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. 
1 a rr11 l a~ a y 

Omvärld 

% 2013 2014 1 2015 2016 

BNP 1,3 2,3 3,2 3,3 

Arbetade timmar 0,3 ;1.,8 1,2 1,0 

Arbets löshet 8,0 7,9 7,5 6,9 

Timlön 2,5 2,9 3,0 3,2 

l< PI 0,0 -0,2 0,1 1,5 

Sl<a tieunderlag 3,2 5,01 5,4 

Realt skatteunderlag 1,5 1,3 2,1' 2,3 
I<EIIa: SI<L 2015-04-29 cirku12r 15:15 

~vens1( ekoholhi avslutade 2014 mycket starkt. 
A ven 2015 har startat bra och utsih.iema inför 
framtiden är enligt SKL ljusa. Ett skäl är att 
tillv~xten i omvärlden får allt bät1re fart. Svensk 
BNP beräknas växa med omkring 3 procent både i 
år och nästa år (kalenderkorrigerad). Nästa år 
yäntas den svenska ekonomin nå konjunkturell 
balans. 

Sysselsättningen fmistitter att öka i år, vilket ·bidrar 
till att läget på den svenska arbetsmarknaden 
förbättras. Löneökningmua ligger fortsatt i år på 3 
procent och blir nästa år något högre. 
Prisutvecklingen är i år fortsatt mycket svag, men i 

_ takt med att effekterna av prisfallet på olia klingar 
av konuner inflationstalen alt höjas. Den låga 
inflatioi1en begränsar skatteunderlagets tillväxt. I 
reala termer, d v s efter avdrag får pris- och 
löneölmingar, är däremot skatteunderlagets tillväxt 
fortsatt stark. I år beräknas sl<altennderlaget realt 
öka mec12, l procent, vilket är 'det dubbla mot 
normalt. Nästa år beräknas denna tillväxt bli ärm u 
högre (2,3 procent). Den starka tillväxten är en 
kombination av stark sysselsättningstillväxt och 
böjda pensioner. 

RänteniVån har uneler årets första fyra mänaclei· varit 
rekordlåg. Riksbanken har sänkt reparäntan från 
0,00% till-0,2,5% under perioden. Man bar även 
sänkt räntebanan och spilr nu alt räntanlångsmul 
kommer att bö1ja höjas fårs! uneler andra halvåret 
2016. 

Väsentliga händelser efter 
bokslutsperioden 

!ingvalla Travsällskap har den21 m~ 2015 försatts 
1 konlems efter en längre tids ekonomiska problem. 
Då händelsen inh"äffat efter akluell bokslutsperiod i 
denna delårsrapport har händelsen inte beaktats i 
vare sigperiodbokslut eller årspro gnos. 

!(.ommunens direkta ekonomiska engagemang hos 
rmgvalla Travsällskap hestår dels i ett 

bmgensåtagancle om ca 2, lmla- och dels en 
nterstf1encle fordran om di'ygt lO mkr avseende 
överlåtelse av fastigheten i samband med 
byggnationen av travbanan. Denna fordran har en 
återbetalningstid på 33 år (varav 24 år återstår) och 
kommunen har i avtal åtagit sig att lätlina 
verksamhetsbidrag till travsällskapet motsvarande 
amortering och ränta på denna revers. Kommunen 
h~ r p~nträtt i fastigheten för den aktuella fordran, 
som hgger efter bankernas panh-ätt i sam ma 
fas tighet. Likvidationen innebär vidare att infi·iande 
av borgensåtagandet ska göras och att motsvm·ande 
belopp istället blir en fordran i konkursen. 

Vilka eventuella kostilader som-knn uppstå för 
km~1munet1 till följd av ovanstående beror helt på 
utgangen av konkursfårandet Då 
konkmsfårfarandetnyligen påbörjats är det inte 
möjligt att förutse eventuell försäljning, 
försäljningspris eUer andra eventuella lösningar 
som l(an komma att 11ppstå. Maximalkostnad som 
kan uppstå i kommunens resultah·äkning torde vara 
drygt 12 mkr, d v s motsvarande aktuellt 
borgensåtagande samt befintlig reversfordra n. 

Somnämnts ovan har händelsen således inte 
beaktats i vare sig perioclbokslutet eller 
årsprognosen eftersom elen inträffat efter 
bokslutsperiodens slut. Bedönming och/eller 
konstaterande utifrån clå aktuella forsättningar 
kommer att göras i nästa clelårsmpport per 31 
augusti samt i iirsbolcslutet. 
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Resultat och kapacitet 

Resultat 
20i2 2013 2014 1 2015 

Resultatjan-apr, mkr 6,3 10,7 4,7 

Resultat ja n-a pr exkl j ä m före !se-
störande poster, mkr 6,3 10,7 4,7 

Periodens resultat l %av ska t te-
'Intäkter och utjämning 3;o 5,0 2,2 

Budgeterat resultat helår, mkr 6,2 7,3 8,4 

Resultat helår, mkr :1.2;5 6,1 3,9 

Resulla t helår l% av skatte-
Intäkter och utjämning 2,0 1,0 0,6 

Periodens resultat uppgick till ·! 6, 7 mkr, vilket 
motsvarar 3,1% av skalteintäkter och uuamning. 
Resultatet innehåller engångsintäkt Gämförelse
störande post) om 6,0 mkr avseende i'lterbetalcla 
sjukförsäkringspremier från AFA för inbetalda 
preniler år 2004 enligt beslut i Af A:s styrelse i 
imirs 2015. Periodens resultat exklusive denna 
engångsintiikt uppgår tilllåga +0, 7 mkr, vilket 
motsvarar 0,3% av skatteintäkter och ugämning. 

6,71 

0,7j 

3,l 

5,11 

0,8 

0,1 

Bttdgetenitrest!ltat för 2015 uppgår till +5,1 Iilkr 
efter tilläggsbudgetering av bl a ny skatteprognos i 
lCBI i in«rs månad. Budgeten innehåller 
engångsintäkter om 3,7 mkr avseende återfört eget 
kapital iiån Regionförbundet och Länstmftken i 
samband med skatteväxling inför året 2015. 
Engångsintäkterna från AfoA är däremot inte 
budgeterade. 

Pi·ögnosen föl' helåret 2015 visar ett resultat om 
låga +0,8 mkr. Det bör noteras att prognosen 
innehåller engångsintäkter om 1 O, 7 mkr (AF A
pengar+ återfört eget kapital från RFSS och 
Länstraftken). Det unelerliggande resultatet enligt 
prognosen iir således ca -lO mla·. 

Detkankonstateras att prognosen för närvarande 
im1ebär att de finansiella må len för 2015 i n te 
k01mner att uppnås och att marginalenner till 
kommunallagens balanshav är yllerst liten. Som 
nänmts tidigare har eventuella kostnader i sambaud 
med konkursen får Tingvalla Travsällskap inte 
beal<tats i prognosen, varför ytterligare försänu·ing 
av prognosen kan tillkomma under året. 

B <lians lmwsufred n in g 

Vid beräkning av resultatet enligt kommunallagens 
s.k balimskrav ska justering göras för bl a 
rearesult11t vid försäljning av tillgångar. 

Jan-a pr 2012. 2013 2014 1 2015 ' 

·Redovisat resultat 6,3 10,7 4,7 6,7 
Reavinster -1,0 -1,6 0,0 0,0 
llesultat enligt bal~nsl,rovct 515 9,1 4,7 6,7 

Inga rearesultat ingår hittills i resultatet, varfår 
balanskravsresultatet får boblutsperioden uppgår 
till +6,7 mkr. Således har balanskravet uppfyllts för 
årets första fyra månader. 

lntälds- och lws~nadslri:veclding 

Jan-o pr 2012 2013 2014 1 2015 

Skattelntäktsutl'eckling, mkr 
Skattelntäktsutl•eckling, % 

Ne ttokostna dsutveckling, mkr 

Nettokostnadsutveckling,% 

Nettofor5ndrlng. mkr 
Nettoförändring, %-enheter 

2,4 

1,2 

5,8 

3,0 

-3,4 

-1,8 

5,4 2,7 

2,6 1,3 

1,3 8,5 

0,6 4,2 

4,1 -5,8 

2,0 ·2,9 

1,4 
0,7 

s,o, 
2s41 

-3)6 

-d 
Periodens skatteintäkter (ink!. generella statsbidrag 
och utjämning) uppgick till 217,9 mkr, vilket 
motsvamr en ölwing på endast 1,4 mkr (0,7%) 
järnfört med motsvarande period fåna året. 
Verksamhetens nettokostnader uppgick till216,6 
111kr; vilket motsvarar en ökning med 5,0 mkr 
(2,4%). Nettokostnaderna har således ökat något 
mer än skatteintäkterna. 

Fin~nsiella poster 

2012. 2013 2014 l 21hs· 

Finansiella Intäkter 0,9 0,8 0,9 O,B; 

Finansiella kostnader 1,2 0,8 1,1 1,4 
Finnnsnetto -0,3 0,0 ·0,2 ·Q,61 

Periodens flnansnetto uppgick till -0,6 mlG', vilket 
ilmebär en liten försämring j ä m fört med 
motsvarande perlod 2014. Försämringen ~r i första 
11andl1änftirbar till ökade räntekosh1ader till följd av 
pkad upplåning. 
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Investeringar 

Investeringar jan-a pr, mkr 

Självfina nsleringsgra d, % 
J ·~vesteringar/avskrlvnlngar,% 

Investeringar helår, mkr 

lnvesteringsbudget, mkr 

2012 2013 2014 r Z01.51 

1,1 9,8 29,7 38) 
l 

1377 207 47 44) 
12 103 324 378 

26;6 79,0 121,5 73,11 

70,9 81;9 163,4 79,6 

Under årets första fYra månader bar investeringarna 
uppgått till clrygl38 mkr, vilket motsvarar ca 48% 
av budgeten. Ca 34mkrav investeringssumman är 
hänförbar till byggnation av nytt äldreboende i 
I(varteret Ö men, vilket beräknas fårdigställas efter 
halvårsskiftet i år efter ca två års byggtid. Den 
totala investeringsbudgeten för äldreboendet j 
Kvarteret Örnen uppgår till 173,5 mla', varav cltygt 
52 mkr avser budge.tåret 20 J 5 medan resterande del 
luii· förbmkats uneler tidigare år. Prognosen fh]n 
sarriliällsbyggnadsförvaltningen är att både budget 
ochtidsplan avseende denna byggnation lcornn1er 
att h~llas. 

Pen total_a investeringsbudgeten för 2015uppgår 
till knappt 80 mkr. A v prognosen :fi:amgår att ca 73 
rnlcr kommer att förbrukas under året. 

Självfinansieringsgniden för investeringarna 
uppgick under årets första f:yra månader till44%, 
vilket innebär att periodens resultat + <\Vshivningar 
e1;1ctast motsvarat knappt halva investeringsnivån. 
För helåret20 15 beräkn!ls självfinansieringsgraden 
hamna på ungefcir samma nivå ( 45%). 
Nyupplåning har hittills skettmed 25 mkr, medan 
b~1dgeteJad nyupplåning fcir helåret uppgår till 50 
mkr. Sålecles återstår enligt budget 25 mkr 
nyupplåning under resterande del av året för att 
finansiera årets investeringar. Det kan inte uteslutas 
att ytterligare nyupplåning ](OJ11met· att krävas i 
slutet av året beroende på slutligt utfall för 
investerings- och resultatnivå. 

.So Ii el i t et 

Per 30 april 2012 2013 2014 1 2.0151 

·soliditet enligt balansräkning 59,4 59,6 55,2 47,71 

Förandring tillgångar,% O,!J 4,5 8,0 27,1' 

Förändring eget kapital,% -1,0 4,9 0,0 1,6 

Sdliditet inklsamtl.Jga 

p~nslonsförpliktelser,% 4,3 7,0 5,2 5,9 

Sollcliteten (enligt balansråkningen) nppgick 30 
april till47,7%, vilket innebär enminsknin~ med 
hela 7,5 procentenJJeterjämfört med sanuna 
tidpunkt förra året. Vid samma tidpunkt för två år 
seelan var soliditeten 59,6%. Den kraftiga 
minskningen är phmerad i budgeten och beror i 
föJstA hand på de senaste två årens höga 
investeringsvolym med tillllörande nyuppläning 
samt de j sammanhanget relativt låga 
resultatnivåerna. 

Vid senaste årsski:ftetuppg;ick soliditeten till48,6%. 
Således bar soliditeten minskat något under första 
tertialet soliditeten brukar 1101'111alt sett vara ett par 
procentenheter högre vi el första tertialet än vid 
årsskiftet. 

So~cliteten räknad inklusive samtliga 
peiJsioJ)såtaganclen uppgick 30 april till 5,9%, vilket 
il;mebär en ölming med 0,7 procentenheterjämfört 
J]1ed samma tidpunkt förra året. Vid årsskiftet var 
smn.ma soliditetsmått 5,0%. Förbättringen forklaras 
av att ansvarsförbindelsen för pensioner har 
minskat något till följd av utbetalningar. 

Slwldsättn in g 

Per30 april 2012 2013 

L å neskuld, mkr 105,0 105,0 130,0 

Genoms n vägd ränta,% 3,24 3,09 2,77 

Antal kreditgivare 1 1 1 

Ny lipplåning för att finansiera hittills genomförda 
investeringar bar skett med 25 mlu' i mars månad. 
Kommunens låneslmlcluppgår därmed til1195 mkr 
per den 30 april, vilket motsvarar en ölming med 65 
mJo- jämfört med samma tidpunkt förra året. Som 
nHmnts ticljgRre är bedömningen attnyupplåning 
om ytterligare minst 25 mkr behövs under året för 
att finansiera årets investeringar. Uneskulden 
be.räknas därmed att uppgå till minst 220 mlu- vid 
årets slut. 

Av låneportföljens 195 mkr har 155 mla' (eller 
79%) fast ränta mecl olika löptid 0-8 år, medan 40 
mkr (eller 21 %) har rörlig ränta. Genomsnittlig 
vägd ränta var 30 april2,25%, vilket är lägre äi1 vid 
Jiwtsvarande tidpunkt föna året då 
genomsnittsräntan var 2, 77%. Samtliga lån i 
låneportföljen är placerade hos Kommuuinvest AB. 
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Risk och kontroll 

Kassaflöde och liJ(Viditet 

Per 30 april 2012 2013 2014 2015i 

Likvida medel, mkr 49,0 77,0 62,8 l 47,81 

Kassa li kviditet% 106 118 89 73 , 

Periodens kassaflöde ilJJ1lgic1c till +9, J m la', vilket i 
första h8nd för1<1m·8s av nyupplåningen samt 
minslming av lcortfi·istiga fordringar i böJjan av 
året. Kassaflödet innehåller som tidigare nämnts 
nyuppl8uing på 25 mkr. 

De likvida medlen uppgick per 30 api'il till47,8 
m]a· (76,5 Jnkr), varav 19,8 mkr (25,0) mia' utgör 
skuld till konununens koncernbolag avseende clel i 
köncemkonto. 

Kassalil<viditeten uppgick den 30 april till73%, 
vilket innebiir en rninslming fi·ån 89% vid 
motsvarande ticlpunh.'t :llirra året. Vid årsskiftet 
uppgick lcassalikvlditeten till 71%. 

PensionsförpliJ(ielser 

Per 3D april. Mkr. 2012 2013 2014 2015! 

l 
Penslonsavsättning l BR 3,8 2,7 5,3 s,oj 
Ans va rsförblndelse tidiga re 

penslonssystem (före 1998) 319,1 31!!,5 326,7 321,01 
Summa 322,9 321,2 332,0 .n~.Q. 

De tot<i1a pensionsåtagandena uppgick den 30 april 
till326 .mkr, vilket är ca 6mla' lägre än vid 
motsvarande tidpunkt föna året. Minskningen beror 
på utbetalningar av peusioner under perioden. Vid 
årsslåftet uppgick de totala pensionsåta ganelen a till 
328,0mlcr. 

13orgens8tc:~gan~len och optionsavtal 

Per 30 a~ril. Mkr. 2012 2013 2014 1 20151 

Borgensåtagande n l Egna bolagoch stiftelser 522,7 545,9 550,7 548,91 
Föreningar 5,7 5,2 6,8 5,7 
Egna hem 0,3 0,2 0,2 o,z, 
Summa 52$,7 551,3 557,7 554,81 

Avta l om hyresoption 4,2 } ,§i 

Kmmnunens totala borgensåtaganden harper den 
3Ö april minskat med ca 3 mkr jämfört med samma 
tidptmkt fön·a året till följ el a v låntagamas 
amorted.ngar. 

Som tidigare nänmts har Tingvalla Travsällskap 
försatts i konkurs 2015-05-21, varvid infHancle 
kolhmuneJIS borgensåtagande om pa 2, l mh 
akh1aliseras i maj månacl. Iu.fi:iandetlcommer att 

minska borgensåtagandet mot föreningar med 
mots varande belopp. 

Budgetföljsamhet (prognos) 

2012 2013 2014 1 20151 

Budgeterat resultat 6,8 5,9 8,4 s,t 
Awl(,else mot lJUd get: 

J(ommunstyrelsen centr medel 3,6 8,3 1,7 2,9 
Kunui,uuslyrelseu (I(LF) 1,6 1,.9 0,2 o,s 
Samhällsbyggnadsnämnd ,1,6 -1,5 0,0 ·0,5 

J(uitur'och fritidsnämnd 0,1 0,1 ·0,6 0 ,0 

Ilarn-och u tbildningsnii m n el 4,2 2,7 0,1 -1,3 
:So.cJalnämnd -11,8 -14,8 -9,0 -12,6 

Taxeh.nansierad ver~:samhet -0,4 ·0,4 -1,0 o,o 
Ska(telntäkter -2,3 2,1 1,4 ·0 ,5 
Flnansnetto 1,6 1,7 0,0 2,5 
Finansiering och övrigt 10,7 0,1 1,0 4,7 

Summa årets resultat ·n ,s ·6,1 2,2 o,n 

Resultatprognosen för helåret 2015 uppgår till +0,8 
rn!G'. Som nthnnts tidigare har eventuella kostnader 
till följd av Tingvalla h·avsällskaps konkurs inte 
beaktats i prognosen, vm·fdr ytterligare 
prognosförsämring kan tillkomma senare under 
året. 

Budgeterat resultat för 2015 uppgår till +5, J mkr 
efter tilläggsbudgetering av bl a ny skatteprognos i 
KB l i mars månad. Den upprättade prognosen för 
l1elåret 2015 innebär således en total 
budgetavvikelse om -4,3 mkr. Avvilcelsema består i 
huvudsak av: 

o Nämnderna -13,9 mkr 
o Slcalteintälcter -0,5 mla-

,o Centrala budgetmedel och finansiering 
+ 10, l 'mkr (v am v AF A +6 mkr) 

Summan av nämndernas prognoser visar ett 
1m derskott mot budgeten på ca -14 mkr. 
Social11änmdens prognos för 2015 visar ett 
underskott mot budgeten på hela -l 2,6 mkr, vilket 
är 1mgefår samma nivå på unelerskott som i 2014 
års bokslut, Nän1ndens verksamhet har redovisat 
lillelerskott mot budgelen seelan 2008, varav 
underskolt överstigande 1 O mkr seelan 2012. Ä ven 
Samhällsbyggnadsnämnelen och Barn- och 
utbildningsnänmclens prognos fOr 2015 visar 
1111clersko.tt mot budgeten, dock i betydligt lägre 
omfattning. 

skatteprognosen är -0,5 mh lägre än budget, 
medan prognosen för centrala budgetmedel och 
:finansiering uppvisar cll överskott mot budgeten på 
ca 1 O mkr. A v dessa avser 6 miG' AF A-pengar, 
knappt l miG' återfört eget kapital från 
Regionförbundet och Unstrafiken samt ca 2,5 mkr 
lägre räntekostnader till följd av aktiverad ränta 
tmder byggtiden av Kvarteret Örnen. 
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För mer analys och detalfer avsee!?de 
budgetföljsamheten hänvisas till delårsrapportens 
nämndsberättelser samt driftsredovisningen. 

Prognossälcerhet 

mi( r 2012 2013 2014 1 2015: 

Prognos hel årsresulta t, april 2,5 9,0 2,2 O,D 

Prognos helårsresultat, aug 10,0 8,0 3,9 

Slutllg utfa Il resultat 12,5 6,1 3,9 

Uppföljning m' prognossäkerheten kan görasförst i 
årsbokslutet. 

Finansiella r11ålsätiningar 

I november månad 2013 fastställde kommun
fi.Jilmäktige Riktlinjer för god elcouomiskJms
hållning. Riktlinjerna innehåller långsiktiga 
finansiella 111ål som ska leda till god ekonomisk 
hushållning i Tingsryds kommun och vara styrande 
vid beslut om budget och andra ärenden av 
ekonomisk betydelse. De fm<1nsiella målen är: 

l. Arets resn1tat sl<a långsiktigt uppgå till 
minst 2% <lY skatteint!ikter oc11ulj1!mning. 

2. Investeringsiiivån ska anpassas till 
utrynunet for egenfm<Jnsiering samt ge 
uh·ymme för amortering av låneskulclen. 

3. Lårresku1cien ska minska geJlOm planerade 
årliga amorteringar. 

Nedan fdljer e11 avstämning av målen för 
bokslutsperloden respektive lwlårsprognosmJ: 

zo14 zotsl 

Resultat% av sicalter outjämn 
Fastställtmål 2,0% 2,0Y. 
UtfJII januJri-aprll 2,2% 3.,1Y. 
Uppfylltjanuari-april Ja Ja 

Utfall helår O,G% o,~,~ 

Uppfyllt helår Nej N~J 

Självlinansie ring Investeringar,% 
Fastställt mål 100% 1001~ 

U trall januari-april 47% 44% 
Uppfylltjanuari-april Nej N e] ' 

Utfall helår 26% 4!>% 
Uppfyllt helår Nej Nej' 

Mlnslmi ng av låneslmld,-ml<r 

Fastställt mål <0 <O 
Utfall januari-april 25 25 
Uppfyllt janari-april Nej NeJ 
Utfall helår 65 so 
Uppfyllt helår Nej N el 

l 

~"--~ --

l 

Som, :fi·a!Jlgår av tabellen har resultatmäietuppf'yllts 
föl' boksintsperioden januari-april, vilket i forsta 
hand beror på AF A-pengarna ( 6 mla} Utan denna 
engångsintäkt hade målet inte uppnåtts (resultatet 
hade då varit 0,3%). Målen får självfmansiering av 
investeringar samt minslming av låneskulden bar 
inte uppnåtts under årets forsta fyra månader. 
Självfinansieringsgraden uppgår till 44% (mål 
1 00%) och nyupplåning har skett med 25 m la-. 

Inget av de långsiktiga finansiella målen berälmas 
uppnås fdr helåret 2015. 

Koncentföretagen 

Koncernföretagen redo\, isar följande msultat (före 
bokslutsdispositioner) för bokslutsperioden samt 
prognos för helåret 20 l 5: 

mkr 

Resu/to t f boks/utsdisp, jan-a pr 
ilJlgsryds Energi AB 
Tlngsryds Utvo Fastighets AB 
Tingsrydshestäder AB 

.stiftelsen Kommunhus 
Tlngsryds Industristiftelse 
Tingsryds Kommunföretag AB 

Reeuftot, prognos helår 2015 

Tin~sryds Energi AB 
Tlngsryc!s Ut v o Fastighets AB 
Tingsrydsbosttider AB 
stiftelsen Kommunhus 

Tingsryds lnd~strlstlftelse 
Tingsryds Kommunföretag AB 

2012 2013 2014 2015 

1,4 4,1 4,0 3,9 
-0,4 1,8 0,9 ..;ot'l 
0,1 0,7 0,1 Q,3 
0,5 o,o 1,0 0 8 
0,3 -0,6 0,1 .fl,!! 
.o,o 0,1 0,2 11,2 

2.,2 
-O )i 
ll,S 
4(0 
0,4 

o,~ , 

Sölil framgår i tabellen redovisar Tufab öch 
Industristiftelsen negativa resultat för årets första 
fyra månader, medan övriga företag UJJpvisar 
positiva resultat. l prognosen för helåret visar Tufab 
ett minusresultat på -0,5 mla', medan övriga företag 
prognosliserar positiva resultat. 

Som en fo\jcl av övergångeu till s.k. lO-redovisning 
konllller marknadsvärdering av företagens 
anläggningstillgångar att genomföras/slutfåras 
under 2015. Värderingen kan kormua att innebänt 
att nedshivningsbehov uppstår, vj!lcet i så fall 
skulle påverka resultaten negativt. 
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Sammanfattning 

Sammantaget kan konstateras att delårsrapporten 
bekräftar att marginalerna i kommunens ekonomi 
fortsätter att krympa och att marginalen ner till ett 
negativt balanskravsresultat nu är ytterst liten. Trots 
engångsintäkter på drygt l O mkr visar prognosen ett 
J'tolh'esultat (+0,8 mlu). Som nänmts tidigare kan 
ytterligare kostnader (engångskostnader i form av 
avskrivning av fordran) tillkomma till följd av 
Tingvalla Travsällskaps konlems i maj månad. 

Det underliggande resultatet, c1 v s 11tan stön·e 
engångintäkter och engåilgsk:ostnader, uppgår i 
prognosen således till ya -l O mkr. 

