen att inom attraktivitetsarbetet ta 
fram förslag till 2-4 st av genomförda investeringar att ge högre prioritet. Uppdraget bör planeras så att 
politiskt ställningstagande till prioriteringen kan göras under 2015. 
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BILAGA 7 
 
 
7. Tydliga interna fokusområden 
 
Sammanfattning möjliga åtgärder: Som möjliga och lämpliga fokusområden i det strategiska interna utvecklingsarbetet föreslås: samverkan 
med andra, e-tjänster, it-stöd, inköp och upphandling, kompetens juridik och personalekonomi samt EU-verksamhet. Föreslås uppdrag, 
utredningar och prioriteringar enligt nedan. 
 
 
Möjliga åtgärder 
 
7.1 Samverkan med andra 
 
Samverkan med andra aktörer ger potential till ökad eller bibehållen kvalitet och kompetens, minskade 
kostnader, förbättrade rekryteringsmöjligheter, ökad effektivitet, minskad sårbarhet och minskade 
investeringsutgifter. Potential för ökad samverkan gäller kommunens samtliga verksamhetensområden och kan 
ske 

• inom förvaltning 
• inom kommunen/koncernen 
• med andra kommuner 
• med andra aktörer 

 
Möjlig fortsatt hantering 
Fastställa samverkan med andra som ett internt fokusområde. Uppdrag till kommunchefen att genomföra 
inventering av befintlig samverkan samt att ta fram minst två nya möjliga samverkansområden per 
förvaltning/bolag. Uppdraget bör redovisas senast hösten 2015. 
 

 
7.2 E-tjänster och IT-stöd 
 
I takt med samhällets ökade krav på bl a kvalitet, uppföljning, dokumentation, tillgänglighet och snabba svar 
ställs också högre krav på mer effektiva och kvalitetssäkra arbetsprocesser i den kommunala verksamheten och 
dess administration. Utvecklingen inom IT-tekniken möjliggör nya och effektivare arbetssätt. 
 
Utveckling av e-tjänster samt it-stöd för verksamheterna är en strategisk fråga i ett långsiktigt perspektiv. 
Genom införande av fler e-tjänster i den kommunala verksamheten skapas möjlighet till både ökad 
tillgänglighet för våra medborgare och effektivare arbetssätt i den kommunala administrationen. Genom 
utveckling av verksamheternas IT-stöd, både uppgradering av befintliga system och för nya 
verksamhetsområden, ges förutsättningar att möta ökade krav genom förändrade arbetssätt i verksamheterna. 
 
Ovanstående gäller samtliga verksamheter och kräver investeringsutrymme initialt. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Fastställa utveckling av e-tjänster och it-stöd som ett internt fokusområde. Från och med budget 2016 
reservera totalt årligt anslag om 3 mkr i investeringsbudgeten avseende utveckling av e-tjänster och it-stöd för 
verksamheterna samt uppdra åt kommunchefen att ta fram strategi och plan för utveckling av e-tjänster 
respektive it-stöd för verksamheterna. Uppdraget bör planeras så att politiskt ställningstagande till strategi och 
plan kan ske senast vid utgången av 2015. 
 

 
7.3 Inköp och upphandling 
 
Tingsryds kommun köper årligen varor, tjänster och entreprenader för ca 250-300 mkr. Genom bättre och mer 
effektiva inköp och upphandlingar finns en potential att dels minska verksamhetens kostnader och dels minska 
tidsåtgången för inköp och fakturahantering. Inköpssystem och samordnad varudistribution införs under 2015 
enligt beslut i kommunstyrelsen. Reviderad inköps- och upphandlingspolicy samt tillhörande riktlinjer planeras 
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att lyftas för politiskt beslut under första kvartalet 2015. Förslaget kommer att innebära en ambitionshöjning 
inom området. Handlingsplan för utveckling inom inköp och upphandling 2014/2015 har fastställts under 2014. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Fastställa inköp och upphandling som ett internt fokusområde samt fortsätta utvecklingsarbetet i enlighet med 
fastställd handlingsplan. När inköpssystem och distributionscentral samt policy och riktlinjer med tillhörande 
inköpsorganisation har införts ska utvecklingsarbetet inriktas mot mätningar och nyckeltal samt ökad 
konkurrensutsättning och fler upphandlingar och avtal. 
 

 
7.4 Kompentens inom juridik och personalekonomi 
 
Ökade kompetenser och resurser avseende juridik och personalekonomi bedöms kunna bidra till långsiktigt 
lägre verksamhetskostnader och effektivare verksamhet. Inom juridik avses bl a ökad kompetens att ta 
ställning till myndighetsbeslut och överprövning inom t ex socialförvaltningens verksamhetsområde och inom 
personalekonomin avses bl a bemanning, schemaläggning, sjukfrånvarohantering etc inom personalintensiva 
verksamheter såsom t ex äldreomsorg och funktionshinderomsorg. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Fastställa ökade kompetenser och resurser inom verksamhetsnära juridik och personalekonomi som ett internt 
fokusområde. Förstärkning av kompetenser och resurser ska genomföras inom befintliga budgetramar.  
 
 
7.5 EU-verksamhet 
 
Under 2014 antogs internationell strategi med bland annat ökat fokus mot EU-projekt till gagn för utveckling av 
både kommunen och dess verksamheter. 0,5 tjänst som internationell samordnare har nyligen inrättats genom 
omvandling av befintlig tjänst inom kommunledningsförvaltningens budget. 
 
EU:s nya programperiod avser åren 2014-2020. Europa 2020 är EU:s nya strategi för smart och hållbar tillväxt 
för alla med fokus på kunskap och innovation, en grönare och resurseffektivare ekonomi samt hög 
sysselsättning och sammanhållning. Med hjälp av EU-program och fonder ska aktörer från olika nivåer och 
sektorer bidra till strategins genomförande. 
 
Möjlig fortsatt hantering 
Fastställa verksamhetsutveckling genom EU-samverkan och EU–finansiering som ett internt fokusområde. 
Utvecklingsarbetet bör fokuseras på vidareutveckling inom befintliga verksamheter. 
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BILAGA 8 
 
 
8. Hållbar ekonomi prioriteras före kostnadshöjande kvalitets- och ambitionsökningar i kärnverksamhet och 
övrig verksamhet. 
 
 
Kvalitetshöjningar i kärnverksamheten är strategiskt viktiga och bör långsiktigt genomföras. Detsamma gäller 
för ambitionshöjningar avseende t ex miljö, utveckling och attraktivitet.  I den mån de är kostnadshöjande 
måste dock en långsiktig hållbar ekonomi prioriteras, annars urholkas möjligheten till en långsiktig finansiering 
av kommunens verksamhet och därmed också möjligheten till framtida utveckling. Som kärnverksamhet räknas 
i första hand äldreomsorg, funktionshinderomsorg, individ- och familjeomsorg, skola och barnomsorg. I den 
övriga verksamheten är bl a elbilar, ekologisk mat och parkverksamhet exempel på områden där 
ambitionshöjningar har diskuterats.  
 
