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Omvärld 

2014 2015 2016 2017 

BNP 2,3 3,1 3,7 2,4 

Arbetade timma r 1,8 1,0 1,6 0,7 

Arbetslöshet 7,9 7,5 6,9 6,7 

Timlön 2,9 3,0 3,2 3,4 

l< PI -0,2 0,1 1,5 2,9 

skatteunderlag 3,2 4,8 5,6 4,3 
l<älla: M ai<roNytl '112015, SI<L 2015·08·21 sen~ SI<Lclrk 15:23 

Svensk ekonomi befinner sig en 
konjunktumppgi\ng och utsikterna inför den 
närmaste fiamtiden är enligt SKL förhållandvis 
ljusa. Ett skäl är att tillväxten i omvärlden får allt 
bät!Te fart. Tillväxten i USA blev visserligen 
oväntat svag under första halvåret, men det" 
motverkas av att delar av EU utvecklas något 
starkare. Svensk BNP beräknas växa med drygt 3 
procent i år och ännu lite högre nästa år. Mot slutet 
av nfista år väntas den pågående 
konjunkttrruppgången leda till att svensk ekonomi 
k?rnrner att befinna sig i ett neutralt konjunktm·läge, 
v1lket bl a innebär att tillväxttakten kommer att 
sjunka och sysselsättningen kommer att utvecldas i 
lugnare tal\{". 

Räntenivån har uneler årets första åtta månader varit 
fonsatt rekordlåg. Riksbanken hat· sänkt reparäntan 
från 0,00% till -0,35% under perioden och man 
utesluter inte ytterligare stlnkning för att nå 
inflationsmålet Man har även sänkt räntebanan och 
spår nu alt räntanlångsamt kommer atfbö1ja höjas 
tidigast om ett år. 

Väsentliga händelser under 
och efter bokslutsperioden 

Tingvalla Travsällskap försattes den 21 maj 2015 i 
konlclU's på egen begäran efter en längre tids 
ekonomiska problem. Kommunens direkta 
ekonomiska engagemang hos Tingvalla 
Travsällskap bestod dels i ett borgensåtagande om 
ca 2, l mkr och dels en återstående fordran om drygt 
10mkravseende överlåtelse av fastigheten i 
samband med byggnationen av h·avbanan. Denna 
fordran hade en återbetalningstid på 33 år (varav 24 
år återstod vid konkursen) och kommunen har i 
avtal åtagit sig att lämna verksmnhetsbidrag till 
travsällskapet motsvarande amortering och ränta på 
demm revers. Kommunen hur panträtt i fastigheten 
för den aktuella fordran, som ligger efter bankemas 

panträtt i samma fastighet. Likvidationen innebar 
vidare att infi·iande av borgensåtagandet har 
genomförts och att motsvarande belopp istället blev 
en oprioriterad fordran i konkursen. 

Kommunfullinäktige beslutade den 28 september 
2015 att förvärva anläggningen (fastigheten 
Tingsryd 4:95) för 4,9 mkr med inTiktningen att 
fastigheten ska överlåtas till Industristiftelsen innan 
årsskiftet. Genom överlåtelsen kan dels likvida 
medel för förvärvet återställas hos leonummen och 
dels en reavinst skapas hos kommunen som till viss 
del minskar kostnaden för konkursen i kommunens 
resultaträkning. 

I delårsresultatet lm· nettokosbladen för ovan
stående bedömts till 8 mkr, vilket således har 
belastat resultaträkningen som en jämforelse
störande post. Samma bedön1ning har gjmts i 
prognosen för helåret 2015. 

Resultat och kapacitet 

Resultat 
2012 2013 2014 2015 

Resultat jan-a u g, mkr 15,0 22,0 1,3 ·9,7 
Resultat jan-a u g exkl jämförelse-
s tära n d e pas te r, mkr 2,4 9,5 1,] -7,7 
Perlodens resultat 1 %av skatte-
Intäkteroch utjämning 5,1 3,6 0,3 ·2,2 

Budgeterat resultat helår, mkr 5,9 6,8 8,6 5,1 
Resultat helår, mkr 10,0 8,0 3,9 -13,8l 
Resultat helår l% av skatte· 
Intäkteroch utjämning 2,0 1,0 0,6 -2,1' 

Periodens resultat uppgick till-9,7 mkr, vilket 
motsvarar -2,2% av skatteintäkter och utjämning. 
Resultatet illllehåller engångsintäkt Gämförelse
störaucle post) om 6,0 mkr avseende återbetalda 
sjukförsäkringspremier från APA för inbetalda 
premier i\r2004 enligtbeslut i AFA:s styrelse i 
mars 2015. Resultatet innehåller liven, som nämnts 
ovan, engångskosh1ad om 8 mkr avseende bedömd 
nettokostnad för kommunen i samband med 
Tingvalla Travsällskaps konkurs. Periodens resultat 
för den löpande verksamlteten (el v s exklusive 
dessa engåugsposter) uppgår till-7,7 mkr. 

Budgeterat resultat for 20 J 5 uppgår till +5, l mkr 
efter tilläggsbudgetering av bl a ny skatteprognos i 
KBI i mars månad. Budgeten innehåller 
eugåugs.i.utHkler um3,7 mlu' avseende iHerfUrt eget 
kapital från Regionförbundet och Länstrafiken i 
samband med skatteväxling inför året 20 I 5. 
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Engångsintäkterna från AFA är däremot inte 
budgeterade. 

P Jagnosen för helåret 20 l 5 visar ett resultat om 
-13,8 mkr. Det bör noteras att prognosen innehåller 
engångsintäkter om 10,7 mkr (AF A-pengar+ 
återfött eget kapital från RFSS och Ulnstrafilcen). 
Det unelerliggande resultatet enligt prognosen ä!' 
således ca -16,5 mkr om även engångskostnader för 
Tingvalla Travsällskaps lconkw·s rälenas bort. 

Det kan konstateras alt prognosen innebär att 
balanskravet inte kommer att uppnås och att 
detsamma gäller för de fastställda finansiella målen 
för2015 . 

Balanskravsutredning 

Vid beräkning av resultatet enligt lcOJmmmaJlagens 
s.k. balanskrav skajustering göras för bl a 
rearesultat vid försäljning av tillgångar. 

lan·OUfJ. 2012 2013 2014 2015 

Redovisat resultat 15,0 22,0 1,3 -9,7 

Reavinster -1,3 -2,0 ·0,1 -0,3 

Resultat enligt balanshmvct 13,7 20,0 1,2 ·10,0 

Balanskravsresultatet för bokslutsperioden uppgår 
till-l 0,0 mkr, vilket innebär att kommunallagens 
balanskrav inte bar uppnåtts för årets första åtta 
månader. 

Ä ven prognosen för helåret 2015 visar att 
balanshavet inte kommer att uppnås. Om 
balanskravet inte uppfylls i årsbokslutet ska 
underskottet regleras (återställas) inom tre år i 
enlighet med kommunallagens regler. Detta innebär 
att ett sammanlagt plusresultat motsvarande 
underskottet ska uppvisas inom åren2016-2018. 
Fullmäktige måste då anta en åtgärdsplan som visar 
hur regleringen ska ske. 

J samband med behandling av årsredovisning 2015 
(mars 2016) tar fullmäktige ställning till årets 
balanskravs\IIredning samt eventuella synnerliga 
skäl. 

lntäl<ts- och I<Ostnadsutveckling 

l ah aug 2012 2013 201~ 2015 

skattelntäkts utveckling, mkr 6,2 10,7 6,6 1,0 

Skattelntäktsutveckling,% 1,5 2,6 1,5 0,2 

Nettokostnads utveckling, mkr 1,9 11,3 14,7 l O,S 

Nettokostnads utveckling,% 0,5 2,8 3,5 2,1. 

Nettoförändrlng, mkr 4,3 -{),6 ·B,1 -9,5 

Nettoförändring, %-enheter 1,0 -0,2 2,0 , 2,2 
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Periodens skatteintäkter (inld. generella statsbidrag 
och utiämning) uppgick till434,8 mh, vilket 
motsvarar en ökning på enelast l ,O mla" (0,2%) 
jämfört med motsvarande period förra året. 
Verksamhetens nettokostnader uppgick till443,2 
miG', vilket motsvarar en ökning med l 0,5 mkr 
(2,4%). Nettokoshiaderna har således ökat mer än 
skatteintälcterna, vilket bidrar till det försämrade 
resultatet. 

Finansiella poster 

lan-auf!. 2012 2013 2014 2015 

Finansiella Intäkter 3,3 2,2 1,8 1,5 
Finansiella kostnader 2,4 1,9 1,7 0,8 
Flnansnetto 0,9 0,3 0,1 0,7 

Periodens finansnetto uppgick till +0,7 n.1kr, vilket 
iimebiir en liten förbiith·ing jämfört med 
motsvarande period2014. Det positiva finansnettot 
förklaras dels av den låga räntenivån och dels av 
aktiverad ränta avseende byggnationen av 
äldreboendet Örnen. 

Investeringar 

2012 2013 2014 2015 

Investeringar jan-aug, mkr 5,5 20,6 85,3 60,1 

Självflnanslerlngsgrad,% 539 200 23 18 
Investeringar/avskrivningar,% 29 108 461 296 

Investeringar helår, mkr 26,6 79,0 121,5 68;4 
lnvesterlngsbudget, mkr 70,9 81,9 163,4 7~5 

Uneler årets första åtta månader har investeringarna 
uppgått till drygt 60 mla', ville et motsvarar ca 7 6% 
av budgeten. Drygt 50 mkr av investeringssumman 
är hänförbar till byggnation av nytt äldreboende i 
Kvarteret Örnen, vilket fårdigställdes i sotmas efter 
ca två års byggtid. Inflyttning skedde i slutet av 
augusti. Den totala investeringsbudgeten för 
äldreboendet i K varleret Örnen har uppgått till 
173,5 mkr och prognosen från samhällsbyggnads
förvaltningen är att budgeten kommer att hållas. 
Det förra äldreboendet Tingsgården har efter beslut 
i fullmäktige övcrlå1ils till Tingsrydsbostäder AB 
elen l september 2015. Tingsrydsbostäder kommer 
att hyra ut fastigheten till förskoleverksamhet, 
skolverksamhet och elevboende. 

Den totala illVesteringsbuclgeten för 20 15 uppgår 
tilllmnppt 80 m.Io-. A v prognosen framgår att ca 68 
mkr kommer att förbrulcas uneler året. 

Självfinansieringsgraden för investeriiigarna 
uppgick uneler årets första fyra månader till 18%, 
vilket ilmehär att periodens resultat+ avskrivningar 
endast motsvarat en knapp femtedel av 
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investeringarna. För helåret 2015 beräknas 
självfinansieriJlgsgraden hamna på ca 25-30%. 
Nyupplåning bar hittills skett med 30 mkr, medan 
budgeterad nyupplåning för helåret uppgår till 50 
mkr. Således återstår enligt budget 20 mla
nyupplåning under resterande del av året får att 
finansiera årets investeringar. Det kan inte uteslutas 
att ytterligare nyupplåning kommer att krävas i 
slutet av året beroende på slutligt utfall för 
investerings- och resultatnivå. 

soliditet 

Per 31 aug 2012 2013 2014 2015 

Solidltet enligt balansräkning 58,5 58,3 51,9 46,0 
Förändring tillgångar, % 2,0 7,2 7,9 10,5 
förändring eget kJpltJI,% ~ .o 6,8 -3,9 ·2,0 

soliditet ink! samtliga 

penslonsförpliktelse r,% 5,0 5,9 4,8 4,7 

soliditeten (enligt balansräkningen) uppgick 31 
augusti ti1146,0%, vilket innebl:lr en minskning med 
hela 5,9 procentenheter jämfört med sanuna tid
punkt föna året. Vidsanuna tidpunkt för två år 
sedan var soliditeten 58,3%. Den kraftiga 
minskningen är planerad i budgeten och beror i 
första hand på de senaste två årens höga 
investeringsvolym med tillhönmcle nyupplåning 
samt de i salrunanhanget relativt låga resultat
nivåerna. Underskottet i årets resultah·äkning 
försätmar soliditeten ytterligare järnfått med 
planerat. 

Vid senaste årsskiftet uppgick soliditeten till48,6%. 
således har soliditeten minskat med 2,6 
procentenileter under bokslutsperioden. 

soliditeten rälmad inklusive samtliga 
pensionsåtaganden uppgick 31 augusti till4,7%, 
vilket innebär en relativt oförändrad nivå jämfört 
med samma tidpunkt förra året. Vid årssldftet var 
sanuna soliditetsmått 5,0%. Att soliditeten 
inklusive pensionsåtagandet inte förstilmas lika 
mycket som solileten enligt balansräkningen 
fårklaras av att ansvarsftirbindelsen för pensioner 
har minskat till toljcl av utbetalningar. 

Slmldsättning 

Per31 au~ 2012 2013 2014 1 2015 

L~ neskuld, mkr 105,0 105,0 145,0 200,0 

Genoms n vägd r ä n ta,% 3,24 3,09 2,70 1,84 

Anta i kreditgivare 1 1 1 

Nyupplåning för att finansiera hittills genomförda 
investeringar har skett med 30 mkr under 
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bokslutspel"ioden. Kommunens lånesh.l!lcl uppgår 
därmed till 200 mkr per den 31 augusti, vilket 
motsvarar eu ökning med 55 mkr jämfört med 
samma tidpunkt förra året. 

A v lånepmtfdljens 200 mkr har 160 mkr (eller 
80%) fast ränta med olika löptid 0-8 år, medan 40 
mkr (eller 20%) har rörlig ränta. Genomsnittlig 
vägd ränta var 31 augusti 1,84%, vilket är betydligt 
lägre än vid motsvarande tidpunkt torra året då 
genomsnittsräntan var 2, 70%. Samtliga lån i 
läncporlföUen är placerade l10s Kommuninvest AB. 

Risk och kontroll 

Kassaflöde och lii<Viditet 

Per 31 aug 

Likvida medel, mkr 

Kassalikviditet% exkl s e m 

2012 2013 2014 2015 

66,0 103,1 60,3 39,5 

116 123 70 66 

Periodens kassaflöde uppgick till +0,8 mkr, vilket i 
första hand förklaras av nyupplåningen samt 
minsirning av kortfi·istiga forch·ingar i bötjan av 
året. Kassaflödet innehåller som tidigare nämnts 
nyupplåning på 30 mla·. 

De likvida medlen uppgick per 31 augusti till 39,5 
mla- (60,3 mla-), varav 15,4 mkr (23,9) mkr utgör 
skuld till kommunens koncernbolag avseende del i 
koncernl<anto. 

Kassalikviditeten uppgick den 31 augusti till 64%, 
vilket innebtlr en minsirning från 70% vid 
motsvarande tidpunkt förra året. Vid årsskiftet 
uppgick kassalikviditeten till 71%. 

Pensionsförplil<telser 

Per 31 aug. Mkr. 2012 2013 2014 20151 

Penslonsavsättning i BR 3,2 2,7 5,1 7,1 
Ansvarsförbindelse tidigare 
penslonssystem (före 1998) 318,7 334,4 324,1 314,9 
Summa 321,9 337,1 329,2 322,0 

De totala pensionsåtagandena uppgick den 31 
augusti till 322 mkr, vilket är ca 7 mkr Htgre än vid 
motsvarande tidpunkt förra året. Minsimingen beror 
pfi utbetalningar av pensioner uneler perioden. Vid 
årsskiftet uppgick de totala pensionsåtagandena till 
328,0 mkr. 
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Borgensåtaganden och optionsavtal 

Per 31 aug. Mkr. 2012 2013 2014 2015 

Borgensoltagande n 
Egna bolag ochstiftelser 522,7 553,5 550,2 5 46,1 

Föreningar 5,6 7,6 6,5 2,9 

Egna hem 0,3 0,2 0,2 0,2 

Summa 528,6 561,3 556,9 549,2 

Avtal orn hyresoption 4,2 3,4 

Kommunens totala borgensåtaganden bar per den 
31 augusti minskat med ca 8 mkr jämfört med 
sanuna ticlpunl<t fåna året, varav ca 6 mkr till följd 
av låntagarnas amorteringar och ca 2 mkr till följd 
av infriad borgen får Tingvalla Travsällslcap. 