I kommunstyrelsens fastställda ekonomiska 
arbetsramar för 2016 har budgetmedel fördelats ut 
tillnämndema för att till h11vudsaklig del täcka 
nuvarande budgetunderskott i respektive nämnd. 
Resultatet för 2016 enligt arbetsramarna uppgår 
därmed till-6,5 mkr. Således behövs budgetbeslut 
omnettokostnadsminslmingar på minst 6,5 mkr för 
att11ppnå balanskravet och ytterligare sådana om 
även viss ·marginal sl<a skapas i resultatdilmingen 
som ett steg mot uppf~yllande av de långsiletiga 
flnansiella målen för god ekonomisk hushållning. 
Möjliga åtgärder för minskade nettokostnader har 
presenteras inom ramep för Hållbar ekonomi, för 
vilk<1 pqlitiska ställningstaganden kommer att göras 
dels i samband med beslut om budget 2016 och dels 
infår budget 2017. 

Sarrm1anfattuingsvis kan konstatetas att vägen till 
att uppfylla fullmäletiges mål om en långsiktigt 
hållbar ekonomi får närvarande är relativt lång. 
Pelårsrapporten signalerar att marginalerna i 
kommunens ekonomi har Jaympt ytterligare och 
1;rots relativt stora engångsintäleter finns en risk att 
balanshavet inte kommer att uppnås får 2015. Ur 
clelt& perspeletiv kan vilden av arbetet med Hållbar 
ekonomi inte nog betonas. I och med uppdraget och 
det fmtsatta arbetet i fi·ågan finns förutsättningar _för 
att inom några år nå en långsiletigt hållbar ekonomi 
och ved<saml1et. Det är av stor vikt att arbetet även 
fortsättningsvis bedrivs utifrån långsiletiga 
perspeletiv och helhelsperspektiv på 
kommunkoncemens ekonomi och vedcsanihet. 

Tiilgsryd 2015-05-25 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Jan·J.\pr Jan-Apr b!rsbudget 

2015 201..:3 . 20"15 % 
Verksamhetens in.täl<ter 63 902 53 936 173 585 36,8% 
Verl<s~~hetens kostnader -270 333 -256 304 -792 446 34,1% 
Avskrivningar -10 126 -9 169 -30 387 33,3% 
Verfrsamhetens neHol;ostnader -~11? 557 -2'11 537 ·649 248 33,4% 

Skatteinläkler 150 560 148 054 453139 93,2% 
Generella statsbidrag och uijämning 67 349 68 438 202 059 33,3% 
Finansiella lntäl<ter 768 897 2 700 26,4% 
Finansiella kostnader -1 418 -·1 ·JO? -3 550 39,9% 
P.esulfat före eJttrClordinära poster 702 4 7tl5 51 00 

Jämförelsestörande poster 6 000 o o 

PGriodens r~!>u lt at 6 7 02 a7~5 5100 

~~§~!Fib<tbiQ'J~$~1Nl~~ V$ ~\\[J)MMllDii\'I!Efi\!l (~E~w') 
.J an -.Apr .,lan -Apr Arsbudget 

2015 2014 2015 
Den löpande verlrsamheten 

Resultat efter finansiella poster 6 702 4 745 5100 

Justeringar för poster som inte ingår i l(assallödet '88 -119 o 
Avskrivningar 10 126 g 169 3.0 387 

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar o -24 o 

J{assafiÖde från den löpande verksamheten 

före förändringar av. rörelsel(apital 16 740 •)3 771 35 487 

J<assaf/öde från förändringar i rörelsekapi/al 

löpande verl<samhel 

Minsl<ning/öl<ning av lwrtfrisUgä fordringar 9 241 4 955 o 
Öl(ning/minsl1ning av kortfristiga skulder -3 479 -28 374 -5 000 

~(assaflöde från den löpande v erltsamheten 22502 n!) 648 3.0 487 

lnvesteringsverlcsarnheten 

Förvärv/tillvorlming av maleriella anl tiggningstillgångar -38 271 ~29 7.30 -79 548 

Förv;:irv av aktler och andelar o o o 
Erhållna investeringsbldrag o o o 
Försäljning av materiella anläggningslillgångar o 524 o 
t'l:assaflöde från inves1eringsverksamheten ·33 271 ·29 206 .;g 54{1 

~inansieringsverfcsamheten ' -

Minsl<ning/ölming av långfristiga fordringar 14"1 142 o 
lanspråll tagna investeringsbidrag -252 ~ o o 
Ökning/minskning av långfristiga lånesi<Uider 25 000 25 000 50 000 

!'[~ssaflöcle från' finat~sieringsyerlcsamhe·~en 24889 .25 142 !:ip 000 

PlntDOD&:NS ~tASSill"i.ÖD~ 9120 n'j3 7 •12 939 

Lilwicla medelvid året_s början 38 729 7(:) 475 38_ l29 
Lil(vida medel vid periodens slut 47 !l4!l 62 763 39 66U 

Specifikation: 
· , . \!arav skuld 1ill l<ancern föralag (kontemkonlo) }9 799 25 037 15 "180 

varav kommunens egna medel 28 050 37 726 24,188 

__ ,,;. 

7 
11



~ffi\f1~~~1ffi~~r~qfl~@ ~~@MMIUJ!i\ll!E!Nl q~~rr} 

201!5-04-30 2014-04-30 2014-·12-31 

TILLGANGAR 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Mari<, byggn~d(lr och tekniska anläggningar 555 009 4q8 001 563 052 
Masl<iner och Inventarier 37 944 20 095 40 027 
Pågående arbeten 38 271 29 730 o 
Summa materiella miläggningslillgångar 631 22tl -501826 603 079 .· 

Pipansieila anläggningstillgångar 
Al< tie r och andelar 4 064 4 064 4 064 
Långfristiga fordringar 13 926 14 371 14 067 
Summa finansiella anläggningsiii/gångar 17 990 18435 •18 '13'1 

Summa anläggningstillgångar 649 214 526 .26'1 621 210 

O.m~ättningstillgångar 

Fordringar 12 245 .64 571 81486 

l<assa och banl\ 47 849 62763 38 729 

~umma omsättningstillgångar 120 094 '127 334 120 215 

SUIVIMA TILI.GANGAR 769 308 653 595 74'1 425 

EGET 1-U\PITAL, AVSÄTTNINGAR 

OC.H S~{ULDER 

!;get kapital 

Ingående balans 360 041 356 183 .356183 
· Peripdens resultat 6 702 4 745 3 858 

Summa eget kapital 366 743 360 928 360 041 

Avsättningar 
Avsättningar till pensioner 4 974 5 279 5 062 

Avsättning fond Eissmålatippen 13 038 13 038 13 038 

Summa avsättningar 18 012 10~·17 18100 

Slmlder 
Långfristiga skulder 219 315 131 361 194 567 

Kortfristiga sl<ulder 165 238 142 989 168 717 

Sumrpa skulder 334 553 274 350 363:234 

SUIVlMl\ EGET ~U\PITA!.., 

AVSÄTTNU\IC'J.AR O S&Wl.IJEF. /69 303 653 595 741 425 

Ansvarsforbindelser 

Ansvarsförbindelse pensioner 32'1 037 326 673 322 872 

Borgensåtaganden inkl statliga bostadslån 557 720 554 931 
Avtal om hyresoption 3 640 4200 3 850 

solidilet 47,7% !i5,2% 48,6% 
l<o.ssallkviditet 72,7% 89,1% 71,3% 
Res i % av skat1eintäkter o utjämning 3,1% 2,2% 

Sc·liditellnkl pensioner 5,9% 5.2% 5,0% 
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.; l 
Budget 2015 . )(8'1 r s• Arsbudget Redov Prognos Prognos 
Fullmältliga 2015 jan-ap1il % helår2015 avvikelse 

Kommunstyrelsen 
( 

Kommunstyrelsen centrala medel -10 463 8455 -2 008 -569 28% -1 567 441 

Kommunledningsförvaltning -31 84'1 -408 -32 249 -10 683 33% -31 749 500 

Räddningsljänsien -13 964 -13 964 -4 655 33% -13 964 o 
Summa I<Ommunstyrelsen -56 268 8455 -408 -48 221 -15 907 33% . •47 280 941 

Nämnder 
S<lrnhällsbyggnadsnärnnd -36 225 -400 -516 -'37 141 "12 434 33% -37 641 -500 

Kultur- och fritidsförvaltning -22 105 -246 -f;l18 -23 269 -7 988 34% -23 269 o 
Barn- och ulbildn)ngsnärnnd -242 503 -4151 -246 654 -82187 33% -247 954 -1 300 
socialnämnd -269 009 -350 -5 391 -274 750 -94 999 35% .287 350 -12 600 

Summa nämnder -569 842 -996 -·to 976 -581 814 -197 608 34% -596 214 -'14 400 

Revision -818 -818 -156 19% -818 o 
Jävsnämnd -76 -76 -23 30% -76 o 
Taxafinansierad verlrsamhet 
VA-verksamhet o 3 076 3 076 934 30% 3 076 o 
R~mhållnlngsverksamhet o 2 395 2 395 -803 -34% 2 395 o 
Resultatutjämning taxefin. verl<sarnhel o -5 471 -5 471 -13'1 2% -5 471 o 

Summa verksamhet -627 004 7 459 -11 384 -630 929 -213 694 34% -644 388 -13 459 

övriga centrala poster 

l<s allmänna (örfogandemedel ~200 -200 o O% -184 16 

l<:onsertlokal AMBNVasasi<olan -2 500 736 -1 764 -33'1 ~992 772 

örnenpott - attraktivitet KS -1 500 -1 500 o O% -1 500 o 
örnenpott- internhya SN halvår -4 500 -4 500 o -4 000 500 
Örnenpott- ilyttkostnad SN örnen -1 000 -1 000 o "1 500 -500 

; 

örneJipotl- ev kostnad sl<atteväxling -500 -500 .o o 500 
Örnenpott -1<8 förf centrala !T-systern -1 370 -1 370 o -1 000 370 
Ater Eget kapital RFSS (sl<atteväxling) o 1 059 1 059 o 1 271 _212 

Ater E;get kapit<~l Länstrafikt:!n (skattev1ixling) o 2678 2 678 o $423 745 
Aterbetalda sjukförsäkringspremier AFA o 6000 6 000 6000 

Driftbidrag travsällsl<apet -916 ~916 -250 27% -750 166 

Utv(lcklingspott I<SAU -3oo -300 o O% -166 134 

Lediga l9k~ler- centralt konto -500 -500 -152 30% -456 44 

Löneölmingar 2014 (12 mån) 2015 (9) -21 688 10 648 -1, 040 o O% -i O 500 540 
Pensionsutbetalningar -12 500 -12 500 -5 047 40% -13 500 -1 000 
f(apitalkostnader 40 121 2 811 42 932 13 998 33% 42 932 o 
Internränta från VA 4 300 4 300 994 23% 3 000 -1 300 

Avskrivningar -30 387 ~1 365 -31 752 -10 126 32% -31 752 D 

övriga centrala poster -1 949 o o 

NETTOI<OSTNAD -660 444 11196 1 446 -647 802 -210 557 33% -654 062 -6 260 

Skatteintälrter 
Skatteintäkter, gs och utjämning 663 591 -8 393 - 655 198 217 909 33% 654 702 •496 

Finansnetto 

Fln<~nsiella lntiikter 2,700 2 700 768 28% 2700 o 
Finansiella kostnader -3 550 -1 446 -4 996 J( -1 418 28% -2 500 2 496 
Summa finansnetto -!!50 o -'1446. -2 296 -650 2!!% 200 2496 

SllJJIVIMA ~IE§QJL.TAT ~297 ~ 803 (f) 5 1100 6 702 l 8401 ~4 260 

Resultat i% av skatteintäkter, generella statsbldrag och utjämning 0,8% 3,1% 0,1% 

' TB = tilläggsbeslut t ex utfördelning iöneöknlrgsmedel 
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f( l~ Över! 1(81 Arsbud g Reclov Prognos Prognos 

20'15 fr 2014 2015 20•15 jan-april 20'16 avvil<else 

SAM~IÄLLSBYGGNADSNÄMN[) 
Gatuavdelningen 
Trucl< 

1pQ 150 o 150 o 

Snöredskap (plog mm) 150 150 61 150 ö 

Upprustning pa<;lplatser 200 200 177 200 o 

Trafil<säl<erhetsåtgärder 100 100 8 125 -25 

Byte av trafil<sl<yltar efter hastighetsoversyn 650 50 700 o 675 25 

Arbetsredskap röjning,l<lippnlng mm ·t5Q '150 20 95 55 

Trafil<ålgärder Torggatan 200 200 o 200 o 
Utbyte av l ransporlbil 250 250 55 305 -55 

Summa Gatuavdelningen •J BöO 50 o ·J 900 32'1 1 900 o 

Fastighetsavdelningen 
UnderCE!ntral Dackeskolan ·100 'IDO o 100 o 

l<ök Väckelsängs sl<ola 1137 1137 1 348 i 348 -211 

J(öl' Korrö 1 205 1 205 43 1 205 o 

Tak brandsialian Tingsryd 475 475 o 475 o 

Tal< brandstation Linneryd '119 119 ·82 .119 o 

Ömbyggn brandstatiöri Rävsmåla 258 258 245 258 o 

Aldreboende kv örnen 35200 ·17 o17 52 217 34 3~1 52 217 o 

Summa Fastighetsavd. 35 300 20 211 o 55 511 36 050 55 722 -211 

Summa Fast. avd. exkl kv. örnen 100 3 194 o 3 294 1718 3 505 -211 

Ren!iål!11ing 
RYds återvinningscentral 160 160 o 160 o 

Summa Renhållning 16Ö o o 160 o 160 o 

Vatten och Avlopp 
$äkerhe\s;1!tg!lrder vattenförsörjning 300 300 o 300 o 

Vatten & avlopp .Frldafors 313 313 256 256 57 

Vattenledning Björl<eborgsg?tan o o 39 o o 

Kväverening reningsverk Tingsryd 527 527 471 527 () 

Förnyelse VA-ver\1 6300 9 300 126 6300 o 

Pumps\alioner 1300 1 300 52 1 413 -113 

Fordon VA-avdelningen 400 400 o 400 o 
Förnyelse av ledningsn. 800 800 32 800 o 

Summa Vatten och Avlopp o 1!00 •J '140 o .9 940 976 9 996 ·56 

SummaSBN 46110 21401 ö 67 5'11 37 347 "67778 -267 

Sumll)CJ SBN exhii<V. ötnen 10 910 4 384 o 15294 3015 15 561 -267 

KULTUR- 09H FRITIDSFÖRVAL TNING 
BevattningsantäggningTrojav<:llten Ryd 140 140 o 140 o 

Summa !<u l tur och fritid o o 140 140 o 140 Q 

SARN· O UTBILDNlNGSNÄIVlND 
Förnyetlie pedagogisk utrustning/invE!nlarier 750 750 65 600 150 

Lol<alanpassning l<rol<odilens förskola 137 '137 230 287 -150 

Summa Barn och utbildning 760 137 o 887 295 887 o 

$0ClALNÄMND · 
Vårdsängar 260 260 o ;260 o 

Summa Socialnämnd 2()0 o o 260 o 260 o 
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ICF Över1 1<8'1 Arsbuug Re dov Prof) nos Prognos 

2015 fr 20H. 2015 2015 jan-april 20Hi aV\Iil!else 

I{OMMUNSTYRELSEN - I{LF 
f<ommunstyrt;;lsens förfogande för investeringar 1 500 1 500 o o 1 500 
Byte ei<onomisystem i5ÖO 1 500 o 1500 o 
Byte PA-/Lönesystem 500 so o o 500 o 
!T-plattform 100 100 o 100 o 
Lagringsutölmlng IT 200 200 o 200 o 
Brandvägg IT 150 150 o '150 o 
Förnyelse· nätverl1 IT 600 600 20 600 o 
Inköp datorer IT 900 900 528 900 o 
Virtuell serverplattform o o 53 53 -53 
BCJci<up IT o o 30 30 "30 
l<ornmun$lyretsens förfogandemedelidrotten i 5300 5 .300 o o 5300 
Summa ICLF ·lO 750 o o 10 750 (330 4 033 G 717 

TOTALT 571370 2'1538 140 79 548 38 271 73 098 6 450 

TOTAL T, ex/rii<V. örnen 22670 4 521 140 2733·1 3 940 20 881 6450 
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l{ommunens finans\/erl,samhet del å i" 1 2015 

sammanställning 

LIKVI.D 

LÅNESKULDER 

Likvid 

Banksaldo 
TINGSRYDS KOMMUN 

Bbr~~nsåtaganden 
Låntagare 

KoMMUrmus 

TU FAB 

TEAB 

TINGBO 

TINGSRYDS INQUSTRISTIFTELSE 

RÖK 

TINGVALLA TRAVSÄLlSKAP 

TAl F 

EK. FÖR· BOLHALLEN l TINGSRYD 

FOLKETS HUS l RYD 

TINGSRYDS SKYfrE FÖRENING 

RID· OCH KÖR~:LUBB 

BYAHUS/SPROTHALLI ÄLMEBODA 

2014-12-31 2015-04-30 

78 548 831 28 050 452 ~ 

170 000 000 195 000 000 1I' 

. Slil!·l_dportfölj per motpart 

Motpa-rter Instrument 

28 050 452 K-JNVEST Reverslån 

23 050 452 

Belopp l<r 1(- INVEST SWEDBANI< SHB 

260 074 921 221800 000 23 274 921 

188469 000 188 469 000 

51700 000 48 700 000 

39 000 000 39 000 000 

28 531000 18 531 000 

183150.0 1831500 

2 066 675 990 000 

1331217 

1660 000 1660000 

236 674 

215 375 

150 000 150000 

o 

. 575 266 362. 518 331 500 26 074 921 o 

Belopp 

195 000000 

195 000 000 

CHECKKREDIT EKEN SPAR BAN/( 

15 000000 

3 000 000 

10 000 000 

1076 675 

1331217 

236674 

215375 

28 000 000 2. 8599111 
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Rapporteringsdag 2015-05-28 
RISI<HANTERINGEN 

f{apitalbindning 
30% ~---------------------------------------------

~Min 

.,=-= Kommunen 

< 15r 1-2 år 2-3 <ir 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 ;,,- 7-8 "r 8-9 år 9-10 å-
-ld% _L_ _____________________________ ~-------------

I<<Jpftalbindning < 1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 

MC! X 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Min 0% O% 0% 0% O% O% .O% 
l<ommunen 26% O% 18% 18% 0% 13% 13% 

Räntebindning 
60% ~--~~------------------------------------
50% +---------------------------------------------
40% 

·~-
30% +------....~-==~~- -==-==--------
~ ~~----.__ 

20% ---- -~"'"----~ ~ 
10% ~ 

0% +--------.--------.--------.--------,.-------. 
< 1 år 1-3 år 3-5 ar 5-7 år 7-10 år 

Ränteblndnlng <lår 1-3 år 3-5 år 5-7 år 7-10 år Snitt 

Mal< 40% 30% 30% 30% 20% 4,00 

Min 20% 10% 10% 10% 10% 2,00 

r<omrnunens 38% 18% 5% 2.6% 13% 3,23 
Normal 30% 20% 20% 20% 10% 3,00 

25% 25% 

O% 0% 
13% 

= Max 

- Min 

=Kommunens 

~Normal 

9-10 år 

25% 

0% 
-

'j 3 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

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

e utgöra kvalificerat stöd åt den politiska ledningen samt åt övriga kommunala 
förvaltningar och koncernföretag 

<> samordna målstyrning, utiorma styrande dokument, svara för rappaliering och 
information 

s driva kommunens övergripande utveckling mot en attraktiv och hållbar kommun for 
att förverkliga kommunens vision. 

Konnmmledningsförvaltningen omfattar verksamheterna 

e kommunövergripande stöd och ledning 
e administration för konmmnstyrelsen och kommunfullmäktige 
"' ekonomi, personal, IT-samordning/clrift, information, medborgarko11tm· och 

posthantering 
€> samordning av kommunövergripande utvecklingsfi:ågor, näringslivsfrågor, 

turistinformation 
1!1 säkerhetsarbete och överförmyndare 

2 Omvärldsanalys 

Sarnhället och omgivningen förändras snabbt vilket ställer höga la'av på förnyelse och 
ailpas&iring av de kmmnunala verksamheterna. Behovet av kommunöverskridande 
kommunikation, erfarenhetsutbyte, nätverksarbete och kollegialt utbyte av infmmation har 
ökat och behovet tenderar inte att bli mindre fi:amöver. Samordning med andra kommuner, 
näringsliv och medborgare blir även det allt viktigare, inte minst inom miljö och hållbar 
utveckling. 

Den omställning som pågår inom näringslivet påverkar både Kronobergs län och vår 
kominun, Företagen inom Tings1-yds kommun har en stor andel av sin arbetsmadmad inom 
den traditionella verkstadsindustrin och därför har våra arbetstagare drabbats hårt när 
industriema gått på lågvarv. Kommunens ungdomar har svält att få sin första anställning på 
arbetsimrknaden vilket på sikt kan bidra till en långvarig arbetslöshet samt till ett socialt 
utanförskap och försötjningsstöclsberoencle. Samordningsarbete med kommunens företag, 
ai:betsfönnedlingen och utbildningsinstitutioner är viktigt för att förbättra arbetssituationen 
både för ungdomar men även för andra grupper som redan har en svag etablering på 
arbetsmarknaden. 

Den fattsatt positiva utvecklingen av musikgymnasiet AMB i Titigsryd innebär att en stor 
ungdomsgrupp är verksam och boende i centralmten, vilket på sikt innebär ökade krav på den 
kommunala verksamheten avseende till exempel fritidsaktiviteter. 

Under 2014 slöts ett nytt avtalmed Migrationsverket och Tjngsryds k01rununs mottagning av 
flyktingar utökades från 30 till 50 personer. Migrationsverket har uneler vintern/våren haft 
avtal med två anläggningar i Tingsryds kommun, flyktingar har placerats både i Kåranäs och 
Blidingsholm. I slutet av mars sade emelle1tid Migrationsverket upp avtalet i Kåranäs. 

Antal nyinflyttade med upphålltillstånd har ökat stadigt under de senaste åren. Kommunens 
integrationsarbete omfattar både kommunplacerade flyktingar och de nyinflyttade utländska 
familjerna som bosätter sig permanent i kommunen. Arbetet med inflyttning och integration 
är oerhört viktigt, inte minst då det avspeglar sig positivt på kommunens 
befolkningsutveckling, och det kommer att vara ett fortsatt fokus framöver på integration i 
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samordning medlokala aktörer på boendemtema ool1 beröTda myndigheter. 

Vår organisation påverkas på flera sätt av den ökande digitaliseringen och dess snabba 
utveckl ingstalct. Denna allt snabbare utveckling ställer höga krav på IT -enheten att ständigt 
atbeta med effektiviseringar och kompetensförsö1jning. Det är också en utmaning att följa 
med i den telmiska utvecklingen för aU de allt mer omfattande behoven i våra verksamheter 
ska kunna tillgodoses. H-konsumtionen tycks ständigt öka, vilket allt som oftast även limebär 
en kostnadsökning. En digital agenda med fokus på medborgarorienterade e-tjänster kan vara 
aktuell och är i hög grad kopplad tillutvecklingen av il-tekniken. 

3 Ver!csamhetens mål och RJtveddili1g 

3.'1 Vision 

"Utve.ckling, service och effektivitet i en attraktiv konumm 11 

3.1.1 ~Hyrkort 

Färgsättning m' måluppfyllelse och mätvärden göl'S enligt senaste bedömtirng/mätning (delvisfi·ån 
bokslut 2014, delvis fi'ån perioden januari-apri/2015). 

Perspel<tiv 

Medborgare 

Nämndsmål 

Aktiv ledning och 
samordning av den 
kommunala organisationen 

(~ J<valificerat stöd och 
väl fungerande intern 
service till den kommunala 
organisationen 

Hög tillgänglighet, god 
information, gott 
bemötande 

l<ornm unstyrelse, Delårsrapport ·1 2015 

De flesta av nämndsmålen som 
var uppsalta för 2014 visar 
uppfylld eller delvis uppfylld nivå. 
Nöjd-Medborgar-Index i 
Medborgarundersökningen 2013 
motsvarar riksgenomsnittet och 
visar en liten förbältring jämfört 
med förra mätningen. 
Måluppfyllelse 88 %. 
Sammanfaltande bedömning är 
alt målet är delvist uppfyllt. Nästa 
tnälning sker i december 2015. 

Enligt enkäten 2013 om KLF:s 
stöd och service till 
kommunorgC]nisationE)n är 
politiker och målgrupper på 
förvaltningarna nöjda (Q4% resp. 
81 'lo). Förbältringsområden: 
bätb·e samordnin9 av miljöarbetet, 
tydiig adressering vid remissgång 
och att vara mer ute på 
arbetsplatser som inte är 
anl<nutna till intranäl. En ny 
mätning är inplaneracl under 
2015. 

Aktivt förbättringsarbete har 
pågått under senaste två åren 
inom ramen för 
medborgarkontoret och via 

Mått 

Nöjd-Medborgar
lndex, NMI 

C<~ Nöjd-Intern-Kund
Index (intern enl<ät mot 
politiker och 
l<ommunorganisationen) 

Nöjd-Medbot·gar-lndex 
(bemötande och 
tillgänglighet), 
Medborgarundersökning 
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Perspelttiv Nämndsmål Senaste ltommentar Mått 

värdegrundsarbetet på (J 14. Hur god är arbetsplatser. Förra årets 
mätningar visar en förbättring i e- kommunens 

postkommunikation (83 % av e- webbinformation till 

post besvaras inom 2 dagar), medborgarna? 

d9clt uppnås inte 1 00%-nivå i 
utlovade tjänstegarantier. 
Tillgänglighet via telefon har 
förbättrats avsevärt. Kommunens 
hemsida håller en bra kvalitet 
jämfört med andra lwmmuner. 
Arets mätningar genomförs i 
december inom I(KiK projektet 
samt i medborgarundersökningen. 

f!l Dialog, demokrati och Målet var inte uppfyllt under Nöjd-Inflytande-Index 
delaktighet mätningar 20·13 och bedöms inte ilelhetsbedömfling, 

vara det för 2014 heller. Nöj~- Medborgarundersökning 
lnnytande -Index, N Il 201.3 var 
under genomsnittsvärdel för 
deltagande kommuner, oförändrat 
resultatjämfört med tidigare 
mätning. Arbete pågår för att öka 
me9borgarmöten via en 
systematisk medborgardialog, öka 
karitakterna med lokala föreningar 
och foretag, Öppet hus samt 
förbättra utskick av nyhetsbrev. 
Nästa mätning sker hösten 2015. 