Föreslås att kostnadshöjande kvalitets- och ambitionshöjningar inom dessa och liknande områden kan 
prioriteras först när mål om god ekonomisk hushållning har uppnåtts.  
 
Möjlig fortsatt hantering 
I kommande budgetarbeten prioritera hållbar ekonomi före kvalitets- och ambitionsökningar i kärnverksamhet 
och övrig verksamhet. 
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BILAGA 9 
 
Kompletterande information och bakgrundsfakta 
 
 
9.1 Uppdragsbeskrivning  
(Kommunchef Laila Jeppsson, 2014-05-22) 
 
9.2 Sammanställning genomförda större investeringar 2007-2015 
(Powerpoint, ekonomichef Daniel Gustafsson) 
 
9.3 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
(Kommunfullmäktige 2013-11-28 §185) 
 
9.4 Sammanställning jämförelsetal/nyckeltal som redovisas i rapporten 
(Ekonomichef Daniel Gustafsson, 2015-01-20) 
 
9.5 Sammanfattning Omvärldsanalys (omvärld, befolkning, jämförelser) 
(Powerpoint, utvecklingsledare Anna Rosliakova. Föreläsning för kommunens arbetsledare 2014-10-01.) 
 
9.6 Kommunens kvalitet i korthet 2013 
(Utdrag ur Årsredovisning 2013, Tingsryds kommun) 
  
9.7 Medborgarundersökning 2013 
(Sammanfattning av resultat från SCB, utvecklingsledare Anna Rosliakova) 
 
9.8 Sammanställning möjliga åtgärder som ej kommit med i slutrapporten 
(Ekonomichef Daniel Gustafsson, 2015-01-23) 
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Uppdrag Hållbar ekonomi 
 
Bakgrund och uppdrag 
 
I samband med beslut om ekonomiska arbetsramar för 2015 beslutade kommunstyrelsen 
2014-04-14 §75 ”att uppdra åt kommunchefen att inleda arbete med att ta fram förslag 
till åtgärder för en långsiktig och hållbar ekonomi inför beslut om budget 2016 i syfte 
att skapa erforderliga marginaler och handlingsutrymmen i verksamheterna. Detta inne-
bär krav på effektiviseringar och rationaliseringar i de olika verksamheterna och kan 
eventuellt kräva inskränkningar, sänkning av ambitions- och kvalitetsnivåer samt ned-
läggning av vissa delar av verksamheterna. Slutrapport i denna del ska lämnas senast i 
januari 2015.” 
 
Organisation 
 
Uppdragsgivare: Kommunstyrelse 
 
Uppdragstagare: Kommunchef 
 
Politisk styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Arbetsgrupp: Centrala Chefsgruppen (CCG) 
 
Till arbetsgruppens förfogande finns bl a ledningsgrupper, ekonomgrupp, samordnings-
grupp, utvecklingsenhet, chefer och medarbetare 
 
Mål för arbetsgruppen 
 
Arbetsgruppen ska ta fram beslutsunderlag till politiken enligt uppdrag. 
 
Arbetsgruppens övergripande målsättning med arbetet är 

• Effektivare verksamheter och strukturella förändringar i syfte att kunna bibehålla 
och i vissa fall förbättra kvaliteten i verksamheten 

• Skapa utrymme för handlingsfrihet och utveckling i verksamheterna 
• Skapa balans mellan ambitioner och resurser 

 
Arbetsgruppen jobbar under denna period med uppdraget som en absolut prioriterad 
fråga. Deltagarna i arbetsgruppen medverkar i arbetet utifrån ett helhetsperspektiv på 
kommunkoncernens verksamhet och ekonomi.  
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  2(2) 
 
Avrapportering 
 
Kommunchef och ekonomichef avrapporterar (muntligt) löpande till kommunstyrelsens 
arbetsutskott hur arbetet fortskrider. 
 
Skriftlig slutrapport ska överlämnas till kommunstyrelsen i januari 2015. 
 
Tidsplan 
 
2014  
MAJ-JUN Framtagande och sammanställning av bakgrundsfakta 

Genomlysning av verksamheter förvaltningar och företag 
Genomlysning av verksamheter CCG 

AUG Genomlysning av verksamheter CCG forts. 
SEP Första utkast analys 
OKT-NOV Diskussion/förslag/förankring nämnder och styrelser 

Diskussion/förslag/förankring medarbetare 
Diskussion/förslag/förankring allmänhet 

DEC Sammanställning slutrapport 
  
2015  
JAN Slutrapport presenteras för kommunstyrelsen 
  
Politiskt ställningstagande bör ske i samband med beslut om budget 2016. 
 
 
Tingsryd 2014-05-22 
 
 
Laila Jeppsson 
Kommunchef 
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1

Större investeringar 2007-2015

Hållbar ekonomi – Bakgrund investeringar och låneskuld

Kommun

 Restaurang Korrö 2007

 Avloppsverk Tingsryd ‐ förnyelse

 Ishallen ‐ läktare, säkerhetsåtgärder, köp av restaurang 

och kansli m.m.

 Bredbandsinvesteringar – stamnät

 Återvinningscentral Elsemåla – ombyggnad

 Dackeskolans kök – ombyggnad/upprustning

 Ekliden – ombyggnad/upprustning

 Äppelgården – yttertak, avdelningskök

 Industrimark Tingsryd, Rävemåla

 Äldreboende Kvarteret Örnen

 Ambulansgarage brandstation Tingsryd

 Tinghallen ‐ golv, ventilation

 Dackeskolans mellanstadie ‐ skolgård, tak, ventilation

 Kulturverkstans lokaler – ombyggnad, ventilation

 Trojaskolan – ombyggnad flytt av Bikupan

 Undervisningslokal AMB inkl konsertlokal

 Cykelväg Sydostleden

 Idrotten 1 Tingsryd (budgetanslag 2014/2015)

Tufab/Industristiftelsen

 Industrilokal Hallabro Plast –

nybyggnad

 Industrilokal Väckelsång 2014

 Bussgarage Tingsryd

 Industrilokal Konga Bruk

 Industrilokal Ryds båtar

 Industrilokal Jitech

 Hotellfastighet inkl Kaskad

 Gym hotellfastighet – tillbyggnad

 Kaskad hotellfastighet ‐ renovering

 Affärslokal Linneryd

 Industrilokal Väckelsång 2012

 Industrilokal Urshult – återuppbyggnad 

efter brand

Större investeringar 2007-2015

Hållbar ekonomi – Bakgrund investeringar och låneskuld

Tingsryds Energi

 Löpande utbyggnad av fjärrvärmenät

 Personalutrymmen och kontor vid fjärrvärmeverk Tingsryd

 Närvärmeverk Väckelsång

 Fjärrvärmepanna, Tingsryd (2014/2015)

 Bredbandsinvesteringar, stamnät

Kommunhus/Tingsrydsbostäder

 Nybyggnation 7 st lägenheter, Rävemåla (Bokvägen)

 Energisparprojekt, kulvertar, värmepumpar m.m.