Budgetföljsamhet (prognos) 

mkr 2012 2013 2014 2015 

Budgeterat resultat 6,8 5,9 8,6 5,1 
Avvikelse mot budget: 

Kommunstyrelsen centr medel 3,6 8,3 4,4 5,1 

Kommunstyrelsen (KLF) 1,6 1,9 1,9 0,4 

Sa rnhä lisbyggnadsnämnd -1,6 -1,5 1,0 0,0 

Kultur-och fritidsnämnd 0,1 0,1 0,5 

Barn-och utbildningsnämnd 4,2 2,7 0,6 -2,3 

Socialnämnd -11,8 -14,8 -12,5 -16,3 

laxefinansierad verksamhet ·0,4 ·0,4 2,0 0,0 

skattelntäkter ·2,3 2,1 ·2,0 ·2,1 

Flnansnetto 1,6 1,7 2,8 3,9 

Finansieringoch övrigt 10,7 0,1 ·3,4 -7,6 

Summa årets resultat 12,5 6,1 3,9 -13,8 

Resultatprognosen för helåret 2015 uppgår till-13,8 
mkr. Som n1imnts tidigare limehåller prognosen 
dels engångskostnader för konstaterad fårlust i 
Tingvalla Travsiillsl<aps leorueurs med 8 mkr och 
dels engångsintäkter fi·ån AF A och 
RFSS/Länstraflken med lmappt 11 ml<r i 
prognosen. Prognosen för det underliggande 
resultatet (löpande verksamhet) uppgår således till 
-16,5 mkr. 

Budgeterat resultat får 2015 uppgår till +5, l mkr 
efter tilläggsbudgetering av bl a ny skalleprognos i 
KB! i mars månad. Denupprättade prognosen för 
helåret 2015 innebär således en total budget
avvikelse om -18,9 mkr. 1\. vvikelserna bestär i 
huvudsak av: 

o Nämnderna -18,2 mkr 
o skatteintäkter -2, l mkr 
o Centrala budgetmedel och finansiering 

+1,4 mkr (varav AF/\ +6 mkr, pensioner 
-4 mkr och fårlust konkurs Tingvalla 
Travsällskap -8 mkr) 

Summan av nämndernas prognoser visar ett 
unelerskott mot budgeten på ca -18 mkr, vilket 
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inqebär en försäilli'ing med ca -4 mkr seelan 
prognosen i förra delårsrapporten i våras. 

Socialnänmdens prognos för 2015 visar ett 
underskott mot budgeten på hela -16,3 mkr, vilket 
är en fårstimring med ca -4 mla· sedan våras. Det är 
fi·amförallt inom individ- och familjeomsorgen som 
kostnaderna har ökat seelan i våras. 12014 års 
bokslut uppgick socialnämnelens underskott mot 
budgeten till ca -12,5 mlo'. Nänmdens verksamhet 
har redovisat unelerskott mot budgeten sedan 2008, 
varav underskott överstigande J O mlU' sedan 2012. 

Även Bcml- och utbilclningsnämmlens prognos för 
2015 visar underskott mot budgeten, dock i 
betydligt lägre omfattning. Nämndens prognos har 
försämrats fi'ån- J ,3 mkr i våras till -2,3 mkr i denna 
delårsrapport. 

skatteprognosen är -2,1 mkr lägre än budget, 
medan prognosen för centrala budgetmedel och 
finansiering uppvisar ett överskott mot budgeten på 
ca+ 1,4 mh. Positiva avvikelser redovisas bl a för 
AF A -pengar ( +6 mkr), återfört eget kapital fl'i\n 
Regionförbundet och Länstrafiken (ca +l mkr) samt 
lägre räntekostnader till följd av dels den låga 
räntenivån oeh dels aktiverad ränta under byggtiden 
av Kvarteret Örnen (+3,9 mkr). Negativa avvikelser 
redovisas bl a får pensionskostnader (-4 mkr) och 
nettoförlust i Tit1gvalla Travsällskaps konkms ( -8 
mkr). 

För mer analys och detaljer avseende 
budge({öljsamheten hänvisas till delårsrapportens 
nämndsberättelser samt dr(flsredovisningen. 

Prognossäl<erhet 

mkr 

Prognos helårsresultat, april 
Prognos helårsresultat, aug 
Slutlig utfallresultat 

2012 2013 2014 2015 

2,5 9,0 2, 2 0,8 

10,0 8,0 3,9 ·13,8 
12,5 6,1 3,!) 

Uppföljning av prognossäkerheten kan görasförst i 
årsbokslutet. 

Finansiella målsättningar 

I november månad 2013 fastställde konunun
fullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hus
hållning. Riktlinjerna innehåller långsiktiga 
finansiella mål som ska leda till god ekonomisk 
lmshållning i Tingsryds kommun och vara styrande 
vid beslut om budget och andra ärenden av 
ekonomisk betydelse. De finansiella målen är: 

l. Arets resultat ska långsiktigt uppgå ti Il 
minst 2% av skatteinUikter och ugämning. 
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2. Investeringsnivån ska anpassas till 
utrymmet för egenfinansiering samt ge 
utrymme tör amortering av Jäneskulclen. 

3. Låneslculden ska minska genom planerade 
ärliga amorteringar. 

Nedan följer en avställUling av målen för 
bokslutsperioden respektive helårsprognosen: 

2014 2015 

Resultat% av sl<atter outjämn 
Fastställt mål 2,0% 2,0% 

Utfall januari-augusti 0,3% -2,2%, 

Uppfylltja nu a rl-augusti Nej Nej 
Utfall helår 0,6% -2,1% 

Uppfyllt helår Nej Nej 

Självfinansiering investeringar, % 
Fastställt mål 100% 100% 

U tia Il ja nu a ri-a ugus tf 23% 18% 

Uppfyllt januari-a ugustl Nej Nej 
Utfall helår 2G% 27% 

Uppfyllt helår Nej Nej 

Minsl:nlng av lånesiUIId, ml<r 
Fasts tällt mål <0 <0 

Utfall ja nu a rl-augustl 40 30 

Uppfyllt janarl-augusti Nej NeJ 
Utfall helår 65 50 

Uppfyllt helår Nej Nej 

Som framgår av tabellen uppfylls inga av målen 
varken i resultatet för de åtta första månderna eller i 
prognosen för l1elåret. Det ·!can således konstateras 
alt vägen till en långsiktigt hållbar ekonomi och god 
ekonomisk hushållning enligt kommunallagen för 
närvarande är lång. 

Koncernföretagen 

Koncernföretagen redovisar följande resultat (före 
bokslutsdispositioner) för bokslutsperioden samt 
prognos för helåret 2015: 

mkr 

Resulla t f bokslulsdlsp, jan -o ug 

Tingsryd s Energi AB 
Tingsryds U tv o Fastighets AB 
Tingsrydsbostäder AB 
stiftelsen Tingsrydsbostäder 
Tingsryds Industristiftelse 
nngsryds Kommunföretag AB 

Ilestillat prognos, /re/år 2015 

Tlngsryds Energi AB 
Tingsryds Utvo Fastighets AB 
Tingsrydsbostäder AB 
stiftelsen nnnsrydsbostädor 
Tlngsryds lndustristiftel5e 
Tingsryds Kommunföretag AB 

2012 2013 2014 2015 

-0,3 1,6 0,8 2,7 

0,3 3,4 1,2 -1,8 

0,3 1,0 0,5 0,7 

2,3 1,6 4,3 4,0 

0,7 -0,6 0,5 0,4 

0,0 0,1 -0,1 O, l 

3,8 

0,& 

1,2 

4,4 

0,6 
0,0 
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Som fimngår i tabellen redovisar Tufab ett negativt 
resultat för årets första åtta månader, medan övriga 
företag ltppvisar positiva resultat. I prognosen för 
helåret visar dock Tufab ett plusresultat på +0,6 
Jrtkr. Ä ven övriga företag prognostisera r positiva 
resultat för helåret. 

Som en följd av övergången till s.k. lO-redovisning 
kommer marknadsv!irclering av företagens 
anläggningstillgångar att genomföras/slutföras 
uneler 2015. Värderingen kan konm1a att innebära 
att nedsla-ivningsbehov uppstår, vilket i så fall 
slrulle påverka resultaten 11egativt. 

Sammanfattning 

Sauuuautugt:l kun kunstult:ras att dt:lårsrappmten 
bekrilftar att marginalerna i kommunens ekonomi 
bar fortsatt att krympa och att resultatnivån nu 
passerat ner uneler kommunallagens balanslera v, 
som inte uppfylls i varken delårsresultat eller 
helårsprognos. Trots engångsintäkter på drygt 1 O 
mlu- visar prognosen ett minusresultat på ca -14 
mla-. Det underliggande resultatet, d v s utan stöne 
engångintiikter och engångskostnader, uppgår i 
prognosen till ca -16,5 mkr. 

Elt negativt balanskravsresultat innebär att 
fullmiiktige enligt kommunallagenmåste anta en 
åtg!irdsplan som anger hur det negativa resultatet 
ska återst!illas. Detta görs efter ställningstagande till 
balanskravsuh·edningeu i årsredovisningen. 

I kommunstyrelsens fastställda ekonomiska 
arbetsramar för 2016 har budgetmedel fördelats ut 
tillnämnderna för att till huvudsaklig del t!icka 
befmtliga budgetunderskott i respektive nämnd. 
Detta baseras dock på prognoserna från i våras och 
täckning saknas sannolikt för de senaste 
månadernas kostnadsölmingar om dessa består till 
nästa år. Resultatet för 2016 enligt arbetsramarna 
uppgår till-6,5 mkr. EO:er justering av bl a 
skatteprognosen har utgångsläget förbättrats till ca 
-2,6 mkr inför den politiska hauteringen i oktober 
månad. Sålecles behövs budgetbeslut om 
nettokoshwdsminskningar på minst 2,6 mkr för att 
uppnå balanskravet i budgeten för 2016 och 
ytterligare sådana om !i ven viss marginal ska skapas 
i resultatriikningen som ett steg mot uppfyllande av 
de långsiktiga finansiella målen för god ekonomisk 
hushål~1ing. Möjliga åtgärder fOr minskade 
nettokostnader har presenteras inom ramen för 
Hållbar ekonomi, för vilka politiska 
ställningslaganelen kommer alt göras dels i samband 
med beslut om budget 2016 och dels inför budget 
2017. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att 
kommunens ekonomi befinner sig i skarpt läge och 
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att vägen till att uppfylla fullmäktiges mål om en 
långsiktigt hållbar ekonomi för närvarande är lång. 
D~Jårsntpporten visar att marginalerna i 
komrotmens ekonomi har krympt ytterligare och 
trots relativt stora engångsintäkter visar prognosen 
att balanskravet inte kommer att uppnås för 2015. 
Ur detta perspektiv kan vikten av återhållsamhet, 
ökad budgetföljsamhet samt arbetet med Hållbar 
ekonomi inte nog betonas. I och med uppdraget och 
det f01isatta arbetet i frågan finns förutsättnjngar får 
att inom några år nå en långsiktigt hå!Jbar ekonomi 
och verksamhet. Det är av stor vilct att arbetet även 
fortsättningsvis bedrivs utifrånlångsiktiga 
perspektiv och helhetsperspektiv på kommun
koncernens ekonomi och verksamhet. Den aktuella 
ekonomiska situationen iJUJebär dock all åtgärder 
måste vidtas även i ett kortsilctigt perspektiv. 

Tingsryd 2015-10-05 

Daniel Gustafsson 
Elconomichef 

6 9



RESUL TATRÄKNING KOMMUNEN (tkr) 
Jan-Aug Jan-Aug Arsbudget 

2015 2014 2015 % 
Verl<samhetens intäkter 121 963 111 957 176 746 69,0% 
Verksamhetens kostnader -544 803 -526 095 -789"156 69,0% 
Avskrivningar -20 316 -18 484 -33 594 60,5% 
Verksamhetens nettokostnader ·443 156 -432 622 -646 004 68,6% 

skatteintäkter 300958 296 885 453 140 66,4% 
Generella statsbidrag och utjämning 133 854 136 880 202 058 66,2% 
Finansiella intäkter 1 466 1 794 2 700 54,3% 
Finansiella kostnader -809 -1 674 ·6 794 11,9% 
Resultat före extraordinära poster ·1 687 1263 5100 

Jämförelsestörande poster: 
Aterbetalda sjukförsäkringspremier AFA 5 967 o o 
Nedskrivning osäl<er fordran Tingsryds Travsällskap -B 000 o o 

Perlodens resultat .g 720 1 263 5100 

SSAFLÖDESANAL YS KOMMUNEN (tkr) 
Jan·Aug Jan-Aug Arsbudget 

2015 2014 201!5 
Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster -9 720 1 263 5100 

Justeringar för poster som inte ingår i l<assaflödet 1109 -260 

Avskrivningar 20 316 18 484 33 594 

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar -336 200 o 

Kassaflöde från den löpande verltsamheten 

före förändringar av rllrelsekapttal 1•1 369 19 687 38 694 

Kassaf/IJde från förändringar i rörefse/capita/ 

16pande ver/csamhet 
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar 10 696 12 831 o 
Ökning/minskning av kortfrisliga skulder -1 771 ·4 675 -5 000 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 20 294 27 843 33 694 

Investeringsverksamheten 

Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar -60 076 -85 287 ·79 548 

Förvärv av al<tier och andelar -2 o o 
Erhållna investeringsbidrag o o o 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 336 916 o 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -59 742 ·84 371 ·79 548 

Finansieringsverksamheten 

Minskningfölming av långfristiga fordringar 10 202 304 o 
Öl<ning/minsl<ning av långfristiga fåneskulder 30000 40000 50 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 40202 40 304 50 000 

PERIODENS KASSAFLÖDE 754 ·16 224 4146 

Likvida medel vid årets början 38 729 76475 38 729 

Likvida medel vid perlodens slut 39 483 60 251 42 875 

Specifilcallon: 

varav skuld 1111 koncernföretag (koncernkonto) 15 387 23 868 

varav kommunens egna medel 24 096 36 383 
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BALANSRÄKNING KOMMUNEN (tkr) 

2015-08-31 2014·08-31 2014·12·31 
TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Materiella an/i:Jggningsllllgångar 
Mari<, byggnader och tekniska anläggningar 548 509 449 828 563 052 
Maskiner och inventarier 37182 18 336 40 027 
Pågående arbeten 57147 85 287 o 
Summa materiella anläggningstillgångar 642 838 553 451 603 079 

Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier och andelar 4066 4 064 4 064 
Långfristiga fordringar 3 865 14 209 14 067 
Summa finansiella anUlggningsti/lgångar 7 931 18273 18 131 
Summa anläggningstillgångar 650 769 571 724 621 210 

Omsättningstillgångar 
Fordringar 70790 56695 81 486 
Kassa och banl< 39483 60 251 38 729 
Summa omsättningstillgångar 110 273 116 946 120 215 

SUMMA TILLGÅNGAR 761 042 688 670 741 425 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 

Eget kapital 
Ingående balans 360 041 356183 356 183 
Periodens resultat .g 720 1 263 3 858 
Summa eget kapital 350 321 357 446 360 041 

Avsättningar 
Avsättningar till pensioner 7128 5138 5 062 
Avsättning fond Elsamålatippen 12 584 13 038 13 038 

Summa avsättningar 19 712 18 176 18 100 

SI(Uider 
Långfristiga si<Uider 224 063 146 361 194 567 
Kortfristiga skulder 166 946 166 687 168 717 

Summa skulder 391 009 313 048 363 284 

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR O SKULDER 761 042 688 670 741 425 

Ansvarsförbindelser 

Ansvarsförbindelse pensioner 314 902 324 105 322 872 
Ansvarsförbindelse leasingavtal 5 851 7 489 8 297 

Borgensåtaganden inl<l statliga bostadslån 549 217 556 669 554 931 

Avtal om hyresoption 3 360 4200 3 920 

soliditet 46,0% 51,9% 48,6% 

t<assalilwidltet 66,1% 70,2% 71,3% 

Res i % av skatleinlä~ter o uljämnlng -2,2% 0,3% 

Solldltet lnl<l pensioner 4,7% 4,8% 5,0% 
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DRIFTREDOVISNING 2015 (tkr) 
Budget 2015 
Fullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen centrala medel ·10 463 

Kommunledningsförvaltning -31 841 

Räddningstjänsten (medlemsbidrag RÖK) -13 964 

Summa kommunstyrelsen -56 268 

Nämnder 

Samhällsbyggnadsnämnd -36 225 
Kultur- och fritidsförvaltning -22 105 
Barn- och utbildningsnämnd -242 503 
Socialnämnd -269 009 
Summa nämnder -569 842 

Revision -818 
Jävsnämnd -76 

Taxafinansierad verksamhet 
VA-verksamhet o 
Renhållningsverksamhet o 
Resullatutjåmning taxefin. verksamhet o 
Summa verksamhet -627 004 