Samhälle Förbättra villkoren för Tingsryds kommun försämrade -= Vad ger företagarna 
näringslivet och underlätta något sitt resultat i Svenskt för sammanfattande 
företagsetableringar. Nä1·ingslivs rankning 20'14 och omdöme om 

kom på 128 plats (121) av 290 företagsklimatet i 
kommuner i riket. Något lägre kommunen (Insikt 2015) 
!Jedömning ges i l<ategorierna 
Tele- och IT-nät, Väg/tåg/flyg O Genomförandegrad av 
samt Tillgång till kompetens. näringslivsprogrammet 
Inriktningen var att hamna i (årets handlingsplan) 
gruppen Topp 100 till år 2015. 
Bedömningen om graden av Svensl<t Näringslivs 
måluppfyllelse för 2015 kommer rantting av kommunerna 
att göras uneler höslen efter vi får 
resultat inom mätningen Insikt. 

Verka för att ha !=JOd Samordning med SBF och O Nöjd-Region-Index, 
planberedskap och Tingslydsbostäder som sköter det NR l, 
bosladsförsörjning löpande arbetet rnecl Medborgarundersökning 

översil<lsplanen resp. 2015 
bostadsförsörjningsplanen. KLF 
har tillsammans med övriga 
föNailningar representanter med i 
arbetsgruppen. 

Verka för en bättre Målet är delvist uppfyllt enligt 

infrastrul<lur med fol<us på Medborgarundersökning 2013. 

bredband, vägar och Samordningsarbete med 

kollel<livtra fil< regionala aktörer sker inom trafik 
och l<ornmunil<ation, kommunens 
intresse bevakas. Utveckling av 
bredbandsnätet fortsätter i 
samarbete med lokala föreningar, 
TEAB och Wexnet, både på 
landbygden och i tätorter. 
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Perspel<tiv Nämndsmål Senaste I<Ommentar Mått 

Verka för goda I<LF har samordningsfunktion 

utbildningsmöjligheter och med högskolor och näringsliv. 

god kompetensförsörjning Bedömning av · 
utbildningsmöjligheter i 
kommunen 
(Medborgarundersökningen 20 13) 
ligger i paritet med 
kommungenomsnittet 
$amordning sker även mellan 
BUN och näringslivet. Fokus l 
fortsältningen på kompetens hos 
nyanlända. 

Verka för el! rikt Samråd och samordning med 

föreningsliv och kommunens föreningar, lokala 

kulturutbud utvecl<lingsgrupper 
(paraplyorganisationer) ses över i 
samband med politisk 
omorgcmisation. l fortsättningen 
kommer dessa frågor att hanteras 
under kommunstyrelsen. 

[] Verka för en ekologiskt Nya kommunövergripande 

och socialt hållbar handlingsplaner inom hållbar 

i<.oinmun utveclding kommer att kopplas till 
översiktsplanen s prioriterade 
fokusområden och till 
samverkansområden inom ramen 
för Regional utvecklingsstrategi 
(RUS). översyn behöver göras av 
prioriteringar, ambitionsnivå och 
ansvarsfördelning. Arbete pågår 
med folkhälsoprogrammet och 
ungdomspolitisl<a programmet 
enligt LUPP-resultat. 

Ekonomi Il Samordning/ledning av Samordning och ledning av de D Resultat i % av 
planerings- och ekonomiska processerna pågår skatteinläkter och 
uppföljningsproQessen för och är ett långsiktigt arbete som generella statsbidrag 
tillförlitlig redovisning och kommer ge effekter på sikt. 

tE1 Självfinansiering av rapportering Resullatprognosen efter fyra 
månader för l<ammunen som investeringar 
helhet är +0,8 mkr, vill< et innebär 

O Minskning av 0,1 %av skatteintäl<ter och 
generella statsbidrag. Upplåning lånesi<Uiden 
pågår för att finansiera de 
pågående investeringarna vill<et 
medför att låneslwlden kommer 
att öka. 

U God kostnadskontroll I<LF har en god lwstnadskontroll Q KLF:s resultat mecl 
och hög prognossäkerhet och prognosen är ett överskolt om nettokostnader inom 
inom I<LF 0,5 mkr. Det är således ett budgetramen 

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

·"" Målet kan bedömas som uppfyllt. L\ Hållbart Medarbetare l_. · Tingsryds kommun 
ska vara en attraktiv HME- index (Hållbar tnedarbetarengagemang, 
a1·betsplats med bra Medarbetarengagemang) för HME (totalindex för hela 
anställningsförhållanden, lwrnmunorganisationen ligger kommunorganisationen) 

l<ommunstyrelse, Delårsrapport 1 2015 6(1'1) 23



Perspel<tiv Nämndsmål Senaste l<ommentar Mått 

engagerade medarbetare 2014 på 79 och motsvarar C Nöjd-Medarbetarindex och gott ledarsl<ap riksgenomsnittet. Resultatet har 
förbättrats jämfört rned (totalindex för hela 

föregående mätning 20'12 (77), lwmmunorganisationen) 

vilket ger en grön indikator. Måltel 
återspeglar medarbetarnas 
uppfattning om styrning, 
ledarskap och egen motivation på 
sin arbetsplats. NMI (Nöjd-
meclarbetarindex) ligger på 85 %, 
inga jämförelser. 

I<LF ska vara en bra Målet kan bedömmas som delvis Hållbart 
arbetsplats med uppfyllt. KLF:s medelvärde för Medarbetarengagemang, 
engagerade medarbetare Nöjd-Medarbetarindex HME på I<LF 
och gott leelarskap (helhetsbedömning i 

medarbetarenkäten 2014) ligger Nöjd Medarbetarindex 
på 86 %, högre än genomsnitt för KLF 
hela kommunorganisationen dock 
und~r uppsalt målfesultat på 90. 
HME~index för I<LF uppgår till 74, 
något under riksgenomsnittet som 
är 76 för 2014. Resultatet är 
oförändrat jämfört med 
föregåE:Jnde mätning 2012. 

Ii Tingsryd$ kommun Sjul<frånvaro totalt i kommunen Il Sjul<frånvaro för hela 
sl<a ha en bra arbetsmiljö under jan-mars 2015 ligger på 7,8 lwmmunorganisationen 
och frisk personal %, en ökningjämfört med 

motsvarande perioden 2014 på 
7,1 %. Målet med att komma ner 
till 5 % uppnås inte, 
måluppfyllelse för perioden är 58 
o/o. Högre ohälsatalen hos kvinnor 
9,0% jämfört med män 2,8 %. 
Högst är sjuksl<rivningar pa 
socialförvaltningen - 9,9 % (9,0 
%). 

C I<LF ska ha en bra Målet kan bedomas som uppfyllt. Q sjukfrånvaro för KLF 
arbetsmiljö och friska Ohälsatalen för ordinarie personal 

medarbetare på KLF under jan-mars 20 ·15 
uppgår till3,1 % (3,4 %), vilket är 
lång1 under kommunens 
g$nomsnitt på 6,2 %. För kvinnor 
på :J<LF gäller 3,6 %, för män 2,3 
%. 

Proce.ss c ständiga förbättringar Måluppfyllelse kommer alt ( j Införande av 
och utveclding genom utvärderas i slutet av året. Arbete l<ommunövergripande 
processorienterad pågår enligt planer. verksamhetssystern 
verksamhet 

( "
1 Tjänstegarantierna ska Nämndernas måluppfyllelse ( :Y Nämndernas 

finnas och uppfyllas avseende tjänslegaranlier samt måluppfyllelse gällande 
kommunövergripande tjänstegarantier 
tjänstegarantier gällande 
tillgänglighel och bemötande 
utvärderas i slutet av året. 

c God intern lmntroll Arbete med internkontroll och c~ Kornmunstyrelsens 
åtgärdsplanen pågår enligt samlade bedömning av IK 
planen . Kommunstyrelsen ger en 
sa!Jllad bedömning av årets 
internlmntrollsarbete i slutet av 
året. 
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3.1.2 Medbot·gare 

Medborgarnas 1uav på och behov av bra service, bemötande och tillgänglighet har eil hög 
politisk prioritering och är därför i fokus även under år 2015. En del. i detta är fortsatt 
utveckling av Medborgarkontoret som är tänkt som "en väg in" för kommunens medborgare, 
företagare med Hera. Arbetet med att korta ner svarstider via telefonväxel har varit 
framgångs~·ilct då tillgänglighet via telefon har ±Orbättrats. Utvecldingsarbete och 
utbildningsinsatser i kontakt med förvaltningar för att optimera arbetsprocesser luing olika 
typer av ärenden pågår enligt plan. Ca 150 medborgare besökte kmmnunhuset och 
Medborgarkontoret uneler Öppet hus i samband i med Våryran den 25 april. Utvärdering av 
förstaåret med Medborgarkontoret genomförs i maj. 

För att förbättra dialog, delaktighet och inflytande fi·ån intressegrupper i samhället har ett nytt 
koncept ±Or medborgardialog tagits fram. Första medborgardialogen genomförs i maj på tre 
micr i lemrummen med temat Hållbar ekonomi. En omgång till planeras på tre andra mier 
under hösten. 

Arbetet med kommunens konurtunikationsstrategi fortsätter, en handlingsplan för 
konununikationsinsatser har tagits fram. Sirategin är ett viktigt verktyg för att kmma planera 
och stTukturera kommunikationsarbetet med medborgare och samhälle. 

Uneler våren har aktiviteten på konmmnens officiella facebook-sida ökat markant, det läggs 
dagligen ut minst ett eller Hera inlägg. I dagsläget har sidan 894 "gillare"/vänner. Under 
arbetet med publiceringen av hållbar ekonomi lades samtlig infotmation ut via facebook inlcl. 
film från presskonferensen. Arbetet med leonummens synlighet i sociala medier fmigår 
löpande. 

Under 2015 planeras uppdatering av befintligt intran~t. Ett nytt inttanät ät dock inte alctuellt 
för Tingsryds kommun förrän tidigast uneler 2016/2017, vi följer emellmiid fårarbetet som 
görs i Växjö och Lessebo (tillgång till deras projektrum med förstudier, rapporter mm). 

3.1.3 Samhälle 

En tmgdomsu11dersökning, LUPP, har genomförts och presenterats för folkhälsans styrgrupp 
och kommunstyrelsen. Utifrån undersökningsresultatet kommer kommunens 
ungdomspolitiska program revideras. Programmet kan bli en del av ett nytt folld1älsoptogram. 
Planering pågår bl.a. för en demola·aticlag där elever kan träffa politiker. RUT-gruppen (Ren 
Uppväxt i Tingsryd) för samtalmed Dackcskolan gällande en satsning med infmmation till 
både elever och fåråldrar i ANDT-frågor. 

Utvecklingsarbete med koppling till besöksnäringen i kommunen fortsätter med bökningsbara 
produkter på visittingsrycl.se, visitasnen.se och visitsma1and.se. skrivarbetet pågår inom 
projetdet Naturguide Åsnen. En ny turistbroschyr är framtagen inför den nya turistsäsongen. 
Förberedelserna pågår på leonummens turistbyrå som öppnas fr.o.m. l juni. 

Tingsryds konmmn anslöt sig till en gemensam distributionscentral i länet, ett arbete som 
genomfördes i samverkan med Växjö, Ljungby och Alvesta. Samordnade leveranser till alla 
kommunens enheter starlades fr.o.m. l april. Det nya sättet att samordna varudistributionen 
med mindre antal könungar kmmner att ge stora miljövinster och skapa tryggare miljö vid 
våra skolor och förskolor. Dessutom underlättar den nya logistiken det för mindre lokala 
leverantörer att vara med j kommunens tJpphandlingar och höjer deras konkurrenskraft. 

lnflyttnh1gen har varit positiv under våren 2015. Enligt SCB ökade antal invånare i Tingsryds 
kommun från l januari till 31mars med 28 personer (12 226 invånare 31mars 20 15). 
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3.1.4 Ekonomi 

Förvaltningens nettokostnad uppgår till l O, 7 nikr vilket motsvarar en förbrukning på 33 
procent av budgeterade medel, d.v.s. förvaltningen ligger på riktpunkten for perioden. I 
jämförelse med föna året (31 procent) ligger förbrukningen2 procentenheter högre. 

Budgetavvikelser förekommer men överlag ligger förvaltningens verksmTiheter på förväntade 
nivåer. Kansliavdelningen har precis som tidigare överförmynderiet att försöka hantera under 
året då verksamheten fortsatt redoviarett negativt resultat. Orsaken är att fler är i behov av en 
god man vilket för konununen innebär höga kostnader föi uppdragstagare. Inom den politiska 
verksamheten ligger såväl KF som KS högt kostnadsmässigt, anledningen är de 
utbildningsinsatser som genomfötis tmder vintern/våren. Utvecklingsavdelningen 1igger något 
högt i förhållande till riktpunkten och en av förklaringarna är arbetet med 
inflyttningsverksamheten, stora delar av denna budget förbrukas nämligen i samband med 
mässinsatserna som sker i Holland under januari. Inom ekonomiavdelningen har man i 
samband med pensionsavgång haft en övergångsperiod somlett till att förbrulmingen varit 
något högre än normalt, det förväntas dockjänma ut sig under året. Kostnadema för 
personalbefrämjande åtgärder och omplaceringar är fortsatt låga hos personalavdelningen och 
det bidrar stort till att förvaltningen som helhet ligger på riktpunkten. Även 
informationsavdelningen redovisar låga nettokostnader vilket beror på att IT-verksamheten 
går bra ekonomiskt. Samtliga avdelningar har verksamheter som avviker från riktpunkten men 
totalt för KLF balansera ekonomin för perioden. 

Perjodens investeringar inom KLF uppgår till 0,6 mkr vilket motsvarar en genomförandegrad 
på 15 procent. Anledningen till den låga genomförandegraden är att projekten "Byte av 
ekonomisystem och P A-/Lönesystem" ämm bara är i sin inledningsfas, totalt berä1mas de 
kosta 2,0 mkr under 2015. 

Prognosen för KLF är ett överskott på 0,5 mlci'. Det finns emellertid en: viss osäkerhet 
eftersom vi vet sedan tidigare att några av förvaltningens verksamheter har snäva 
budgetramar, bl.a. överförmynderiet som med stor smmolikhet är underfinansierat 
(bedömning 0,2 mkr). Ett antal centrala uppdrag/projekt pågår dessutom och det är svårt att 
bedöma slutligt ekonomiskt utfall i respektive uppdrag/projekt. 

3.1.5 Medarbetare 

Huvudinriktning inom medarbetaqJcrspektivet är at! öka kompetensen hos kommunens 
arbetsledare och förbättra arbetsmiljön. Ett prioriterat område är också arbetet med 
värdegrunden på m1>etsplatserna. 

Förslag på lönepolicy och policy för gåvor och minnesgåvor är fi:amtaget och ska upp för 
politiskt beslut inom kort. Upphandling av företagsvård pågår i samverkan med Uppvidinge 
och Lessebo kommun. 

Flera förvaltningsövergripande utbildningar har genomfötis under våren, bl.a. en 
utbildningsdag för leonummens hälso inspiratörer. Arbetsledardag i mars är genomförd med 
gott resultat Fokusområden var hållbar ekonomi och ledarskap. En stöne utbildningsinsats 
för hela kommunorganisationen i integrationsfrågor planeras till hösten. 

Pensionsinformation tillkommunens medarbetare hölls i februari där tjänstepensionsavtalen 
och elen allmänna pensionen gicks igenom av föredragshållare från Skandia och 
Pcnsionsmyncligheten. Totalt deltog ca 100 personer. 

Sjuktalen för KLF för perioden januari-mars ligger på 3,1 % (3 ,4 % ), något lägrejämfört med 
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förra året och i paritet med det uppsatta målet. Något högre utfall finns bland kvinnliga 
anställda och i åldersgruppen30-49 år. Jämföli med hela kommunorganisationen under 
samma period (7,8 %) är hälsosituationen bland KLF:s personal bra. 

3.1..6 Process 

Ett flertal uppdrag som bl. a. handlar om översyn av arbetsprocesser startades i koppling ti11 
utredningen Hållbar ekonomi. Arbetet kä1metecknas av en hög komplexitet och omfattar de 
flesta av konmmnens verksamheter och organisationsenheter men även koncernföretagen. 
Inofn TIKAB pågår ett stort arbete med att se över ägardirektiven ]{jr koncernföretagen. 

Ett ·stort behov av uppgradering/utbyte av centrala verksamhetssystem finns inom 
konununorganisationen. Högst prioritet under året har införandet av ekonomisystem och P A
/Lönesystem. Upphandling har skett gemensamt i länet och är nu slutförd, tester av systemen 
och själva införandet plm1eras under hösten/vintern. Driftsättning sker fr.o.m. januari 2016 för 
ekonomisystemet och mars 2016 för P A-/Lönesystemet. Det är två stora projekt som tar 
personella resurser i anspråk under en stor del av året. 

Inköpssystemet Proceedo driftsattes i februari, ca 200 användare har utbildats och är nt1 
behöriga aU beställa i systemet. 

Arbetet med ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem har påbö1jats. Förslag finns på 
tidsplan och en projektgrupp, arbetet påbö1jas med en förstudie. 

Konununens !T-system fortsätter att utvecklas i samarbete med Växjö och Lessebo konunun. 
En ny virtuell plattform med backup-lösningen är upphandlad och installerad inom uppsatt 
tidsram. IT-handlingsplan tas årligen fram för att säkerställa driften. 

Utvecldingsarbete inom överförmyndarområde pågår med fokus på tydliga regelverk och 
optimal kostnadsnivå. Utbildningarna av gode män och förvaltare har hållits, samtliga 
deltagare har varit mycket nöjda med utbildningen. Arvodesriktlinjer för ställföreträdare har 
antagits och en granskningsmetod har fastställts. 

4 Sammanfattning 

Si:älls de olika perspektiven i relation till varandra :fitms en viss obalans. Måluppfyllelsen för 
l(LF inom pers}Jektiven niedarbeta re, process och ekonomi har varit högre jämfört med 
lippfylle1sen i perspektiven medborgare och samhälle. En relativt stabil ekonomi inom 
konummledningsförvaltningen ger emelleltid förutsättningar för att förbättra balansen. 

För kommunen som helhet pågår utredningen Hållbar ekonomi. Syfte med utredningen är att 
skapa ·etforderliga marginaler och handlingsutrymmen i verksamheterna, cl.v.s. en långsiktigt 
hållbar ekonomi, och detta arbete kommer ha högsia prioritet den närmsta tiden. 

förbättringsarbete avseende bemötande, tiJlgänglighet och dialog p~går i hela organisationen 
och kommer även fortsättningsvis vara i fokus. Detta för att öka medborgarnas, näringslivets 
och intressegruppemas möjlighet att få insyn i och inflytande på kommunens verksamhet och 
utveckling. Uppgradering/utbyte av centrala verksamhetssystem pågår och som en följd av 
detta begränsas en del annat utvecklingsarbete, bl.a. ökad e-förvaltning och e-tjänster. 
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5 Framtid 

Kommunledningsförvaltningens främsta uppdrag är att utifrån de politiska målen leda och 
samordna koin1nunen i strategiska och komh1t1nge1nensamma frågor. Förvaltningen kommer 
d~tför att ha en central toll i det utvecklingsarbete som sker tillsammans med övriga 
förvaltningar och intressegrupper, framförallt i arbetet med "Hållbar ekonomi", 

Frågor hing medborgarservice och rhedborgadcontor konm1er även f01isättningsvis 
prioriteras. Kommunen kommer att arbeta. mer för att skap~ öppna mötesplatser där 
kommunens medm-betare kan fånga upp goda ideer som skapar en ökad medborgarnytta. 

Samorclningsfnnktionen avseende hållbar utveckling kanuner att förstärkas och koppläs till 
regionalt samarbete kring elen Regionala Utvecklingsstrategin (RUS). Fokus kanuner fortsatt 
vara på långsiktigt viktiga frågor som t. ex. miljö, folld1älsa, integration, näringsliv och 
ungdomspolitik. 

Kommunledningsförvaltningen ska utifi·ån samhällsekonomi och befollqlingsstruktur fortsätta 
anpassningen av kommunens verksamhet och organisation till omvärldens hav. Möjliga 
samordniligsvinster ska sökas i sf:nnarbcte med extema aktörer och grannkommuner. Detta ger 
kommunen bättre möjligheter att minska kostnadema och klai'a växande uppdrag med 
befintliga resurser. 

6 Planeringsmått 

Nettokostnader, mkr 10,1 10,2 10,7 32,2 31,7 0,5 

Nettoinvesteringar, ml<r 0,4 0,8 0,6 4,0 4 0,0 

Antal utförda 37 
årsarbeten 

Sjul<frånvaro, o/o av 3,4% 3,1 o/o 3,0% 
tillgänglig arbetstid 

Personalkostnad 8,1 8,6 9,2 26,2 26,2 0,0 
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1Cornr11unledningsförvaltning 
April 2015 

Månad nr 4 2015-05-21 

Riktpkt% 33,3% 

Budget l< BIT B Arsbudg Redovisat Ars- Prognos Tidig<:)re progn 

I<F-?015 2015 2015 t o m 30/4 % prognos awil<else avvil<else 

Specifi/ration 
l<ommuncl]ef 'l 356 182 ., 538 663 43 1 638 -100 o 
l<ans/iavdelning 6 8$4 -34 6 860 3 oo·J 44 7 160 -300 -200 

Utvetl<lingsavdelning 4 366 -78 4 288 1 533 36 4288 o o 
E.konomiavdelning 5 060 '129 5 '189 1 905 37 5189 o o 
Personalavdelning 9 813 152 9 965 2 555 26 9 065 900 500 

lnformationsavdelninf;J 4 352 57 4 409 1009 23 4 409 o o 

Nettölwstnad 31 841 408 32 249 10 666 33 31 749 flO O 300 

varav 
överförmyndarvefksamhet 1 321 o 1 321 952 72 1 521 -200 -200 

information, reklam och annonser 1750 20 1 770 686 39 1 770 o b 
/T-drift ö o o -535 o o o 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

e Gatu- och vägunderhåll 
~ Skötsel av skog, park- och grönonu·åden 
o Trafik 
e Kart- och projekteringsverksamhet 
e Förvaltningen av fastigheter, beställarverksamhet 
e Lokalvård och kost för skola och omsorg 
0 Bygg- och planverksamhet 
o Miljö- och hälsoverksamhet 
e Livsmedelsskydd 

Samhällsbyggnadsförvaltningen är till stora delar en serviceorganisation med förvaltning av 
kommunens fastigheter och tekniska områden. Största delen av kommunens 
investeringsbudget ligger under förvaltningens ansvar vilket i1mebär att en hög projekt- och 
beståilarkompetens måste upprätthållas. 

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

Ve1'ksamheterna som omfattar gator, vägar, grönmmåden, projektering samt kost, städ och 
fastigheter som servar främst skola och omsorg är helt skattefinansierade. Bygg-, plan-, miljö
och livsmedelsverksamheterna är till en mindre del även finansierade via taxa. 

2 Omvärldsanalys 

Verksamheten präglas mycket av återhållsamlwt då reslll'serna är begränsade för det uppdrag 
som finns. Framförallt inom underhåll är ledordet att bara åtgärda det som är akut. 

Denmilda vintern har dock hjälpt oss inom framför allt energiförbrulaiing och 
vinterväghållning. 

Förvaltningens omvärld består av en infrastruktur som till stora delar härrör från sjuttiotalet 
vilket bö1jar göra sig påmint i form av underhållsåtgärcler. 

3 Verl<samhetens mål och utveclding 

3.1 Vision 

VISlON 2030- Samhällsbyggare 
11 Smnhällsbyggarna tillhandahåller god service av hög kvalitet med medborgaren i centrum 
för att göra Tingsryds kommun till en attraktiv plats att bo och verka på. 11 
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3.1.1 Styl'kori: 

Perspektiv Nämndsmål Senaste IIommentar Måtl 

Medborgare Välfungerande Förutsättningarna för en = Tillsyn- och 
infrastruktur god infrastruktur 8r l<anlrollplan 

tiilräckliga resurser för 
löpande underhåll. Under 
2015 finns det framförallt 
begränsade reslirser för 
galor och vägar inom 
infraslruk\urområdel. 
Under våren genomförs 
en utredning inom hållbar 
ekonomi avs~ende 
underhållsb.ehovet på 
galor i samhällena. 

J 9vrigt har en mild vinter 
en positiv effekt på 
pehovet av underhåll på 
gator och vägar. 
Överskottet från den 
milda vintern gör att vi 
håller en godkänd nivå 
på enskilda vägar men 
på gator är nivån inte 
godkänd. Det 
?Gk[Jmulerade 
underhållsbehovet gör all 
större insatser behövs for 
att komma upp i en 
normal standard på våra 
vägar. Därefter behöver 
standarden bibehållas. 

O l<orrekt Korrekt Antal överklagade 
myndighetsutövning myndighetslitövning l<an ärenden som ändrats i 

bl.a. mätas genom alt högre instans 
kommunen får så få 
ölierl<laganden som 
möjligt som justeras i 
högre instans. Under 
fätsta tertialet har 
nämnden haft ett sådant 
ärende. Ärendet 
klargjorde doc!< hur 
Tingsryds kommun skall 
se på likande ärenden i 
framtiden. Att det blev en 
process sl<all ses med 
bakgrund av ny 
la_gstiftning och då är det 
svårt att ha klara linjer för 
hanteringen. Det behöver 
int€1 innebära att 
myndighetsutövningen 
inte är korre)<l. 