 Nybyggnation 34 st lägenheter, Tingsryd (Storgatan, kv Örjan etapp 2)

 Nybyggnation 8 st lägenheter, Urshult (Stationsvägen)

 Nybyggnation 9 st lägenheter, Väckelsång (Källedalsvägen)

 Förvärv av ”Bankfastigheten”, Tingsryd (Örjan 19 vid torget)

 Ombyggnation Ebbalyckevägen, Tingsryd

 Nybyggnation 6 st lägenheter LSS‐bostad , Tingsryd (Sandgatan)

 Nybyggnation 8 st lägenheter, Tingsryd (Skyttegatan, Östrabo 5) ‐ påbörjad
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 Fastställd i kommunfullmäktige 2013-11-28 §185    

 
 

   
 
RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING  
 
God ekonomisk hushållning 
 
Tingsryds kommun ska vara en kommun med en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi.  
 
Genom att balansera kostnader för dagens verksamheter med behov av investeringar idag och 
för framtiden tas ansvar för den framtida välfärden. Varje generation ska bära kostnaden för den 
service som den själv beslutar om och konsumerar. Nästa generation medborgare i Tingsryds 
kommun ska inte ges sämre förutsättningar för en fungerande välfärd än vad dagens medborgare 
har. 
 
God ekonomisk hushållning i Tingsryds kommun innebär 

• att det över tiden råder balans mellan inkomster och utgifter 
• att den kommunala verksamheten utförs på ett ändamålenligt och kostnadseffektivt sätt 
• att utvecklingen av kommunen och dess verksamheter sker på ett planerat sätt och med 

ett långsiktigt perspektiv 
 
I det finansiella perspektivet lägger vi stor vikt vid att investeringar över tid finansieras med 
egna medel samt att resultatnivån är tillräcklig för att ge goda marginaler i ekonomin, att förmö-
genheten inte ska urholkas samt att genom anpassning av den årliga investeringsnivån även 
möliggöra en minskning av låneskulden.  
 
Viktiga faktorer i verksamhetsperspektivet är att all verksamhet som finansieras av Tingsryds 
kommun ska vara ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Detta ställer krav på ständig prioritering, 
effektivisering och förnyelse av verksamheten för att anpassa verksamheten till förändrade för-
utsättningar, t ex vad gäller demografi. De tillgängliga resurserna samt graden av effektivitet 
sätter gränsen för verksamhetens omfattning och kvalitet. 
 
All planering ska ske med god framförhållning och i ett långsiktigt perspektiv. Vi lägger stor 
vikt vid tydlig styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi. Detta sker inom ramen för 
kommunens styrmodell och därtill hörande styrande dokument såsom t ex vision och översikts-
plan. All planering ske med beaktande av kommunens ekonomiska förutsättningar.  
 
Följande långsiktiga finansiella mål ska leda till god ekonomisk hushållning i Tingsryds kom-
mun och vara styrande vid beslut om budget och andra ärenden av ekonomisk betydelse: 
 

• Årets resultat ska långsiktigt uppgå till minst 2% av skatteintäkter och utjämning. Re-
sultatet ska aldrig understiga 1%. 

 
• Investeringsnivån ska anpassas till utrymmet för egenfinansiering samt ge utrymme för 

amortering av låneskulden. Det innebär att den årliga investeringsvolymen ska kunna 
finansieras med egna medel och utan upptagande av nya lån.  

 
• Låneskulden ska minska genom planerade årliga amorteringar. 

 
Fullmäktige fastställer i samband med budgetbeslutet specifika finansiella mål avseende resul-
tat, investeringsnivå och låneskuld för kommande budgetår inom ramen för de långsiktiga må-
len i dessa riktlinjer. I samband med budgetbeslut fastställs också mål för verksamheten med 
betydelse för god ekonomisk hushållning. Uppföljning av mål för verksamhet och ekonomi görs 
löpande under året samt i årsbokslut. 
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Arbetsledardagar 1-2 oktober

Fördjupning bakgrundsfakta:
 Omvärldsanalys
 Befolkningsprognos 
 Nyckeltal & Resultat

Omvärldsavalys – att förstå, bevaka och hantera vår omvärld

Omvärldsanalys

Vad i omvärlden påverkar Tingsryds 
möjligheter att stärka sin attraktivitet för 
medborgarna, näringsliv och besökare?

Tidsperspektivet 20-30 år 

Källor:
Myndigheternas och SKL:s omvärldsanalyser
OECD Territorial Reviews
RUS, Regional utvecklingsstrategi Södra Småland
Omvärldsanalyser grannkommuner
Förvaltningschefernas analyser

Omvärldsanalys – att förstå, bevaka och hantera vår omvärld

Omvärldsanalys

Megatrender

• Globalisering

• Teknikutveckling

• Urbanisering

• Åldrande befolkning

• Ökad fokus på klimat och resurser 
(klimatförändringar, ekologiskt  hållbar utveckling, 
grön strukturomvandling)

Omvärldsanalys – att förstå, bevaka och hantera vår omvärld

Omvärldsanalys

En del av Europa – i allt högre grad
• 60% av punkterna på Kf dagordning påverkas av EU
• den nya programperioden 2014-2020, finns strategin 

Europa 2022 med långtidsbudget (Smart tillväxt, 
Hållbar tillväxt och Tillväxt för alla)

• en del av EU-stödet riktas till lokal nivå
• möjlighet att utveckla egna verksamheter             

med en annan finansiering
• ofta krävs en samarbetspartner i EU
• EU-samordnare 0,5 %, administrativ stöd

Omvärldsanalys – att förstå, bevaka och hantera vår omvärld

Omvärldsanalys
Samverkan i regionen

• Efter 151 år upphör Landstinget Kronoberg för att 
tillsammans med Regionförbundet Södra Småland bilda 
Region Kronoberg. 

• Regionfullmäktige: 61 ordinarie ledamöter
• Det regionala utvecklingsansvaret samlas under  ett 

direkt valt parlament med beskattningsrätt
• mer tid initialt för att hitta nya samarbetsformer inom 

regionen. RUS.
• Ansvarsområden: hälsovård, regional utveckling, 

kollektivtrafik och kultur

SKL och Svenskt Näringsliv - Ipsos undersökning, DS No 21, 2014 

Omvärldsanalys
Välfärden har aldrig mått bättre
• Idag får välfärden rekordstora resurser
• Endast en tiodelen av tillfrågade svenskar kan fakta om 

resurser till välfärden. Varför?
- Förväntningarna på välfärden höjs i takt med ekonomisk tillväxt och ökade 

inkomster
- Vi glömmer lätt hur välfärden såg ut förr
- Rapportering i media handlar ofta om sparbeting och enskilda fall när 

kvaliteten brister (äldreomsorg som exempel)

• Vi behöver en konstruktiv diskussion om hur vi bättre 
kan använda de resurser som redan satsas
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SKL:s slutrapport: ”Framtidens utmaning: Välfärdens långsiktiga finansiering” 

Omvärldsanalys

Ökade krav och förväntningar på välfärden
• SKL:s Framtidens utmaning:”… kostnaderna för 

välfärdstjänster under 1980-2005 årligen har ökat med 
cirka 1% mer än de demografiskt betingade behoven.