Övriga centrala poster 

Ks allmänna förfogandemedel -200 

Konsertlokal AM8/Wasasl<olan -2 500 

örnenpott - attraktivitet KS inkl medfin 88 -1 500 
örnenpott - Internhyra + flytt örnen SN -5 500 
örnenpott • ev kostnad skatteväxling -500 
örnenpott- KS förf centrala !T-system -1 370 
Ater Eget kapital RFSS (skatteväxllng) o 
Ater Eget kapital Länstrafiken (skatteväxling) o 
Aterbetalda sjukförsäkringspremier AFA 
Nedskrivning osäker fordran Travsällskapet 
Driftbidrag travsällskapet -916 
Utvecklingspott KSAU -300 
Lediga lokaler- centralt konto -500 
Löneökningar 2014 (12 mån) 2015 (9) -21 688 
Pensionsutbetalningar -12 500 
l<apitaii<Ostnader 40 121 
Internränta från VA 4 300 
Avskrivningar -30 387 
övriga centrala poster 

NETTOKOSTNAD -660 444 

Siretteintäkter 
Sl<atteintäkter, gs och utjämning 663 591 

Flnansnetto 

Finansiella intäkter 2 700 
Finansiella kostnader -3 550 
Summa finansnetto ·850 

SUMMA RESUI..TAT 2 297 

Resullall % av skatteintäkter, generella statsbldrag och utjämning 

• TB = tilläoosbeslut t ex utförrlelnino löneökningsmedel 

1<81 

8455 

8 455 

-400 
-246 

-350 
-996 

3 076 
2 395 

-5 471 

7459 

1 059 
2678 

11196 

-8 393 

o 

2803 
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r s• Arsbudget 
2015 

-2 008 

-11 864 -43 705 

-13 964 

-11 864 -59 677 

-1 363 -37 988 
22 351 o 

-21 715 -264 218 
-15 694 -285 053 
-16 421 ·587 259 

-6 -824 
-2 -78 

3076 
2 395 

-5 471 

-28 293 ·647 838 

184 -16 

736 -1 764 

281 -1 219 
4 375 -1125 

-500 
965 -405 

1 059 
2678 

o 
o 

-916 
166 -134 

-500 
21 586 -102 

-12 500 
6 451 46572 

4 300 
-3 207 -33 594 

3 244 -646 004 

655198 

270Q 
-3244 -6 794 
-3 244 -4 094 

o 5100 

0,8% 

Redov Prognos Prognos 
jan-aug % helår 2015 avvikelse 

-736 37% -1 318 690 

-29 548 68% -43 305 400 

-9 309 67% -13 964 o 
-39 593 66% -58 587 1 090 

-20 719 55% -37 988 o 
o o o 

-176 781 67% -266 518 "2 300 
-200 975 71% -301 353 -16 300 
-398 475 68% -605 859 -18 600 

-264 32% -824 o 
-37 47% -78 o 

3637 118% 3 076 o 
1148 48% 2 395 o 

-4 785 87% -5 471 o 
-438 369 68% -665 348 -17 510 

o 0% o 16 
-661 37% -992 772 

-3 0% -500 719 
o o 1125 
o o 500 
o o 405 
o 1 271 212 
o 3423 745 

5 967 5967 5 967 
-8 000 -8 000 -8 000 

-250 27% -250 666 
o 0% o 134 

-325 65% -488 12 
o 0% o 102 

-11 717 94% -16 500 -4 000 
28 016 60% 45572 -1 000 
1 779 41% 2 700 -1 600 

-20 316 60% -32 594 1 000 
-1 310 -977 -977 

-445 189 69% -666 716 -20 712 

434 812 66% 653 105 -2 093 

1 466 54% 2 000 -700 
-809 12% -2 209 4 585 
657 -16% -209 3 885 

a9 720 ·13 820 ·18 920 

-2,2% -2,1% 
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RNVESTERINGSREDOVBSNING 2015 (tkr) 

l< F Överf KB·I Arsbud g Redov Prognos Prognos 

2015 fr 2014 2015 2015 jan-aug 2015 awlkelse 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND 
Gatu-/parkavdelningen 
Trucl< 150 150 130 130 20 
Snöredskap (plog mm) 150 150 61 150 o 
Upprustning badplatser 200 200 190 200 o 
Trafil<säl<erhetsåtgärder 100 100 14 100 o 
Byte av trafil<slwltar efter hastighetsöversyn 650 50 700 o 700 o 
Arbetsredskap röjning,klippning mm 150 150 20 65 85 
l<ollektivtrafikåtgärder o o 81 81 -81 
Trafikåtgärder Torggatan 200 200 o 119 81 
Utbyte av transportbil 250 250 335 335 -85 
Summa Gatuavdelnlngen 1 850 50 o 1 900 831 1 880 20 

Fastighetsavdelningen 
Undercentral Dackeskolan 100 100 83 83 17 
l<öl< Väcl<elsångs skola 1137 1137 1 348 1348 -211 
l<ök l<orrö 1 205 1 205 43 60 1 145 
Tak brandstation Tingsryd 475 475 529 529 -54 
Tak brandstation Linneryd 119 119 82 85 34 
Ombyggn brandstation Rävsmåla 258 258 278 280 -22 
Äldreboende kv örnen 35200 17 017 52 217 52 924 52 217 o 
Summa Fastighetsavd. 35 300 20 211 o 55 511 55 288 54 602 909 
Summa Fast.avd. exki/<V. örnen 100 3194 o 3 294 2 364 2385 909 

Renhållning 
Ryds återvinningscentral 160 160 o 160 o 
Summa Renhållning 160 o o 160 o 160 o 

Vatten och Avlopp 
säkerhetsåtgärder vattenförsörjning 300 300 o 500 -200 
Vatten & avlopp Fridafors 313 313 256 275 38 
Kväverening reningsverk Tingsryd 527 527 471 1827 -1 300 
Förnyelse VA-verl< 6 300 6 300 332 500 5 800 
Pumpstationer 1 300 1300 269 1500 -200 
Fordon VA-avdelningen 400 400 o 400 o 
Förnyelse av ledningsn. 800 800 632 1 200 -400 
Summa Vatten och Avlopp 8 800 1140 o 9 940 1 960 6 202 3 738 

Summa SBN 46 110 21401 o 67 511 58 078 62844 4 667 
Summa SBN exkl kv. Örnen 10910 4 384 o 15 294 5154 10627 4 667 

BARN· O UTBILDNINGSNÄMND 
Förnyelse pedagogisk utrustning/inventarier 750 -150 600 96 600 o 
Lokalanpassning l<rol<odilens försl<ola 137 150 287 232 287 o 
Summa Barn och utbildning 750 137 o 887 328 887 o 

SOCIALNÄMND 
Vårdsängar 260 260 o 260 o 
Summa Socialnämnd 260 o o 260 o 260 o 
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INVESTERINGSREDOVISNING 2015 (tkr) 

KF Överf KB1 Arsbudg Redov Prognos Prognos 

2015 fr 2014 2015 2015 jan-aug 2015 avvikelse 

KOMMUNSTYRELSEN·KLF 
Kommunstyrelsens förfogande för investeringar 1 500 1 500 o o 1 500 
Byte ekonomisystem 1 500 1 500 394 1500 o 
Byte PA·/Lönesystem 500 500 185 500 o 
IT -plattform 100 100 o 100 o 
Lagringsutökning lT 200 200 o 200 o 
Brandvägg IT 150 150 o 150 o 
Förnyelse nätverk IT 600 600 20 600 o 
Inköp datorer IT 900 900 990 1100 -200 
Virtuell servarplattform o o 53 53 -53 
Bacl<up IT o o 30 30 -30 
Bevattningsanläggning Trojavalien Ryd 140 140 o 140 o 
Kommunstyrelsens förfogandemedel Idrotten 1 5 300 5 300 o o 5 300 
Summa KLF 10 750 o 140 10 890 1 671 4373 6 517 

TOTALT 57 870 21538 140 79 548 60 077 68 364 11184 

TOTALT, exkl kv. örnen 22670 4 521 140 27 331 7153 16147 11184 
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Finansredovisning l<ommunen ~ delår 2 2015 

Sammanställning 2015-01-01 2015-08-31 

liKVID 78 548 831 79 096 328 C:> 

lÅNESI<ULDER 170 000000 200 000 000 1t 

Likvid J< r SI<Uid!;!ortfölj 11er mot11art Kr 
Banksaldo Motparter Instrument Belopp 
TINGSRYDS KOMMUN 24096 328 K-INVEST Reverslån 200 000000 

Outnyttjade krediter 
SWEDBANI< 20 000 000 
NORDEA 35 000 000 

79 096 328 200 000000 

Borgensåtaganden 
Låntagare Belopp kr K-INVEST SWEDBANI< SHB CHECKKREDIT EKEN SPARBANK 
STIFTELSEN TINGSRYDSBOSTÄOER 260 075 000 221800 000 23 275 000 15 000000 

TU FAB 188 469 000 188 469 000 

TEAB 56 250000 53 250 000 3 000000 

TINGSRYOSBOSTÄDER AB 39 000000 39 000 000 

TINGSRYDS INOUSTRISTIFTELSE 28531000 18 531000 10000000 

TINGVALLA TP.AVSÄLLSKAP 

RÖK 1785 250 1785 250 

T AlF 665 000 665 000 
EK. FÖR· BOLHALLEN l TINGsRYD 1621000 1621000 

FOLKETS HUSI RYO 233 000 233 000 

TINGSRYDS SKYTTEFÖRENING 207 000 207 000 

RID· OCH KÖRKlUBB 142 000 142000 

BYAHUS/SPROTHALL l ÄlMEBODA 

576978 250 522 835 250 25 038000 o 28000000 1105000 
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Finansredovisning l<ommunen - delår 2 2015 
RISKHANTERINGEN 

l<apitalbindning 
30% .-----------------------------------------------

< 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 9-10 år 

-10% -'----------------------------------------------

Kapitalbindning <l år 1-2 år 2-3 år 3-4år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 

Mm: 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Min O% O% 0% 0% 0% 0% 0% 

l<ommunen 15% 25% 10% 13% O% 25% 0% 

Räntebindning 
60% ,-----------------------------------------------

50% +-----------------------------------------------
40% +-----~---------------------------------------

30%. +---~~~~~~~----------------~~----------

20% t-----~~~~----~~------~~~~~~~:-----
10% +---------~~------~~--~~----~~--~~----

0% +---------.--------.---3~--.---------.-~~---. 

<l år 

Räntebindning 

M ax 

Min 

l<ommunen 
Normal 

1-3 år 

<l år 1-3 år 

40% 30% 

20% 10% 

28% 35% 

30% 20% 

3-5 år 

3-5 år 

30% 

10% 

0% 

20% 

5-7 år 7-10 år 

5-7 år 7-10 år Snitt 

30% 20% 4,00 

10% 2,00 

25% 13% 3,02 

20% 10% 3,00 

13 

- Max 

- Min 

·- Kommunen 

7-8 år 8-9 år 9-10 år 
25% 25% 25% 

0% 0% 0% 

13% 0% 0% 

- Max 

- Min 

Kommunen 

- Normal 
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Finansredovisning l<ommunl<oncern - delår 2 2015 

Sammanställning 2015-01-01 2015-08-31 

liKVID 129 735 491 134 859135 -t 

LÅNESKULDER 710 009 588 724336537-t 

Lil<vid Kr Slwld~ortfölj ~er mot~art l< r 
Banksaldo Motparter Instrument Belopp 

TINGSRVDS KOMMUN 24096 328 K-INVEST Reverslån 697 835 250 

TINGSRVDS INDUSTRISTIFTELSE 13047 438 SWEDBANK Reverslån 23274 921 

TU FAB 3 071597 SHB Reverslån 3 226 366 

TEAB 11096 801 

TINGSRVDSBOSTÄDER AB 518 064 

STIFTELSEN TINGSRVDSBOSTÄDER 7 871487 

TIKAB 133410 

RÖK -7 975 990 

Outnyttjade krediter 
SWEDBANK 35 000 000 

NORDEA 48000 000 

134859135 724336537 

Situation över sl<uldsportföljen 

Låntagare Lån kr 1<-INVEST SWEDBANK SHB CHECKKREDIT Förfaller -15 

STIFTELSEN TINGSRYDSBOSTÄOER 248 301287 221800000 23 274921 3 226 366 15 000 000 15 000 000 

TU FAB 188469000 188469 000 

TINGSRYDS KOMMUN 200000000 200000000 55 000 000 

TEAB 53 250000 53 250 000 3 000 000 

TINGSRYOSBOSTÄOER AB 39000000 39 000 000 

TINGSRYOS INOUSTRISTIFTElSE 18 531000 18 531000 10 000 000 13 531000 

RÖK 4051917 1785 250 2 266 667 

751603204 722835 250 25 541588 3 226 366 83 000 000 28 531000 
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Finansredovisning l<ommunl<oncern - delår 2 2015 
RISI<HANTERINGEN 

l<apitalbindning 
60% .-----------------------------------------------------

40% +-----------------------------------------------------

0% -1------,------, 
< 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 9-10 år 

Kapitalbindning < 1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7år 7-8 år 

Kon cernen 14% 21% 17% 20% 18% 7% - 3% 

TK 15% 25% 10% 13% - 25% - 13% 

Bolagen 13% 20% 19% 23% 24% - - -

Räntebindning 

< 1 år 1-3 år 3-5 år 5-7 år 7-10 år 

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

Koncernen 22% 34% 34% 7% 3% 

Tf< 35% 24% 12% 29% -

Bnlngen 19% 33% 47% - -

15 

Koncernen 

--TK 

~Bolagen 

8-9 år 9-10 år 

- -
- -
- -

- Koncernen 

- TK 

- Bolagen 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Konmmnstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. KS har ansvar 
får: 

• den sammantagna verksamhetens utveckling och ekonomi 
• ledning och samordning av kommunkoncernen 
• samordning av arbete för att förverkliga kommunens vision 

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

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

• samordna mål styrning, utfonna styrande dokument, svara för rappmiering och 
information 

• driva kommunens övergripande utveckling mot en attraktiv och hållbar kommun. 

2 Omvärldsanalys 

Omvärldsläget domineras av flyktingsituationen i världen och Europa. Den ökade 
flyktingströnm1en har en stor påverkan även nationellt och på kommunal nivå. I den större 
omvärlden påverkar även det ekonomiska väddsläget vår kommunala verklighet. 

Från och med l januari 2015 har Regionförbundet och Landstinget slagits samman till Region 
Kronoberg. En ny regional utvecklingsstrategi (RUS) har antagits av Region Kronoberg och 
ger en bra grund för samverkan och samhandling med vår närmaste omvärld. 
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3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

"Utveckling, service och effektivitet i en attraktiv kommun" 

3.1.1 styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Senaste l<ammentar Mått 

Medborgare - Aktiv ledning och Medborgarundersökning Nöjd-Med borgar-
samordning av den genomförs under hösten. Målet Index, NMI 
lwmmunala organisationen uppfylldes delvis vid förra 

mätningen 2013. 

- l<valificerat stöd och Enkätundersökning är ännu ej O Nöjd-lntern-l<und-
väl fungerande intern genomförd. Målet uppfylldes vid Index (intern enkät mot 
service till den kommunala förra mätningen 2013. politiker och 
organisationen kommunorganisationen) 

- Hög tillgänglighet, god Medborgarundersökning Nöjd-Medborgar-Index 
information, gott genomförs under hösten. Målet (bemötande och 
bemötande uppfylldes delvis vid förra tillgänglighet), 

mätningen 2013. Medborgarundersökning 

- Dialog, demokrati och Medborgarundersökning Nöjd-Inflytande-Index 
delaktighet genomförs under hösten. Målet helhetsbedömning, 

uppnåddes ej i förra mätningen Medborgarundersökning 
2013 . 

Samhälle • Förbättra villkoren för l SKL:s insiktsmätning 2015 blev - Vad ger företagarna 
näringslivet och underlätta Tingsryds kommuns totalresultat för sammanfattande 
företagsetableringar. 63 poäng av 100 möjliga, vilket omdöme om 

Innebär en placering i nedre delen företagsklimatet i 
av kategorin Godkänt. kommunen (Insikt 2015) 
l Svenskt Näringslivs ranking för 

O Genomförandegrad av företagsklimatet för 2015 blev 
kommunens placering nr 208 av näringslivsprogrammet 
290 kommuner, vilket innebar en (årets handlingsplan) 
försämring med hela 80 platser. 