( ) Hållbara Tjänstegarantier skall C Andel uppfyllda 
tjänstegarantier säkerställa setvice till tjänstegarantier, % 

medborgarna. Under 
försia delåret har inte = Antal tjänstegarantier 
någm tjänstegarantier 
utnyttjats. 
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Perspel<tiv Nämndsmål Senaste lwmmentar IVlått 

Effektiv och kort För alt få en effektiv Antal arbetsdagar 
ärendehandläggning ärendehantering behöver från komplett ansökan till 

organisationen ses över. besM- Bygglov inom 
För att åstadkomma detta detaljplanelagt område 
kommer en extra ekonom 
alt anställas. Då kan Antal arbetsdagar 
ordinarie el<anom arbeta från lwmplett ansökan till 
hl$d .en översyn av beslut- Bygglov utom 
flöden, processer och detaljplanelagt område 
organisalion. Översynen 
lwi·iniler att ske fr.o.ri1 . ~ Antal arbetsdagar 
juni. från l<omplett ansökan till 

beslut -Tillstånd 
avloppsanordning 

Antal arbetsdagar 
från komplett ansökan till 
b.eslut- Inrättande av 
värmepump 

Antal arbetsdagar 
från komplett ansökan till 
beslut - Registrei·ing av 
ilvsmedelsanläggning 

Nöjda kunder !<under definieras ur Nöjcia med leverans 
måttsynpunkt främst av färdiglagad mat 
inom kosten. Alla våra 
kontakter med såväl """ Nöjda matgäster i 
medborgare, matgäster <:>kolan 
som andra förvaltningar 
är våra kunder. Några """" Nöjda matgäster i 
mätningar av nöjdhet har äldreboende 
inte utförts under första 
delåret 

O 30 sl<all tillämpas i Löpande sker dialog med 

process.er våra medborgare. Under 
första delåret har 
förvaltningen deltagit i 30 
aktiviteter avseende 
översiktsplanen och 
planen för 
Mårslyckeområdet. 

Samhälle Skapa god plan och Tingsryds kommun har 

markberedskap för en bra markberedskap 

utvecl<ling av näringslivet avseende industrimarl<. 
Avseende tomter för 
boende pågår inledande 
disklissioner hur vi skall 
förbättr;;~ situationen inom 
detta område. 
j:.leäömningen är 
medeigod c!å 
förbättringar behi;ivs 
avseende just mark för 
bostäder. 

( Industrimark skall Industrimark finns i var 

finnas i varje l<ommundel kommLmdel. l Linneryd är 
dock området begränsat. 

Viss efterfrågan och 
cliskussion om försäljning 
av industrimark finns i 
Tingsryd. 
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Perspektiv 

Ekonomi 

Medarbetare 

Nämndsmål 

il Sl<apa god plan- och 
markberedskap 
avseende byggnation av 
bosläder i attraktivt läge 

O Driva projekt som 
förbättrar infrastrukturen 
och/eller öl<ar 
attraktiviteten 

() Sl<apa god~ miljöer 
och lokaler för !<Ull ur och 
föreningsliv 

Q Hållbarhet skall 
beaktas vid inköp, drift 
och hantering av resurser 
i verksamheten 

Budget i balans 

= God hälsa 

Senaste I<Ornmentar 

Inledande diskussioner 
har påböJjats för att 
skapa bättre förutsättning 
för bostadsbyggnation. 

Tingsryds kommun har 
tillsammans med 
länsstyrelsen i Kronoberg 
varit initiativtagare för att 
l.Jekilrnpa Sjögull med 
hjälp av ett LIFE projel<!. 
Projektet har rönt stort 
intresse från kommuner 
och länsstyrelser i hel <l 

södra Sverige . 

Någr<1 nya miljöer el/er 
lokaler har inte skapats 
uneler delår 1. Däremot 
tiilhandahåller Tingsryds 
kommun me~l hjälp av 
SEiF red<1n goda lokaler 
6ch anläggningar för 
kultur och förenings liv . 

Inom kost har I<RAV 
målet uppnåtts och ett 
arbete med att minska 
matsvinn är påbörjat. 

Förvallningens 
skattefinansierade 
verksamheter redovisar 
ett utfall motsvarande 32 
procent (11,6 mkr) av 
budgeterade medel, 
ril<lpunkten är 33,3 
procent Första delåret 

Mått 

<= Antal antagna planer 
som stödjer byggnation 
av bostäder i attraktivt 
läge 

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

(i Andelen ekologiska 
livsmedel skall vara minst 
25% 

...,. Minskning av 
matsvinn 

städning 
avverkningsgrad förskola 
o lågsta9ium 

städning 
avverkningsgrad sl<ola o 
förskola 

visar på en negativ städning 
prognos om 500 tl<r. avverkningsgrad Skola 
Atgärder har, och 
komtn(3r att vidtas. o= städning 
Samtidigt är ett fortsatt avverkningsgrad 
målmedvetet arbete sam\ förvaltning produktion 
en allmän återhållsamhet 1-=

0
---------l 

av samtliga avdelningar Städning 
en förutsättning för en avverkningsgrad 
ekonomi i balans vid förvallning kontor 
årets slut. C' 

) städning 

NågrCI siffror avseende 
sjuktal fördelår ·J är inte 
framtagna. 

avverkningsgrad övriga 
lokaler 

= Budgetavvikelse 
inom skattefinansierad 
verksamhet, mkr 

"""' Prognosavvikelse 
inom skattefinansierad 
verksamhet, % 

' Sjul<frånvaro, % 

L_ _____ _ __ __,___ ____ ·-. ---- ---· -------. ··-------------- - - _________ __j 
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Perspel<thi Nämndsmål Senaste lwmmental' Mått 

...., Utbildad och Avstämning av utbildning ..... Andel medarbetare 
l<ompetensutvecl<lad I<Ommer att ske till del år som genomgått någon 
personal 2. form av 

kompetensutveckling,% 

Process Korrekta Det finnas en tendens till _, Antal extraärenden i 
beslutsunderlag lite för mi\nga nämnden 

extraärenden och sena 
underlag. Detta är en <= Antal beslutsunderlag 
fråga som man m8ste som lämnas till nämnden 
arbeta me<] framöver. vid "sittande bord" 

Optimalt Förutsättningarna för ett = Andelledig/outhyrd 
lol<alutnyttjande optimal t lol(alutnyUjande lol<alyta 

är en 
lokalförsörjningsplan son) 
håller på att utarbetas 
med hjälp av I<LF. 

( ) Ökad samverkan Under första delåret har ( J Antal 
Bygg och miljö tagit samverkansprojel<t 
iliiiiativ för samverkan 
med Lessebo kommun. 

Effektiva Arbetet med att förbättra a= Delårsrapport med 
driftprocesser driftsprocesserna pågår hjälp av Siratsys 

bl.a. har avtalet med 
Tingsrydsbostäder 
avseende 
fastighelsf(irvaltningen 
sagts upp. Fortsatt arbete 
behövs med bl.a. 
nämndsadministrationen. 

O God internkontroll Mål för internkontroll har B:EI Bedömning av 
fastställts under internkontrollarbete 
inledningen av året. 

3.1.2 Medborgqre 

Förvaltningens huvuduppdrag gentemot våra medböi'gare ät' en god infrastruktur och 
myJ1dighetsntövning. 

Under perioden är det något ärende som gått vidare till högre prövning. Det innebär inte att 
myndighelsutövningen vari t bristfiillig. En prövning innebär att medborgarna rätt prövas en 
gång till vilket är en extra säkerhet för medborgaren. 

Avseende infrastruktm har vintern varit mild och hjälpt oss att hålla en god vinterstandard på 
vägar och gator. 

3.1.3 Samhälle 

Myc.kel av arbetet inom planverksamheten har varit fokuserat på kommunstyrelsens 
översiktsplan. Under våren har dock planen för Östrabo (Holtab) fårdigställts. 

I övrigt håller förvallningen en god infrastruktur. De bristandemöjligheterna till underhåll 
försämrar gmclvis förutsättningarna. 
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3.1.4 Elwnomi 

God kostnadskontroll och ekonomisk hushållning ger förutsättning för en ekonomi i balans 
vid årets slut, men det kanuner hävas besparing/effektivisering/förändring av verksamheterna 
för att ändrade behov och volymer ska kunna täckas. 

De skattef-inansierade verksamhetemas nettokostnader uppgår under perioden till J 1,6 mkr 
vilket motsvarar 32 procent av budgeterade medel, riktpunkten är 33,3 procent. Framförallt är 
det utfallet inom gatu- och fastighetsförvaltningen som har drivit upp den totala 
nettokostnaden. 

Under stabsavdelningen utgör förvaltningsadministrationen elen största verksamheten men 
avdelningen ansvarar även för nämnden, utredningar, gatubelysning, vattenvård och 
geografisk information, Avdelningen redovisar ett resultat något under budget efter årets fyra 
månader men då har inköp av stäelmaskiner enligt KB l inte realiserats. Dessutom har 
verksarnheten för energi- och klimatrådgivning flyttats över till avdelningen. 

Gaturenhållningssäsongen och underhållsarbetena har kommit igång tidigt till följd av den 
milda vinstersäsongen. Gatuavdelningen har fortsatta problem med en deJ maskiner och 
fordon och kostnaderna ligger på en hög nivå inom såväl verkstadsverksamheten som maskin
och fordonsverksamheten. När det gäller vintervägsunde111ållet har detta kostat mindre än 
nmmalt vilket gör att utrymme films inom verksamhetens budget. Under våren och sommaren 
görs också de större insatserna när det gäller unded1åll på kommunala och enskilda vägar. 
Bidraget for dessa betalas ut i efterhand med periodiseras in som tolftedelsintäkter. Detta gör 
att kostnaderna är högre för periodenjämfö1t med en över året fördelad budget. 

Inom parkavdelningen är kostnaderna för anläggningsarbetare något högre än beräknat. 
Parkverksamheten bmkar ha sin mest intensiva period under vår/sommar men eftersom årets 
första månader inte var särskilt snörika har mycket röjningsarbeten i tätmtsnära skog 
genomförts, vilket belastar parkverksamhetens budget. 

Plan- och miljöavdelningen ligger totalt sett uneler riktpunkten vilket beror på att plan- och 
byggverksamhetens debiteringar periodiserats över året. Då ny taxa infördes per den 1 januari 
b~räknar avdchiingen att ett överskott kommer att arbetas upp under året. Hur stort detta 
kmnmer att bli är svårt att förutspå tills dess att verksamheternas debitering har gjorts i s1utet 
av maJ. 

Fastighetsavdeh1irtgens resultat redovisas enligt riktpunkten. 

Inom förvaltningens köp:.. och säljavdelningar prognosticerar kostaveleJningen och 
städavdelningen ett resultat i balans. Fastighetsförvaltningen däremot redovisar ett negativt 
resultat vilket främst beror på höga driftkostnader i form av värme och energi samt inköp av 
entreprenader och material. På underhållssiclan har l 092 tkr fårbrukats (33 %) vilket är högre 
än samma period föregående år. Prognosen är att budget inte kanuner att hålla och att endast 
akut underhåll utförs. Att enbart akut underhåll utförs är ingen långsiktigt hållbm lösning, det 
planerade underhållet måste utföras för att undvika kapitalförstörelse när det gäller våra 
fastigheter. Sett till hela fastighetavdelningens resultat kommer det inte att räcka med att 
utföra endast akut underhåll, fler åtgärder måste tas till för att verksamheten ska hålla budget. 

Totalt sett prognostiseras de skattefinansierade verksamheterna få ett negativt resultat om 
500 t kr vid årets slut. Prognosen bygger emeiiertid på att förvaltningen genomför ett antal 
åtgärder som bidrar till att kostnaderna hålls nere. 

Den avdelningen som främst har ett ekonomiskt bekymmersamt läge är fastighetsavdelningen 
(fastighetsförvaltningen). På såväl drift~ :mm umlerhållssidan har förvaltningen små ingående 
marginaler vilket innebär att förändrad~ behov och volymer samt oförutsedela händelser får 
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star genomslagskraft. Fastighetsavdelningen har seden i februari varittvungna att dra ner på 
fastighetsunderhållet för att klara av de ökade driftkostnaderna och utför endast akut 
underhåll. En allmän åter11ållsamhet gäller för alla förvaltningens avdelningar! 

J(ommentar årsprognos 

Flera av förvaltningens verksamheter påverkas av hur vädret har, och kömtner att iltvec1das 
och det finns därför en viss osäkerhetsfaktor i prognosen. Totalt sett prognostiseras ett flertal 
av de skattefinansierade verksaml1eterna i dag ett resultat enligt budget. Förvaltningen arbetar 
övergripande med att sä11lw verksamheternas kostnader, bland annat utförs enbart akut 
fastighetsunderhåll inom fastighetsförvaltningen. Åtgärden räcker inte för att verksamheten 
ska hålla sin budget för året och ytterligare besparingar måste göras. 

Driftuppföljning 

Ansva1'/Verksamhet Budget Utfall jä1i ~apr Ars prognos . Avvikelse 

stabsavd 8 455 21'15 8 455 Q 

Gatuavd 9 062 3 623 9 062 o 
Parkavd 3 985 'l 293 3 985 o 
Bygg- o miljöavd 3 744 783 3 744 o 
Faslighetsavd 11 950 4 229 11 950 o 
Faslighelsförv (B&U) c 55 685 445 ~500 

Kostavd (B&U) o -768 o ö 

städavd o -329 o ö 

Summa 37141 11 631 37 641 -500 

varav 

Gator o vägar 8 754 3 042 7 954 800 

Parker o lekplatser 2 705 958 2 705 o 
Idrotts- o badpla~ser 343 120 343 o 
skogsdrift -1 090 -523 -1 090 o 
Fastighetsdrift (B&U) -3 412 -455 -2 9'12 -500 

Fastighetsunderh (B&U) 3 357 'l 092 3 357 o 
... -

l<askad 3 724 ·J 389 3 724 o 
Nelson Garden Arena 
(B&U) 4 916 2 006 4 916 o 
SBN 665 217 715 -50 

Utfall investeringar 

Under år 2015 planeras investeringar inom den skattefinansierade verksamheten för 67,5mlu, 
av dessa har 37,3 mkr förbrukats (55,3%). Ett fle1'lal av projekt är i planerings- och 
upphandlingsfasen och kanuner d1irmec1 att genomföras de närmsta månaderna. Prognoseli för 
året är att samtliga investeringsmedel kommer att förbrukas. 
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Investeringsuppföljning 

Kod Projel<t Budget Utfall jan-apr Arsprognos Avvikelse 

51113 Trafiksäkerhetsåtgärder 100 8 125 -25 

51129 T ratileåtgärder Torggatan 200 o 200 o 
51114 Byte av trafikskyltar 700 o 675 25 

5"1108 Snöredskap 150 o 150 o 
51133 Utbyte av transportbil 250 55 305 -55 

51102 Truck 150 o 150 o 
511'11 Badplatser 200 177 200 o 
51115 Arbetsredsl<ap 150 20 95 55 

51510 Äldreboende kv. Örnen 52217 34 331 52 217 o 
51408 Undercentral Dackeskolan 100 o 100 o 
51415 Kök Väcl<elsångs skol$ 1137 1 348 1 348 -211 

51418 l<öl< l<orrö 1205 43 1 205 o 
51419 Tak Brandstatron T-ryd 475 o 475 o 
5:1420 Hk Brandstation L-ryd 1"19 82 119 o 
51421 Omb brands! Rävemåll:l 258 245 258 o 

Summa 57 411 36 309 57 622 -211 

3.1.5 Medarbetare 

Några aktuella sjuktal för delåret har inte tagits frammen det finns inga indikationer på att de 
skulle ökat från förra året då förvaltningen låg undet 6 %. 

Löpande sker utbildning av personal men något mått finns inte. 

Än så länge har inte nerdragninga111a påverkat utbildningsinsatserna. Någon ökning är dock 
inte inöjlig. 

3.1.6 Process 

FL1rändr1ngania aw;eende Kultur och fi:itidförvaltning~li konm1or att påverka förvaltningens 
hantering och organisation avseende fåstigheter. Det har Mkså blivit tydligt att 20% på 
chefstjänsten för staben är föl' lite. 

Ett första steg i aU optimera lokalutnyttjandet konii1ler att vara utvecklanclet av en 
lokalförsötjningsplan. Ett första utkast tilllokalförsö1jnings1Jlati har tagits fram mecll1iälp av 
kö1m11unl ed ni ngsförvaltningen. 

Initiativen från Bygg- och miljöavdelnii1gen till samverkail med Lessebo kommun är viktiga 
att nämna som ett steg till samverkan. 
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4 Sammanfattning 

Inom samhällsbyggnadsförvaltningens skattefinansierade verksamheter bedöms styrkor! els 
fem perspektiv vara ur balans. Balai1sen är dålig då åtgärder behöver genomfötas inom 
ekonomiperspektivet Dessa åtgärder, som är nödvändiga för att få ekonomin i balans, 
kommer spegla av sig på övriga perspektiv och det kommer bli allt svårare att bLa. uppnå en 
välfi.mgerande infhtstruktur. Infrastrukturpengar kommer att användas för att balans~ra 
ekonomiska problem inom andra avdelningar. Detta bl.a. som följd av beslut om andra 
priori terlngar. 

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

Efter aU Eva Pettersson slutat som kostchefhar Jens Vikingssort bö1jat hos oss. Med avklarat 
val ocJ1ny kostchef på plats kan vi bö1ja arbetet med en i1y kostpolicy. 

Tingsrydsbostäder som sköter våra lokaler fick tidigt besked om att det inte är möjligt att 
bedriva annat än akut underhåiJ för att hålla budget. 

Den milda vintern gör att vinterväghållningen ger en positiv prognos. Totalt sett ser vi en 
negativ prognos med en halv miljon. Åtgärder är vidtagna för att reducera det fönräntade 
11nderskottet. 

Plansidan har under vårenlagt mycket av sin tid på översiktsplanen. 

Förvaltninge11 är itme i en intensiv period med att ta fram underlag till Hållbar ekonomi. 

5 Framtid 

Närmaste framtiden konm1er att präglas av vad utredningen om hållbar ekonomi säger. 
Utredningen vlsar på möjligheteJ' till besparingar men också på viktiga mmåden att prioriLera 
som underhåll av fastigheter, gator och V A. 

V årens förä11dringar avseende kultur och fritid gör att förvaltningen måste se över 
organisationen. Det räcker inte med 50 % för fastighetsfdrvaltningen och inte heller 20 %på 
staben. Både fastighetsföJValtning och administration måste ses över och förnyas i den 
närmaste fl·amtiden. Vi har försölet detta länge nied befintliga resurser. För att leonuna 
någonstans i detta arbete 111åste det ske en tillfållig Jörstärkning. 
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6 Planeringsmått 

Pt·ognos för volymer och nyckeltar 

Planeringsmått Utfall2013 Utfall2014 Budget2015 Prognos 2015 

Driftbudget nettokostnader, ml<r -39,06 -35,6 

Nettokostnad per invånare, !kr 3,22 2,9 

lnvesteringsbudget, mkr 70 126,25 

Personalkostnad, ml<r 47,1 47,9 

Personalkostnad i % av vht:s totala 
kostnad) 25,8 25,7 

Antal årsarbeten) 112,31 112,9'1 

Gator- antal km 80 80 80 

Gator- nettokostnad per km, lkr 57,3 6'1,1 

Gator- nettokostnad per invånare, kr 377,3 401,5 

Enskilda vägar- antall<m 542 542 542 

Ensl<ilda vägar- nettoi<Ostnad per 
l<m,tkr 6,7 3,76 

Enskilda vägar- nel!okostnad per 
invånare, kr 299 167,6 

Lekplatser- antal 25 25 25 

Lekplatser- nettokostnad per 
lekplats, tkr 8,3 7,1 

Lekplatser- nettokostnad per 
invånare, l<r 17,1 14,6 

S!<Ogsdrift- virkesuttag skog, l<bm 4 561 6 844 

Faslighetsförvaltning- elkostnader, mkr 7,06 6,1 

Faslighetsförvaltning- VA-
kostnader, mkr 1,59 1,8 

Fastighetsförvaltning- eldningsolja, 
pellets, ~ärrvärme, mkr 6,7 5,6 

Fastighetsförvaltning- underhåll, ml<r 3,8 3,7 

Fastighetsförvaltning- yta skollokaler, 
!<Vm 29 091 zgo1e 

Faslighetsförvaltning -yta se1vicehus, 
kvm 29380 29380 

Fastighetsförvallning -yta Konga 
Allhus, lwm 4667 4957 

Fastighetsförvaltning -yta förskolor, 
kvm 5 541 4 756 

Fastighetsförvaltning -yta 
idrottshallar/ishall, kvm 13 857 '13 857 

Fastighetsförvaltning- yta 
brandstationer/ambulans, kvm 2 759 2759 

Fastighetsförvaltning -yta 
ledig/uppsagd, kvm 10 367 10077 

Fastighetsförvaltning , kostnad 
skollokaler, kr/l<vm 681,7 667,8 
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Planeril)gsmått Utfall2013 Utfall 2014 Budget 2015 Prognos 2015 

Fas tighetsförvaltning - kostnad 
servicehus, kr/kvm 792,9 661,3 

Fastighetsförvallning - lwstnad l<onga 
Allhus, kr/kvm 862,5 815 

Fastighetsförvaltning- kostnad 
förskolor, l<r//<Vm 553,4 611,6 

Fastighetsförvaltning - lwstnad 
idrottshallar/ishall, kr/kvm 703,4 659,4 

Fasiighetsförval!ning - kostnad 
brandstationer/ambulans, l<r/kvm 589,8 561;1 

l<ostverksanihet- försäijning portioner 
BUf\1, st 458 511 474 161 515 660 

l<ostverl<sanihet- försäljning portioner 
SN, st 360 902 355 Ö97 362 350 

Byggverksamhet - beviljade .bygg lov, st •)57 200 

Planverksamhet-antagna planer, st 4 4 

Miljöverksamhet ~ tillståf]Q enskilda 
avlopp 151 200 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

bertna delårsrapport hat uifo1mats med f.d. kulh1r- och fi:itidsnämnd~ns verksamhetsonnåde 
som tli1derlag även cim nämnden under våren ersatts av ett kt11tur- och friticlsutskott. 

F.d. Kultur- och fritidsnäiru1dens uppdrag och ansvarsområden: 

-kultur- och biblioteksverksamhet 

- bidrag och annat stöd till kultur- och idrottsföreningar 

- fi:itidsgåtdsverksamhet 

- musik- och kulttlrskola (K11ltmverlcstan) 

- konsumentverksamhet 

Målgrupper · 

- al1mänheten 

- föreningar inom kultt:n·- och fritidsområdet 

2 Omvärldsanalys 

Eftersom kultur- och fritic1snänmdeu från och med i åi' ersatts med ett kultur- och :tHtidsutslcött 
och dess ansvars01måde minskats i förhållande till tidigare år blir det naturligtvis en del 
förändringar även om verksamheterna kommer att fortsätta. Ansvaret för 
bibliotelcsverksarnl1eten och fiitidsgårdsverksamheten flyttas över till barn- oc11 
utbildningsnämnden. Förvaltningen försvinner och kommer att ingå i 
komnnmlecfuingsförvaltningen. Föreningsfi·ågormi, kultm- och konstärendenliksom ansvar 
för vissa idrottsanl8ggningar och leder ligger kvar inom utskottets onu·åd~. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

3.1.1 styrkort 

Perspektiv NätYtndsmål Senaste kommentar Mått 

Medborgare Bra kvalilet på service Inom bi)J!iotel<sverksamheten """' Nöjci-Regicin-lndex: 
falisätter arbetet med aktiviteter Fritidsmöjligheter 
riktade mot barn och föräldrar. 

Nämnden vill erbjuda god Nöjd-Medborgar-
tillgänglighet, bra bemötande och Index: Frilid/Idroll 
hög kvalitet öch vara med om att 

-= Nöjd-Medborgar-skapa kreativa och öppna 
mötesplatser. Index: Frilid/kultur 

Några aktuella siffror för NR l och 
NMI föreligger inte. 

Skapa l<reativa och Foreningarnas nyttjande av Nyttjandegrad o 
öppna mötespiCJtser ~om biblioteken som mötesplats sl(a besöksfrekvens, antal tim 
är lättillgängliga ytterligare uppmuntras och 

l<aris!<e kan mer göras i samband Antal medialån per 
med l<onstutslällningarna. invånare 
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Perspel<tiv Nämndsmål Senaste !<Om mentar Mått 

Fritidsgårdarna som mötesplats 
Antal besök på för olika 

föreningssammankomster ska huvudbibliotel< 

aktualiseras och lovaktiviteter 
tillsammans med föreningar har 
genomförts och planeras 
ylterli,gare. 
Inga jämförelsesiffror för c;lelåret 
för besöken på huvudbiblioteket. 

O God tillgänglighet, bra Medborgarna ska känna att det är = Nöjd-Region-Index: 
bemötande och hög lätt att nå förvaltningen och där få F rit idsmöj Ii g heter 
kvalitet god service gällande kultur- och 

frilidsverksamheten. 

Några al<luella siffrorför NR l och 
föreligger inte. 

Sainhälle Bra stöd till Någon enkät med föreningslivet ~ Föreningsnöjdhet 
föreningslivet har inte genomförts. En enkät är 

kanske inte bästa sättet att få 
fram en IndiKation på 
föreningsnöjdheten. Alternativa 
möjligheter får utr()das. Stödet till 
fi;ireningslivet ska utformas utifrån 
behov och möjligheter. 