• Utmaning: finansiering av den framtida välfärden
• Framräknad scenarie till år 2035 - skattesats +13 kr
• Lösningar: fler arbetade timmar, ökad effektivitet, privat 

finansiering, försäkring, ökad invandring, skatteuttag, 
idéburna organisationer, tekniska lösningar, 
avgränsning av det offentliga åtagandet. 

Omvärldsanalys

Omvärldsanalys

Samhället blir allt mer kunskapsintensiv
• Kunskaper och tankar står för att större del av

värdeskapandet i samhället
• Kommunal skola som konkurrensmedel om 

invånarna

Möjligheter:
Utveckla våra skolor till nationell 
toppklass för att attrahera 
fler välutbildade till kommunen

Omvärldsanalys

Omvärldsanalys

Näringslivet i fokus
• attrahera kunskapsintensivt näringsliv till TK och 

utveckla det befintliga
• mobilitet /pendling /boende
• vinna nattbefolkning
• hantera etableringsfrågor/avveckling /konkurser

Utveckla upplevelseutbudet
• utveckling av kommunens destinationer
• projekt och marknasföring ska fortsätta i regionalt  

samarbete 

Omvärldsanalys

Omvärldsanalys

Morgondagens medarbetare på väg in
Den yngre generationen: 
• “digital natives” med hållbarhetstankar
• vill satsa på ett hållbart samhälle 
• högre krav på flexibla arbetsförhållanden och löneförmåner
• mindre lojala mot sin arbetsgivare 

Utmaningar och möjligheter:
• tydligt arbetsvarumärke som syns i sociala media
• coachande ledarstil
• integrerade och transparenta karriärutvecklingsprogram  
• moderna belöningsprogram där inte bara ekonomisk 

ersättning står i fokus

Omvärldsanalys

Omvärldsanalys

Krav på självservice och individuella lösningar 

• 24 timmars service 
• e-tjänster som förenklar vardagen 
• att klara sig själva längre vid sjukdomar och i 

omsorg (e-hälsoarbete och Digital agenda i 
landet)

• Risk för digitala klyftor (Medborgarkontor)
• Regional digital agenda

Omvärldsanalys

Omvärldsanalys

Miljö och hållbarhet

• Växande miljömedvetandet
• Nationella miljömål och vision för Sverige 2015 

– 16 nationella miljökvalitetsmål
• Länsstyrelsens regionala miljömål för 

Kronoberg
• ett systematiskt kommunövergripande 

miljöarbete behövs
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Omvärldsanalys

Omvärldsanalys

Samverkan:
geografiskt
med andra samhällsaktörer
förebyggande

Arbetsledardagar 1-2 oktober

Fördjupning bakgrundsfakta:
 Omvärldsanalys
 Befolkningsprognos 
 Nyckeltal & Resultat

Källa: Sveriges nya geografi (Sweco och Arena) 

Befolkning
Trender i riket (statistik 2013-12-31):

• 2013 års tillväxttakt var 0,9%, störst sedan 1946
• Folkmängd ökade i ovanligt många kommuner (206 eller 71%) 

beroende på invandring, ett positivt inflyttningsnetto
• Invandringen har dämpat den negativa befolkningsutvecklingen i

många kommuner
• Urbaniseringen fortsätter. Befolkningstillväxten är fortfarande

starkast i storstadsregioner och regionala tillväxtcentra
• Kommuner utanför tillväxtregioner har fortfarande ett negativt

inrikes flyttnetto och/eller negativt födelsenetto
• Sekundäromflyttning bland nyanlända i riktning mot 

storstadsregionerna

Befolkning

Sekundäromflyttning bland utrikes födda
• Antalet utomnordiska invandrare som anlände under perioden 2006-2010 och som 

inte har utvandrat sedan dess uppgick till 310 944 personer 
• Mönstret: nyanlända invandrare söker sig från glesbygds-, landsbygds- och 

industrikommuner till kommuner i storstadsområden och större
• Orsaker: arbete, social situation (släkt och vänner), lokal attraktionskraft
• TK tappar (index 50,1 till 100)

Kommunerna kan påverka antalet kvarvarande genom ett långsiktigt aktivt 
arbete:
• Långsiktig plan för integrationen;
• Koppla ihop invandring/integration med det regionala och lokala tillväxtarbete
• Övergripande ansvaret – inte socialtjänst utan näringslivsenheten eller motsvarande
• Stödja och möjliggöra positiva möten mellan utrikes och inrikes födda på lika villkor
• Hjälpa till nyanlända att få kontakt med föreningslivet
• Framgångsfaktorer: att snabbt tillägna sig språket, få kunskaper om samhället och 

ingå i sociala nätverk

TK utmärker sig med en hög sysselsättning bland utrikes födda (52-68%)

Källa: Sveriges nya geografi (Sweco och Arena) 

Källa: Sveriges nya geografi (Sweco och Arena) 

Befolkning

Nettoinflyttning i åldern 25-39 - prio

• god köpkraft, många år kvar i förvärvsarbetande ålder, barn
• låg attraktionskraft - storstäder, glesbygden och 

varuproducerande kommuner n
• förortskommuner till storstäder och större städer – vinnare

Attraktivitetsfaktorer:
• En god arbetsmarknad
• Attraktiva bostadsmiljöer
• Rikt kulturliv

• Tingsryds kommun - genomsnitt för åren 2010-2013 
3,5% till 0%

Befolkning

• Demografin, både totalt och inom olika åldersklasser, har stor betydelse för 
både intäkter och kostnader

• Genomsnitt sedan år 
2000: -93 personer/år 
(varav födelsenetto -78)

• Genomgått stora 
förändringar i 
demografin under 
senaste 10-15 åren:

• Förskola
• Grundskola
• Gymnasieskola
• Äldreomsorg
• Totalt

• Prognos fr o m 2015:
• Stabilisering på de 

nya lägre nivåerna 
i samtliga 
åldersklasser

• Successiv viss 
förbättring av 
födelseunderskott
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Statisticon, 2014

Befolkningsprognos 2014-2038
Folkmängd och förändringskomponenter i Tingsryds kommun

1980 1990 2000 2013 2014 2038

Födda 147 157 107 99 104 100

Döda 196 218 188 178 175 161

Födelseöverskott -49 -61 -81 -79 -71 -62

Inflyttade 517 649 486 646 589 589

Utflyttade 478 483 517 550 573 532

Flyttnetto 39 166 -31 96 16 57

Folkökning -10 105 -112 17 -55 -5

Folkmängd 14 773 14 507 13 371 12 156 12 101 11 834

Ur kommunens verksamhetssystem 2014-09-25
Minskning -35  = 12 121 invånare
Födda 82,  avlidna 110, födelsenetto -28
Flyttnetto -7