Svenskt Näringslivs 
ranl(ing av kommunerna 

- Verka för att ha god Medborgarundersökning O Nöjd-Region-Index, 
planberedskap och genomförs under hösten. Målet NR l, 
bostadsförsörjnin~ uppfylldes delvis vid förra Medborgarundersökning 

mätningen 2013. 2015 

- Verka för en bättre Inget mätbart mål. 

infrastruktur med fokus på 
bredband, vägar och 
kollektivtrafik 

- Verka för goda Inget mätbart mål. 

utbildningsmöjligheter och 
god kompetensförsörjning 

- Verka för ett rikt Inget mätbart mål. 

föreningsliv och 
kulturutbud 

- Verka för en ekologiskt Inget mätbart mål. 

och socialt hållbar 
kommun 
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Perspel<tiv Nämndsmål ~enaste l<omment11i· M.ått 

Ekonomi - Samordning/ledning av Inget av målen beräknas att • Resultat i % av 
planerings- och uppnås för 2015. skatteintäkter och 
uppföljningsprocessen för generella statsbidrag 
tillförlitlig redovisning och 

• Självfinansiering av rapportering 
investeringar 

• Minskning av 
fåneskulden 

- God kostnadskontroll Arsprognos för KLF +0,4 mkr O I<LF:s resultat med 
och hög prognossäkerhel jämfört med budget. nettokostnader inom 
Inom KLF budgetramen 

Medarbetare - Tingsryds kommun Medarbetarenkät genomförs ~ Hållbart 
sl<a vara en attraktiv vartannat år, nästa mätning 2016. medarbetarengagemang, 
arbetsplats med bra Målet uppfylldes vid förra HME (totalindex för hela 
anställningsförhållanden, mätningen 2014. kornmunorganisationen) 
engagerade medarbetare O Nöjd-Medarbetarindex och gott ledarskap 

(totalindex för hela 
kommunorganisationen) 

- I<LF ska vara en bra Medarbetarenkät genomförs Hållbart 
arbetsplats med vartannat år, nästa mätning 2016. Medarbetarengagemang, 
engagerade medarbetare Målet var delvis uppfyllt vid förra HME på KLF 
och gott ledarskap mätningen 2014. 

Nöjd Medarbetarindex 
KLF 

• Tingsryds kommun Den totala sjukfrånvaron i • sjukfrånvaro för hela 
ska ha en bra arbetsmiljö kommunorganisationen uppgick kommunorganisationen 
och frisk personal 6,9% för perioden januari till juli, 

vilket innebär en ökning från 6,1% 
för motsvarande period förra året . 

• KLF ska ha en bra Sjukfrånvaron för I<LF uppgick till Q Sjukfrånvaro för KLF 
arbetsmiljö och friska 2,5% för perioden januari-juli, 

medarbetare vilket innebär en minsl<ning från 
3,0% för motsvarande period förra 
året. 

Process - ständiga förbättringar Måluppfyllelse l<ammer att O Införande av 
och utveckling genom utvärderas i slutet av året. Arbete kommunövergripande 
processorienterad pågår enligt plan. verksamhetssystern 
verksamhet 

- Tjänstegarantierna ska Målet utvärderas i slutet av året. O Nämndernas 
finnas och uppfyllas måluppfyllelse gällande 

tjänstegarantier 

- God intern kontroll Målet utvärderas i slutet av året. O Kommunstyrelsens 
Arbete pågår enligt plan. samlade bedömning av Il< 

3.·1.2 Medborgare 

Arbetet för hög tillgänglighet, god information och gott bemötande hat fortsatt under året. 
Öppet hus i Medborgarkontoret/kommunhuset genomfördes 25 april med ca 150 besökare. Ett 
nyll koncept för medborgardialog har fastställts, varvid en första medborgardialog 
genomfördes i maj på tre orter i leonummen med temat hållbar ekonomi. Nästa 
medborgmdialog genomförs i oktober på tre andra orter. Utvärdering av medborgarkontoret 
har påbö1jal::; ol:h ::;lulför::; innan år::;::;ki[td. 
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3.1.3 Samhälle 

Arbete med översiktsplan pågår och arbete med bostadsftirsö1jningsplan har startats upp. 
Även framtagande av ny bredbandstrategi har påbörjats i samverkan med Teab och Wexnet. 

Samordnad distributionscentral får kommunens inkommande leveranser startades l april i 
samverkan med Ljungby, Alvesta och Växjö kommuner. 

Svenskt Näringslivs ranking för 2015 innebar försämrade omdömen för Tingstyds kommun. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid extrainsatt sammanträde diskuterat frågan och arbete 
med handlingsplan har påbötjats. 

3.1.4 Ekonomi 

Ledning och samordning i ekonomiperspektivet har under perioden dominerats av arbetet i 
uppdraget Hållbar ekonomi, som syftar till att nå en långsiktigt hållbar ekonomi. Sintrapport 
presenterades i februari och därefter har det pågått fördjupade utredningar som blir föremål 
för politiska sH!llningstagande successivt från och med hösten 2015. 

Årsprognosen fOr kommunledningsförvaltningen uppgår till +0,4 mkr jämfårt med budget. 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Arsprognos 
1-

Avvikelse 

Kommunchef 1 569 1165 1619 -50 

Kansliavdelning 7452 5 819 7802 -350 

Kansliavdelning kultur 9307 6 704 9 307 o o fritid 

Utvecl<lingsavdelning 4575 3 255 4575 o 
Ekonomiavdelning 5 702 3 681 5 702 o 
Personalavdelning 10 650 6 419 9650 1 000 

~----- ---·--· -· 

Informationsavdelning 4450 2505 4650 -200 

Totalt 43 705 29 548 43 305 400 

3.1.5 Medarbetare 

I medarbetarperspektivet kan konstateras att sjukfrånvaron ökar sett till hela 
konununorganisationen. En annan viktig tendens att notera inom medarbetsperspektivet är att 
rekryteringsproblematiken blir allt tydligare inom vissa yrkeskategorier. sjukfrånvaro och 
rekrytering bör således vara prioriterade frågor framöver. 

Reviderad lönepolicy samt policy får gåvor och minnesgåvor antogs av fullmäktige i våras. 
Upphandling av företagshälsovärd har genomforts i samverkan med Uppvidinge och Lessebo 
kommun. 

3.1.6 Process 

Arbetet med Hållbar ekonomi itmehåller ett antal områden som rör översyn av 
arbetsprocesser, ansvarsfördelning med mera. Bland annat fårdigställs förslag till ny 
ägarpolicy, bolagsordningar och ägardirektiv under hösten med planerat politiskt 
ställningstagande före årsskiftet. Förslag tilllokalförsöljningsstrategi har arbetats fi:am och 
behandlas politiskt tmder hösten. 

En ny inlcöps~ och upphandlingspolicy antogs av fullmäktige i juni och arbete med 
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implementering av policyn och tillhörande riktlinjer genomfors under hösten. 

Arbete med införande av nytt ekonomisystem samt nytt P A/lönesystem har fortgått under 
perioden och intensifieras ytterligare under hösten och vintern. Driftstmt sker l januari 
respektive l mars nästa år. Arbetet med nytt ätendehanteringssystem har påbötjats genom en 
förstudie. 

4 Sammanfattning 

På en kommunövergripande nivå syns en allmän tendens om stora utmaningar inom flera av 
perspektiven i vår styrmodelL Vikten av arbetet med hållbar ekonomi kan i detta sammanhang 
inte nog betonas, då en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi utgör grunden for fortsatt 
handlingsutrymme i det pågående och framtida utvecklingsarbetet. strategiska frågor som 
framöver bör vara i fokus i det kommunövergripande perspektivet är bland annat service 
gentemot näringsliv och medborgare, bostäder, integration och rekrytering. 

5 Framtid 

För resterande fyra månader av året ligger förvaltningens fokus bl. a. på följande frågor: 

I oktober månad sker politiskt ställningstagande i fullmäktige till budget 2016 samt den forsta 
delen av möjliga åtgärder i utredningen Hållbar ekonomi. Resterande utredningar ska 
fårdigställas dels till årsskiftet och dels i februari 2016. För dessa delar förväntas slutligt 
politiskt ställningstagande senast i samband med beslut om budget 2017. 

Integrationsverksamheten permanentas fi:ån l januari 2016. 

Arbete med handlingsplan för näringslivsverksamheten har påbötjats utifrån de sjunkande 
resultaten i Svenslet Näringslivs ranking. 

Intensivt arbete med förberedelse av införandet av nya administrativa system för ekonomi 
respektive lön och personaladministration. 
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Tingsryds 
kommun 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 4 ( 42) 

2015-09-22 Bilaga 2 

Justerare 

c( 
.... _) 

SAMHÅLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

§ 137 Dm: 2015 0470 200 

Delårsbokslut 2 2015 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

l. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner delårsbokslut 2 2015. 

Närvarande avdelningschefer 

StädchefLars-Gunnar Starck, renhållningschef Annika Johansson, stabschef 
Jan-Olof Johansson och bygg- och miljöchef Anette Andersson. 

Besl(;rivning av ärendet 

Åtta månader av verksamhetsåret 2015 har nu gått och det är dags för årets 
andra delårsrapport. 

Förvaltningens skattefinansierade verksamheter redovisar ett utfall på 20,7 
mkr vilketmotsvarar 54% av budgeterade medel (1'iktpunkt 66,7%). 

De taxefinansierade verksamheterna redovisar ett utfall på totalt 4, 7 
mkr, varav renhållningsverksamheten 1,1 mkr och VA-verksamheten 
3,6 mkr. I resultatet ingår överflyttade medel från 2014 om 5,4 mkr. 

Beslutsundedag avseende delårsbokslut 2 i form av Stratsys
rapporter har skickats till samhälls byggnadsnämnden. 

Ingen begäran om medel görs i KB 3. 

MBL-inf01mation (§ 19) har genomforts 2015-09-21. 

Utdragsbestyrl<ande 
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Tiru!sryds 
kommun 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (42) 

2015-09-22 

Justerare 

CHI{ les 

137 forts 

Beslutsunderlag 

Slcrivelse fl'ån SamhällsbyggnadschefJonas Weidenmark, 2015-09-18 
Delårsbokslut 2 2015 

Beslutet sidekas till 

Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 

l # rdtagsbestyrkande 
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Delårsrapport 2 2015 

SBN - s kattefinansierad verksamhet 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

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

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

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

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

2 Omvärldsanalys 

En mild vinter i bö1jan av året hjälper upp resultatet då kostnademu för vinterväghållning och 
uppvärmning blir lägre. Ser vi längre framöver skjutel' vi kontinuerligt en underhållsskuld 
fi·amför oss som kommer att öka behovet av underhåll över de normala nivåerna som finns for 
underhåll. 

Örnens fårdigställande ändrar fOrutsättningarna för flera verksamheter som kost, städ och 
fastighetsförvaltning. Ö men har tagit stmt anspråk på resurser under processen att slutföra 
projektet. Resurserna för att planera långsiktigt bl. a när det gäller underhållsplaner, strategier 
för lokaler osv har varit begränsade. Nu finns fOrutsättningar att bötja arbeta med dessa 
fi·ågor. 
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Verksamhetens mål och utveckling 

2.1 Vision 

2.1.1 styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Senaste l<ommentar Mått 

Medborgare Välfungerande l övrigt har en mild vinter en - Måluppfyllelse tillsyns-
infrastruktur positiv effekt på behovet av och kontrollplanen 

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 
ackumulerade underhållsbehovet 
gör att större insatser behövs för 
att komma upp i en normal 
stcmc..lard på våra vägar. 

En inventering av 
underhållsbehovet på gator har 
gjorts som visar att 33% av 
gatorna är på en nivå som kräver 
akut underhåll. 2007 och 2008 
gjordes motsvaranade 
undersökning och då var 
motsvarande siffra ca 10%. 

överskott som skapas av milda 
vintrar läggs till stor del på 
enskilda vägar. 

Korrel<t Ett ärende har ändrats i högre - Antal överklagade 
myndighetsutövning instans. Måttet bör dock tas bort ärenden som ändrats i 

då möjligheten att överklaga skall högre instans 
ses som ett säkerställande av 
korrekt myndighetsutövning. 

Hållbara En ljänstegaranti har översl<ridits. - Andeluppfyllda 
tjänstegarantier Ingen ersättning begärdes dock. ljänstegarantier, % 

- Antal tjänstegarantier 

(; Effektiv och lwrt För en effektiv ärendehantering - Antal godkända mått 
ärendehandläggning behövs en översyn av avseende arbetsdagar för 

verksamheten. From augusti har behandling av ärenden till 
förvaltningen en projektanställd Bygg och miljö 
verksamhetsutvecklare. Projektet 
är tidberäknat till mellan 6 
månader och ett år. 

Nöjda kunder Inom de skattefinansierade - Antal godkända mått 
verksamheterna utförs avseende nöjda matgäster 
kundnöjdhetsmätningar än så och kunder inom kosten 
länge enbart för kosten. Dess 
undersökningar kornmer att 
utföras under höst och vinter. 

O 30 skall tillämpas i Dialog sker löpande med våra 

processer medborgare. Under året har 
förvaltningen deltagit i 30-
aktiviteter avseende 
översiktsplanen och planen för 
Mårdslyckeornrådet. 
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Perspektiv Nämndsmål Senaste lwmmentar Mått 

Samhälle tJ Sl<apa god plan och Tingsryds kornmun har en bra 

marl<beredskap för markberedskap avseende 

utveckling av näringslivet industrimark. 

Arbetet med en 
bostadsförsörjningsplan har 
påbörjats. 

Sedan augusti har bemanningen 
på mark och exploateringssidan 
ökat då ordinarie personal delvis 
är tillbaka från föräldraledighet. 

O Industrimark sl<all Industrimark finns i var 

finnas i varje kommundel kommundel. l Linneryd är dock 
området begränsat. 

Skapa god plan- och Förvaltningen deltar aktivt i • Antal antagna planer 
markberedskap avseende arbetet med översiktsplanen. som stödjer byggnation av 
byggnation av bostäder i Ansvaret för framtagande av bostäder i attraktivtläge 
attraktivt läge bostadsförsörjningsplanen ligger 

på förvaltningen. 

• Driva projekt som Ansökan till LIFE-projektet O Antal genomförda 
förbättrar infrastrukturen avseende Sjögull har slutförts och projekt som lett till 
och/eller ökar skickats till Havs- och förbättrad infrastruktur 
attraktiviteten vattenmyndigheten. och/eller ökad attraktivitet 

Skapa goda miljöer Förvaltningen samverkar aktivt 

och lokaler för kultur och med KLF för att upprätta nya 

föreningsliv rutiner då fritidfunktionen är flyttad 
till KLF. 

Hållbarhet skall Inom kost har KRAV-målet • Andelen ekologiska 
beaktas vid inköp, drift och uppnåtts och ett arbete med att livsmedel 
hantering av resurser i minska matsvinn är påbörjat. 

verksamheten - Minskning av matsvinn 

Ekonomi Budget i balans Förvaltningens skattefinansierade - Budgetavvikelse inom 
verksamheter redovisar ett utfall skattefinansierad 
motsvarande 54 procent (20,7 verksamhet, mkr 
mkr) av budgeterade medel, 
riktpunl<len är 66,7 procent. - Prognosavvikelse 
Prognosen efter andra delåret inom skattefinansierad 
visar på att budget kommer att verksamhet, % 
kunna hållas, vilket är en 
förändring från tidigare 
prognosliserat underskott. Detta 
är till följd av åtgärder utifrån 
Hållbar ekonomi. Ny taxa har 
införts inom bygg- och 
miljöavdelningen från och med 1 
januari. Tidigare pensionering har 
gjort att städavdelningen kunnat 
realisera besparingar som varit 
planerade under 2016. Atgärder 
har och kommer att vidtas för en 
effektivare organisation i enighet 
med Hållbar ekonomi. Ett fortsatt 
målmedvetet arbete samt en 
allmän återhållsamhet av samtliga 
avdelningar är en förutsättning för 
en ekonomi i balans vid årets slut. 

Trots en förbättrad prognos utför 
förvaltningen inte sina uppdrag. 
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Perspektiv Nämndsmål Senaste lwmmentar Mått 

Medarbetare • Utbildad och Avstämningen för 

kompetensutvecl<lad utbildningsbehov är inte klar. 

personal 

God hälsa Sjuktalet för perioden är 5,5%. ( sjukfrånvaro, % 
Det är under målnivån men det är 
oroväckande då det är en ökning 
från tidigare år. 