Skapa mötesplatser Några aktuella siffror för NRI och """' Nöjd-Region-Index: 
som främjar utvecklingen föreligger inte. Andel nöjda ungdomar 18-
av såväl tätort som Lokaler och aktiviteter bör 24 år 
landsbygd utformas med inriktning på aH få 

ungdomar att stanna i kommunen. 

Ekonomi O God kostnadskontroll Vid delårets slut ligger O Nettol<astnader inom 
fÖrbrukningen på 34 % vilket är budgetram 
något över riktmärket för 
perioden. Med hänsyn till att vissa 
bidragsutbetalningar inte är 
periodiserade och vissa intäkter 
ännu inte bokförts får 
delårsresultatet anses rimligt. 
Avstämning sker efter varje 
m~nad och bedömningen är att 
den ekonomisl<a ramen ska 
kLJnnC) hållas. 

Medarbelare C1 Bra arbets111iijö Målet är en bra arbetsmiijö med Hög andel nöjda 
hög andel nöjda medarbetare medarbet~;~re 
liksom en låg sjukfrånvaro. 

O God hälsa, friskvård Uppmuntra personalen i linje rned ( ) Låg sjukfrånvaro 
och värdegrund antagen hälsoplan. 

PrQcess Stödja ändarnålsenlig Informations- och dialogmöten O Positiv utveckling av 
verksamhet med föreningar genomförs. lwltur- och fritidsutbudet 

Fölvallningen erbjuder hjälp till 
föreningar med att bilda 
samrådsgrupp i kultur- och 
fritidsfrågor. 

Samverl<a med olika Planen är att samarbetsområdena ( 1 Antal identifierade 
al<törer för alternativa med föreningar och andra externa samverkansområden 
lösningar aktörer ska identifieras och om 

möjligt utökas. Dialog förs 
ständigt med representanter för 
olik<~ föreningskC)tegorier. 
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3.1.2 Medborgare 

Inom biblioteksverksamheten fortsätter atbctct med aktiviteter riktade mot bam och föräldrar 
samt författarbesök 

Fritidsgårdsverksamheten Tingsryds tätort fortsätter nu sitt samarbete med Kulhnverkstan i 
den gemensamma verksamheten Ca fe KV. I övrigt gäller kommunalt driven 
fritidsgårdsverksamhet j Ryd samt genom föreningslivet och kyrkan på andra mtei'. 

Nämnden vill erbjuda god tillgänglighet, bra bemötande och hög kvalitet och vara med om att 
$kapa kreativa och öppna mötesplatser. 

3.1.3 Samhälle 

Föreningm11as nyttjande av biblioteken som mötesplats ska ytterligare 11ppnmntras och kanske 
kan konstutställningarna uppmärksammas mer. 

Fritidsgårdarna som mötesplats för olika föreningssammankomster och lovaktiviteter 
tillsammans med föreningar uppmuntras. 

Gibsons Auditorium som invigdes hösten 2014 har blivit ett värdefullt tillskott då det gäller 
kulture1Ia mötesplatsel' i kommunen. Nyttjandegraden är hög. Förutom skolans verksaml1et 
har även konseliföreningen och teaterföreningen anordnat intressanta tillställningar. Det har 
även anordnats nöjesarrangemang liksom företagsevent i anläggningen. 

3.1.4 Ekonomi 

Vid delårets slut ligger förbnilmingen på 34% vilket är något över riktmärket för perioden. 
Med hänsyn till att vissa bidragsutbetalningar inte är periodiserade och vissa intäkter ännu 
inte bokförts får delårsresultatet anses rimligt. Avstämning sker efter vmje månad och 
bedömningen är atl den ekonomiska ramen ska kmma hållas. 

3.1.5 Medarbetare 

Målet är en bra arbetsmiljö med hög andel nöjda medarbetare liksom en låg sjukfrånvaro. Så 
är också fallet vilket framgår av medarbetarenkät och frånvarostatistik Sjuldi-ånvaron är 
1,1 %under första kvartalet 2015. 

3.1.6 Process 

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

4 Sammanfattning 

Ekonomiskt ser resultatet föt' delåret bra ut. När det gäller måluppfyllnad och aktiviteter 
återstår en hel del arbete menmycket av aktiviteterna avser hela året och inte bara första 
tertialet. Arbetet med balanserad styrning får ses som en ständigt pågående process och 
bearbetas uneler hand. 

5 Framtid 

Atbetet med hållbar ekonomi kommer naturligtvis att påverka den fortsatta verksamheten på 
olika sätt. Förändringen av nämnds- och förvaltningsorganisationen likaså. 
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6 Planeringsmått 

Utfall Delår Utfall Delår Utfall Delår Budget Prognos 

Planeringsmått 1 2013 1 2014 12016 2015 2015 

Driftsbudg~tlnettokostnad, mkr 8,3 21,7 23,3 

Antal årsarbeten '13 13 

Personalkostnad, inl<r 6,2 6,7 

sjukfrånvaro, o/o 4 4 

Boldån per invånare, st. 12 12 

Fijreningar med 23 23 23 
ungdomsverl<samhet 

Samlingslokalsägande 17 17 17 
föreningar 

Besöksantal bibliotek~n 80 000 80 000 

Bokade timmar 6 000 6 000 
idroltshallar/gymn. salar 

Nettokostnad per invånare, 1773 1 840 656 1787 1 9'10 
totalt 

Personalkostnad i % av 30 29 29 29 
verksamhetens totala kostnad 

Nettokostnad per invånare för 620 590 597 602 
biblioteksverksamheten 

Antal dellagaraktiviteter i 86 271 76 757 80 000 80 000 
unl;Jdomsverksamhet 

Samlingslokalsägande 55 64 56 136 
föreningar. Kostnad per 
invånare 

l<ulturföreningar. Nettoleosinad 
per invånare · · 

31 29 29 29 

Idrottsanläggningar. Kostnad 241 260 260 259 
per invånare 

Nytljande!imn1ar i idrottshallar 5 356 5 665 6 000 60bö 
och gymnastiksalar 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Barn- och ulbilclning~nHmmlen ansvarm för: 

Förskola, fritidshem, enskilda familjedaghem och vål'dnaclsbiclrag 

F örskaleklass 

Grundskola och grundsärskola 

Gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Vuxenutbildning innefattande gnind- och gymnasial vuxent1tbildning, svenska för invandrare 
(SFI) och särvux 

Uppdragsutbildning 

2 Omvärldsanalys 

Und et senare år har många refönner genomfö1ts ii).o~n skolområdet som föraruedet behov av 
kompetensutvcclding inom lärarkåren, både inom skolan och förskolan. Km ven för lärares 
behörighet skärps betydligt och lärare måste nu vara fonnelit behöriga i de ämnen och för de 
årskurser de undervisar i. Från år 2015 måste lärare ha en legitimation och även vara formellt 
behöriga inom ämnet för att få sätta betyg. Olika åtgärder kanuner att krävas för att vi skall ha 
behövlig kompetens inom alla våra olika skolor och här finns ett stort behov av 
könl.petenstitveclding för t ex lärare som har en legitimationmen soin behöver bredda sin 
ämneskompetens (Förskolelyftet och Lärarlyftet). 

Tingsryds kommun ökar sitt flyktingmottagande, både asylsökande och ensamkonunande 
flykting barn, vilket medför fler nyanlända elever inom våra skolor. Vi har nu en organisation 
med förberedelseklasser inom grundskolan i Ryd och i Tingsryd. Målet med elen här 
veds:~amheten är att de här eleverna så snart det är möjligt skall få gå i en ordinarie klass i den 
skola där de bor. Fler nyanlända elever ger ökade behov av undervisning i modersmålet och 
::;ludiehandle::dning på modersmålet. Detta tillsammans med fler elever i förberedelseldasserna 
kan kräva en omprioritering av resurser. 

3 Verl<samhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

3.1.1 styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Senaste. kommentar Mått 

Medborgare O Alla barn och elever Enkäten är genomförd och C• T1ygghetsindex 
känner sig trygga i våra nämndens mål är uppfyllt. barn/elever 
förskolor och skolor. 

r=:c Varje elev utvecklas Kunskapsresultaten redovisas l<unsl<apsresultat åk 3 
optimalt efter sina först efter 20 juni 2015. 

förutsättningar och = l<unskapsresultat åk 6 
Tingsryds l<ammuns godkända i alla ämnen 
I<Unsl<apsresullat och = f<unskapsresultat åk 6 måluppfyllelsen ligger i 
den bästa halvan i landet. rneritvärcle 

= f<unskapsresultat åk 9 
godkända i alla ämnen 
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Perspel<tiv Nämndsmål Senaste lwmmentar Mått 

Kunskapsresultat åk 9 
meritvärde 

l<unsl<apsresultat åk 9 
behörighet till 
gymnasieskolan 

= Slutbetyg gymnasiet 

- Arbetet kring höga förväntningar C• Höga förväntningar på ( . Höga förväntningar 
fortsäller under 2015. Målet för eleverna 
eleverna att över 90% sl<a känna 
att lärarna har höga förväntningar 
på dem har uppnåtts. 97 % av 
eleverna svarade att deras lärare 
förvänlade sig att de skulle uppnå 
kunskapsl<raven. 

() Nyanlända barn/elever Vi har en bra organisation för O Bra mottagande av 
mottagande av nyanlända elever. nyanlända barn/elever 

Varje barn och elev En l< äten är genomförd och IJ Delaktighetsindex 
känner delaktighet och har nämndens mål är uppfyllt när det barn/elever 
möjlighet att påverka gäller barnen/elevernas nöjdhet. 

fl Nöjdhetsindex elever planering och Målet för delaktighet är inte 

genomförandet av sina uppfyllt. 

studier. 

· O Alla vårdnadshavare Enkäten är genomförd och värdet O Delaktighetsindex 
är nöjda med för både nöjdhet och delaktighet vårdnadshavare 
verksamheten och känner har ökat. 

O Nöjdhetsindex sig delaktiga. 
vårdnadshavare 

Samhälle 8 Förskolor och skolor Målet är uppnått. O Finns förskolor och 
finns i alla sju skolor i alla sju 
kommundelar. kommundelar 

O Det råder en stark Målet är uppnått. O Samverkan med det 
samverkan mellan lokala näringslivet 
skolor/förskolor och det 
lokala näringslivet och 
samhället i övrigt. 

El<onorni En budget i balans Nämnden får svårt att redovisa en '=' Prognossäkerhet 
kopplat till god kvalitet vad budgel i balans för år 2015. ekonomi 
gäller bl.a. personaltäthel Helårsprognosen i 

delårsrapporten för april visar på Budgel i balans 
eri negativ budgetavvikelse i 

O Personaltäthet slörleksordningen - 1 ,3 mkr talalt 
för nämnden. l förhållande till förskolan 
årsbudgeten är det en procentuell 

O Personalläthel avvikelse på ca- 0,5 %. 
grundskolan 

( i Personaltäthet i 
förskolel\lass 

C J Personaltäthel i 
fritidshemmen 

<= Hållbar el<onomi Arbetet pågår. 
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Perspektiy Nämndsmål Senaste lwmmental' Matt 

Medarbetare Alla lärare är behöriga 91 % av våra lärare i grundskolan Behörig personal i 
i de ämnen de undervisar i är behöriga i de ämnen de .grundskolan och 
och för de årskurser de undervisar i för de årskurser de gymnasieskolan 
undervisar. Vi har även undervisar i. 84 % av våra lärare 

kompetens i hemkunskap på gymnasieskolan är behöriga i 

från och med vt. 2015. de ämnen de undervisar i. 

Il Förskollärare 80 % 59 % av personalen på våra G Andel personal med 
förskolor har en förskoJlärarutbildning 
fqrskollärarexamen. 

Fritidshem 80 % 73 % av personalen som aröetar Andel personal med 
på fritidshemmen har en lärarutbildning mot 
pedagogisk utbildning fritidshemmen 
(förskollärare eller lärare mot 
fritidshem). 

() De flesta av vår Målet är uppnått. () Hälsoläge 
personal mår bra och har 
ett högt hälsoläge. 

("
1 All personal ska vara 81 %av personalen är nöjd med C) Helhetsbedömning 

nöjd med sitt arbete och sill arbete och sin arbetssituation. arbetssituation 
sin arbetssituation 

Process O Det finns tydliga Det finns tydliga skriftliga rutiner ® Skriftliga rutiner 
skriftliga rutiner för arbete för arbete kring barn och elever 

kring barn och elever med med särskilda behov med 

särskilda behov med fastställda tider för respons 

fastställda tider för respons gentemot elever och 

gentemot elever och vårdnadshavare. 

vårdnadshavare. 

O Vi har snabb respons Enligt hämndens tjänstegaranti Q Väntetid 
gentemot vårdnadshavare ska väntetiden på plats i 

som söker plats inom försl<ola/fritidshem vara högst 1 

förskola och fritidshem. månad, vi uppfyller detta mål. 

O Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet pågår utifrån O Arbetsmiljöarbete 
årshjulet. 

God intern l<anti·oll Arbetet med uppföljning från Il< Barn- och 
2014 pågår. utbildningsnämnelens 

samlade bedömning av IK 

3.1 .2 IVIedborgare 

Under perspektivet medborgate har måtten för 2015 stigit n~ir det gäller nä1m1clsmålen för 
trygghet, från 95 %till 98 %. Måttet för elevernas inflytande/delaktighet har sjunkit, det gäller 
framförallt eleverna i åk 8. Barnen och el evemas nöjdhet har samma värde som föregående år 
(92 %). Föräldrarnas värde på enkätfrågorna för delaktighet (90 %) och nöjdhet (95 %) har 
stigit j~mfört med föregående fa'. I SKL:s Öppna Jämförelse fdr Gnmclskola 2015 placerar sig 
Tingsryds konumm på 3:e platsen i det sammanvägda resultatet på elevernas syn på skolan 
läsåret 2013/2014 för åk 5. 

l delår 1 redovi1:>as inte kunskapsresultaten eftersom terminsbetyg och slutbetyg redovisas i 
Juni 111ånad 2015. I SKL:s öwna Jämförelse för Grundskola 2015 hanmar Tingsrycls kommun 
på 246:e plats i de sammanvägda resultaten (nationella prov åk 3, 6 och 9 samt terminsbetyg, 
slutbetyg nm1.) När de1 gäller slutbetygen för åk 9 2014 hamnar Tingsryds kommun på 251 :e 
plats. 

För att öka el evemas måluppfyllelse deltar vi i SKL:s Matematiksatsning, PISA 2015. Vi 
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deltar i skolverkets Matematiklyft Vi har 14 förstelärare i kommunen som har i uppdrag att 
utveckla det kollegiala lärandet, coacha ocl1 handleda kollegor, utveckla arbetsmetoder som 
fl'ämjar en ökad måluppfyllelse mm. Riktad kompetensutveclding genomförs i form av 
föreläsare, nätverk och workshops. Tingsryds komn1un deltar också i ett regionalt 
kommunnätverk för förskolans förskalechefer och förskollärare. Under detta läsår har vi 
fokus på Högaförväntningar där elever, lärare, rektorer, förvaltning och polltiker deltar. 

3.1.3 Samhälle 

Nämndens mål att det ska finnas skolol' och fätskolor i alla sju kommundelar är uppnått. 

Det finns en samverkansgrupp för skola-näringsliv med företagaiTepresentanter, 
representanter från UF l(ronoberg, näringslivschef, rektor, utvecklingsledare och lärare. Det 
fim1s en samverkansplan får skola-näringsliv. Uneler våren har vi genomfält entreprenörsdag 
för eleverna i åk 5 och 6. Vi har haft en dag för lärarna i entre1)renöriel1t lärande. 
Fraintidsdagen för eleverna på högstadiet och gymnasiet har genomförts. 

3.1.4 Ekonomi 

Kommentar utfall perioden januari-april, riktpunkt (RP) 33,33 % 

Gällande budgeten så är tilläggsanslag (TA) församiliga löneöluringar som ägt rum år2014 
med helårseffekt år 2015 nu överförda tillnänmden, de uppgår till totalt 4, l mh. Kommande 
löneökningar under år 2015lmmmer att regleras som TA successivt under året med bötjan 
från den l april. I delåret är TA inte utfördelade för april månads löneölaringar, vilket 
påverkar avvikelsenmot budget med ca 0,3-0,Smkr på totalen, vill<.et är marginellt. 
Redovisningen av kommunens interna kostnader för lokalhyror, städ, kost, IT och 
kapitalkostnader för investeringar är nu inlagt för perioden. 

Personalkostnadema i förvaltningen uppgår till 51,8 mkr och utfall33,9 %. I januari mån 
uppgick personalkostnaderna till 12,8 mkr, i februari til112, 9 tnh, i mars till 12,7 mh och för 
aprill3,3 mkr. Den högre förbrulmingen i april kompenseras senare av TA för löneökningar 
för år 2015. Utfallet ligger 0,6% över RP med en linjär avvikelse på -2,6 mla-, med beaktande 
av att TA skall utgå för april månad hamnar denlinjära avvikelsen omkring -2,2 mlu. Samma 
period f g år 2014 var utfallet 32,8% för personalkostnaderna. 

Totalt bokförda bruttokostnader uppgår till 95,9 mkr och ett utfali på 34,7 %, medan intäkter 
har bokförts tilll3,5 mh och utfall45,5 %, det högre utfallet förklaras främst av uppbokade 
fordringar till Migrationsverket för asyl för perioden jan-mars, statsbidrag från Skolverket 
samt att förvaltningen fakturerat andra kommuner för utbildningar w1der vårterminen. 

Nettokostnaderna (intäkter-kostnader) lll)pgår till 82,4 mkr och utfall33,4 %. Samma period f 
g år 2014 uppgick nettokostnadema ti11 82,1 m lo· och utfall 33,4 %. Förändringen mellan åren 
rör främst att år 2015 har vi högre förbmkning av personalkostnader men också högre intäkter 
främst från Migrationsverket, utöver det så redovisas högre kostnader för köp av utbildningar 
och skolskjutsar. 

Helårsprognos föt år 2015 

Detta är den slutliga delårsrapporten för april med en komplett chefsuppföljning som 
nämnden skall fatta beslut om. 

Förvaltningens totala bedömning utiJJ·ån aprilmånads delårsrapport med helårsprognos är att 
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tiämnden får sval't att klara av att redovisa en hudget i balans för år 2015. Helårsprognosen 
visar på en negativ budgetavvikelse i storleksordningen- 1,3 mkr totalt för nämnden. I 
förhållande till arsbudgeten är det en procentuell avvikelse på ca - 0,5 %. I förrapporten till 
KS var prognosen- 1,7 mlu och en procentuell avvikelse på- O, 7 %. Förbättringen än 
hänförlig till inlämnade prognoser från tektorsmmådena. 

En stor del av det prognostiseracle underskottet är hänförligt till gymnasieskolan- 4,0 mlcr. Vi 
räknar med högre kostnader för köp av utbildningar i storleksordningen - l ,5 mkr, men tyvärr 
även lägre intäkter än förväntat på ca- 2,0 n1kr. Därutöver ett underskott för vår egen 
gymnasieskola på - 0,5 mkr. Vi har många elever på relativt dyra utbildningar och 
kostnadema för programmen ökar. Flera elever från andra kommuner (intäkter) i åk 1 har 
även slutat vid årsskiftet lå 14/15. Arbetet med att ta fram en detaljerad elevprognos över köp 
och försäljning av utbildningar pågår för närvarande och är ej klar. 

Föi' grundskolan (inkl. skolskjutsar) redovisas en negativ avvikelse på- 0,05 mkr. 
Kostnaderna för köp av utbildningar inom grundskolan beräknas överstiga de budgeterade 
med ca- 0,5 mkT lro(s all budgelen för år 2015 försWrkls meu molsvmande 2,5 n1kr. Fler 
elever hm tillkanunit som har behov av särskilda stödinsatser utöver den ordinarie 
elevkostnaden för utbildningen. Omfattningen och längden av dessa särskilda stödinsatser är 
svårt att uppskatta. Därutöver så beräknas kostnadema öka ändå mer for köp av utbildning 
från den fristående grundskolan i Ryd, då huvuddelen av eleverna från Urshult väljer skolan 
fi·ån höstterminen. Glädjande är att förväntade intäkter beräknas bli högre för försäljning av 
t1tbildningar till andra kommuner med ca 1,15 mkr. Kostnaden för skolskjutsar kommer att bli 
ca -0,8 mlo· högre än den budget som är lagd för år 2015 enligt prognos från 
skolskjutsansvarig. Kostnaderna för extra transporter utöver budget ökar betydligt. 
Förvaltningen kan inte inom sin totala budgetram finansiera merkostnaderna för 
skolskjutsarna. Möjligheten till finansiering fi·ån Migrationsverket avseende extra transporter 
föi' nyanlända bedöms som små, enligt nuvarande regler. 

För förskola, fritidshem m.m. redovisas en positiv avvikelse på 1,71 O mkr vilket i stoi't är 
hänförligt till dels högre interkommunala intäkter, dels till centrala reserver och kommande 
resursfördelning i barnomsorgsavräkning till hösten samt rektorsområdenas prognoser. 
Prognosen är svårbedömd och överskottet kan bli lägre till följd att behovet av riktade 
tesurser till barn .. i behov av särskilt stöd är fortsatt stort 

Vuxenutbildningen redovisar en positiv avvikelse på 0,4 mkr. Intäktema kommer att öka 
betydligt främst för SFI ca 3,5 mkr mot budgeterade 2,2 mkr. Volymökningen inom SFI 
im1ebär behov av fler lärare som helt :finansieras av intäktsökningcn. 

Nämnd, central administration och centrala reserver, positiv avvilcelse på 0,54 mkr. 

Vatav speciellt om: 

Förvaltningen har reserver h10m ramen för de resursfördelningssystem som fimts, samt en 
reserv under skolchefför övrig gemensam verksamhet. Vad vi kan se är att nämndens budget 
kan komma att redovisa en negativ avvikelse och inte vara i balans vid årets slut. En mycket 
svårbedömd post är hur pass stora intäkter förvaltningen erhåller frmn till årets slut. 

Personalkostnaderna beräknas överstiga budget med ca -2,6 mkr. En del av de ökade 
kostnaderna för personal är kopplad till kommunens ökade flyktingmottagancle1 vilket innebär 
ett ökat mottagande av nyanlända elever. Verksamheten är mycket föränderlig med väldigt 
korta ledtider. Det ställer stora krav på vår förvaltning, rektorer och lärare, när det gäller 
flexibilitet och anpassning av vår undervisningsorganisation och ekonomi, efter hur behoven 
ser ut. För rektorerna kan det vara svårt att rekrytera lärare och lärare med rätt kompetens, 
eftersom det är brist på lärare, när vi får ansvm' för fler nyanlända elever. Övriga insatser, som 
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Elevhälsa, unelervisning i svenska för invandrare (SFI) och behov av tolk bedöms öka. 
Huvuddelen av den ökade personalkostnaden bedöms kunna finansieras av intäkter fi·ån 
Migrationsverket, och intäkter från leonummens flyktingkonto via kommunstyrelsen (KS). 
Beslut är fattat för läsåret 2014/15 och förvaltningen har äskat medel även för läsåret 2015/16 
på 1,7 mlu. 

Förvaltningen ser ett fortsatt stmt behov av riktade resurser till barn- och elever i behov av 
särskilt stöd inom våra egna verksamheter förskola, fritidshem, förskoleldass och inom 
gnmdskolm1. Förvaltningen har centrala medel avsatt för riktade resurser, men där det i Iildwt 
med föregående åt kan krävas flexibel ombuclgetering inom ramen för 
resursfördelningssystemen och inom förvaltningens totala budgetram. Vår bedömning är i 
nuläget att dessa reserver skall kunna räcka till att täcka behoven. 

Kostnaderna för !T-verksamheten inom ramen för elen ekonomiska modeHen beräknas ge ett 
underskott i förvaltningen på i storleksordningen- 0,5 mkr. Trots atl budgeten höJts med 
1,0 mkr till år 2015, (fl·ån 5,2 mkr år 2014 till6,2 mkr år 2015) så verkar den inte räcka fi·am 
till årets slut. Volymen av beställd IT -utrustning med tillhörande tj änstcr har ökat betydligt 
sedan år 2013, vilket också inneburit att kostnadema stigit kraftigt. Kostnadsuppföljningen för 
beställd utrustning med tillhörande tjänster är svår att göra. Från hösten kommer inieverans att 
äga rum motsvarande ca 140 nya "ett till ett" datorer till Dacke- och Wasaskolan, till förmodat 
högre priser än tidigare på grund av ökade leasingkostnader. Det är av yttersta vikt att 
förvaltningen in venterm samttig utmstning och m1passar nivån efter den pedagogiska IT
strategi som nämnden skall ta ställning till och besluta om att gälla frånläsåret 15/16. 

Beträffande internhyror och kost kommer en reglering att äga nun mellan dessa budgetanslag 
inom ramen för köp och sälj under året. Ökad internhyra 0,2 mkr för ianspråktagande av 
:flygel i Konga Allhusärofinansierad i budgeten då volymökning av verksamheten 2015 ej 
v~:tr känd då budgeten upprättades. 

Kompletteringsbudget 2 (KB 2:2015) 

Inga äskanden görs fi·ån nämnden i kompletteringsbudget 2 i samband med delårsrapporten 
för april. 

3, 1.5 Medarbetare 

Nämndens mål när det gäller arbetsmiljö är att personalens sjukfrånvaro skall vara und<j;r 5 % 
av arbetstiden. För perioden januari-mars 2015 uppgår sjukfrånvaron till totalt 6,3 %. V år 
statistik visar att sjuktalen Hr något högre under årets första månader jämfört med senare delen 
av året varför vi tror att vi ändå kommer att nå målet med högst 5 %i sjuktal för 2015. 