Befolkning

Befolkningsprognos 2014-2038 

Stabilisering i antalet  - alla grupper efter 
år 2015

Antal barn i befolkningen efter år

År
Folkmängd 

0-5 år

Folkmängd 

6-9 år

Folkmängd 

10-12 år

1980 1 064 731 550

1985 971 746 564

1990 1 074 703 556

1995 1 000 792 524

2000 679 713 528

2005 664 465 478

2010 647 433 353

2015 652 472 353

2020 650 454 372

2025 650 459 362

2030 644 459 363

2035 638 456 362

Antal ungdomar i befolkningen efter år

År
Folkmängd 13-

15 år

Folkmängd 16-

18 år

1980 576 545

1985 520 569

1990 569 549

1995 565 558

2000 555 505

2005 563 541

2010 387 511

2015 369 365

2020 372 386

2025 375 381

2030 373 385

2035 374 385

Ökning gymnasieungdomar år 2015-
2020

Befolkningsprognos 2014-2038 

Befolkningsprognos 2014-2038 

• Genomsnittsåldern höjs

• 2015-2020 ökning gruppen 65-79 
år; sedan succesivt minskning

• Minskning gruppen 80+ under 
åren 2010-2020

• Ökning gruppen 80+ efter 2020

Antal äldre i befolkningen efter år

År
Folkmängd 65-

79 år

Folkmängd 80 

år eller äldre

1980 2 586 795

1985 2 506 859

1990 2 480 949

1995 2 372 996

2000 2 227 1 030

2005 2 057 1 073

2010 2 160 1 096

2015 2 287 1 079

2020 2 427 1 042

2025 2 412 1 148

2030 2 366 1 267

2035 2 340 1 349

2038 2 315 1 384

Befolkningsprognos 2014-2038 
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Befolkningsprognos 2014-2038 Befolkningsprognos 2014-2038 

Arbetsledardagar 1-2 oktober

Fördjupning bakgrundsfakta:
 Omvärldsanalys
 Befolkningsprognos 
 Nyckeltal & Resultat

Kommunens Kvalitet i Korthet - resultat 2013

Kronobergs nätverk KKiK

Broschyren med resultat 2013

Nyckeltal och resultat
Styrkor:
• särskilt boende och hemtjänst: bra serviceutbud, hög nöjdhet hos kunderna    
och låga kostnader
• korta väntetider barn- och äldreomsorg (plats på SB), ekonomiskt bistånd
• lågt antal barn per personal i förskolan, både planerade och faktiska (obs! 
varierar mellan enheterna)
• hög andel elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år, bra resultat gymskola 
• hög andel ekologiska livsmedel

Utmaningar:
• Medborgarnas syn på kommunen (inflytande och påverkan)
• Tillgänglighet via e-post och telefon
• Grundskola åk 9 – lågt meritvärde och behörighet till gymnasial utbildning
• Låg andel av hushållsavfallet som återvinns
• Energiförbrukning verksamhetslokaler (inköpt energi)

Bakgrundsfakta - kostnader

Våra verksamhetskostnader jämfört med övriga kommuner

• Högre än andra
– Grundskola (kr/elev och redovisad kostnad vs standardkostnad)
– Gymnasieskola (kr/elev och redovisad kostnad vs standardkostnad) 
– Fritid (kr/inv) (netto - 18% högre än riket)
– Politisk verksamhet  (kr/inv)  (17% högre än riket)
– Infrastruktur, skydd m.m. (kr/inv)

• Ungefär lika
– Total nettokostnad (redovisad kostnad vs standardkostnad)
– Kulturverksamhet (kr/inv)

• Lägre än andra
– Individ och familjeomsorg (kr/inv)
– Förskola (kr/inskrivet barn)
– Äldreomsorg (kr/brukare och redovisad kostnad vs standardkostnad)
– LSS (redovisad kostnad vs standardkostnad)

Källa: Vad kostar verksamheten i din kommun – bokslut 2013

*redovisad kostnad vs struktursårsjusterad standardskostnad enligt kostnadsutjämningen förutsatt 
genomsnittlig ambitionsnivå
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Vad kostar verksamheten i din kommun?

Bakgrundsfakta - kostnader

Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad, andel (%)

Totalt för kommunen exkl. LSS

Vad kostar verksamheten i din kommun?

Bakgrundsfakta - kostnader

Vad kostar verksamheten i din kommun?
Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad , andel (%)

LSS

Vad kostar verksamheten i din kommun?

Bakgrundsfakta - kostnader

Vad kostar verksamheten i din kommun?
Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad , andel (%)

Äldreomsorg

Vad kostar verksamheten i din kommun?

Bakgrundsfakta - kostnader

Vad kostar verksamheten i din kommun?
Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad , andel (%)

Individ- och familjeomsorg

Vad kostar verksamhete i din kommun?

Bakgrundsfakta - kostnader
Förskola och skolbarnomsorg

Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad, andel, %

Vad kostar verksamheten i din kommun?

Bakgrundsfakta – kostnader

Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad , andel (%)

Grundskola
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Vad kostar verksamheten i din kommun?

Bakgrundsfakta – kostnader

Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad , andel (%)

Gymnasieskola

Arbetsledardagar 1-2 oktober

Fördjupning bakgrundsfakta:
 Omvärldsanalys
 Befolkningsprognos 
 Nyckeltal & Resultat
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Tingsryds resultat 2013 
Sedan 2007 genom-
för SKL, Sveriges 
Kommuner och Lands-
ting, kvalitetsmätningen 
Kommunens Kvalitet i Korthet 
(KKiK). Syftet med projektet är 
att ge kommunens medborgare 
information om hur kvaliteten 
på den kommunala servicen är 
och hur den står sig i jämförelse 
med andra kommuner.  
 
KKiK består av ett 40-tal mått 
som är indelade i fem olika 

områden: tillgänglighet, trygg-
het, delaktighet och information, 
effektivitet och samhällsutveckl-
ing. Antalet deltagande kom-
muner ökar stadigt. År 2013 
deltog 214 av Sveriges 290 
kommuner. 
 
Resultaten har tagits fram ge-
nom olika mätningar i kom-
munerna, genom SKL:s mät-
ningar, genom privata företags 
mätningar samt genom olika 
nationella mätningar som görs 
årligen av SCB, Skolverket, 
Svenskt Näringsliv, Försäk-

ringskassan m m. Resultatet av 
undersökningen används som 
ett underlag till att styra och 
förbättra kommunens verksam-
het. I tabellerna nedan jämförs 
Tingsryds kommuns resultat 
med medelvärdet för samtliga 
kommuner som deltar i pro-
jektet i riket.  
 
Teckenförklaring 

Bäst i Kronobergs län
Över medel, bättre eller billigare
Under medel, lägre eller dyrare  

 
TILLGÄNGLIGHET 

 Medel Bäst Tingsryd
1. Hur stor andel som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två 
arbetsdagar (%) (Lessebo 2012)

79
100     

Kramfors 
83

2. Hur stor andel som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar 
på en enkel fråga? (%) (Lessebo 2012)

44
74           

Köping
45

3. Hur stor andel upplever att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt 
en enkel fråga till kommunen? (%)  (Lessebo 2012)

87
100 

Alingsås..
82

4a. Hur många timmar per vecka har biblioteket öppet utöver vardagar 8-17? 12
67      

Alingsås
11

4b. Hur många timmar per vecka har simhallen öppet utöver vardagar 8-17? 26
54    

Leksand..
28

4c. Hur många timmar/vecka har återvinningsstationen öppet utöver vardagar 8-
17?