Process O Korrekta Efter diskussioner ser inte - Antal extraärenden i 
beslutsunderlag nämnden del som ett problem nämnden 

med extraärenden då detta 
samtidigt ger en möjlighet till - Antal beslutsunderlag 
snabb service för medborgarna. som lämnas till nämnden 

vid "sillancle bord" 

ICl Optimalt Förutsättningarna för ett optimalt - Andelledig/outhyrd 
lokalutnyttjande lokalutnyttjande är en lokalyta 

lokalförsörjningsplan som håller 
på att utarbetas med hjälp av 
KLF. 

Ökad samverkan Diskussioner förs för ökat O Antal 
samarbete. Bland annat inom samverkansprojekt 
BoM samt inom renhållningen. 

t® Effektiva driftprocesser Projektet med en korttidanställd - Delårsrapport med 
verksamhetsutvecklare är hjälp av Siratsys 
påbörjat. 

- Effektiv städning 

God internkontroll Mål för internkontroll har - Bedömning av 
fastställts under inledningen av internkontrollarbete 
året. Förvaltningens interna 
kontroll genomförs under hösten. 

2.1.2 Medborgare 

Förvaltningens huvuduppdrag gentemot våra medborgare är en god infrastruktur och en riktig 
myndighetsutövning. 

En mild vinter har hjälpt till att finansiera ytterligare åtgärder för att ge bra standard på 
enskilda vägar. Underhållsåtgärder har också planerats för vissa gator i centrala Tingsryd. 
Dessa åtgärder är dock långt itl·ån behovet. 

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

2.1.3 Samhälle 

Förvaltningen deltar aktivt i arbetet med kommunens översiktsplan som skall vara ett 
underlag för framtida fördjupade översikts- och detaljplaner. 

Förvaltningen har också deltagit mycket aktivt i arbetet med att göra en så kallad LIFE
ansökan för bekämpning av Sjögull. 
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2.1.4 Ekonomi 

Förvaltningen arbetar övergripande med alt sänka verksamheternas kostnader. Tidigarelagtia 
pensioneringar har gjort att städavdelningen kunnat realisera besparingar som vmit planerade 
under 2016. Fastighetsförvaltningens situation är fo11satt ansträngd och enbart akut 
fastighetsunderhåll utförs. Åtgärden räcker inte för att verksamheten ska hålla sin budget för 
året. Budgeterat medel för vinterväghållning har omfördelats för att täcka delar av 
fastighetsavdelningens totala underskott men dessa kanuner enbart delvis att kunna täcka för 
underskottet. Till följd av bygg- och miljöavdelningens förhöjda taxa är prognosen att 
avdelningen kotmner att visa ett positivt resultat om 1,053 mkr i förhållande till budget. På 
grund av fastighetsförvaltningens svaga situation är dock den totala prognosen för 
förvaltningen att budgeten kommer att hållas. Prognosen är emellertid osäker då flera av 
förvaltningens verksamheter påverkas av vädret. 

Verl{samhet/Konto Budget Utrall perioden Arsprognos Avvikelse 

stabsavdelningen 8 570 4 911 8 570 o 
Gatuavdelningen 8 645 3 415 8 645 o 
Parkavdelningen 4075 2595 4075 o 
Bygg- och 3863 1 767 2 810 1 053 miljöavdelningen 

Fastighetsavdelningen 11 962 8 018 11 962 o 
Fastighetsförvaltning -555 -258 698 -1 253 (B&U) 

Kostavdelningen o 686 o o (B& U) 

städavdelningen o -444 -200 200 (B&U) 

Totalt 36 560 20 690 36 560 

2.1.5 Medarbetare 

Totala sjuktalet för perioden är 5,5% villcet är en ökningjärnföd med tidigare år. Då 
ökningen i korttidfrånvaro inte ökat i motsvarnade grad dras slutsatsen att ökningen gäller 
långtidssjukfrånvaron. Ytterligare analys kommer att göras för att klargör orsakerna till 
ökningen. 

Ett arbete har på bötjats för att inventera behovet av utbildning och kompetenshöjning inom 
förvaltningen. 

2.1.6 Process 

Förvaltningen har under en lång tid haft ambitionen att utveckla administrationen och 
±orbättra, snabba upp och höja levaliten på flöden och processer. Ambitionen har stått still då 
resurser inte funnits, d.v.s. ingen har kunnatjobba med frågorna. Under augusti har 
förvaltningen anställt en ekonom samtidigt har ordinarie ekonom övergått till en tjänst som 
verksamhetsutvecklare vid förvaltningen. Åtgärden skall ses som ett projekt som ska vara 
mellan ett halvt år till ett år. 

o 
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3 Sammanfattning 

Förvaltningens utmaning är att fä ekonomiperspektivet i balans och samtidigt uppnå kraven 
och målen inom de andra perspektiven. J realiteten kanuner det endast att vara möjligt om 
man genomför åtgärderna inom projektet Hållbar ekonomi. 

Den nya taxan för bygg och miljö genererar en ökad kostnadstäckning på ca en miljon under 
2015. Den tidigare taxan var till övervägande del skattefinansierad vilket inte är konelct och 
en av anledningarna till att dennya taxan infördes. Den genererade miljonen ska tillföras 
kuuununens resultat i enighet med Hållbar ekonomi. 

städverksamheten kanuner att generera ett prognosticerat överskott om 200 tkr till följd av 
tidigarelagda pensionsavgångar. Överskottet ska tillföras kommunens resultat i enighet med 
Hå11bar ekonomi. 

En mild vinter har också hjälpt förvaltningen till ett bättre resultat. En del av dessa medel har 
använts till enskilda vägar. Ytterligare en del kommer att användas för fastighetsunderhåll. 

När det gäller fastighetsunderhållet utförs sedan 2014 i princip endast akut underhåll. Detta 
innebär att det ackumulerade underhållsbehovet faltsätter att öka vilket på sikt leder till 
kapitalförstörelsc. Planerat underhåll måste få kosta för att fastighetsheståendets värde inte 
ska urholkas. 

Flera åtgärder pågår för att få en mer effektiv organisation. En verksamhetutvecklare har 
projektanställts under en period, ledningsgruppen arbetar aktivt med den egna effektiviteten 
och fastighetsftmktionen kommer att stärkas. 

Utiträn ovanstående förutsättningar visar den totala prognosen för 
Samhällsbyggnadsförvaltningen på ett resultat enligt budget. 

4 Framtid 

Hösten kanuner att vara ett vågspel då vi är mycket beroende av väder och oförutsedda 
händelser. Då underhållet ligger på så låg nivå finns det inga marginaler för större haverier 
eller kallt väder. Utrustning som körs på 11 Övmtid" kan gå sönder. 

Osäkerhet finns också om vi kommer att ra ta del avEU-medel för bekämpning av Sjögull. 
Får vi pengar uppstår en situation med brist på personal då viss befintlig personal kommer att 
involveras i projektet. Detmabrist kommer dock inte att uppstå förrän 2016. 
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Beslut 

l. Bam- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapport 2 för år 2015 
per den 31 augusti, årsprognos för helåret 2015 samt 
kompletteringsbudget 3 2015 (KB 3:20 15), innebärande att nämnden 
inte gör några äskanden i KB 3. 

2. Barn- och utbildningsnämnden överlämnar delårsrapport 2 2015, bilaga 
l, till kommunfulhnäktige. 

Besb:rivning av ärendet 

Delårsrapporten upprättas efter augusti månads redovisning och består dels 
av ett bokslut per den 31 augusti 2015 och dels en prognos för helåret 2015. 
Som en foljd av delårsrapporten upprättas även årets tredje 
kompletterings budget. 

Förvaltningskamrer Jan-Henrik Lothigius redovisar delårsrapport 2 för år 
2015 per den 31 augusti, årsprognos för helåret 2015 samt 
kompletteringsbudget 3 2015 (KB 3:2015). 

MBL-information har ägt rum den 18 september 2015. 

Beslutsunderlag 

l. Tjänstesla'ivelse från förvaltningskamrer Jan-Remik Lothigius, 2015-09-
21. 

2. Delårsrapport2 2015, bilaga l. 
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Ekonomiavdelningen 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar för förskoleverksamhet, fritidshem, 
förskoleldass, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och särskoleverksamheter. Från år 
2015 har BUN även ansvar för biblioteks- och fritidsgårdsverksamheterna. Nämnden har även 
budgetansvar för verksamheten inom Musik- och kulturskolan som drivs av Kulturverkstan. 

2 Omvärldsanalys 

Kraven för lät·arcs behörighet bar sh~ärpts betydligt från och med läsåret 2015/16 och nu 
måste lärare vara legitimerade för att få lov att sätta betyg i de ämnen/kurser som de 
undervisar i. Det kommer i hela landet att bli en stor brist på behöriga lärare och vi ser med 
oro på framtiden när det gäiier möjligheten att rekrytera lärare till våra skolor. Detta gäller får 
hela vår skolverksamhet från förskola till vuxenutbildning. 

Sverige har ett mycket stort flyktingmottagande och Tingsryds kommun är en av de 30 
kommuner i landet som har flest asylsökande elever i förhållande till invånarantalet. Antalet 
asylsökande familjer med barn samt ensamkonunande flyktingbarn ökar vilket medför fler 
nyanlända elever inom våra skolor. Vi har nu i storleksotdtrlng ca l 00 elever som går i 
förberedelseklass eller motsvarande inom grundskolan och nästan lika många som går på 
språkintroduktion inom gynmasieskolan. Gruppen ensamkommande elever ser nu ut att öka 
ytterligare vilket ökar kraven på W asaskolan eftersom de :flesta är i gymnasieåldern. Även SPI 
med samhällsintroduktion för vuxna ökar kraftigt. Inom grundskolan har vi nu en orgmrlsation 
med forberedelseklasser i Ryd och i Tingsryd. Målet med den här verksamheten 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 i studiehandledning på 
modersmålet. Detta tillsammans med fler elever i förberedelseklassema, samt inom 
språkintroduktion och SFI på Wasaskolan, kräver mer eller omfördelade resurser. 

Staten kanuner att från och med läsåret 2015/16 satsa drygt 2 miljarder kr per år på ett 
"lågstadielyft" vilket skall ge mindte klasser, fler speciallärare och fler lärare i 
förskaleklassen och i lågstadiet, åk 1-3. Förutsättningen för att få del av pengama är att vi 
tydligt visar att satsningen kommer att innebära en ökad läratiäthet i de aktuella årskurserna 
och att vi också redovisar en rekryteringsstrategi. För Tingsryds lcmmnun itmebär detta att vi 
kan få 2,2 miljoner ler per år om vi uppfyller villkoren. 
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3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

"Va1je barn och elev blir sedda och utvecklas optimalt efter sina förutsättningar" 

3.1.1 styrkort 

Perspektiv Nämn-dsmål Senaste kommentar Mått 

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

Varje elev utvecklas Kunskapsresultaten gäller Kunskapsresultat åk 3 
optimalt efter sina termins- och slutbetyg för 

förutsättningar och vårterminen 2016. Kunskapsresultat åk 6 
Tingsryds kommuns godkända i alla ämnen 
lwnskapsresultat och O Kunskapsresultat åk 6 måluppfyllelsen ligger i 
den bästa halvan i landet. meritvärde 

Kunskapsresultat åk 9 
godkända i alla ämnen 

• Kunskapsresultat åk 9 
meritvärde 

Kunskapsresultat ål< 9 
behörighet till 
gymnasieskolan 

Slutbetyg gymnasiet 

• Höga förväntningar Arbetet med höga förväntningar O Höga förväntningar på 
fortsätter även under eleverna 
höstterminen 2015, så samtliga 
skolor ska ta fram en 
elevlnflytandeplan. 

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

Varje barn och elev Enkäten är genomförd och • Delaktighetsindex 
känner delaktighet och har nämndens mål är uppfyllt när det barn/elever 
möjlighet att påverka gäller barnen/elevernas nöjdhet 

O Nöjdhetsindex elever planering och Målet för delaktighet är inte 

genomförandet av sina uppfyllt. 

studier. 

O Alla vårdnadshavare Enkäten är genomförd och värdet O Delal<tighetsindex 
är nöjda med för både nöjdhet och delaktighet vårdnadshavare 
verksamheten och känner har ökat. 

O Nöjdhetsindex sig delaktiga. 
vårdnadshavare 

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

• Det råder en stark Målet är uppnått. O Samverkan med det 
samverl<an mellan lokala näringslivet 
skolor/förskolor och det 
lokala näringslivet och 
samhället i övrigt. 
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Perl'Jpel<tiv Nämndsmål Senaste kommentar Mått 

Ekonomi - En budget i balans Förvaltningens totala bedömning - Prognossäkerhet 
l<applat till god lwalitet vad utifrån delårsrapporten i augusti ekonomi 
gäller bl. a. personaltäthet med helårsprognos är att 

nämnden får svårt att klara av att Budget i balans 
redovisa en budget i balans för år 

Q Personaltäthet 2015. Helårsprognosen visar på 
en negativ budgetavvikelse på - förskolan 
2,3 mkr totalt för nämnden. l 

Q Personaltäthet förhållande till årsbudgeten är del 
en procentuell avvil<else på ca - grundskolan 
0,9 %. l delåret för april 

O Personaltäthet i redovisades en prognos på -
1,3 mkr och i månadsrapporten till färskoleklass 
KS för juli -2,0 mkr. Jämfört med 1J Personaltäthet i juliprognosen är försämringen-
0,3 ml<r. fritidshemmen 

- Hållbar ekonomi Arbetet pågår. 

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. undervisar i. 84 % av våra lärare 

på gymnasieskolan är behöriga l 
de ämnen de undervisar i. 

• Förskollärare 80% 59% av personalen på våra • Andel personal med 
förskolor har en förskollärarutbildning 
förskollärarexamen. 

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

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

• All personal ska vara 81 % av personalen är nöjd med O Helhetsbedömning 
nöjd med sitt arbete och sitt arbete och sin arbetssituation. arbetssituation 
sin arbetssituation 

Process • Det finns tydliga Det finns tydliga skriftliga rutiner O 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 nämndens tjänstegaranti O Väntetid 
gentemot vårdnadshavare ska väntetiden på plats i 

som söker plats inom förskola/fritidshem vara högst 1 

förskola och fritidshem. månad, vi uppfyller detta mål. 

O Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet pågår utifrån O Arbetsmiljöarbete 
årshjulet 

God intern kontroll Arbetet med uppföljning från IK Barn- och 
2014 pågår. utbildningsnämndens 

samlade bedömning av Il< 
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3.1.2 Medborgare 

Under perspektivet medborgare har måtten för 2015 stigit när det gäller nämndsmålen för 
trygghet, från 95 %till 98 %. Måttet förelevemas inflytande/delaktighet har sjunkit, det gäller 
:fi:amförallt elevema i åk 8. Barnen och elevernas nöjdhet har samma värde som föregående år 
(92 %). Föräldrarnas värde på enkätfrågoma för delaktighet (90 %) och nöjdhet (95 %) har 
stigitjämfört med föregående år. I SKL:s Öppna Jämförelse for Grundskola 2015 placerar sig 
Tingsryds kommun på 3:e platsen i det sammanvägda resultatet på elevemas syn på skolan 
läsåret 2013/2014 för åk 5. 

I åk 3 klarade 84% av elevema samtliga delprov i svenska och matematik. I åk 6 var det 81 % 
av eleverna som fick betyg i samtliga ämnen. I åk 9 var det 70 % av eleverna som fick betyg i 
samtliga funnen och 81 % av elevema var behöriga till gy1m1asiet. Slutbetyg för gymnasiet var 
13,3, något lägre än riket. 

A v åk 9 elevema har 79 stycken gått hela sin gnmdskola i Tingsryds kommun (Idekulla skola 
inräknad) och av dessa är endast 5 elever obehöriga till gymnasieskolan, det motsvarar 6 %, 
således blev 94% av elevema behöriga till gymnasieskolan i den här gruppen. 

Totalt hade vi 131 folkbokförda åk 9 elever i Tingsryds kommun och av dem blev 30 elever 
obehöriga till gymnasieskolan. Här ingår en stor grupp nyanlända elever. I hela åk 9 gruppen 
blev således 23 % obehöriga för gymnasiet och därmed 77 % behöriga. Det senare resultatet 
kommer att pl'esentems i Öppna jämförelser som därmed kommer att bli en RÖD siffi'a som 
indikerar ett dåligt resultat. Men då är det viktigt att känna till förutsättningarna. 