Generellt sett har vi personal med god utbildning och kompetens. Andelen personalmed 
pedagogisk utbildning är i förskolan 59%, i fritidshemmen 73 %, i förskaleklassen 93 %, i 
gmndslcolan 91 %och i gynmasieskolan84% (Skolverkets statistik 2013). I samtljga 
verksamheter har vi högre % -tal än riket i övrigt. Personal som läser in ytterligare kompetens 
på poänggivande högskole-/universitetsnivå erbjuds två dagars självstudietid per tennin. Vid 
personalplanering inför kommande läsår eftersträvas att rätt behörig personal finns på de 
betintliga tjänsterna. Vid 11yrekrytering av pedagogisk personal anställs endast behörig 
personalmed lärarlegitimation. 

Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska trivas och må bra på sin arbetsplats. Vi har 
hmsoinspiratörer som ser till att det görs olika aktiviteter för att uppfylla clettEJ. I angusti 
otdnars det en "kick off' för samtliga anställda där vi i sambandmed en föreläsning startar 
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det nya läsåret med att träffas och mngås på ett trevligt sätt. 

Medarbetarenkät har genomförts i april2014, sker vmiannat år. Medarbetarnas 
helhetsbedö11U1ing av flin arbetssihmtion motsvarar betyg 4 på en femgradig skala. 

3.1:6 Process 

Det ±1nns tydliga skriftliga rutiner för atbetet hing bam och elever med särskilda behov samt 
fastställda tider för respons gentemot elever och vårdnadshavare. 

Utifrån tjänstegarantin ska vårdnadshavare som söker plats inom förs1cola och fritidshem få 
respons inom två dagar. Detta krav uppfylls då vi har snabb respons genom vårt digitala 
ansökningssystem Hypemet. 

Arbetsi!}iljöarbetet dokumenteras och följs upp i Stratsys. Enhetema följer upp 
brandskydclsplan, skyddsrond, faslighetsgenomgång, kontroll av krisplan, om något händer 
blankett och utrynmingsövningar. 

4 Sammanfattning 

Vi har en bra verksamhet i våra förskolor och skolor. Vi har elever som är trygga och nöjda. 
Ett utvecldingsområcle är att få eleverna i åk 8 att känna sig delaktiga. Vi har en hög andel 
behörig personal som trivs och har ett stmt engagemang i våra barn och elever. V åra elevers 
slutbetyg i åk 9 ligger fortfarande inte i nivå med riket, men vi har haft en positiv utveckling 
det senaste året. Här finns det fortfarande mycket att göra. För att öka elevernas 
måluppfyllelse i matematik som är låg i både åk 6 och åk 9 deltar vi i SKL:s 
Matematiksatsning, Pisa 2015 och skolverkets Matematildyft. Vi arbetar med sambedönUiing 
och kollegialt lärande. Vi hm nu 14 förstelärare i vår organisation som alla har en 
uppdrags beskrivning. Tre av våra förstelärare har i uppdrag att utveckla 
engelskaundervisningen, då vi har låg måluppfyllelse i engelska i åk 6. I förskolan deltar vi i 
Skolverkets NT-satsning och 1 O förskollärare har deltagit i Förskolelyftet; Interkulhn·alitet 
och flerspråkighet. Vi har också flera nätverk i kommunen för kollegialt lärande och 
erfarenhetsutbyte ( engelskanätverk, nätverk för förskolan, nätverk för fritidshemmen, nätverk 
för F-klass och nätverk för våra elevassistenter). 

När det gäller ekonomi så är förvaltningens totala bedömning utifrån aprilmånads 
delårsrapport med helårspro gnos, är att nä1ru1den får svåli att klara av att redovisa en budget i 
bfl,1ans för år 2015. Helårsprognosen visar på en negativ budgetavvikelse på i 
storleksordningen - l ,3 mkr totalt för nämnden. I förhållande till årsbudgeten är det en 
procentuell avvikelse på ca- 0,5 %. I förrapporteringen till kommunstyrelsen (KS) var 
prognosen- 1,7 mkr och en procentuell avvikelse på- 0,7 %. Förbättringen är hänförlig till 
inlämnade prognoser från rektorsområdena. 

5 Framtid 

Den stora utmaningen ±or oss är att rekrytera både förskollärare och olika typer av lärare. 
Störst vroblem har vi att rekrytera ämneslärare inom svenska, engelska, matematik och 
naturorienterande ämnen. Ä ven lärare inom SFI och svenska som andraspråk samt 
specialpedagoger är svåra att rekrytera. Detta är ett nationellt problem, men ett problem som 
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ofta blir större j mindre komnmner. Vi bör därför arbeta med flågan om hur vi kan bli en 
attraktiv arbetS}Jlats och kommun att arbeta i. Inom vår förvaltning har vi därför startat ett 
strategiskt arbete kring hur vi kan bli en mer attraktiv kommun att arbeta i som lärare. Vi har 
också under våren 2015 anställt två s.k. "studentmedarbetare" soni gör en lemiläggning över 
personalens kompetens samt en "rekryteringsbroschyr" till blivande lärare. 

Vi har under senare år fått ta emot ett ökat antal flyktingar inom vår konunun och vi måste 
vara inställda på att mottagandet kan öka. Det gäller därför att ha en organisation och 
planering för detta. Ett problem kan vara att hitta och rehytera lärare som kan undervisa de 
här eleverna eftersom del är brlsl på länm:. Del kan m:k~å innebära all vi inte kan vänta för att 
se hm många som kommer utan att vi måste anställa lä1'are för att kunna hantera den 
situationen som vi bedömer kan bli en veddighet 

På W asaskolan innebär också ett stort flyktingm,ottagande och många elever från AMB att det 
blir fullt med elever och att det nu är trångt i lokalerna. Vi ser att det kan bli svårt att få plats 
med fler l]nderv:isningsgrupper. Till hösten 201 5 kommer det ytterligare en årskurs A ME
elever med tre klasser. Därför är det nödvändigt att göra lokalanpassningar på skolan. 

6 Planeringsmått 

Se bilaga 2. 
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~ngsryds Elwnomisf{ rapport Bilaga 'l 
omnum Barn- och utbildningsnämnd 

Barn. och utbfldnlngs-
April föMitnlngen 

M;lnad nr 4 Listutt?g ef{sys 2015-05-12 

Riktpunkt 33,33% 

Delår 

Budget KBITB Arsbud g Redovisat Linjär Linjär Ars- Avv Helår 
KF 2015 ::!015 2015 tom 30/4 % pro g n avv prognos April 

Verksamheter: 

Förskola o fritidshem 63193,0 1 272,0 64 465,0 20 615,6 32,0 61846,8 2 618,2 62755,0 1 710,0 

Grundskola 1'15 452,0 2 001,0 117 453,0 39191,7 33,4 117 575,1 -122,1 117 403,0 50,0 

GymnCisieskola 49 488,0 650,0 50 Wl,O 18 211;'1 36,:3 54 633,3 ·4 495,3 541:38,0 -4 000,0 

Vuxenutbildning 7 499,0 240,0 7 739,0 ~ 128,7 27,5 6 386,1 1 352,9 7 339,0 400,0 

Nämnd, centr adm, res 6 871 ,o -12,0 6 859,0 2 263,2 33,0 6 7!l9,1? 69,4 6 319,0 540,0 

Summa vht områden 242 503,0 4151,0 246 654,0 62 410,3 33,4 247 230,9 ·576,9 247 954,0 ·1300,0 

Varav: 
Personalkostnader 147 825,0 4 874,0 152 699,0 51779,6 33,9 155 338,8 -2 639,8 155 299,0 "2.600,0 

Köp utblld grundskola 9217,0 0,0 9217,0 3 092,5 33,6 9 277,5 -60,5 9717,0 •500,0 

Köp utbild gymnasieskola 29 075,0 0,0 29 075,0 10 172,2 35,0 30 516,6 -1 441,6 30 575,0 -1 500,0 

Försälj ulbild grundsfiolalls -1 238,0 o,o -1 238,0 "1 020,1 82,4 -3 060,3 1 822,3 ·2 388,0 1150,0 

Försäij utbi!d gymnasieskol -7 087,0 0,0 ·1087,0 ·.1965,8 27,7 . -51?97,4 -1 189,6 -5 087,0 ·2 000,0 

skolskjulsar totalt 12 900,0 0,0 12 900,0 6 295,8 40,4 15 617,4 ·2 717.4 13 700,0 -800,0 

lokaler o kost 47 221,0 o, o 47 22i ,ö 16 088,5 34,1 48 265,5 -1 044,5 47 431,0 -210,0 
Ek modell IT 6 234,0 0,0 6 234,0 2241,1 35,9 6 723,3 -489,3 6 734,0 ·500,0 

lntäl<ter (utöver förs utb) -21 316,0 0,0 -21 315,0 -10 311,6 48,4 -30 934,8 9 619,8 -26 415,0 5100,0 
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Verl<samhetens 79,9 82,1 82,4 246,6 247,9 -1,3 
nettokostnader. rnkr 

Nettoinvesteringar, mkr 0,1 o 0,3 0,75 0,75 o 
Personal antal 318,2 323,7 5,5 
årsarbetare (arb tim) 

Personalkostnacl, mkr 44,7 48,4 51,8 152,7 155,3 -2,6 

sjukfrånvaro, % av 6,2 5,5 6,3 5 5 o 
arbetstiden 

Antal placerade barn 885 894 911 910 
totalt 

varav i förskola (ink! 493 507 499 510 
enskild.forskola) 

varav i fritidshem 392 387 412 400 

varav i enskilda 5 5 6 5 6 
familjedaghem 

Antal vårdnadsbidrag 17 20 20 20 20 o 
Antal barn per 5,4 5,4 
årsarbetare förskolan 

5,6 . 5,4 5,4 o 

Antal barn per 18,3 18,3 
årsarbetare fritidshem 

19,42 18,3 '18 ,3 o 

Antal elever i 135 106 136 i 15 105 -10 
försko leklass 

Antar lärare per 1 00 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 .O 
elever i färskoleklass 

Grundskola, elever 1 006 1 063 1 067 1036 1 042 6 
·-Grundskola, antal 8,4 8,4 8,4 8:,4 8,4 o 

lärare per 1 00 elever 

Gymnasieskola elever 216 229 236 240 250 10 

KomvuxTLC 141 159 173 160 (180) 20 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Socialnämnden, SN, svarar för socialtjänsten ino:h1 sitt område och har det yttersta ansvaret 
för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Ansvaret innebär att ge stöd och 
l~jälp tillmedborgare som på något sätt är i behov av detta i sin vardag. Hjälpen och städel 
kan vara bestående eller tillfålligt och hjälpen ges oavsett ålder om behov finns. Det finns 
även ett ansvar att arbeta förebyggande oc11 uppsökande. 

Personer som behöver stöd är t. ex. äldte personer, personer med fmlictionshinder eller 
personer som på grund av missbruk, psykisk ohälsa eJler ekonomis1<a svårigheter har 
svårigheter att ldara sin vardag. Socialtjänsten har också ett stmi ansvar för barn, unga och 
föräldrar som behöver stöd och skydc1. Även familjerättsliga frågor såsom adoptioner och 
vårdnadsfrågor är socialtjänstens ansvar 

Myndighetsutövning och tillsyn enligt alkohollagenligger också inom socialnämnelens 
ahsvarsområcle. 

2 Omvärldsanalys 

Personalens kompetens, arbetsmiljö och utveckiingsmöjligheter har och kanuner att ha stot 
påverkan på vilken kvalitet som kan levereras inom alla ansvarsområden. Det är en hög andel 
utbildade inom socialtjänstens verksamhets01mådenmen med ökade krav inom 
socialtjänstens områden ställs också högre krav på de som jobbar. 
FÖI'tildrar, barn, ungdomar och unga vuxna med kognitiva svårigheter som är i behov av 
vat·dagligt stöd ökar. Kravet på kompetens hos samtlig personal ökar för att kunna möta och 
bemöta detta nya behov. Inom yrken som bl. a socialsekreterare, sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter, fysioterapeuter, handläggare och chefer är det svårt att rekrytera personer 
med rätt utbildning och lämplighet. En långsiktig plan hur arbetsgivaren på bästa sätt kan 
rekrytera, utbilda och behålla personal med rätt kompetens är viktig. 

Krav ställs på en sälcer, individanpassad, jämlik och tillgänglig hjälp, vård och omsorg. Detta 
kräver ett samhällssystem som säkrar att alla verksamheter ochmyndigheter tar gemensamt 
ansvar för att samverka med varandra och med människan som behöver stöd, vård och 
omsorg. Det häver också att vi måste ktuma möta med ny teknik, mer we bb-baserad 
information och att allt anpassas med fler språk, lättläst, talad information och textfiler. 
Samhället är mer och mer öppet dygnet runt vilket också ställer krav på att information måste 
kutrna sökas elygnet nmt, ifyllningsbara blanketter, bokningsmöjligheter via hemsida m.m. 

3 Verrksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

Trygg omsorg och vård med bästa tillgänglighet och delaktighet. 

3.1.1 Styrlmrt 

Pel'speldiy ·Närimdsmål Senaste kommentar Mått 
. - .. . 

Medborgare O Bästa möjliga Re!)ultatet av mätningar kommer """ Andel nöjda brukare 
livslwalitet med bra senare i år. FO 
omvårdnad, boende och 13 l<lagomål och synpunl<ter är 

= Andel nöjda brul<are mat samt hög tillgänglighet registrerade. 
IFO 
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Perspel<tiv Nänmdsmål Senast~ ko~nmentaf' Mått 

med gol! bemötande 
CIIJ 26. Hur nöjda är 
brukarna med sitt särskilda 
boende? 

""""' 29. Hur nöjda är 
bn,Jkarna med den 
hemtjänst de erhåller? 

' Andel nöjda anhöriga 

Antal vårdare som i 
genohlsnHtbesökeren 
hemtjänstmoltagare under 
14 dagar 

Antal registrerade 
klagomål och synpunkter 

=:. Andel nöjda anhöriga 

Garanterat hög Två personer väntar på Andel uppfyllda 
kvalitetsnivå · gruppbostad och en person iriom tjänstegarantier 

äldreomsorgen har tackat nej till 
!J Antal ej verkställda insats. 
beslut Sol och LSS 

Il Hög delaktighet Andel genomförandeplaner i """' Andel brukare med 
liefksamheten varier;:~r och arbete aktuell individuell 
p~går för att öka antalet. gemomförandeplan 

Samhälle Möta efterfrågade Det finns lediga platser i särskilt - Antal boendeplatser 
boendemöjligheter för olika boende särskilt boende Ao 
kundgrupper. 

O Underlätta rörlighet Färdtjänsten har enligt 

genom bra färdijänst och undersökning av regionförbundet 

kompletteringstrafik nöjd<~ kunder (2013). 

o Mäts på helår Andel 
Arbetsmarlmadsanpassat kommunplacerade som 
integrationsarbete aktualiserats för 

försörjningsstöd efter 
genomg'ången 
etablerir'lgsfas (2 år efter 
uppehållstillstånd) 

-· ·-- -

Cl God l<astnadsl<ontroll Ekonomi Nämnden kommer inte att nå upp = Prognosavvikelse 
och hög prognossäkerhet till målet om en budget i balans. 

l[! Budgetavvikelse Ett underskoll på 12,6 mkr 
prognosliseras för 2015 

Medarbetare Atlral<tiv arbetsplats Medarbetarenkät görs vartannat -= Andel engagerade 
med god arbetsmiljö och år och nästa tillfälle är våren 2016 medarbelare som är nöjda 
trivsel på arbetsplatsen med sin arbetsplats 

Väl utbildad personal Mäts vid bokslut <= Andel medarbetare 
rned rätt kornpetens med omvårdnadsutbildning 

eller motsv. ÄFO 

= Andel medarbetare 
med relevant 
påbyggnadsutbildning HSL 

"""' Andel medarbetare 
med rätt (formell) 
kompetens IFO 
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Perspel<tiv Nämndsmål Senaste kaminentar Mått 

t= Andel medarbetare 
med kompetensutv. minst 
3 tillf. under året 

D Friska medarbetare Den totala sjukfrånvaron är 9,9 % <= Andel sjukfrånvaro av 
arbetstiden 

= Andel sjukfrånvaro (O-
14 dagar) av arbetstiden 

... 

c~ Skyndsam Process Handläggningen är fortsatt = 8A. Hur lång är 
handläggning sl<yndsam väntetiden i snitt (dagar) 

för att få plats på ett 
äldreboende från ansökan 
till erbjudande om plats? 

"""' 9. Hur lång är 
handläggningsticlen i snitt 
(d~gar) för att få 
ekonomiskt bistånd vid 
nybesök? 

Rätt Mätningar görs med hjälp av ~ Andel arbetstid hos 
personalfördelning i verksamhetsstödet lntraphone brul<aren i boendestödet 
förhållande till 
arbetsmängden ,_ Andel arbetstid hos 

brukaren i hemtjänsten 

• Rättvisande 169 läkemedelavvikelser och 38 • Antal rapporterade 
avvikelserapportering fallavvikelser har rapporterpis läkemedelsavvikelser 

hittills igår. 
• Antal rapporterade 
fallskador 

O Antal anmälan enligt 
lex Maria 

Antal rappQrter enligt 
lex Sarah 

O Intern kontroll higen kontroll utförd under årets Antal kontroller 
första månader 

God vård och Resultat hämtas från nationella r= Andel riskbedömningar 
patientsäkerhet register. i särskilt boende ÄO i 

Senior Alert 

Andel avlidna som 
registrerats i 
palliativregistret 

3.'1 .2 Medborgare 

Nämndens mål är bästa möjliga livskvalitet med bra omvårdnad, boende och mat samt hög 
tillgänglighet med gott bemötande, hög delaktighet och garanterat hög kvalitetsnivå. 

I hela förvaltningen arbetar manmed ett antalregister för att ge en upplevelse av god 
livskvalitet en känsla av delaktighet och en kvalitytssäkerhet. Det handlar bl.a. om senior alett 
där vi förebygger ohälsa genom att förebygga fall, unelernäring och liggsår samt verkar för 
god munhälsa och rätt inkontinenshjälpmedeL Registrering i BPSD används som ett 
l~älpmeclel för att hitta fram till bästa metoden att bemöta och lindra oro, ångest och 
aggressioner hos personer med demens. Det arbetas också efter ett antalmetoder för att ge bni 
omvårdnad och rätt stöd för rätt person. Metodetna bygger på forskning och beprövad 
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ertatenhet och skall ge et1 jäni.likhet j bedömning och utförande av stöd och hjälp. Det handlar 
bl.a. om dokumentation, multiprofessionella planer, genomförandeplaner, SIP, fl'ågeformulär 
vid misstänkt missbruk och smältskattningsinstrument vid pa1Iiativ vård. 

För att mäta om nämndens mål uppnås inom äldreomsorgen så används resultat :fi·ån den årligt 
återkommande brukarundersökningen "vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Den göTs på 
uppdrag av socialstyrelsen under våren 2015 och resultat presenteras för kommunen under 
hösten2015. Resultaten tidigare år har visat på en hög nöjdhetsgrad både vad gäller 
omvårdnad, bemötande och mat. Lägre siffror har redovisats vad gäller kunskapen om vart 
man vänder sig om man har synpunkter och klagomål. 

Inom individ- och familjeomsorgen ses en ökad mängd anmälningar kring barn som 
misstänks fara illa. Under perioclenjan-aprll2015 inkom ett 80-tal anmälningar vilket 
motsvarar en fördubbling om manjämför motsvarande period föna året. I dagsläget uppfylls 
inte lagens krav om att förhandsbedömningar skall göras i samtliga fall inom 14 dagar. Detta 
medför ökade risker för bam att fara illa, sämre möjligheter till delaktighet och upplevelse av 
hög kvalitet och tillgänglighet. 

Våld i nära relationer är ett angeläget ämne och ett fleiial händelser som berört både barn, 
wxna och äldre, män och kvinnor har hanterats. Socialstyrelsen har beviljat 
socialförvaltningen 400 000 honor för 2015 att arbeta med en handlingsplan för att utveckla 
detta arbete. 

Det finns ett ökat behov av stöd vad gäller missbruksvård och fcirsörjningsstöd. Fler 
medborgare upplever sig ha en svår och komplicerad livssituation med psykisk ohälsa, 
missbruk, m·betslöshet och utanförskap. 

Förvaltningens ledningssystem skall syfta till ett systematiskt arbete med det som 
framkommer genom synpunkter, klagomål och rapp01ieringsskyldigheter. Första clelål'et har 
ett antalldagomål och avvikelse kommit in, diarieförts och hanterats enligt fastställda rutiner. 

3.1.3 Samhälle 

Socialnämndens mål är att möta efterfrågade boendemöjligheter för olika kunclgrupper, 
underlätta rörlighet genom bra Hirdtjänst och kompletteringstrafik samt ett 
arbetsmarlmadsanpassat integrationsarbete 

Personer utan möjlighet att få hyra en läge11het har ökat i antal. Detta har medfött en ökad risk 
för hemlöshet om in le en frivillig ansökan görs och behov finns av plats i särskilt 
boende/äldreboende eller gruppboende. Behov finns av ett boende anpassat för yngre personer 
med psykisk ohälsa och komplicerade behov av stöd som varierar över tid. 

Ai1talet lägenheter på äldreboenden är 194 samt sju kmitidsplatser och tre växelvårdsplatser. 
Under delåret har det funnits lediga lägenheter på äldreboende. Äldreboendet Örnen är inne i 
sin slutfas och skalltas i bruk efter sommaren 2015. 
Inom funktionshinderomsorgen finns det 34lägcnheter fördelat på sju gruppbostäder samt en 
servicebostad bestående av fem lägenheter, alla med dygnet runt verksamhet. Gruppbostaden 
24:an har flyttat från ebbaJyckeområdet i Tingsryd till en enhet på äppelgården i Urshult Det 
har under delåret funnits ledign lägenheter på gruppbostäderna i V äckelsång samt på 
gruppbostaden 24:an i Urshult 

Bostadsanpassningen är stabil och antal ärende har varit mindre under första delåret 
Ansökningarna under jan-april handlat framförallt handlat om trapphissar och anpassning av 
badrum. 

Färdtjänsten och kompletteringstrafiken so1ieras ansvarsmässigt under region Kronoberg. 
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Flel' reguljära bussavgångar mot västra dele1i och Konga har beviljats medel frånlänsstyrelsen 
utifrån ett integrationsperspektiv för att underlätta rörlighet. 

Int~gtering av nya medborgare pågår i ett kommunövergripande projekt där 
socialförvaltningen haft del av ansvaret både for infonnation och mottagande. 
Medborgarkontoret underlättar för nya medborgare att få rätt hjälp i kommunen och där nt1ns 
integrationssamordnare och handläggare placerade för att möta nya medborgate. Arbetet med 
mötesplatser, faddrar och sysselsättning har fortsatt under clelår 1 enligt uppdraget i 
integrationsprojektet Av de som genomgått etableringen återaktualiseras ca 45% inom 
försö1jningsstödet. 

situationen på arbetsmarimaden är fortsatt svår med hög arbetslöshet och stör del av 
försäljningsstödstagare i:lr 18-25 år. Med olika pågående och ko1m11ande projekt såsom 
framtid Kronoberg och Finsam villman verka för att unga vuxna får anställningar och har 
möjlighet till egen försötjning genom praktik, arbete eller studier. 

3.1.4 Ekonomi 

Utfall och budget, oversikt 

Nämnden har kompenserats för huvuddelen av lönekostnadsölmingar som beror på 
avtalsenliga höjningar (nya löner 20 1404), dock kvarstår komM:nsation för kostnadsökningar 
gällande OB och jour. Såväl prognos som budget är i 2014 års löneläge gällande OB och jour. 
Budgetkompensation kanuner även att erhållas senare under året för den löneökning som 
verkställdes en1igt avtal201504. 

Utifrån ovan budget så uppgår utfa11et per den sista april till 34,8 % av årsbudgeten, att 
jämföra med 4/12 av ett år som innebär en riktpunkt på 33,3 %. KF s målsättning om en 
budget i balans kmmner inte att uppnås, det prognostiserade underskottet beräknas till 
12,6 mkr. Att begränsa underskottet till 12,6mh med ett så högt utfall per den sista april 
innebär en riktig utmaning under sommaren och hösten. 

Nettokostnadmua ökade ca tio miljoner kronor me1lan 2013 och 2014 meclanmotsvarm1de, 
budgeterad, ökning mellan2014 och 2015 uppgår till ungefår hälften så mycket, Detta är en 
verklig utmaning eftersom de årliga avtalsenliga löneökningarna uppgår till ca 5 mkr. Alla 
öv1iga kostnadsölaringar och volymfdräuclringar måste finansieras via ökade intäkter och/eller 
rationaliseringar. Dessa rationaliseringar måste genomföras i ett läge när socialnänmdens 
kostnader redan är betydligt lägre än m1dra jämförbara konununer. 

Prognos helår 

För helåret beräknas ett underskott på 12,6 mkr. 

JFO (-41 2 mla) 

I bokslut för 2014 redovisades en volymökning inom alla IFO:s ansvarsområden och fhtmf'år 
allt inom Barn-och familj. Inom bamavården är det en fortsatt hög tillströ1m1ing av 
anmälningar, vilket leder till fler insatser. I-löga kostnader inom familjehemsvården beror på 
användande av konsulentledda familjehem som kostar mer än dubbelt mot "vanliga" 
familjehem. Familjehemsvård och institutionsvård för barn och unga står för över hälften av 
underskottet (2,3 mkr) 

Inom missbruksvården fmtsätter trendenmed ökat antal placeringar på institution. 