11
36 

Danderyd..
9

5. Hur stor andel av de som ansökt om plats i förskolan har fått plats på önskat 
placeringsdatum (%)

70
100      

Arvidsjaur..
100

6. Hur lång är väntetiden i genomsnitt för dem som inte fått plats i förskolan på 
önskat placeringsdatum? (dagar)

20
1  

Arvidsjaur..
0

7. Hur lång är väntetiden i genomsnitt för att få plats på ett äldreboende från 
ansökan till erbjudande om plats? (dagar)

50
0         

Lessebo
9

 

TRYGGHET
 Medel Bäst Tingsryd

9. Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?  Ljungby och Växjö 2012. 
(index 1-100)

61
83 

Robertsfors
56

10. Hur många olika vårdare besöker i genomsnitt en äldre person med 
hemtjänst under 14 dagar? Gäller personer med minst 2 besök per dag. 

14
7        

Arjeplog
13

11a. Hur många barn per personal är det i genomsnitt i kommunens förskolor. 
Enligt planering. Avser 2012

6
4,1            

Ydre
5,0

11b. Hur många barn per personal är faktiskt närvarande i kommunens 
förskolor?

4,4
3,3              
Eda

3,8
 

DELAKTIGHET OCH INFORMATION
 Medel Bäst Tingsryd

13. Hur bra är kommunens information på hemsidan? Andel hittade svar på 224 
vanliga frågor. (%)

79
95            

Uddevalla
81

14. Hur väl gör kommunen det möjligt för medborgarna att vara delaktiga ? (% 
av max 57 poäng)

50
77            

Piteå
58

15. Hur upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens 
verksamhet? Ljungby och Växjö 2012. (index 1-100)

39
56            

Trosa
36
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DELAKTIGHET OCH INFORMATION 
 Medel Bäst Tingsryd

16. Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? Avser 2012 (kronor/barn) 123 079
84 276 

Mellerud
121 675

17a. Hur stor andel av eleverna i årskurs 3 får godkänt i de nationella proven? (%) 70
94     

Arjeplog
74

17b. Hur stor andel av eleverna i årskurs 6 får godkänt i de nationella proven? 
(%)

93
100 

Danderyd
95

18. Hur stor andel av eleverna i årskurs 9 är behöriga till ett yrkesprogram? (%) 87,5
99,3 

Danderyd
79,1

19. Hur stor andel av eleverna i årskurs 8 har gett en positiv syn på skolan? (%) 77
89         

Kalmar
76

20. Hur hög är kostnaden per betygspoäng i årskurs 9? (kronor/betygspoäng) 361
255      

Lomma
379

21. Hur stor är andelen elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år? (%) 77
91   

Hammarö
78

22. Vad är kostnaden per elev i förhållande till andel som inte fullföljer 
gymnasiet ? (kronor/elev)

25 246
8 674 

Danderyd
26 398

23. Vilket serviceutbud finns i kommunens särskilda boende? Andel av 
maxpoäng (%)

68
98       

Svedala
71

24. Vad kostar en plats i kommunens äldreboende? Avser 2012 (kr/brukare) 619 393
397 972 
Kungsör

604 396

25. Hur stor andel är nöjda/mycket nöjda med sitt särskilda boende? (%) 84
97            

Trosa
87

26.Vilket serviceutbud finns i kommunens hemtjänst? Andel av maxpoäng (%) 69
97 

Helsingborg
76

27. Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten? Avser 2012 
(kronor/brukare)

201 816
77 194 

Uppl.bro
148 895

28. Hur stor är andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst  
(%)

91
100  

Lekeberg
92

29. Vilket serviceutbud finns i kommunens LSS-boende? Andel av maxpoäng (%) 82
100         

Berg..
82

30. Hur stor andel av ungdomar som haft utredningar/insatser har inte åter- 
kommit till socialtjänsten inom ett år efter avslutad utredning/insats? (%)

80
100     

Aneby..
89

 

SAMHÄLLSUTVECKLING 
 Medel Bäst Tingsryd

31. Hur stor andel av invånare mellan 20-64 år förvärvsarbetar? Avser 2012 (%) 78,6
88,0            
Habo

81,0

32. Hur stor andel av invånarna har någon gång under året erhållit ekonomiskt 
bistånd? Avser 2012 (%)

4,0
0,5             

Laxå
3,6

33. Hur många nya företag har startats under första halvåret? (Antal nya 
företag/1000 invånare)

5,0
14,6 

Strömstad
4,1

35. Hur många dagar med sjuk- eller rehabiliteringsersättning betalades ut till 
kommunens invånare? Avser 2012. (dagar/1000 försäkrade)

8,5
4,4  

Danderyd
9,7

36. Hur stor andel av hushållsavfallet återvinns genom materialåtervinning? (%) 36
65 

Sölvesborg
28

38. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel i kommunen? (%) 16
49             

Lund
19

39. Hur bra tycker invånarna att kommunen är att bo och leva i? Ljungby och 
Växjö 2012 (index 1-100) 

59
77    

Danderyd
54

 

Hela informationen om projektet finns på www.skl.se/kkik och www.kolada.se 

 
Kommunalrådets kommentar 
Kommunens kvalitet i korthet 
ger kommunens politiker ett 

handfast besked om resultatet 
av de besluts man tagit.  

Tingsryds kommun ligger bland 
de bästa kommunerna i länet 
och klart över rikssnittet för 
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andel invånare mellan 20-64 år 
som är i förvärvsarbete. 

I Tingsryd är 92 % av brukarna 
nöjda eller mycket nöjda med 
sin hemtjänst och där vi även 
har den lägsta kostnaden per 
brukare i hela länet. Tingsryd 
har en mycket trygg hemtjänst 
där den som har hemtjänst 
under en 14- dagarsperiod 
möter i genomsnitt 13 olika 
personer ur hemtjänsten. För 
kommunerna i Kronobergs län 
varierar siffrorna mellan 10-16 
personer/period. 

Skolan får generellt bra resultat 
vad gäller kvalitet. Vi ligger över 
rikssnittet för andelen elever i 
årskurs 3 som får godkänt i de 
nationella proven och bäst i 
länet för elever i årskurs 6. 

Detta är otroligt glädjande! 
Problemområdet är dock 
måluppfyllelsen på högstadiet 
som ligger under rikssnittet. Här 
krävs ett fortsatt arbete. Bilden 
balanseras dock av att vi ligger 
över rikssnittet för elever som 
fullföljer gymnasiet inom 4 år. 

I mätningarna för 2013 är det 
oroande att sju av åtta kommu-
ner i länet ligger under medel-
värdet när det gäller invånarnas 
känsla av trygghet. Inte någon-
sin har vi haft så hög säkerhet i 
samhället men ändå känner sig 
allt fler otrygga. Detta är något 
att arbeta vidare med. 
 