För att öka elevernas måluppfyllelse deltar vi i SKL:s Matematiksatsning, PISA 2015. Vi 
deltar i Skolverkets Matematildyft. Vi har 16 förstelärare i kommunen som har i uppdrag att 
utveclda det kollegiala lärandet, coacha och handleda kollegor, utveckla arbetsmetoder som 
främjar en ökad måluppfyllelse 111111. Riktad kompetensutveckling genomfors i form av 
föreläsare, nätverk och workshops. Tingsryds kommun deltar också i ett regionalt 
kommunnätverk för förskolans färskolechefer och förskollärare. Under detta läsår har vi 
fokus på Höga jorväntningar där elever, lärare, rektorer, förvaltning och politiker deltar. 

3.1.3 Samhälle 

Kommunfullmäktiges och Bam- och utbildningsnämndens nu gällande mål, är att det ska 
fi1mas skolor och forskolor i alla sju kommundelar, vilket är uppnått. 

Det fi1ms en samverkansgrupp för skola-näringsliv med foretagarrepresentanter, 
representanter fl'ån UF Kmnoberg, näringslivschef, rektor, utvecklingsledare och lärare. Det 
fim1s även en samverkansplan för skola-näringsliv. Under våren har vi genomfört 
entreprenörsdag för eleverna i åk 5 och 6, vi har haft en dag for lärarna i entreprenöriellt 
lärande och vi har genomfört en Framtidsdag fot· eleverna på högstadiet och gy11111asiet. Under 
hösten fortsätter arbetet med att utveckla vår samverkan med näringslivet. I oktober kommer 
vi att ha en chefslunch där förskolechefer, rektorer och chefer från näringslivet deltar. Temat 
för träffen kommer att vara värdegrundsarbete. 

3.1.4 Ekonomi 

Delårsrapport 2 kommentar utfall perioden januari~augusti riktpunld (RP) 66,66 %1 

Från den 16 juni i år hat· delar av f d kultur- och fritidsförvaltningen (f d Kuf) tagits över av 
barn- och utbildningsnämnden. Det är verksaml1ctema; allmänt kulturstöd till barn- och 
ungdom, bibliotek, fritidsgårdar och musik/kulturskola. Arsbudgeten uppgår till 14,1 mkr. 

Personalkostnadema i barn- och utbildningsförvaltningen uppgår till l 05, l mkr och utfall 
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67,3 %. Under årets första åtta månader har forbrukningen varierat mellan 12,7 till 14,6 mkr 
per månad. I juni var utfallet 14,6mla· vilket beror på engångsutbetalningar av lärarnas 
ferielöner för året, i juli var utfallet 12,9 mkr, och i augusti var förbrukningen lägre, 12,4 mkr. 
Samtliga tilläggsanslag (TA) för lönökningar har erhållits för år 2015. Den linjära avvikelsen 
är -1,5 mkr för augusti. Samma period i augusti f g år 2014 var forbrukningen 99,7 mkr och 
utfallet 67,6 %. Personalkostnaderna för våra nytillkonma verksamheter från f d Kufuppgår i 
augusti till 3,5 mkr och utfall 64,6 %, samma period i augusti f g år 2014 var förbrukningen 
3,1 mkr och utfallet 66,6 %. Totala personalkostnader för hela den utökade bam- och 
utbildningsnämnden uppgår därmed ti11 l 08,6 mkr och utfall 67,2 %. 

Totalt bokforda bruttokostnader uppgår till 199,3 mkr och ett utfall på 67,7 %, medan intäkter 
har bokförts til122,5 mkr och utfall 74,5% med de uppbokningar som gjmts i delårsbokslutet 

Nettokostnaderna (intäkter-kostnader) uppgår till 176,8 mkr och utfall 66,9 %. Samma period 
f g år 2014 Gusterat för både BUN o delar av Kuf som övertagits 20 15) uppgick 
nettokostnaderna til1171, 1mkr och utfall 66,0 %. 

Helårsprognos för år 2015 utifrån utfallet t o m augusti måna(] 

Helårsprognosen i delårsrappmten baserar sig på uppföljning från samtliga chefer och 
budgetansvariga. Förvaltningen har dämtöver gjort en utförlig U}Jpföljning med helårsprognos 
gällande samtliga köp- och försäljning av utbildningar för samtliga skolformer med 
avstämningsdatum 15/9. 

Förvaltningens totala bedömning utifi·ån delårsrapp011en i augusti med helårsJ1rognos är att 
nämnden får svårt att klara av att redovisa en budget i balans for år 2015. Helårsprognosen 
visar på en negativ budgetavvikelse på - 2,3 mkt• totalt för nämnden. I förhållande till 
årsbudgeten är det en procentuell avvikelse på ca - 0,9 %. I delåret för aprilredovisades en 
prognos på -1,3 mkr och i månadsrapporten till KS för juli -2,0 mkr. Jämföt·t med 
juliprognosen är försämringen - 0,3 mkr. 

Försåtmingen av prognosen med- 1,0 mh sedan delåret i april, och med- 0,3 mkr sedan 
månadsrapporten i juli, förklaras av; dels nettotillströmningen av elever som fi:ån hösten 
kommer att gå på skolor och specialskolor, där nänmden köper både utbildning/vård, och dels 
av minskade interkommunala intäkter. 

Kostnaderna för köp av utbildningar för samtliga skolformer beräknas överstiga budget med -
2,8 mkr, där den negativa avvikelsen i huvudsak avser grundskolan på- 2,2 mkr. De 

interkonununala intäkterna blir lägre än forväntat med -1,8 mkr. Vi beräknar visserligen högre 
intäkter för skolformerna F-9, totalt+ 1,2 mkr, men för gymnasieskolan blir intäkterna 
väsentligt lägre - 3 mkr. Sammantaget blir nettoeffekten av köp/försäljning utbildningar -
4,6 mla: vilket påverkar prognosen väsentligt, en ölming med l,lmkr sedan prognosen i juli. 

Det får genomslag på de centrala verksamheterna vilket netto redovisar en avvikelse på - 3,5 
mki-, mot - 2,5 mkr i juli. 

Förvaltningen redovisar givetvis även positiva avvikelser mot budget, där våra 
ansvar/n:ktorsområclen och verksamheter sammantaget redovisar ett prognostiseratutfall på 
+ 1,2 mkr, en ökning med 0,8 mkrjämf(htjuli. Budgetavvikelserna inom de enskilda 
ansvarsområdena varierar, där vissa ansvar redovisar negativa avvikelser men där flettalet 
redovisar en positiv avvikelse. 

Redovisningen ovan fokuserar på resultatförsätmingen som är koncentrerad till de centrala 
verksamheterna och de ökade kostnaderna för köp av utbildningar och vård samt minskade 
interkommunala intäkter. I tidigare delårsrappmt och månadsrapport till KS redovisas 
särskilda konunentarer för verksamhetsområden och för speciellt utvalda kostnader, vilket 
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inte redovisas i denna rappoli annat än i den ekonomiska smmnanställningen. 

Kompletteringsbudget 3 (KB 3:2015) 

Inga äskanden görs från nämnden i kompletteringsbudget 3 i samband med delårsrapporten 
för augusti. 

Verl<sf!mhet/Konto Budget Utfall perioden Arsprognos Avvikelse 

Förskola o 65444 41 822 63878 1 566 fritidshem 

Grundskola 119 440 78 718 119 706 -266 

Gymnasieskola 50219 37929 54802 -4 583 

Vuxenutbildning 8 044 4 437 7 544 500 

Nämnd, centr adm, 
reserver 

6990 4 330 6490 500 

Allm. kultur barn 100 49 100 o ungdom 

Bibliotek 8072 5 303 8 027 45 

Fritidsgårdar 2186 1 377 2141 45 

Musik/kulturskola 3 723 2852 3 813 -90 

Totalt 264 218 176 817 266 501 -2 283 

3.1.5 Medarbetare 

Nämndens mål när det gäller arbetsmiljö är att personalens sjukfrånvaro skall vara under 5 % 
av arbetstiden. Frånjuni år 2015 har Barn- och utbildningsförvaltningen (BuF) tagit över 
personal från f d Kultur- och fritidsförvaltningen (f d Kuf) inom biblioteks- och 
fritidsgårdsverksarnheterna. Ar 2015 sänedovisas sjukfrånvaron för f d Kuf personal. Under 
år 2016 kommer verksamheterna att integreras fullt ut, vilket innebär gemensam statistik för 
hela den utökade förvaltningsorganisationen. 

För periodenjanuari-juli 2015 uppgår sjuldi·ånvaron till totalt 5,6% av arbetstiden inom BuF 
och totalt 2,9% av arbetstiden inom f d Kuf. Vår statistik visar att sjuktalen är något högre 
under årets första månader jämfört med den senare delen av året, i vår prognos tror vi att 
förvaltningen som helhet kommer att nå nämndens mål och redovisa ett sjuktal precis under 
5% av arbetstiden, vilket har hög prioritet. 

Generellt sett har vi personalmed god utbildning och kompetens. Andelen personal med 
pedagogisk utbildning är i förskolan 59 %, i fHtidshemmen 73 %, i förskoletdassen 93 %, i 
gtUndskolan 91 %och i gynmasieskolan 84 %, (Skolverkets statistik 2013). I samtliga 
verksamheter har vi högre %-tal än riket i övrigt. Personal som läser in ytterligare kompetens 
på poänggivande högskole-/universitetsnivå erbjuds två dagars självstudietid per termin. Vid 
personalplanering inför kommande läsår eftersh·ävas att rätt behörig personal finns på de 
befintliga ijänsterna. Vid nyrekrytering av pedagogisk personal anställs endast behörig 
personal med lärarlegitimation. 

Högst prioritet är att ha lärare med rätt behörighet för undervisning i sina ämnen, samt att höja 
den pedagogiska kompetensen inom förskolorna och fritidshemmentned förskollärare 
respektive lärare med imiktning mot fritidshem. Arbetet fortgår att genom olika nätverk höja 
kompetensen för personalen i förskolorna, fritidshemmen och grundskolorna. Under år 2015 
har förvaltningen genomfört ett arbete kring fi:amtida kompetensförsötjning. Vi har katilagt 
inom vilka mmåden som vi inom de närmaste åren kommer att sakna behöriga lärare i. Vi har 
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också tagit fram en rekryteringsbroschyr som ska11 finnas tillgänglig på olika lärosäten. 

Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska trivas och må bra på sin arbetsplats. Vi har 
hälsoinspiratörer som ser till att det görs olika aktiviteter for att uppfylla detta. I augusti 
ordnades det en "kick off' for samtliga anställda, där vi i samband med en föreläsning, 
startade det nya läsåret 15/16 med att träffas och umgås på ett trevligt sätt. 

Medarbetarenkät har genomförts i april 2014, sker vadannat år. Medarbetamas 
helhetsbedömning av sin arbetssituation motsvarar betyg 4 på en fetngradig skala. 

3.1.6 Process 

Det fitms tydliga skriftliga rutiner får arbetet hlng bam och elever med särskilda behov samt 
fastställda tider för respons gentemot elever och vårdnadshavare. 

Utifrån tjänstegarantin ska vårdnadshavare som söker plats inom förskola och fritidshem få 
respons inom två dagar. Detta krav uppfylls då vi har snabb respons genom vårt digitala 
ansökningssystem Hypernet. Vi arbetar med att förenkla användandet av Ilypernet, där 
foråldrar till barn i förskolan och fi·itidshem kan lägga in sina barns tider, ansöka om plats 
m.m. 

Arbetsmiljöarbetet planeras, dokumenteras och följs upp i Stratsys, nu i ett årshjuL Enheterna 
följer upp brandskyddspi an, skyddsrond, fastighetsgenomgång, kontroll av krisplan, om något 
händer blankett, och utrymningsövningar. 

4 Sammanfattning 

Vi har en bra verksamhet i våra förskolor och skolor. Vi har elever som är trygga och nöjda, 
Ett utvecldingsområde är att få eleverna i åk 8 att känna sig delaktiga. Vi har en hög andel 
behörig personal som trivs och har ett stm1 engagemang i våra barn och elever. Våra 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, P isa 2015 och skolverkets Matematiklyft. Vi arbetar med sambedömning 
och kollegialt lärande. Vi har nu 14 förstelärare i vår organisation som alla har en 
uppdragsbeskrivning. Tre av våra förstelämre har i uppdrag att utveclda 
engelskaundervisningen, då vi har låg måluppfyllelse i engelska i åk 6. I förskolan deltar vi i 
Skolverkets NT-satsning och lO förskollärare har deltagit i Förskolelyftet; Interkulturalitet 
och flerspråkighet. Vi har också flera nätverk i kommunen för kollegialt lärande och 
erfarenhetsutbyte (cngelskanätverk, nätverk för förskolan, nätverk for fritidshemmen, nätverk 
for F-klass och nätverk för våra elevassistenter). 

Förvaltningens totala bedömning utifrån delårsrapporten i augusti med helårsprognos är att 
nämnden får svåi't att klara av att redovisa en budget i balans för år 2015. Helårsprognosen 
visar på en negativ budgetavvikelse på - 2,3 mkr totalt för nämnden. I förhållande till 
årsbudgeten är det en procentuell avvikelse på ca M 0,9 %. I delåret för aprilredovisades en 
prognos på -1,3 mkr och i månadsrapporten till KS förjuli -2,0 mkr. lämföttmed 
juliprognosen är forsämringen -0,3 mkr. Försämringen av prognosen med- 1,0 mkr sedan 
delåret i april, och med -0,3 mkr sedan månadsrappotten i juli, förklaras av; dels 
nettotillsh·önmingen av elever som fl·ån hösten kommer att gå på skolor och specialskolor, där 
nämnden köper både utbildning/vård, och dels av minskade interkommunala intäkter. 
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5 Framtid 

Vi ser fl·amför oss att det kommer att bli allt svårare att relu·ytera kompetent och behörig 
personal inom våra olika verksamheter. Detta gäller både förskollärare, lärare och skolledare. 
Det råder idag, inom hela landet, brist på behöriga och legitimerade lärare inom både 
förskolan och skolan och med stora kommande pensionsavgångar kommer det att bli allt 
svårare att rekrytera kompetent personal. Det kan bli svårt för Tingsryds konunun att 
konkunera med Växjö om de här personalkategorierna. Bristen och därmed konkurrensen om 
behöriga lärare kommer att pressa upp lönerna. 

Högst prioritet är att under år 2016 och framöver höja måluppfyllelsen och 
kunskapsresultaten inom grundskolan och elevernas behörighet till gymnasieskolan. 

På W asaskolan blir det nu mer och mer trångt i lokalerna på grund av att fler AMB-elever 
har en stor del av sin undervisning där och att antalet nyanlända gymnasieelever och antalet 
vuxna som läser SFI och får samhällsintroduktion har ökat kraftigt. Förändringar behöver 
genomföras som gör att lokalerna kan användas mer effektivt. 

På grund av det ökande flyktingmottagandet ser vi behov av att Tingstyds kommun 
organiserar sitt mottagande på ett bättre sätt. Vi ser ett behov av en s.k. "landningsbana" där 
vi kan ha ett gemensamt mottagande av familjer med barn och vårdnadshavare. Här skulle vi 
lemma ge en första samhällsintroduktion, infmmation om hur förskola och skola fungerar, 
genomfOra hälsoundersökningar och vaccinationer och påbötja kartläggningen av barnens 
kunskaper. "Landningsbanan" skulle ev. kunna vara förlagd till"Träffpunkten" i Tingsryd. 
Under tiden familjerna är i landningsbanan får skoloma tid att organisera och förbereda sitt 
mottagande. Det här skulle ge en bättre struktur för hela det här arbetet. 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Socialnämnden, SN, svarartorsocialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret 
för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Ansvaret hmebär att ge stöd och 
hjälp till medborgare som på något sätt är i behov av detta i sin vardag. Hjälpen och stödet 
kan vara bestående eller tillfålligt och hjälpen ges oavsett ålder om behov firu1s. Det fitms 
även ett ansvar att arbeta förebyggande och uppsökande. 

Personer som behöver stöd är t. ex. äldre personer, personer med funktionshinder eller 
pcrsonca· som på gnltld av missbruk, psykisk ohälsa eller ekonomiska svårigheter har 
svårigheter att ldara sin vardag. Socialtjänsten har också ett stort ansvar för barn, unga och 
föräldrar som behöver stöd och skydd. Även familjerättsliga frågor såsom adoptioner och 
vårdnadsfrågor är socialtjänstens ansvar 

Myndighetsutövning och tillsyn enligt alkohollagen ligget· också inom socialnämndens 
ansvarsområde. 

2 Omvärldsanalys 

Personalens kompetens, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter har och kommer att ha stor 
påverkan på vilken kvalitet som kan levereras inom alla ansvarsområden. Det är en hög andel 
utbildade inom socialtjänstens verksamhetsområden men med ökade krav inom 
socialtjänstens områden ställs också högre krav på de som jobbar. 