Utbetalat försäljningsstöd är något högre, både i antal hushåll och koshmd, jämfört med 
motsvarande period för 2014. PrognosLiserat underskott för försl_hjningsstöcl uppgår tillnästan 
en h1iljon kronor. 
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Ao (-5,5 mla') 

Hemtjänst (-0,8) 

Vid en jämförelse av den biståndsbedömda tiden (utifrån Social~änstlagen- SoL) för de tre 
förstamånaderna 2013, 2014 och 2015 framgår att tinm1arna ökat med ca 5% årligen. Det 
bör dock noteras att det finns en annan pusselbit för att greppa helheten i uppdraget som 
hem~änsten verkställer- nämligen delegerade tippgifter utifrån Hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL). HSL-uppdragen utgör ungetar en tredjedel och de ökar betydligt snabbare över åren 
än SoL uppdragen. 

Det är också angeläget att följa hm stor del av den arbetade tiden som utförs hos brukaren, 
naninden har satt ett mål på 65 %. Ekonomistymingsmodellen stimulerar till att styra mot en 
högte effektivitet. I budgetmodellen erhåller enheterna intäkter utifl-ån den tid som de är hos 
bnikaren, till skillnad mot att erhålla intäkter utifrån beviljad tid. Idag utförs ca 59 % av den 
arbetade tiden hos brukaren. 

Särskilt boende (-4,5) 

Vid en jämförelse av den biståndsbedömda tiden, precis som i hemtjänsten ovan, så framgår 
att vårdtyngden på särskilt boende också ökar mellan åren. Ökningen är dock måttlig inom 
SoL men också här märks en kraftig ökning beh·äffande HSL-uppdragen. Inom särskilt 
boende fi1ms ingen resursfördelningsmodell vilket innebär att ytterligare personalresurser inte 
fyiis på vid ökad vårdtyngd, och tvfutom. En fast budget kanlimebära att det inte är lika 
tydHgt för alla medarhetare att följa förändringen av vårdtyngden, risken är att alla "springer 
fortare" utan att egentligen förstå vad som händer. 

Föna året inträffade ett par ärenden inom äldreomsorgen som krävde mycket stora insatser~ 
bruttokostnaden uppgick till närmare 2 mla·. I år fi1ms ett motsvarande ärende som äter stora 
l'esurser (nämmre fem åtsarbetate per månad), detta kommer sannolikt att vara vanligt 
förekonu11ande framöver efterhand som specialistsjukvård kan utföras i hemkommunen 
istället för på sjukhusen. 

FO (-1,5) 

Kostnader får köpta plätset, ett par gruppbostäder/servicebostäder bidrar till underskottet. 
Också tletma verksamhet är svår att prognostisera pga. enstaka brukare som, under en viss tid, 
har behov av extremt mycket personalresmser som också har varit fallet för årets tre första 
månader. Brukaren i detta fall har genererat extrakostnader på ca 0,5 mh. I skrivande stund är 
dock kostnader och budget i balans eftersom de kraftfh11a åtgärder som sattes in under första 
kvartalet hade avsedd effekt. 

Budgeten för LASS stärktes uneler förra året med 1,7 mkr. Dessutom bokas upplupna intäkter 
(fordran mot Försäkringskassan) upp som innebär en tillfällig förbättring av denna 
verksamhet. Personlig assistans är en verksamhet som kostar konununema allt mer. En av 
orsakerna är att försäkringskassan är mer restriktiv i sin bedömning, vilket innebär minskade 
inti:tlder för kommunema. I dagsläget har kommunen ett tiotal ärenden för personlig assistans 
enligt LASS och va1je ärende i sig är omfattande. De beslut som leonummen verkställer 
uppgår i genomsnitttill430 tinm1ar i månaden d.v.s. 2,7 årsarbetare per brukare. Ett avslag 
från forsäkringskassan hmebär en direkt kostnadsökning (intäktsminskning) för 
socialnämnden på närmar~ 1 00 000 lu vmje månad. 

HSL (-1,5 mla~ 

Under rubriken äldreomsorg framgår att den delegerade HSL-tiden ökar över tiden. Det gäller 
även den del som inte är delegerad HSL. Ölmingen är i storleksordningen drygt 1 O % årligen 
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mellan 2013 till 2015. 

Personalkoslnadema för sjuksköterskor liggerpåsanuna nivå som föna året vid en jämförelse 
mellan de fyra första månaderna uneler 2014 respektive 2015. Detsamma gäller då också 
arbetade timmar. Utfallet bedöms tillnärmare en miljonleronor över budgeterade kostnader. 

Beträffande Rehabilitering, så har såväl kostnader som arbetad tid ökat vid smmnajämförelse. 
Ett bedömt underskott på drygt 0,4 mkr prognostiseras 

3.1.5 .Medarbetare 

Nämndens mål är att vara en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö och trivsel, ha väl 
utbildad personal med rätt kompetens och friska medarbetare. 

Målet är att personalens sjukfrånvam skall vara under 5% av arbetstiden. sjukfrånvaron i 
förvaltningen var under årets första tre månader på totalt 9,9 %, 2014 var sununan 9,1 %för 
samma period. Både lång- och korttidsfrånvaron ökar och det är fler personer som blir 
Iånglidssjukshivna. sjukfrånvaron är procentuellt högre inom äldreomsorgen och det är 
kvinnliga medarbetare i åldern 30-49 år som har högst frånvaro. 

Förvaltningen har problem att rekrytera och behålla kompetent personal inom a1la avdelningar 
vilket ger bemannings bekymmer. De tjänster som annonseras har överlag mindre sökande 
med adekvat utbildning och de sairnar ofta erfarenhet. lnför sonunaren är läget 
bekynunersamt för sjuksköterskor och inom vissa områden i äldreomsorgen. 

Övmtiden ökar i förvaltningen vilket kan medföra ökade kostnader, rlsk för ökat sjuktal och 
en sämre arbetsmiljö och trivsel. 

3.1.6 Process 

Nämndens mål är att ha en skyndsam handläggning, rätt personalfördelning i förhållande till 
arbetsmängden, rättvisande avvikelsetapportering, intern kontroll samt god vård och 
palientsHkedtet. 

Arbete med att ulveclda ett ledningssystem i förvallningen pågår. Ledningssystemet utgår 
ifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011 :9). Ledningssystemet ska ge stöd for vilka processer och rutiner 
som behöver tas fram utifrån ett systematiskt arbete med riskaualyser och egenkontroller samt 
från det som framkommer genomldagomål, synpunkter och lagreglerade 
tapporteringsskylcligheter. Ledningssystemet kommer att hanteras i verksamhetsstödet 
Siratsys och generera kvalitetsrapport och patientsäkerhets berättelse. 
Inom förvaltningen bedrivs ett fortsatt arbete mecll1antering av avvikelser för att utveckla och 
förbättra vår verksamhet. Intern kontroll är en viktig del i uppföljningen och två olika 
kontrollområden är utvalda utifrån risk och väsentlighet. Kontrollen genomföras av 
representanter fl·ån andra förvaltningar under året. 

Handläggningsprocesserna är skynelsanuna inom förvaltningen men påverkas av hårdare krav 
och svårigheter att bemmma vakanta tjänster. Avdelningama har böljatjobba med att 
implementera de nya dokumentationsföreskrifterna (SOSFS 20 14:5) och förbättra utformning 
.och ilmehåll i den sociala dokumentationen och i genomförandeplanema. 

Fokus ligger på att följa elen beviljade tiden inom såväl särskilt boende, hem~jänst och hälso
och sjukvård med hjälp av olika verksamhetssystem såsom lntraphone och Treserva. 
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4 Sammanfattning 

Kommunens målstyrningsmodell belyser verksamhetel1 från flera perspektiv, t. ex. 
medborgare- och ekonomiperspektiv. Anledningen til1 elisådan modell är &tt fokus ilite ska 
ligga på endast ekonomi, det är också andra målsättningar som ska konuna i fokus . Det är 
viktigt att se kopplingen mellan perspektiven, exempelvis är det sannolikt att stöne 
ekonomiska resu.rser innebär att högre ambitioner kan nås i de övriga perspektiven. Det 
omvända förhållandet är då att med mindre ekonomiska resurser får ambitionsnivån sänkas i 
d~ övriga perspektiven. Inom socialnämndens verksamhetsområde Jean dock 
kommunfullmäktige och socialnämnden påverka ambitionsnivån endast i begränsad 
omfattning eftersom den större delen är lagstyrd. Av den anledningen är det viktigt att, in:i:or 
framtiden, lyfta fram två ekonomiska problemområden. 

l. Det första problemet är att socialnämnden, i en följd av ar, genei"erat ett stort 
budgetöverskridande 

.2. Det andra problemet är att det sannolikt inte beror på att socialnämnden bedriver 
verksamheten på ett ineffektivt sätt, snarare tvärtom. En mer rättvisande bild är iltt 
peskriva det som att tilldelade medel är snävt tilltagna. 

Sveriges kommuner har olika förutsättningar för att bedriva social verksamhet. Inom 
exempelvis äldreomsorgen är faktorer såsom åldersstruktur och glesbygel/stad avgörande 
faktorer för hur mycket äldreomsorgen kostar. Av elen anledninge~1 e1:håller kommuner som 
har en ogynnsam struktur statliga medel för att kunna bedriva en jämlik äldreomsorg. 
Tingsryd, som har en ogynnsam struktur, erhåller år 2015 d1ygt 75 mkr i koslnmbuljänming 
:fi:ån staten för äldreomsorgen. Omvänt kan andra verksamheter inom kommunen ha en 
gynnsam strulchtr vilket innebär att sådana kommuner istället får lätrum ett bidrag i 
u~änmingssystemet till andra leonummer med ogy1111sam struktur. Socialnämndens 
verksamhet delas, i ekonomiska analyser, ofta in i tre delar: äldreomsorg, LSS 
(funktionshinder; IFO (individ- och familjeomsorg). Inom samtliga verksamheter bedriver 
socialnämnden sin verksamhet billigare än vad som motiveras av den egna strukturen. 

5 Framtid 

Om budgetsituationen åi' ansträngd i nuläget så itinebär de framtida utmaningari1a en ännu 
större utmaning i form av ytterligare volymökningar, ytterligare krav från staten och inte 
minst svårigheter att relu-ytera kompetent personal. Samtidigt måste nämnden leva \IPP till 
lagstiftningens "skälig eller gocllevnadsnivå". Det finns en risk att socialnämnelen inte 
kommer att kunna uppfylla lagens krav på kvalitet och säkerhet 

Samverkan i olika former, t. ex. med region Kronoberg, övriga kommuner i länet och övriga 
län kommer vara avgörande for Tingsryds konmnms kostnadsnivå och för medborgarens 
upplevelse av kvalitet. Höga kosh1ader pga. brister i samverkan måste i alla delar motverkas. I 
landets kommuner och lanelsting pågår tankar kring ett paradigmskifte när det gäller 
samverkan mellan komnumer och hälso- och sjukvården och att detta nya tankesätt kommer 
vara avgörande för effektivitet, kvalitet och bra utnyttjande av skattepengar. Paradigmskiftet 
it1nebär nya tankar kring samgående, samverkan och tillit. Med gemensamma resmser skall 
man se till individens behov oavsett huvudman och ekonomiskt ansvar. Det finns kommande 
projekt för samverkan i länet bl.a. inom social beredskap, barnahus, bästa möjliga 
missbruksvård och möjlighet till samverkan Iu-ing placerade barn. 

Uneler första halvan av 2015 finns ett nytt lagförslag ute på remiss i utvalda kommuner och 
regioner/lanelsting i landet. I Kronobergs län är det Region Kronoberg, Markaryd och Ljungby 
som är remisskommuner. Lagförslaget vill skärpa upp regler kring kommunens 
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betalningsansvar inom slutenvården. Förslaget är att tre kalenderdagar skall gälla för 
konummens betalningsansvar inom somatiken (idag är det fem arbetsdagar) inom psykiatrin 
föreslås att betalningsansvar inträder efter fem dagar (idag är det 30 dagar). Om lagförslaget 
går igenom kommer det innebära ökade kostnader och ökade krav med arbete sju dagar i 
veckan för myndighetsutövare, chefer, rehabpeJsonalm.m. 

Att i större utsträclming kunna arbeta med förebyggande åtgäJder skulle medföra ökad 
kvalitet och minskade kostnader på sikt inom alla verksamhetsmmåden. Exempel på sådana 
insatser är att l~älpa äldre att uwtäcka risker i hemmet, uppmuntra träning, god kosthållning 
och social samvmo, utbildning och bemanning i äldreomsorgen, arbeta förebyggande med 
medborgare som är i riskzon för ekonomiska svårigheter, missbruk eller som behöver stöd i 
sin föräldraroll . Att atbeta med förebyggande åtgärder innebär en inledande period med krav 
på ökade ekonomiska resurser men, i ett längre perspektiv, är detta relativt små resmser i 
förhållande till resultatet på längre sikt. 

Ytterligme en punkt som behöver belysas i detta sanunanhang ä1' bostadsplanering. Behovet 
av bostäder för alla medhorgare i kommunen såsom t.ex. trygghetsboende för äldre och 
s~rskilt boende för personer med psykiska funktionshinder måste bli en kommungemensam 
fråga utifrån ett gemensamt ansvm för våra medborgare. 

Den kommungemensamma utredningen 11llållbar ekonomi 11 innebär utredningsuppdrag inom 
ett antal mmåclen inom alla nämnder och utskott. I utredningsuppdragen inom 
~ocialnämndens område fitms översyn av antalet äldreboencle, hemtjänstområden, 
organisering av bilar, taxor inom 81dreomsorgen, samt att ge forslag till ett systematiskt 
förebyggande arbete i form av sociala investeringsfonder. 

I föregående rappolter har vi nänmt att vi kan komma att påverkas av ökade krav på 
bemamling inom äldrevårelen men socialstyrelsen beslutade den 27 januari 2015 med stöd av 
8 kap. 1 § 2 och 5 § socialtjänstförordningen (2001 :937) att Socialstyrelsens föreskrifter och 
aUmälU1a råd (SOSFS 2012:12) om ansvaret för personer med clemenssj~tkdom och 
bemamring i särskilda boenden ska utgå. Huruvida det i framtiden kanuner att regleras på 
aimat sätt är inte fastställt, däremot films det i regeringens vårbudget avsatta medel för 
bemaruring inom äldreomsorgen som socialstyrelsen fått i uppdrag att fördela. Förslaget på 
fördelning skall socialstyrelsen avge i juni 2015 . 

6 Planeringsmått 

Utfall Delå1: Utfall Delår Utfali Delår 
. . 

Budget Prognos 

Plan!'1ringsmått ·1 20·13 · 1 20•14 ;l 2.015 
2015 2015 

Driftbudgetlnettokoslnacler, ml<r 266,8 

Antal utförda årsarbeten 

Antal årsarbetare 451 

Antal vårdtagare i ordinärt 276 
boende (omv+service) 

Antal personer med beviljacl 220 
maldistribution 

Antal beviljade/utförda timmar i 79 ODD 
ordinärt boende 

Antal vårdtagare i särskili 180 
boende 

Antal beviljade timmar särsl<ill 150 000 
boende 
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Utfall Delår Utfall Delår Utfall Delår Budget Prognos 
Planeringsmått 1 2013 1 2014 1 2015 2015 2015 

Antal personer med insatser av 650 
SSK 

Antal personer med insatser av 400 
AT/SG 

Antal personer med 74 
boendestöd sac ps yl\ 

Antal personer med 41 
da~werksamhet soc psyk 

Antal i LSS-boende 40 

Antal i boende för barn och 1 
ungdom 

Antal med personlig assistent 9 
LSS 

Antal med personlig assistent 20 
SFB 

Antal i daglig verksamhet LSS 8.1 

Antal hushåll med 365 
försörjningsstöd 

Antal personer med 660 
försörjningsstöd 

Antal vårddygn på institution 500 
Sol (missbrul\) 

Antal vårddygn på institution 300 
LVM (missbruk) 

Antal vårddygn på institution 9600 
Sol och LVU (l:larn och 
ungdomar) 

varav ensam!wmmande 9000 
flyk.tingbarn 

Antal vårddygn i familjehem 5 000 

varav ensamkommande 800 
flyktingbarn 
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Budget 

I<F 2015 
-- ---- --~- --- - -

:~-~-rjle"n·s~a-rnr (ailSV 5.1-) - ~::-:-=-:·-: · ::.:::. - ·-- ·-·-· 

I<BffB Arsbudg 

2015 2015 

128 _11:17.G : 

ihctiyJd:. p ch fainiJjeciniil (ansv 511 j · 
varav 

-- 26 232 -:: . 775:.:_ 27 007 

missbruksvård (vhl 75) 

bam- öch ungdomsvärd (vhl 76} 

försörjningsstöd (vht 78) 

3 200 

10 026 

8 066 

12 

124 

37 

3 212 

10150 

810.3 

Socialnämnden 
Apr 201§ 
Månad nr 

Riktpkt% 

Redovisat 

t o m 30/4 

4 
33,3% 

% 

1 602 49,9% 

5 345 52,7% 

3 019 .37,3% 

Prof)nOs 

3 696 

12 871 

9 054 

Prognos Prognos· Tidigare 

avvil<else % prognos 

_ 4P :e.~Jöq%:,: 'J1~äö"s ' 

-484 '115% 3 600 

-2 72'1 127% 12 430 

-951 112% 8 737 

Nareci!i156;9(;iii~T~1'ii": :~~::~:=::~::::- ::- - · -::-::.~:i92s:a· :· 2 .82~>~-14~'Q8i~ _:c::~ 47~6-z;::: -33;5% :1_47 .562 .-. · :t -4 76 :c:;:::1o4~''-'T4/542~ 
varav 
hemtjänst (vht (213) 

äldre- och lmrtlldsboende (vhl7214+7212) 

varav 
personlig assis tans (vht 712) 

boende (vhl71 1 + 721} 

dagli!,J verl<sam(let (vht 713 + 7261) 

stödpoef)delboendestöd (vht 7262 + 727) 

varav 

50 943 1 113 52 056 

77 586 1 563 79149 

65 086 '.:1 44(:.::. 66 534 

15165 499 . 15 664 

29 051 549 29 600 

10 21.0 217 10 427 

5 72.1 119 5 840 

16 820 :3213~{; 52 888 

27 406 34,6% 83 668 

. =~~~~,22 - 6_52 _ 33,~%- GifM>6 .. 

5 146 32,9% 15 664 

1 o 732 36,3% 31 095 

2 952 28,3% 9 709 

1 956 33,5% 5 340 

sjuksköterskor (vht 722) 17 862 419 18 281 6 298 34,5% 19162 

rehabilitering (vht 728) .9 318 143 9 461 3 562 37,6% 9 889 

mual<bstiiä1i ·_:·~~- ~ 7~~~~:.- ··' .~-=..~x~~-~=-~-·-:-, is~ §~L:!i_Z.'!! _ ~!~..z~Q.~_ :=,=-95 s?s :::~4..§.'ro_· .287 3?4.c-. 

-832 102% 54196 

-4 519 106% 81 439 

·- ;,Hi42 :_ ~ :· .Hi2%~:::: .10-144 ' ... - - ~- - -- - - - · ---- -·-

o 100% 17 834 

·1 .495 105% 31 330 

718 93% 10 027 

5o o 9'1% 6 290 

·881 105% 19 361 

·428 105% 8 641 - -- --------· -
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Uneler samhällsbyggnadsförvaltningen ligger renhållningsavdelningen söm ansvarar for 
sophämtning, av falls/deponeringsanläggning, återvinningscentral er, trädgårdskomposter och 
slamtömning avseende enskilda anläggningar. 

2 Omvärldsanalys 

Kraven på renhallningsverksmnheten ökar från såväl myndigheter solb kommunens 
medborgare vilket visar på en ökad medvetenl1et hing betydelsen av att sortering och 
hantering av avfall sker på ett långsiktigt hållbart sätt. Det är en stor utmaning föi 
verksamheten att leva upp till dessa högt ställda lu:av som inte bara innebär högre kostnaclei" 
ntan även en hög specialkompetens inom området. 

Det störstil och viktigaste arbetet framöver är att minska avfallsmängdema och framförallt 
bekämpa det enorma matsvimlet genom massiva informationsinsatser. Det är den absolut 
viktigaste miljöfrågan idag. 

Regeringsskiftet ändrade en del på grundfdmisättningama avseende insamlingsansvaret för 
förpa9lmingar bl. a. och osäkerheten är fortfarande stor vad gäller regeringens ståndpunkt i 
fråga11, vilket gör det svårt att planera för hm vårt insamlingssystem ska se ut framöver. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 
11 SaJ.Tihällsbyggarna tilll1a11dahåller göd service av hög levalitet med medborgaren i centrum 
för att göra Tingsryds kommnn till en attraktiv plats att bo och verka på." 

3.1.1 Styrl~ort 
--

Perspeldiv N~mndsmål Senaste l{ommentar Mått 

Medborgare => Vi:ilfungenmc;!e överlag har kommunen en 

infrastruktur relativt bra nivå på 
infrastrukturen. För 
förvaltningen innebär en 
välfungerande infrastruktur 
att antalet avbrott, 
förseningar och fel 
minimeras gentemot 
medborgarna och det är 
därför av stor vikt alt ett 
kontinuerligt 
förbättringsarbete 
genomförs inom bland 
.annat sophämtningen. 

""" Hållbara Inga avvikelser. C ) Andel uppfyllda 
tjänstegarantier tjänstegarantier, % 

W Antal tjänstegarantier 
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Perspel<tiv Nämndsmål Senaste kommentar Mått 

=> Effel<tiv och kort Bedömningen är att 

ärendehandläggning avdelningen överlag har 
en effektiv 
?re(idehandläggning men 
det finns en del som kan 
v(daret,~tvecklas och bli 
bättre. En stor 
eff~alstivisering skulle vara 
att kunqresl<ontran 
avseende VA och 
Renhållning sköttes via 

. verksamhetssystemet 
Future. 

i 

i 
l 

Nöjda kunder Den 
kpndnö]dhetsunclersökning 
s.om genomfördes i slutet 
av 2014 har redovisats för 
SBN. Resultatet var 
genomgående mycket 
positivt med en nöjdhet på 
86 % totalt för 
verksamheten. 
Undersökningen visade 

l 
l 

l 
däremot att vi måste jobba 
iner med information, då 
nÖ]dheten endast var 68 
%. 

Samhälle """ Driva projekt som Det finns alltid områden """ Andel hushållsavfall 
förbättrar infrastrul<luren inom renhållningen som som återvinns 
och/eller ökar kan utvecklas, bland annat 

attraktiviteten ska möjligheterna med 
kartkoppling till 
verksamhetssystemet 
undersi;ikas for alt minska 
sårbarheten vid sjukdom 
och på så sätt säkerställa 
ati hämtning sker på rätt 
ställen. 

Numer har vi därför en 
integrerad karta i vårt 
verksamhetssystem 
Future, detta för att i första 
hand underlätta för 
administratörerna och 
medborgarkontoret. 

En 1-pacl har beställts för 
att chaufförerna ska testa 
hur vi kan använda oss av 
ArcGIS-online. För 
närvarande testar 
siarnentreprenören detta . 

<= Hållbarhel skall 
beaktas vid inl<öp, drift 
och hantering av resurser 
i verksamheten 

EI<Onomi Budget i balans Avdelningen redovisar ett = Budgetavvikelse 
unelerskott på 0,4 ml<r efter inom laxefinansierad 
fyra månader. verksamhet, ml<r 
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Perspel<tiv · Nämndsmål Senaste kommentar lViätt 

Bedömningen är emellertid = Prognosavvikelse att avdelningen I<Ommer 
att redovisa ett resultat inom laxefinansierad 

enligt budget, dock kan verksamhet, % 

tidigare års ackumulerade = Finansieringsgrad 
överskott I<Omma att 
användas för större avfallstaxa, % 

projekt. 

Medar!Jetare God hälsa Låg sjukfrånvaro och hög sjukfrånvaro, % 
andel nöjda medarbetare 
gör att avdelningens 
medarbetare bedöms vara 
vid god hälsa. 

=> Utbildad och Avetelningen har idag en (J Andel medarbetare 
l<ompelensutvecklad organisation med hög som genomgått någon 
personal telmi.sl< kompetens men för fonn av 

att l<unna bibehålla den l<ompetensutveckling, % 
behövs regelbunden 
vidareutbildning. Positivt är 
att samtliga medarbetarna 
minst en gång om året går 
på någon fonn av 
kompetensutveckling, 
antingen externt eller 
internt. 

Process Ökad samverkan Gemensam upphandling O Antal 
av omhändertag<:~ncte av samverkansprojekt 
brännbart grovavfall 
kommer att genomföras 
under året. 

_, Effektiva =- Delårsrapport med 
driftprocesser hjälp av Siratsys 

3.1.2 Medborgare 

Ei1 del av en välfungerande infrastruktur är att ha en bra återvirulingscentral där medborgare 
och näringsliv kan återvinna sitt avfall enkelt och när det passar dem. I och med invigningeti 
av elen nya återvinningscentralen i Elsemåla kan kommunen numera säga att manlever upp 
i:ill detta. Den nya återvi1mingscentralen har lett till förbättrad tillgänglighet i fonn av ökade 
öppetticler men även i form av stöne utrymmen som unelerlättar sarleringen och flödet på 
återvinningscentra1en. Vi har under periodenjanuari till april2015 haft ca 5 000 fordon som 
länmat avfall på Å VC:n. 

TJänstegarantier tillämpas inom renhållningsavdelningen sedan i januari 2013. UtveClding 
och implementering av tjänstegarantier gentemot förvaltningens kunder är av stor prioritet och 
syllar till att säkerställa en hög nivå på den service som förvaltningen er~juder. 