Vi behöver även jobba ytterli-
gare med vårt bemötande av 
invånarna. 82 % upplever att de 
får ett gott bemötande när de 

via telefon ställt en enkel fråga - 
det resultatet är bäst i länet 
men ligger ändå under riksge-
nomsnittet på 87 %. Här ska vi 
arbeta genom att lägga ännu 
större tyngd på vårt värde-
grundsarbete och genom att 
införa det medborgarkontor 
som fullmäktige i januari tog 
beslut om. 
 
Kommunens kvalitet i korthet är 
helt klart en nyckelfaktor för att 
kunna mäta och följa upp kom-
munens arbete och effektivitet 
samt vår service till kommunin-
vånarna.  

Utan spaning – ingen aning! 

Patrick Ståhlgren, 
kommunalråd
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SCB:s Medborgarundersökning – Resultat för hösten 2013 

Som underlag till Inriktningsdebatten får fullmäktige en översiktlig sammanställning av en rykande 
färsk undersökning från SCB som genomfördes bland Tingsryds kommuns invånare under hösten 2013 
och levererades till kommunen den 6 december.  

Medborgarundersökning är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Den är tänkt att 
vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun.  
 
Medborgarundersökningen består av tre olika delar med varsitt helhetsbetyg:  

• Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva 
på. 
• Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter. 
• Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på   
kommunala beslut och verksamheter. 
 

Kort fakta om SCB:s Medborgarundersökning 

• Genomförs av SCB två gånger om året sedan starten hösten 2005 
• 254 av Sveriges kommuner har deltagit, 203 mer än en gång  
• Kostnaden för Medborgarundersökningen är 48 tkr 
• Insamlingen genomförs via webb- eller pappersenkät  
• Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller 

högre tolkas som ”mycket nöjd”. 
• Analysrapporten innehåller jämförelser med deltagande kommuner, kommuner i olika 

storleksklasser 
• Resultat i delområden är statistiskt säkerställda, redovisas efter kön, ålder, ortstyp, 

boendetid i kommunen 
 

Medborgarundersökning i Tingsryds kommun hösten 2013 

Ett urval på 600 (2012=500) personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 54 (60) 
procent enkäten. Resultatet baseras alltså på sammanlagd 324 (299) inkomna svar. Svarsfrekvensen 
för Tingsryds kommuns kan bedömas som bra, de flesta kommuner ligger kring 50-55%. 
 
Sammanlagt deltog 132 kommuner i undersökningen våren/hösten 2013. Jämförelser med resultat 
för samtliga kommuner avser de 132 kommuner som var med i undersökningen våren/hösten 2013, 
jämförelsen med kommuner i samma storleksklass 10 000-14 000 invånare avser 24 kommuner.  
 
Nedan följer en övergripande sammanställning av Tingsryds kommuns resultat både för helhetsindex 
och för delindex för alla undersökningsår (2006-2013). På andra raden i celler redovisas Tingsryds 
kommuns utfall jämfört med deltagande kommuner i %. Värde över 100 innebär att vårt resultat är 
bättre, under 100 – lägre än hos deltagande kommuner. I sista kolumnen till höger (gråmarkerad) 
anges genomsnittsresultat 2013 för kommuner i samma storleksklass som Tingsryds kommun (10 000 
– 14 999 invånare), d v s genomsnitt för 24 stycken kommuner som genomförde undersökningen 
samtidigt med oss under våren/hösten 2013. 

I anslutningen till tabellerna anges SCB:s kommentar om vilka områden som har särskilt stor 
betydelse för en förbättring av de helhetsbetyg som medborgarna ger sin kommun. 
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Nöjd Region Index - NRI 

         Vad tycker medborgarna om Tingsryds kommun som en plats att bo och leva i? 
                        
Bedömningsområden Frågeställningar 2006   2008   2010   2012 2013 

Genomsnitt 
2013   

Helhetsbedömning 
Helhetsbedömning av 
kommunen som en plats 
att bo och leva på 

58   61   59   56 54 59   
88,6   94,4   93,5   93,3 91,5     

Rekommendation 
Kan du rekommendera 
vänner och bekanter att 
flytta till din kommun? 

60   63   60   60 56 62   
86,2   92,0   88,8   93,7 88,9     

Arbetsmöjligheter 
… möjlighet att få arbete 
inom rimligt avstånd? 

39   46   45   42 38 42   
89,4   94,6   93,5   89,3 82,6     

Bostäder 
…trivsamt bebyggelse? 
Möjlighet att hitta prisvärt 
boende? Hur planeras för 
bostäder? 

56   54   60   61 56 58   
105,6   105,1   106,5   105,1 98,3     

Fritidsmöjligheter 
…tillgången till 
fritidsaktiviteter, natur-, 
fritids-, föreningsliv, kultur- / 
sportevenemang? 

66   66   54   54 54 57   
95,4   96,6   85,1   91,5 91,5     

Kommersiellt utbud 
…utbud av affärer, 
bank/post, matställen, 
service, nöjesutbudet inom 
rimligt avstånd? 

50   50   54   59 53 58   
87,0   86,1   90,6   96,7 88,3     

Kommunikationer 
Kollektivtrafikens 
linjesträckning, turtäthet, 
vägnät, biljettpriser, flyg och 
tåg inom rimligt avstånd? 

39    42    51    49  49  55   
78,1   84,6   91,8   83,0 83,1     

Trygghet 
…hur trygg och säker känns 
det? 

53   57   61   58 56 63   
103,3   108,7   104,6   96,6 91,8     

Utbildningsmöjligheter 
…utbildningsmöjligheter 
inom rimligt avstånd, bl a 
högskoleutbildning? 

54   55   56   55 52 53   
94,9   95,0   93,5   91,6 89,7     

 
 
SCB:s kommentar: 
NRI för kommunerna i samma storleksklass blev 59. NRI för Tingsryds kommun är inte säkerställt 
högre eller lägre jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storlek. 37 (42) 
procent av medborgarna i Tingsryds kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att 
flytta till kommunen medan 29 (25) procent vill avråda från det. 
 
För Tingsryds kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Kommunikationer, 
Bostäder samt Fritidsmöjligheter, d v s förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget NMI, de 
verksamheterna har fått relativt låga betygsindex och har förhållandevis hög effekt.  
 
Faktorer som bör bevaras är Trygghet, Kommersiellt utbud och Utbildningsmöjligheter.  
 
Faktorer som kan ges lägre prioritet: Arbetsmöjligheter. 
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Nöjd Medborgar Index =NMI
Vad tycker medborgarna i Tingsryds kommun om kommunens verksamheter?