Föräldrar, barn, ungdomar och unga vuxna med kognitiva svårigheter som är i behov av 
vardagligt stöd ökar. Kravet på kompetens hos samtlig personal ökar for 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 säker, individanpassad, jämlik och tillgänglig hjälp, vård och omsorg. Detta 
kräver ett samhällssystem som säkrar att alla verksamheter och myndigheter tar gemensamt 
ansvar för att samverka med varandra och med människan som behöver stöd, vård och 
omsorg. Det kräver också att vi måste kuru1a möta med ny teknik, mer we bb-baserad 
information och att allt anpassas med fler språk, lättläst, talad infonnation och textfiler. 
Samhället är mer och mer öppet dygnet runt vilket också ställer krav på att information måste 
kmma sökas dygnet runt, ifyllningsbara blanketter, bokningsmöjligheter via hemsida m.m. 
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3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

Trygg omsorg och vård med bästa t i Il gänglighet och delaktighet. 

3.1.1 styrkort 

Perspeldiv Nämndsmål Senaste kommentar Mått 

Medborgare O Bästa möjliga Resultatet av mätningar kommer - Andel nöjda brukare 
livskvalitet med bra senare l år. FO 
omvårdnad, boende och 22 klagomål och synpunkter är 

- Andel nöjda brukare mat samt hög tillgänglighet registrerade. 
med gott bemötande IFO 

- 26. Hur nöjda är 
brukarna med sitt särskilda 
boende? 

- 29. Hur nöjda är 
brukarna med den 
hemtjänst de erhåller? 

- Andel nöjda anhöriga 

- Antal vårdare som i 
genomsnitt besöker en 
hemtjänstmottagare under 
14 dagar 

• Antal registrerade 
klagomål och synpunkter 

- Andel nöjda anhöriga 

Garanterat hög Två personer väntar på - Andel uppfyllda 
kvalitetsnivå gruppbostad och en person inom tjänstegarantier 

äldreomsorgen har tackat nej till 

• Antal ej verkställda insats. 

beslut Sol och LSS 

• Hög delaktighet Andel genomförandeplaner i - Andel brukare med 
verksamheten varierar och arbete aktuell individuell 
pågår för att öka antalet. genomförandeplan 

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

O Underlätta rörlighet Fär<;ltjänsten har enligt 

genom bra färdtjänst och undersöl<ning av regionförbundet 

kompletteringstrafik nöjda kunder (2013}. 

O Arbetsmarknads Mäts på helår - Andel 
anpassat kommunplacerade som 
integrationsarbete aktualiserats för 

försörjningsstöd efter 
genomgången 
etableringsfas (2 år efter 
uppehållstillstånd) 

Ekonomi Il God kostnadskontroll Nämnden lwmmer inte att nå upp - Prognosavvikelse 
och hög prognossäkerhet till målet om en budget i balans. 

Ett undersi<Ott på 16,3 ml<r - Budgetavvikelse 
prognosliseras för 2015. 
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Perspeldiv Nämndsmål Sepaste lwmmentar Mått 

Medarbetare Attraktiv arbetsplats Medarbetarenkät görs vartannat - Andel engagerade 
med god arbetsmiljö och år och nästa tillfälle är våren 2016 medarbetare som är nöjda 
trivsel på arbetsplatsen med sin arbetsplats 

Väl utbildad personal Mäts vid bokslut - Andel medarbetare 
med rätt kompetens med omvårdnadsutbildning 

eller motsv. ÄFO 

- Andel medarbetare 
med relevant 
påbyggnadsutbildning HSL 

- Andel medarbetare 
med rätt (formell) 
kompetens IFO 

- Andel medarbetare 
med kompetensulv minst 3 
tillf. under året 

• Friska medarbetare Den totala sjukfrånvaron är 8,9% - Andel sjukfrånvaro av 
arbetstiden 

- Andel sjukfrånvaro (0-
14 dagar) av arbetsticlen 

Process O Skyndsam Handläggningen är fortsatt - 8A. Hur lång är 
handläggning skyndsam väntetiden i snitt (dagar) 

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

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

Rätt Mätningar görs med hjälp av - Andel arbetstid hos 
personalfördelning i verksamhetsstödet Iniraphane brukaren i boendestödet 
förhållande till 
arbetsmängden - Andel arbetstid hos 

brukaren i hemtjänsten 

m Rättvisande 358 läkemedelavvikelser och 91 O Antal rapporterade 
avvikelserapportering fallavvikelser har rapporterats läkemedelsavvikelser 

hittills i år. 

• Antal rapporterade 
fallskador 

O Antal anmälan enligt 
lex Maria 

- Antal rapporter enligt 
lex Sarah 

O Intern kontroll Ingen l<entroll är utförd hittills. - Antal kontroller 

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

Senior Alert 

- Andel avlidna som 
registrerats i 
palliativregistret 
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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 man med ett antal register för att ge en upplevelse av god 
livskvalitet en känsla av delaktighet och en kvalitetssäkerhet Det handlar bl.a. om senior alert 
där vi förebygger ohälsa genom att förebygga fall, undernäring och liggsår samt verkar for 
god munhälsa och rätt jnkontinenshjälpmedel. Registrering i BPSD används som ett 
hjälpmedel för att lritta fram till bästa metoden att bemöta och lindra oro, ångest och 
aggressioner hos personer med demens. Det arbetas också efter ett antal metoder for att ge bra 
omvårdnad och rätt stöd för rätt person. Metoderna bygger på forskning och beprövad 
erfarenhet och skall ge en jämlikhet i bedömning och utförande av stöd och hjälp. Det handlar 
bl.a. om dokumentation, multiprofessionella planer, genomförandeplaner, SIP, frågeformulär 
vid misstänkt missbruk och smärtskattningsinstrument vid palliativ vård. 

För att mäta om nämndens mål uppnås inom äldreomsorgen så används resultat från den årligt 
återkommande brukarundersökningen "vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Den görs på 
uppdrag av socialstyrelsen under våren 2015 och resultat presenteras för kommunen under 
hösten 2015. 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 Idag o mål. 

Inom individ- och familjeomsorgen ses en fmisatt hög tillströmning av anmälningar och 
ansökningar kring bam som misstänks fara illa man kan dock ana en viss utplanihg i juli och 
augusti. 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 änme och ett flertal händelser som berört både barn, 
vuxna och äldre, män och kvinnor har hanterats. Socialstyrelsen har beviljat 
socialförvaltningen 400 000 kronor for 2015 att arbeta med en handlingsplan för att utveckla 
detta arbete. 

Medborgare upplever sig ha en svår och komplicerad livssituation med psykisk ohälsa, 
missbruk, arbetslöshet, bostadslöshet och utanförskap. Detta leder i sin tm till ett ökat behov 
av resurskrävande vård, ofta i institutionsform. Arbetsmarknaden i stort ser bättre ut men 
trots det finns det allt fler som står långt från arbetsmarimaden som är i behov av långvarig 
handläggning och ibland helt nya och avancerade lösningar för att stödjas på rätt sätt. 

En ökning av antalet nyanlända flyktingar påverkar storleken på totalt utbetalat 
försötjningsstöd. Hög tillströmning ger längre köer hos arbetsförmedling och försäkringskassa 
och periodenmed fötsö1jningsstöd blir längre. 

Semesterperioden har varit ansträngd för medarbetaren men ur ett medborgarperspektiv har 
inga allvarliga avvikelser inträffat på grund av for låg bemanning eller avsalmad av utbildade 
sommarvikarier. 

Förvaltningens ledningssystem är uppbyggt istratsys och kommer att tas i drift under hösten. 

3.1.3 Samhälle 

Nänmdens mål är att möta efterfrågade boendemöjligheter för olika kundgrupper, underlätta 
rörlighet genom bra färdtjänst och komplettedngstrafik samt ett arbetsmarknadsanpassat 
integrationsarbete. 

Socialni:lmnd, Delårsrapport 2 2015 6(11) 

52



Personer utan möjlighet att få hyra en lägenhet har ökat i antal. Detta har medf611 en ökad risk 
fOr hemlöshet om inte en frivillig ansökan görs och behov finns av plats i särskilt 
boende/äldreboende eller gruppboen de. Behov finns av ett boende anpassat for yngre personer 
med psykisk ohälsa och komplicerade behov av stöd som varierar över tid. 

Under periodenjan-aug har det funnits lediga lägenheter på äldreboende vmje månad. 40 av 
totalt 50 lägenheter på äldreboendet Örnen togs i bruk i augusti. Inom 
funktionshinderomsorgen firu1s lediga lägenheter på gruppbostädema i V äckelsång och 
Urshult 

Bostadsanpassningen är stabil och antal ärende är fortsatt stabilt på en låg nivå. 
Ansökningarna under jan-aug handlat framforallt handlat om trapphissar och anpassning av 
badrum. 

Färdtjänsten och kompletteringstrafiken sorteras ansvarsmässigt under region Kronoberg. 

Integmtionsprojektet har petmanentafs och sorteras nu under kommunledningsförvaltningen. 
För att nå målet med snabb integration och hög grad av självförsäljning finns samverkan med 
många parter och en helhetssyn på familj, boende, språkinlärning och arbetsmarknadsinsatser. 
För att ytterligare förbättra mottagandet fmisätter arbetet med utvecklandet av mötesplatser, 
faddrar och landningsbana. 

situationen på arbetsmarknaden är något bättre men det firu1s många med någon form av 
hinder for arbete som gör att de står långt från den vanliga arbetsmarknaden. Detta kräver 
intensiva insatser i nära samverkan för att undvika längre beroende av försö1jningsstöd. 
Samverkanmed Framtid Kronoberg har fortsatt med i snitt 9 deltagare under perioden jan
aug. Projektet omvandling av försötjningsstöd till anställning pågår. Beslut är taget i 
fullmäktige att ansluta sig till Värends samordningsforhund (f.d. Finsam) och ansökan 
kommer lämnas in under oktober. 

3.1.4 Ekonomi 

Utfall och budget, översikt 

Ackumulerat utfall uppgår tillnetto 201 mkr, d.v.s. 70,5% av budgeterade medel. 
Motsvarande utfall förra året uppgick till 71,1 %. Utifi:ån detta är det rimligt att bedöma att 
tmderskottet för 2015 inte blir större än 2014 men så är inte fallet eftersom kostnaderna 
förväntas öka under hösten 2015 jämfö1t med hösten2014. 

I tidigare rapp011er har det flaggats för svårigheterna för socialnämnden att förhålla sig till 
gällande budgetram som, i jämförelse med andrajämförbara kommuner, är :flera tiotals 
miljoner laonor lägre. Det gör inte saken lättare att det är en rad omständigheter som gör att 
kostnadema ökar lcraftigt inom IFO i såväl Tingsryd som i övdga Sverige. Dessa 
kostnadsökningar är svåra att påverka eftersom det är lagstiftningen som är stytande. 

Prognos helår 

För helåret beräknas ett undcl'skott på -16,3 mlcr. 

IFO (-7,9) 

Ett ökat inflöde av ärende leder till fler beslut om insatser inom såväl barnavård, 
missbruksvård och försö1jningsstöd. Exempel på insatser som ökar och inte ryms inom 
befintlig ram är ökade kostnader för institutionsvård och konsulentstödda familjehem. Fokus 
ligger på att klara lagstadgade krav och noggrant följa utvecklingen av inkommande ärenden. 
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Ao (-6,6 mkr) 

Varav hemtjänst (-0,8) 

När resurserna fördelas genom ett resursfordelningssystem är det inflödet av uppdrag, d.v.s. i 
detta fall den biståndsbedömda tiden, som är grunden i resurstilldelningen till enheten - till 
sldllnad mot en fast budget. För att prognostisera kostnaderna måste en uppskattning av 
uppdragen fOrst göras. Därefter måste en annan bedömning göras -hur mycket av de 
biståndsbedömda timmarna kommer att verkställas hos brukaren? I genomsnitt verkställs 
ca 70% som beror på olika, naturliga, anledningar. Därefter måste bedömning nummer tre 
göras- vilka personalkostnader är rimliga for att genomföra uppdragen? Det är således flera 
bedömningar som ska göras. I dagsläget är det tydligt att enheterna, generellt, inte når upp till 
nämndens målsättning att 65% av den arbetade tiden ska göras hos brukaren. Av denna 
anledning går enheterna med flera miljoner i underskott, men detta kompenseras genom att 
volymen (faktiskt utförd tid) understiger budgeterad volym. 

Varav särskilt boende (-5, l) 

Inom särskilt boende finns ingen resursfördelningsmodell (infors nästa år) vilket innebär att 
ytterligare personalresurser inte fylls på vid ökad vårdtyngd, och tvärtom. Den fasta budgeten 
är snäv och mycket lite utrymme finns till ökade kostnader vid t.ex. oroliga brukare, sjukresor 
och vård i livets slut. 

FO (-1,1) 

En genomlysning gällande personlig assistans pågår. I dagsläget har en individuell 
uppföljning genomförts på de brukare som har assistans utifrån LSS-lagstiftningen. Del två i 
genomlysningen, de som har assistansersättning utifrån SFB, berälmas vara klar under 
september/oktober. I den första genomlysningen fi·amgår att de prognostiserade kostnaderna 
uppgår till-1,4Inlcr mer än budget. 

Å andra sidan har prognosen kraftigt förbättrats pga. aktivt arbete att få ner kostnaderna inom 
andra verksamheter. Dessa prognostiserade förbättringar (bl.a. på boende och daglig 
verksamhet) möter de ökade kostnaderna för personlig assistans. 

HSL (-0,7) 

Det är svårt att rekrytera sjuksköterskor. Kostnaden fOr timanställda vikarier och övertid för 
ordinarie personal har därmed ökat. 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Arsprognos Avvikelse 

Se bilaga 1 

Totalt 

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 fl'iska medarbetare. 

Målet är att personalens sjukfrånvaro skall vara under 5% av arbetstiden. sjukfrånvaron i 
förvaltningen var under årets första sex månader på totalt 8,9%, 2014 var sunuuan 7,8% för 
samma period. Både lång- och korttidsfrånvaron ökar och det är fler personer som blir 
långtidssjuksla'ivna. sjukfrånvaron är procentuellt högre inom äldreomsorgen och det är 
kvinnliga medarbetare i åldern 30-49 år som har högst frånvaro. Inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen pågår arbete för att fånga upp personer med korttidssjukfrånvaro 
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tillsmmnans med personalavdelningen. 

Förvaltningen har problt:m att rekrytera och behålla kompetent personal inom alla avdelningar 
vilket ger bemanningsbekymmer. De tjänster som annonseras har överlag mindre sökande 
med adekvat utbildning och de saknar ofta erfarenhet. Semesterperioden har varit ansträngd 
och präglats av svårigheter art bemanna med sjuksköterskor och undersköterskor. 

Övertiden ökar fortsatt i förvaltningen vilket kan medföra ökade kostnader, risk för ökat 
sjuktal och en sämre arbetsmiljö och trivsel. 

3.1.6 Process 

Nänmdens mål är att ha en skyndsam handläggning, tärt personalfördelning i förhållande till 
arbetsmängden, rättvisande avvikelserapportering, intem kontroll samt god vård och 
patientsäkerhet 

Arbete med art utveckla ett ledningssystem i förvaltningen pågår. Ledningssystemet utgår 
ifi·ån Socialstyrebens föreskdfter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011 :9). Ledningssystemet ska ge stöd för vilka processer och Tutiner 
som behöver tas fram utifrån ert systematiskt arbete med riskanalyser och egenkontroller samt 
från det som framkonm1er genom klagomål, synpunkter och lagreglerade 
rapporteringsskyldigheter. Ledningssystemet kmmner att hanteras i verksamhetsstödet 
Stratsys och generm·era kvalitetsrapport och patientsäkerhetsberättelse. 

Inom förvaltningen bedrivs ett fortsatt arbete med hantering av avvikelser för att utveckla och 
förbättra vår verksamhet. Intern kontroll är en viktig del i uppföljningen och två olika 
kontrollom1·åden är utvalda utifrån risk och väsentlighet. Kontrollen genomföras av 
representanter från andra förvaltningar under året. 

Handläggningsprocesserna är skyndsamma inom förvaltningen men påverkas av hårdare krav 
och svårigheter att bemanna vakanta tjänster. Avdelningama har bötjat jobba med att 
implementera de nya dokumentationsföreskriftema (SOSFS 2014:5) och förbättra utformning 
och innehåll i den sociala dokumentationen och i genomförandeplanerna. 

