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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 
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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 
 
 

 
  



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 



Omvärldsanalys 

     Omvärldsanalys 
          

Samverkan: 
geografiskt 
med andra samhällsaktörer 
förebyggande 
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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 



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  
 



Befolkningsprognos 2014-2038  



Befolkningsprognos 2014-2038  
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Kommunens Kvalitet i Korthet - resultat 2013 

Kronobergs nätverk KKiK 
 

Broschyren med resultat 2013  

http://np.netpublicator.com/netpublication/n35553142


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 

 
 
 



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 



Vad kostar verksamheten i din kommun? 

Bakgrundsfakta – kostnader 
 

Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad , andel (%) 

Gymnasieskola 
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