Bedömningsområden Frågeställningar 2006 2008 2010 2012 2013 Genomsnitt 
2013

51 58 59 51 53 53

95,8 106,7 106,4 94,4 100,0

64 69 61 56 59 58

104,5 112,2 102,8 100,0 103,5

69 68 67 68 63 64
105,7 107,1 105,3 106,2 100

66 66 57 54 53 59
109,0 111,7 97,8 93,1 94,6

65 59 57 50 59 58

104,7 95,9 94,7 84,7 101,7

52 63 65 61 53 53

104,3 124,1 124,9 117,3 101,9

53 60 56 55 50 48

109,0 125,7 114,7 114,5 104,2

67 65 63 60 55 57

99,3 100,8 105,2 100,0 93,2
57 60 59 60 59 60

98,7 102,1 98,9 98,3 96,7

48 55 54 53 50 51

98,5 107,0 104,2 100,0 92,3

50 54 51 51 48 52

90,6 98,4 96,4 96,2 96,2

52 61 52 49 49 54

92,3 95,4 89,2 90,7 90,7

68 79 83 79 80 76

102,3 101,4 106,5 101,2 102,6

67 71 69 66 68 66

103,7 110,3 107,4 101,5 104,6

71 75 76 72 72 73

97,4 97,4 100,9 97,2 97,3

Renhållning
Sophämtning, renhållning 
gator/vägar/parker, åtgärder mot 
klotter/skadegörelse?

Räddningstjänst
Vad tror eller tycker du om 
räddningstjänsten i din kommun?

Helhetsbedömning av 
din kommuns 
verksamhet

Hur nöjd är du med hur kommunen sköter 
sina vsh? Hur väl uppfylls förväntningar? 
Närhet till en idealkommun?

Gång- och cykelvägar
…tillgång/underhåll/skötsel / 
snöröjning/trafiksäkerheten på gång- och 
cykelvägar i din kommun?

Miljöarbete
Möjligheter till återvinning och servicen på 
återvinningscentralen

Vatten- och avlopp
..kvaliteten på dricksvattnet? 
Vattenförsörjning och avloppssystem?

Fritid - Idrott
...tillgången /utrustning/ skötsel av idrotts- 
o motionsanl., möjlighet till friluftsliv

Fritid - Kultur …biblioteks-, utställnings-, 
konstverksamhet? Teater och konserter?

Gator och vägar
…underhåll/skötsel/ snöröjning/ 
trafiksäkerhet av gator och vägar i din 
kommun

Gymnasieskolan
Vad tror eller tycker du om 
gymnasieskolan i din kommun?

Äldreomsorgen
Vad tror eller tycker du om 
äldreomsorgen i din kommun?

Stöd för utsatta 
personer

Vad tror/tycker du om det stöd och hjälp 
som utsatta individer får i din kommun?

Bemötande, 
tillgänglighet

Hur blir du bemött och hur är servicen när 
du har kontakt med kommunens 
personal?

Förskolan
Vad tror eller tycker du om förskolan i din 
kommun?

Grundskolan
Vad tror eller tycker du om grundskolan i 
din kommun?

 
 
SCB:s kommentar: 
NMI för kommunerna i samma storleksklass blev 53, samma som för Tingsryds kommun.  

Jämfört med MBU 2012 har Gymnasieskola fått ett högre och Äldreomsorg ett lägre betygsindex. 
Statistiskt säkerställt lägre betygsindex jämfört med andra kommuner i samma storleksklass fick 
Grundskola och Miljöarbete, säkerställt högre Vatten och avlopp. Förbättrat betygsindex i 
Bemötande är ej statistiskt säkerställt. 

Verksamheter som bör prioriteras: Idrott- och motionsanläggningar, Kultur, Äldreomsorg, 
Miljöarbete samt Grundskolan. 
 
Verksamheter som bör förbättras om möjligt: Renhållning och sophämtning 
 
Verksamheter som bör bevaras: Räddningstjänsten, Vatten och avlopp, Äldreomsorgen, Förskolan 
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Nöjd Inflytande Index = NII
Vad tycker medborgarna i Tingsryds kommun om inflytandet i kommunen?

Bedömningsområden Frågeställningar 2006 2008 2010 2012 2013 Genomsnitt 
2013

40 44 44 37 36 39

96,9 108,1 105,8 94,8 92,3

52 56 56 52 48 51

105,9 116,7 107,1 106,1 98,0

53 59 57 51 52 53

100,5 110,5 104,8 96,2 96,3

37 45 43 43 36 38

94,5 116,9 104,6 94,8 92,3

42 51 51 43 41 44

91,2 116,3 108,9 97,7 93,2

Helhetsbedömning - 
möjlighet till 
inflytande på beslut

Hur nöjd är du med insyn och 
inflytande invånarna har över beslut/ 
vsh? Hur nära en ideal situation är 
din kommun?

Förtroende
Hur kunniga och ansvarstagande är 
politiker? Hur väl genomförs 
kommunala beslut?

Kontakt/tillgänglighet
…att komma till tals med 
politiker/ansvariga tjänstemän?

Information, öppenhet
Information: tydlighet, omfattning, 
möjlighet att få tag på? I hur god tid 
informeras om viktiga ärenden?

Påverkan

…möjlighet att påverka kommunala 
beslut/vsh? Är dina åsikter i stort 
representerade? Lyssnar politiker till 
invånarnas synpunkter?

 
 
SCB:s kommentar: 
NII för kommunerna i samma storleksklass och samtliga kommuner i undersökningen 2013 blev 39. 
Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass (24 st.) är betygsindexet 
totalt och delfaktorer inte säkerställt högre eller lägre. 
 
För Tingsryds kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Förtroende och 
Påverkan som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index. 
 
Faktorer som bör prioriteras 
Förtroende, Påverkan 
 
Faktorer som kan bevaras 
Information, Kontakt   
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Sammanställning över möjliga åtgärder som ej kommit med i slutrapporten 
 
Under arbetets gång har arbetsgruppen även diskuterat och övervägt bl a nedanstående möjliga åtgärder. 
Dessa har vid arbetsgruppens slutliga bedömning inte kommit med i slutrapporten. 
 
 

• Arbetsmarknadsåtgärder – upphöra med feriearbeten, Vägvalet 
 

• Bostäder – krav på höjd resultatnivå i Stiftelsen Kommunhus och Tingsrydsbostäder AB 
 

• EU-verksamhet – upphöra med verksamhet (frivillig) 
 

• Fjärrvärmeverksamhet – försäljning av Tingsryds Energi AB 
 

• Fjärrvärmeverksamhet – höjda avgifter 
 

• Industrifastigheter – krav på höjd resultatnivå i Tufab och Industristiftelsen 
 

• IT-verksamhet – alternativ hårdvara och IT-miljö 
 

• Kommunal administration/verksamhet – införande av processorienterade arbetssätt (t ex Lean) 
 

• Kostverksamhet – extern upphandling av kyld mat 
 

• Näringslivsverksamhet – sänkt ambitionsnivå 
 

• Parkverksamhet – införa säsongsanställningar 
 

• Personalutveckling mm – upphöra med 25-årsgåvor till personalen 
 

• Personalutveckling mm – upphöra med internat i samband med arbetsdagar 
 

• Personalutveckling mm – upphöra med friskvårdsbidrag 
 

• Räddningstjänst – samverkan med fler kommuner, större organisation 
 

• Städverksamhet – konkurrensutsättning 
 

• Utveckling och attraktivitet – upphöra med Hollandsprojektet 
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