Infonnationsutskick är en viktig del för att sprida kunskap om sopsortering och vikten av en 
hållbar utveckling. Målet är därför satt tillminst en informationsinsats per år riktat till 
hushållen i kommunen. Hittills i år har vi mmonscrat i SMP, på hemsiclan och facebook om 
exempelvis öppethållande på trädgårdskomposterna, förändrade hämtningselagar sopor mm . 
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3.1.3 Samhälle 

Hantering av avfall är en ständigt aktuell fråga .och för .att vi ska kunna lämna över ett "friskt" 
samhälle till konunande generationer måste den fortsatt ha hög prioritet. K valiletshöjning 
inom kommunens återvinningsverksamhet konm1er att resultera i tenare ±)_.aktioner och det är 
därför rimligt att ha högt ställda mål avseende återvinningen av hushållsavfall. Målet är satt 
till att minst 95 procent av hushållens avfall ska återviimas genom antingen återanvändning, 
materialåtervinning eller energiutvim1ing. 

Att kommunen sedan några år tillbaka inte har någon egen deponi har innebmit en del 
förändri11gar i arbetssätt när det gäller både hushålls- och verksmnhetsavfall. Vikten av väl 
utsorterade avfallsfraktioner har ökat eftersom vedcsmnheten skickar iväg deponiresten och 
betalar för både transport och deponering. 

Insamling av ljuskällor och batterier via den så kallade Samlaren har fallit mycket väl ut. 
Funderingar finns därför på att även bö1ja med insamling av småelektronik via Samlaren. 

3.1.4 El<onomi 

Driftuppföljning 

!:ilagNerl<samhet Budget Utfall jan~apr Arsprognos Avvikelse 

lntäl<ter l -16 444 -4 078 -16 444 

överf resultat fr. 2014 -2 395 -798 -2 395 

Personalkostnader 3075 1 032 3075 

Avskr o räntor 1 216 406 1 216 

övriga l<astnader 12153 3 877 12153 

.Summa ·2 395 439 -2 395 

Utfall period 

Verksamheten redovisar för jJc1'iode11 ett positivt negativt om utfall om 439 tkr. Intäkterna 
ligger något lägre än riktpunkten men är i nivå med motsvarande period föregående. 
Kostnaderna har än så länge inte tagit fart och de stora kostnadsposterna redovisas under 
riktpunkten. Tidigare års ackumulerade resultat har tagits med i redovisningen. 

Kommentar årsprognos 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

Arsprognosen visar en ekonomi i balans men resultatet kmruner troligen att bli lägre än 
budgeterad nivå då ett antal projekt kommer att startas upp. Uneler åren 2015-2017 kornmer 
mycket fokus att ligga på de åtgärder som tas upp i avfallsplanen. Bland annat ska 
matavfallsinsamling införas uneler 2016. Det innebär mycket förarbete, utredning, 
informationsinsatser samt beroende på vilket insamlingssystem man väljer vissa inköp. 
Utöver matavfallsinsamling ska en populärversion av avfallsplanen tas fram och en 
uppdatering av sophm1elboken ska ske. Ett konsultuppdrag framtagande av sluttäckningsplan 
ska också genomföras under 2015. 
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Investeringsuppföljning 

Kod Projekt Budget Utfall jan-apr Arsprognos Avvil<:else 

51110 Ryds återvinningscentral 160 o 160 o 
Summa 160 o 160 o 

3.1.5 Medarbetare 

Att arbeta med hantering av avfall ställer llöga krav på de anställda och kontinuerlig 
kompetensutveckling är nödvändig för att ldara av dessa. Hittills i år har 90% av personalen 
(inklusive den administrativa som eg. tillhör staben) genomgått någon form av 
kompetensutveclding. 

Sjukfrånvm'on har under en längre tid varit låg inom verksamheten och förhoppningen är att 
det så ska förbli. 

Medarbetarna på återvinningscentralen i Elsemåla har fått en betydligt bättre arbetsmiljö m1 
när ombyggnaden står helt färdig. Den ändrade utfonmlingen tillsammans med ökade ytor har 
gett bättre hanteringsmöjligheter av avfallet och ökad säkerhet. 

3.1.6 Process 

Avf~lllsplanen som antogs av kommunfullmäktige 2014-11~27 är en viktig (!el i arbetet incd 
en ändamålsenlig avfallshantering och anger riktning för renhållningsverksamheten framöver. 
Planering för införande av separat matavfallsinsamling pågår och kontakter har tagits med 
Migori och Lions avseende möjlighet att ställa en återbrukscontainer på Elsemåla Å VC. Detta 
i enlighet med mål i avfallsplanen. 

På grund av den tidigare nämnda avfallsutreclningen, som kan im1ebära stota förändringar av 
det kommunala renhållningsansvaret, har körtmsöversynen senarelagts. Detta tills 
avdelningen vet på vilket sätt utredningen kommer att påverka det kommunala ansvaret. 
Översynen syftar till optimera sophämtningenmen eftersom inga beslut är fattade kmmner 
alltså körturen vara oförändrad. 

Ett problem som verksamheten har är sårbarheten vid ötdinade personals fi:ånvaro. Ett viktigt 
arbete framöver för att komma tillrätta med detta är inmätning av alla sopkärl och 
inföiskaffancle av någon form av gps-stöcl så att även annan personal som inte känner till 
sophämtningens körturer kan gå in som ersättare. Vi håller på att unelersöka 
intressanta/aktuella alternativ. 

Underhållstäckning av den del av clepon:in somredan har en godkänd sluttäclming då 
vildsvinen tyvärr bökat upp och förstö1t de11 gamla täckningen, hm slutförts uneler perioden. 

4 Sammanfattning 

Bedömningen för renhållningsavdelningen är att det är balans mellan styrkmtets olika 
perspektiv och några åtgärder/förändringar behöver därför inte genomföras i verksamheten. 

I samband med att återvinningscentralen 11a Elsemåla stod fårdig utökades öppningstiderna för 
att öka tillgängligheten för medborgarna. För att förbättra levaliten och servicen har även 
förändringar skett beträffande bemmmingen. 
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5 Framtid 

På grund av ökade krav från olika myndigheter kommer det att bli allt svårare för 
småkommunerna att klara merkostnaderna inom en rimlig taxenivå. Det kommer även att 
ställas högre kompetenskrav i alla led för att kunna möta framtiden. Tendensen i riket är att 
flera kommuner går sammantilJ större enheter för att klara kraven och kunna vidareutveckla 
avfallshanteringen. Möjligtvis är det också en väg för Tings1yds kommun i framtiden! 

De utökade öppettictema på Elsemåla återvinningscentral komme1' att utvärderas och 
eventuellt justeras. Detta är möjligt då vi nu har ett statistikprogram som visar när besöken 
kommer. · 

A vfallsplai1en, som antogs av K.F i slutet av 2014, kommer att medföra många förändringar 
avseende avfallshanteringen i kommunen, både får anställda och för kommuninvånare: 
matavfallsinsamling, kunskap.'ispridning avseende avfallsminimering och återbruk, eventuell 
fastighetsnära få1packningsinsamling m.m. 

Under året kommet det också att avgöras hur sluttäckningen ska ske på vår gamla deponi på 
Elsemåla. 

G Planeringsmått 

Prognos för volymer och nyckeltal 

Planeringsmått Utfall2013 Utfall2014 Budget 2015 Prognos 2015 

Driftbudget nettokostnader, mkr 2,1 2,4 2,4 2,4 

Kostnad per invånare, kr 1 294 1 267 1 210 1210 

lnvesteringsbudget, mkr 3 0,1 2,7 0,2 

Personalkostnad, mkr 3,1 3,1 2,85 2,85 

Persom:Jikostnad i % av vht:s totala 
kostnacl 19,7 19,8 19,4 .19,4 

Antal årsarbeten 7,3 6,61 6,26 6,26 

Antal sopabonnemang, st. 6447 6.576 6 510 6 510 

Insamlade hushållssopor, ton 2 856 2 873 3 000 3 000 

Antallatrinabonnemang, st. .30 28 30 30 

Farligt avfall -insamlad mängd hushåll, 
kg 28 434 38459 

Farligt avfall - insamlad mängd hushåll, 
kg/invånare 2,34 3,16 
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1 Uppdrag/Ansvarsomt•åde 

Under samhällsbyggn,adsförvaTtningenligger avdelningen för vatten och avlopp som ansvarar 
för vatten- och reningsverk samt ledningsnät. I uppdraget ligger bland annat produktion och 
distribution av di'icksvatten, tening och omhändertagm1de av spillvatten samt 
dagvattenhantering inom verksamhetsområdet. 

2 Omvärldsanalys 

J Tingslyds kommun tillgodoses behovet av vatten- och avloppstjänster av .allmänna 
anläggningar som kommunen ansvatar för. V A-verksamheten är ett s.k. naturligt monopol 
och utav den anledningen lyder verksamheten under speciellagstiftning, Lag om allmäm1a 
vattentjänster (2006:412). Det är en stor utmaning för verksamheten att leva upp till de högt 
ställda kraven avseende bl. a. utsläppsrätter samt att hänga med i den tekniska utvecldingen 
som sker på området. Ett tydligt och aktuellt exempel på detta är bl.a. att 
retensionsberäkningama avseen.de vattendragens kvävereningseffekt förändrades under 2012 
vilket innebär att Tingsryds avloppsreningsverknumera omfattas av kvävereningskraven och 
att åtgärder därför måste till för att komma ner i kväveutsläppen från verket. 

Utveckling~n i Tings1-yds kommun är att vattenförbrulmingen, som tidigare stagnel'at, numera 
har planat ut och därmed inte minskar mei. Stöne krav på att de fastigheter som har enskilda 
avloppsanläggningar ska göra något åt sina avlopp har inneb1..u'it att fler m1slutit till den 
konunlmala V A-anläggningen och utvecldingen kommer sannolikt att fo1isätta vara så 
framö-ver. 

En mängd investeringar som har genomförts de senaste åren på kommunens vatten- och 
avloppsverk har medfält att vedcsaniheten idag sitter med stora kapitalkostnader. Från och 
med 2012 belastas dessutom verksamheten av ytterligare 1,5 mkr i kostnader årligen för 
underhåll av såväl vatten- och reningsverk, pumpstationer somledningsnät Anledningen till 
detta är att dem1a summa tidigare tagits upp som investering men eftet anmärkning från 
Ievisorerna om att det snanire rör sig om underhåll än investeringar är det driftbudgeten som 
belastas istället. 
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3 Verl{samhetem~ mål och utveckling 

3.1 Vision 

''Saml1ällsbyggama tillhandahåller god service av hög kvalitet med medborgaren i centrum 
för att göra Tingsryds kommun till en attraktiv plats att bo och verka på." 

3.1.1 Styrlmrt 

Perspektiv Nämndsmål Senaste 110mmentar Mått 

Medborgare = Välfungerande Överlag har kommunen ('l Antal 
infrastruktur en relativt god nivå på vattenledningsrörbrott 

infrastrul\luren men det 
finns ett stort behov av 
ytterligare medeliiii 
underhållsåtgärder för alt 
inte en underhållsskuld 
sk;;~ byggas upp som 
båciE) blir svårhanterlig 
och kostsam i framtiden. 
För föNailningen innebär 
en välfungerande 
infrastrul<tur att antalet 
avbrott, fÖrseningar och 
fel minimeras geri·t~mot 
medborgarna och del är 
därför av stor vikt att el! 
kontinuerligt 
förbättringsarbete 
genomförs inoin VA-
verksamheten. 

O Hållbara VA-avdelningen har 1 . O Andel uppfyllda 
tjänstegarantier tjänstegaranti som gäller tjänstegarantier, % 

från och med 1 januari 
2013. Linder årets första B Antal tjänstegarantier 
fyra rnånader har 
avdelningen Idarat av att 
leva upp tili den öch 
nagon ersättning har inte 
betalats ut. Ge1rantin 
sätter nivån på den · 
service som förvaltningen 
förbilider sig att 
tillhandahålla gentemot 
medborgama 

L= Effel<liv och kort Bedömningen är att 

ärendehandläggning av<;lelniligen överlag har 
en effektiv 
ärendehandläggning men 
det finns en del som l<an 
Vidareutvecklas och bli 
bättre. 

Nöjda kunder Arbetet med nöjda 
kunder har påbörjats. 
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Perspel<tiv Nämndsmål Sen~st(l )<om mentar J\llått 

Samhälle """" Skapa god plan- och Det finns mycket att göra 

marl<beredskap när det gäller plan- och 

avseende byggnation av markberedskap i 

bostäder i attraktivt läge l<ammunen och 
avdelningen bidrar 
genom att dra fram 
l~dningar och genomföra 
anslutningar. Ett arbete 
pågar med alt se över 
verksamhetsområdena 
förvatten, spillvatten och 
dagvatten i samhällena . 

""" Driva projekt som Avdelningen utför D Antal genomförda 
förbättrar infrastrul<tuf'8n löpande projekt som projekt som lett till 
och/eller öl<ar förbättrar infrastrukturen förbättrad infrastruktur 
attraktiviteten S\lllll genomför och/eller ökad attraktivitet 

kontinuerligt 
förebyggande utbyte av 
gamla vattenserviser av 
g alv. 

,_. Hållbarhet skall 
beaktas vid inköp, drift 
och hantering av resurser 
'j verksamheten 

Ekonomi r:= Budget i balans Avdelningen redovisar ett """' Budgetavvikelse 
överskott på 1 ,O mkr efter inom taxefinansier~;~d 
fyra månader. Prognosen verkssmhet, mkr 
for året är ett resultat 
motsvarande ...,.. Prognosavvikelse 
resultatöverföringen från inom laxefinansierad 
2014, 3,1 mkr. verksamhet, % 

101:::01 Finansieringsgrad 
VA-taxa,% 

Medarbetare rt=~ God hälsa Låg sjukfrånvaro gör att .r'.t:::äM 

avdelningens 
sjukfrånvaro, % 

medarbetare bedöms 
Vf:)ra vid god hälsa. 

= Utbildad och Avdelningen har idag en D Andel medarbetare 
l<ampetensutvecl<lad organisation med hög som genomgått någon 
personal tel<nisl< kompetens men form av 

för atli<Unna bibehålla kompetensutvecl<ling, % 
den behövs regelbunden 
vidareutbildning. Positivt 
är att samtliga 
medarbetarna minst en 
gEmg om året går på 
någon form av 
kor:npetensutvecl<ling, 
antingen externt elle1· 
internt. 

Process """' Ökad samverkan Samverkan sker i olika =Antal 
former såväl inter:nt som samverkansprojekt 
externt men l<an 
utvecklas än mer 
framöver. 

= Effektiva Att förbättra avdelningens = Differens mellan 
driftprocesser driftprocesser kräver producerad och debiterad 

långsiktighet och vattenmängd, % 
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Perspel<tiv l Nämndsmål Senaste Jwmmentar Mått 

lwntinuitet. Bedömningen 
Delårsrapport med är att fiertalet processer 

fungerar tillfredsställande hjälp av Stratsys 

men att det finns de som 
kan utvecklas och bli 
bättre. 

3.1.2 Medborgåre 

Ve1'ksamheten har den myc.ket viktiga samhällsuppgiften att serva medborgare, fch;etag och 
övriga med rent vatten och att ta hand om spillvattnet. Många drabbas håti om leverans av 
vatten inte kan genomföms vilket visar pa vikten av ett fungerande ledningsnät. Målsättningen 
är satt till ati Jigga uneler 25 vattenledningsbrott per år vilket vid uppfyllelse är mycket bra 
med tanke på kommunens långa ledningsnät. Under året har det hittills vmit 6 stycken avbrott 
på vattenledningsnätet och det innebär förutsättningar att målet uppnås med god marginal. 

Tjänstegaranti films sedan l januari 2013 vid avbrott i vattenförsäljningen innebärande att 
man inom 4 tinm1ar skall kluma anvisa tillgång till vatten i närmaste täto1t och det är uppfyllt 
det första delåret 

~.1.3 Samhälle 

Det :finns mycket alt göra när det gäller plan- och markbetedskapen i kommunen och 
avdehring bidrar genom att dra framledningar och genomföra anslutningar. Ett arbete pågår 
med att se över verksamhetsområdena for vatten och avlopp i samhällena. 

Varje år genomförs ett antal projekt som syftartill att forbättra kommunens långa ledningsnät 
och dänned infrastrukturen. Uneler år 2015 har 0,8 mh' avsatts till förnyelse av ledningsnätet. 
Omläggning av vattenledning på Björkeborgsvägen i V äckelsång pågår. Dessutom pågår 
utbyte av galvledningar i kommunen. Nämndens mål avseende förbättring av infrastmkturen 
betraktas därför som uppnått men i förhållande till behovet så är insatserna inte tilb:äck.liga. 

3.1.4 Elmnomi 

Driftuppföljning 

SlagNerl<samhet Budget Utfall jan-apr Arsprognos Avvikelse 

Intäkter -32 828 -10 743 -32 828 o 
överf resultat fr. 2014 -3 076 -1 025 -3076 o 
P.ersonalkostnacler 6 553 2425 6 753 .;wo 
Avskr o räntor 10 027 2 713 9 827 200 

övriga I<Ostnader 16 248 5634 16 248 o 
Summa -3076 -996 -3076 o 

UtfaH period 

Verksamheten visar ett överskott på 1,0 mkr efter årets fyra första manade!'. Intäktema från 
såväl elen rörliga som den fasta avgiften redovisas enligt riktpunkten. Kostnaderna har än så 
länge inte tagit fart och de stora kostnadsposterna redovisas under riktpunkten. Kostnader och 
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intäkter för internranta är inte medrälmade i sammanstälJningen, dätemot är övel'föring av 
tidigare års ackumulerade resultat medtaget. 

Kommentar årsprognos 

Årsprognosen visar en ekonomi i balans. Efter fyra månader har intäktsutvecldingen varit bra 
och intäktssidan prognosticeras därför att sluta på budgeterad nivå. Övriga poster ser i 
dagsläget ut att hamna kring budgeterade nivåer förutsatt att inte några större störningar sker 
på V A-verken eller ledningsnätet Under året kommer ett antal projekt att stmtas upp bland 
annat kmmner ledningsnätsberäkningar att göras och övervakningssystem att köpas in. 

Imiestet·ingsuppföljning 

l( o d Projel<t I3udget Utfall jan-apr Arspl'ognos Avvikelse 

51138 Säkerhetsåtg vattenförs 300 

51146 Vatten o avlopp Fridafors 313 

51'149 Kväverening re-verk T-ryd 527 

51151 Verk 6 300 

51152 Pumpstationer ·J 300 

51153 Fordon 400 

51195 Förnyelse ledningsnät 800 

Vattenledning 
51147 Björkeborg<;gatan o 

Summa 9 940 

51138 Inköp av låsutrustningplaneras under året. 

51146 Aterstående arbete från2014, klatt. 

o 300 

256 200 

471,3 527 

126,2 6 300 

52,'1 1413 

o 400 

32,2 800 

38,$ 

976,3 9 940 

51149 Arbete pågår med att vidta åtgärder för att förbättra kvävereningen. 

51151 Avser Ryds reningsverk, pågår. 

51152 Pumpstation K vmugatan. Förfråg:ningsu11derlag för entreprenad ldmt berälmas 

påbörjas i juni. 

51153 Ny bil till VA-verken, upphat1dling pågår. 

51195 Pågående enligt plan, omläggning vattenledning Bjötkcborgsvägen påbö1jades i 

slutet av april. 

3.1.5 Medarbetare 

o 
113 

o 
o 

"113 

o 
o 

o 
o 

.Arbetet inom V A-avdelningen är tekniskt och specialimiktat vilket ställer stora krav på de 
anställdas kompetens. Kontinuerlig kompetensutveckling är därför nödvändig och bidrar till 
att sälera en effektiv och ändamålsenlig verksamhet. I år konuner V A-personalen åter att delta 
i VA-dagarna i Blekinge, studiebesök planerat bl.a. i Karlskrona. 

A .. .mbitionen är att hålla arbetsplatsträff med personalen varallllan månacl. 

sjukfrånvaron har de senaste åren minskat inom verksamheten och målet är att den ska 
fortsätta ligga under 6 procent. 
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3:1.6 Process 

Att kunna ·Gänövervaka pumpstationer är en miljöfl·åga då man genom fjänövervakning ofta 
kan undvika brädclning av avloppsvatten vid igensatta pumpar m.m. Det är även en fråga om 
att lamna minska rutinmässig tillsyn och kunna fokusera på underhålls- och serviceinsatser. 
A vdeh1ingen har en långsiktig plan för vidare utbyggnad av :fjänövervakningen. Däri ingår 
även att göra anläggningarna mindre känsliga för åska genom övergång till 
datakommunikation via radio, GSM ochilber istället för via fast telekabel. Målet är att koppla 
in minst 2 pumpstationer per år på :fjärröverva1ming och vi fortsätter att utreda ett nytt 
övervakningssystem. 

Att ha en procentueii eliHerens mellan producerad och debiterad vattenmängd under 15 
procent får jämfört med likvärdiga kommuner anses vara mycket bra. Beaktar man även att 
Tingsryds kommunligger långt över rikssnittet avseende antal meter ledning per ansluten 
abonnent är det en än bättre prestation att ligga under 15 procent. 

Övervakningssystemet för styrning av vatten- och avlop1Jsreningsverken är ålderdomligt och 
arbete med att uppgradera till en nyare veTsion är påbö1jacl. 

4 Sammanfattning 

Bedömningen är att styrkmtets olika perspektiv balanserar och av den anledningen planeras 
inga större förändringar av verksamheten under 2015. Det finns dock en osäkerhet eftersom 
ökade underhållskostnader i kombination med en ostabil intäktsutveckling kan göra att 
verksamheten får svålt att uppfYlla balanskravet Osäkerheten föranleder emelle1tid inte några 
åtgärder i dagsläget. 

V A-avdelni11gen står inför ett långsiktigt arbete medriktat underhåll och förnyelse. Syftet är 
att bibehålla eller höja kvaliteten och samtidigt minska kostnadema. Det senare nås fl:ämst 
genom minskad energiförbrukning. 

5 Framtid 

Ett problemområde som verksamheten sanndUkt kanuner att få framöver är hanteringen av 
slam. Slamhanteringen vållar i dagsläget inga stöne problem på VA-verkenmen en 
förändring av hanteringen är nödvändig i framtiden. Idag transporteras slam till 
deponeringsanläggningen i Elsemåla för slutförvaring men inom dennärmsta tiden kommer 
det förmodligen inte längre att vara tillåtet 

Under hösten 2012 fick verksamheten besked från tillsynsmyndigheten att Tingsryds 
rel;ingsverk kommer omfattas av kvävereningskravet vilket innebär att vissa 
ombyggnadsåtgärder måste vidtas på verket. Fmtsatta föränchingarna är planerade under 
2015. 

V A-taxan hat setts över för att ailpassas tilllagen om a1linänna vattenijänster. Anpassningen 
innebär att avgifterför dagvatten kommer att läggas till taxan och en motsvarande minskning 
kommer att ske av avloppsavgifterna. 

Åtgärder efter översyn av säkerheten kring sabotage av dricksvattnet kanuner att genomföras 
både på V A-verken och ledningsnätet de närmaste åren. Detta för att kunna förebygga 
eventuella risker och hot 
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Fömyelsen av vatten och avlopp inom Tingsryds kommun är en långsiktig process, för det har 
tagits fram en långsiletig investeringsplan som sh·äcker sig ti112025. Den senaste 
tioår~peTioden har prliglats av stora ombyggnationer av reningsverken i Tingsryd och Ryd 
samt vattenverket i Korrö. Inom en treårsperiod måste även Ryds vattenverk samt Urshults 
och Konö reningsverk renoveras grundligt. 

Efter ovan nämnda renoveringar kommer ett stöne fokt1s att tiktas mot förnyelse och 
vidmakthållande av ledningsnätet vars nyanskaffilingsvlirde uppgår till11ära en miljard kronor. 
l detta kommer även förändringar för att möta ett förändrat klimat med a11t häftigare 
nederbörd och tidvis svårare taJTperioder att beaktas. 

6 Planeringsmått 

Prognos för volymer och nycl\eltal 

Planeringsmätt Utfall 2013 Utfall2014 Budget 2015 Prognos 2015 

Driftbudget nettokostnader, ml<r '1,4 3 32 828 32 828 

Kostnad per invånare, kr 2 536 2 614 2499 2499 

lnvesteringsbudget, mkr 3,7 2,5 9,9 9,9 

Personalkostnad, mkr 6,7 6,8 6,5 6,7 

Personalkostnad i % av vht:s totala 
kostnad 22 22,9 22 22 

Antal årsarbeten 13,72 13,45 12,5 12,9 

VA-kostnad hushåll, förbrukning 150 
l<bm/år, kr/kbm ink!. moms 51,19 51,19 51,5 51,5 

Antal mätarbyten 386 275 300 300 

Debiterad vattenmängd, kbm 748 648 788 120 705 000 705 000 

Producerad mängd renvatten, l<bm 911 260 928 500 820 000 820 000 

Renat spillvatten, tusen kbm 1 552 1 90'1 2000 2 000 

Vattenverk - elkostnader, tkr 1 459 1 378,9 1285 1 285 

Avloppsverk/Pumpstationer-
elkostnader, tkr 2 089 2 058,5 2025 2 025 

Vattenläckor- totalt antal, st. 10 10 15 

V$ttenläckor- på servisledning, st. o 3 3 

Avlöppsstopp-totalt antal, st. 9 17 15 

Avloppsstopp- på servisledning, st. 4 10 5 

Dagvattenstopp-totalt antal, st. o 2 o 
1\ällaröversvämningar- totalt antal, st. 1 o o 
Antal byten av vattenserviser, st. 13 9 5 

Övrigt- sanering, st. o o o 
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