Fokus ligger på att följa den beviljade tiden inom såväl särskilt boende, hemtjänst och hälso
och sjukvård med hjälp av olika vedcsamhetssystem såsom Intraphone och Treserva. 

4 Sammanfattning 

Kommtmens målstyrningsmodell belyser verksamheten fi·ån flera perspektiv, t.ex. 
medborgm·e- och ekonomi perspektiv. Anledningen till en sådan mode]] är att fokus inte ska 
ligga på endast ekonomi, det är också andra målsättningar som ska komma i fokus. Det är 
viktigt att se kopplingen mellan perspektiven, exempelvis är det sannolikt att större 
ekonomiska resurser hmebär att högre ambitioner kan nås i de övriga perspektiven. Det 
omvända forhållandet är då att med mindre ekonomiska resurser får ambitionsnivån sänlcas i 
de övriga perspektiven. Inom socialnämndens verksamhetsområde kan dock 
kommunfullmäktige och socialnfum1den påverka ambitionsnivån endast i begränsad 
omfattning eftersom den större delen är lagstyrd. A v den anledningen är det viktigt att, inför 
framtiden, lyfta fram två ekonomiska problemområden. 

l. Det första problemet är att socialnämnden, i en följd av år, genererat 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 att 
beskriva det som att tilldelade medel är snävt tilltagna. 
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Sveriges kommuner har olika forutsättningar for att bedriva social verksamhet. Inom 
exempelvis äldreomsorgen är faktorer såsom åldersstruktur och glesbygd/stad avgörande 
faktorer för hur mycket äldreomsorgen kostar. A v den anledningen erhåller kommuner som 
har en ogynnsam struktur statliga medel för att kunna bedriva en jämlik äldreomsorg. 
Tingsryd, som hal' en ogynnsam struktur, erhåller år 2015 drygt 75 mkr i kostnadsutjämning 
±l·ån staten for äldreomsorgen. Omvänt kan andra verksamheter inom kommunen ha en 
gynnsam struktur vilket innebär att sådana kommuner istället får lämna ett bidrag i 
utjämningssystemet till andra kommuner med ogytmsam struktm. Socialnänmdens 
verksamhet delas, i ekonomiska analyser, ofta in i tre delar: äldreomsorg, LSS 
(funktionshinder, IFO (indiv1d- och familjeomsorg). Inom samtliga verksamheter bedriver 
socialnämnden sin verksamhet billigare än vad som motiveras av den egna strukturen. 

5 Framtid 

Budgetsituationen är ansträngd och det kommer innebära stora och svåra utmaningar för 
komnmnen att hantera kommande volymölmingar, ytterligare krav fl·ån staten och svårigheter 
att rekrytera personal. Samtidigt måste socialnämnden leva upp tilllagstiftningens "skälig 
eller god levnadsnivå". Det films en risk att socialnämnden 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 kanuner vara avgörande för Tingsryds kommuns kostnadsnivå och för medborgarens 
upplevelse av kvalitet. Höga kostnader pga. brister i samverkan måste i alla delar motverkas. I 
landets kommuner och landsting pågår tankar kring ett paradigmskifte när det gäller 
samverkan mellan ko1111nuner och hälso- och sjukvården och att detta nya tankesätt kommer 
vara avgörande för effektivitet, kvalitet och bra utnyttjande av skattepengar. Paradigmskiftet 
hmebär nya tankar kring samgående, samverkan och tillit. Med gemensamma resurser skall 
man se till individens behov oavsett huvudman och ekonomiskt ansvar. Det finns kommande 
projekt för samverkan i länet bl.a. a inom social beredskap, barnahus, bästa möjliga 
missbruksvård och möjlighet till samverkan kring placerade barn. 

Under första halvan av 2015 fanns ett nytt lagforslag ute på remiss i utvalda kommuner och 
regioner/landsting i landet. Lagforslaget vill skärpa upp regler kring konununens 
betalningsansvar inom slutenvården. Om lagförslaget går igenom kommer det innebära ökade 
kostnader och ökade krav med arbete sju dagar i veckan för myndighetsutövare, chefer, 
rehabpersonal m.m. 

Att i större utsträclming lemma arbeta med forebyggande åtgärder skulle medföra ökad 
kvalitet och minskade kostnader på sikt inom alla verksamhetsområden. Exempel på sådana 
insatser är att hjälpa äldre att upptäcka risker i he1111net, uppmuntra träning, god kosthållning 
och social samvaro, utbildning och bemanning i äldreomsorgen, arbeta förebyggande med 
medborgare som är i riskzon för ekonomiska svårigheter, missbruk ellel' som behöver stöd i 
sin föräldraralL Att arbeta med fol'ebyggande åtgärder innebär en inledande period med krav 
på ökade ekonomiska resurser men, i ett längre perspektiv, är detta relativt små resurser i 
förhållande till resultatet på längre sikt. 

Bel10vet av bostäder för alla medborgare i kommunen såsom t. ex. trygghetsboende for äldre, 
särskilt boende för personer med psykiska funktionshinder och bostäder för personer som idag 
är eller riskerar att bli hemlösa måste bli en kommungemensam fl·åga utifrån ett gemensamt 
ansvar för våra medborgare. 

Den konunungemensamma utredningen "hållbar ekonomi" innebär utredningsuppdrag inom 
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ett antal områden inom alla nå11111der och utskott. I utredningsuppdragen inom 
socialnänmdens mmåde finns översyn av antalet äldreboende, hemtjänstområden, 
organisering av bilar, taxor inom äldreomsorgen, samt att ge förslag ti1l ett systematiskt 
förebyggande arbete i fonn av sociala investeringsfonder. 

I föregående rapporter har vi nämnt att vi kan komma att påverkas av ökade krav på 
bemanning inom äldrevården men socialstyrelsen beslutade den 27 januari 2015 med stöd av 
8 kap. l § 2 och 5 § socialtjänstforordningen (2001:937) att Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmätma råd (SOSFS 2012: 12) om ansvaret för personer med deme11ssjukdom och 
bemanning i särskilda boenden ska utgå. Huruvida det i framtiden kommer att regleras på 
annat sätt är inte fastställt, 

Det finns i regeringens budget för 2015 avsatta medel för äldreomsorgen som socialstyrelsen 
fått i uppdrag att fördela. Tilldelningen på ca 2 miljoner luonor till Tingsryd meddelades i juli 
och kommer användas för att förstärka bemanningen inom äldreomsorgen under september 
till december 2015. 
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~sryds 
korn:J:D.un. 

Ekonomisk månadsrapport 

Socialnämnden 
Aug 2015 
M~nad nr 8 
Rlktpkt % 66,7% 

Bilaga 1 

Budget I<B/TB Arsbudg Redovisat Prognos Prognos Prognos Tidigare 

I<F 2015 2015 2015 t o m 31/8 % avvikelse % prognos 

·~~iii~~~~~~1~~~~·~ii•:•:•:•:•:•:::::•:::::::::::::•:•:•:•:•:•:::•:::1i•i!~~::::::::::::~~~::::•:::1:1::?~~:::::::::::•:::::~:~~~·::::t;.;;~~:·::::•:1:1::~~~::::•:•:::::•:::::~::::::::~i!~r~::•:::#:#q~· 
varav nämndsadm 796 16 812 464 57,1% 812 :;:;:;:;:;:;:;:;:p: 100% 612 

:i~~i~iti~~~b:r~i\iiii~~fti~:(~~~~:~~~i:::::::•••::::::::::::::::::~~:~#•:::::::::~~4::::•::~r:·i~~:::::::::::::::M~~~:::;:;9:0;6~·::::::;3:~:~~~::;::::::•~~:~Ji:~::::::::1~~~~::•:::~~:~M 
varav 
missbruksvård (vht 75) 3 200 37 3 237 3 914 120,9% 4 785 ::)}~:~~~; 148% 3 721 
barn- och ungdomsvård (vht76) 10 026 198 10 224 11138 108,9% 15 582 ::;:;:::;;5:(!58: 152% 16 640 

försörjningsstöd (vht78) 8 066 67 8133 6 168 75,8% 9 054 {:):\~~~: 111% 9 084 

;Äi:~r~~~~:~iii•filij~~~1;i):;:;::::::::::•:;:::::::::•::::::::::::::::1~~=~~~·::::;1~~~~:::•:~4~:il~~:::::::•:::::~~~:~i~:·:::~i.~"'1>:::::1~:~;~.i!~::•:••::·~~=~~r:•:•:•::~~~%:::::.;~~:9~~: 
varav 
hemtjänst (vht 7213) 50 943 2 638 63 681 34 852 65,0% G4 428 ;:;:;:;:;:;::~~~; 102% 54412 
äldre- och korttidsboende (vht 7214+7212) 77 566 7 375 84 961 58 990 69,4% 90 073 ::::::::~~)~~ 106% 89 481 

varav 
personlig assistans (vht712} 15165 1 054 16 219 12 559 77,4% 17 656 :•:;:;:;~;j:~3i 109% 16 219 

boende (vht711 + 721) 29 051 1 467 30 518 20 966 68,7% 30 692 :~}}:H#: 101% 32 013 
daglig verksamhet (vht713 + 7261) 10 210 372 10 582 5 991 56,6% 9 347 ;:;:;:;:;:;)~~ 88% 9 864 

stödboende/boendestöd (vht 7262 + 727) 5 721 304 6 025 3 999 66,4% 5 991 //;:;}# 99% 6 239 

:lf~~:~~::?.~~:~i~@r.~:i~~~Y:~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::~t·~~~:::::;::~::1)~:::•:•:#:~~9:::::::::::::::~~:~9:~::•::~i!!:~~:::::::~:a~t.:•:•:::::::::~?.4!:::::::::~~~·~~::::::~~:~~~: 
varav 
sjuksköterskor (vht 722) 17 862 822 18 684 12 930 69,2% 19 401 ;}}}!{f: 104% 19 565 

rehabilitering (vhl728) 9 318 293 9 611 6 733 70,1% 9 483 ;:;:;:;:;::;:1~$: 99% 10 039 

;ij~fi:~~~~,~~~:::::::•::;:;:::;:;:::::;:::::::::::::::::::::;::::::::::::~~~:jij)~:;:::~~~4f:::~~~~~·::::::;:::::i!i!i:$#;•::;iij,;~o;.:::::3~1::~~~:;::•::~1~:~~~::::::::~ji~~4i:::::3Ä~:~#: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (42) ~Tiru!sryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 2015-09-22 Bilaga 5 

Justerare 

C( 
l ...__ 

S~LLSBYGGNADSN~EN 

§ 137 Dnr: 2015 0470 200 

Delårsbokslut 2 2015 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

l. Saml1ällsbyggnadsnämnden godkänner delårsbokslut 2 2015. 

Närvarande avdelningschefer 

StädchefLars-Gunnar Starclc, renhållningschef Annika Johansson, stabschef 
Jan-Olof Johansson och bygg- och miljöchef Anette Andersson. 

Beskrivning av ärendet 

Åtta månader av verksamhetsåret 2015 har nu gått och det är dags för årets 
andra delårsrapport. 

Förvaltningens skattefinansierade verksamheter redovisar ett utfall på 20,7 
mkr vilket motsvarar 54% av budgeterade medel (riktpunkt 66,7%). 

De taxefinansierade vedcsamhetema redovisar ett utfall på totalt 4,7 
mlcr, varav renhållningsverksamlleten 1,1 mkr och VA-verksamheten 
3,6 mkr. I resultatet ingår överflyttade medel från 2014 om 5,4 mkr. 

Beslutsunderlag avseende delårsbokslut 2 i fonn av Stratsys
rapporter har skickats till samhälls byggnadsnämrtden. 

Ingen begäran om medel görs i KB 3. 

MBL-inf01mation (§ 19) har genomförts 2015-09-21. 

Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (42) ~Thu!sryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 2015-09-22 

Justerare 

CH tf 

137 f01ts 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från samhällsbyggnadschef Jonas Weidenmark, 2015-09-18 
Delårsbokslut 2 2015 

Beslutet sidekas till 

Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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Delårsrapport 2 2015 

Renhållningsavdelning 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

e Sophämtning 
e Avfallsanläggning Elsemåla 
e Återvinningscentraler 
• Trädgårdskomposter 
e Slamtömning enskilda anläggningar 

2Omvärldsanalys 

Kraven på renhållningsverksamheten ökar från såväl myndigheter som kommunens 
medborgare vilket visar på en ökad medvetenhet kring betydelsen av att sortering och 
hantering av avfall sker på ett långsiktigt hållbart sätt. Det är en stor utmaning för 
verksamheten att leva upp till dessa högt ställda krav som inte bara innebär högre kostnader 
utan även en hög specialkompetens inom området. 

Det största och viktigaste arbetet framöver är att minska avfallsmängdema och framfårallt 
bekämpa det enorma matsvinnet genom massiva informationsinsatser. Det är den absolut 
viktigaste miljöfrågan idag. 

Regeringen har under maj månad meddelat att insamlingsansvaret för rorpackningar framöver 
ska ligga på kommtmerna och har därför utsett en utredare, Ub·edaren ska ge förslag på hur 
producenterna ska ersätta konununerna får insamlingen, hon ska föreslå hur tillsynen ska gå 
till, vilka konsekvenser det förändrade ansvaret får för alla olika parter och också lämna ett 
författningsförslag som lägger fast regel verket. Uppdraget ska vara slutfö11 den 31 mars 2016. 
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3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

3.1.1 styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Senaste kommentar Mått 

Medborgare - Välfungerande överlag har kommunen en relativt 

infrastruktur bra nivå på infrastrukturen. För 
förvaltningen innebär en 
välfungerande infrastruktur att 
antalet avbrott, förseningar och fel 
minimeras gentemot 
medborgarna och det är dä1iör av 
stor vikt att ett kontinuerligt 
förbättringsarbete genomförs 
inom bland annat sophämtningen. 

(, Hållbara Inga avvikelser. t1 Andel uppfyllda 
tjänstegarantier tjänstegarantier, % 

• Antal tjänstegarantier 

Effektiv och kort Bedömningen är att avdelningen 

ärendehandläggning överlag har en effektiv 
ärendehandläggning men det 
finns en del som kan 
vidareutvecklas och bli bättre. En 
stor effektivisering skulle vara att 
kundreskontran avseende VA och 
Renhållning sköttes via 
verksamhetssystemet Future. 

O Nöjda kunder Den kundnöjdhetsundersökning - Nöjdhetsindex -
som genomfördes i slutet av 2014 generellt 
har redovisats för SBN. Resultatet 
var genomgående mycket positivt - Nöjdhetsindex -
med en nöjdhet på 86 % totalt för Information 
verksamheten. Undersökningen 
visade däremot att vi måste jobba 
mer med information, då 
nöjdheten endast var 68 %. 

Samhälle Driva projekt som Det finns alltid områden inom - Andel hushållsavfall 
förbättrar infrastrukturen renhållningen som l<an utvecklas, som återvinns 
och/eller ökar bland annat ska möjligheterna 

attraktiviteten med kartkoppling till 
verksamhetssystemet undersökas 
för alt minska sårbarheten vid 
sjukdom och på så sätt 
säkerställa alt hämtning sker på 
rätt ställen. 

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

- Hållbarhet skall 
beaktas vid inköp, drift och 
hantering av resurser i 
verksamheten 
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Per_spektiv Nämndsmål Senaste lwmmentar Mått 

Ekonomi • Budget i balans Verl~samheten redovisar för - Budgetavvikelse inom 
perioden ett positivt utfall om laxefinansierad 
1,1 mkr för perioden januari till verksamhet, mkr 
augusti. Intäkterna ligger något 
lägre än riktpunkten men är i nivå - Prognosavvikelse 
med motsvarande period inom laxefinansierad 
föregående år. Verksamhetens 
kostnader följer i stort sett budget 

verksamhet, % 

för perioden. Tidigare års 
ackumulerade resultat har tagits 
med i redovisningen. 

Medarbetare l) Utbildad och Avdelningen har idag en 

kompetensutvecklad organisation med hög teknisk 

personal kornpetens men för alt kunna 
bibehålla den behövs 
regelbunden vidareutbildning. 
Positivt är alt samtliga 
medarbetarna minst en gång om 
året går på någon form av 
kornpetensutveckling, antingen 
externt eller internt. 

0 God hälsa Låg sjukfrånvaro och hög andel • sjukfrånvaro, % 
nöjda medarbetare gör att 
avdelningens medarbetare 
bedörns vara vid god hälsa. 

Process • Ökad samverkan Gemensam upphandling av . Antal 
omhändertagande av brännbart samverkansprojekt 
grovavfall pågår. 

Regionala diskussioner pågår 
avseende framtida 
insamlingssystem för 
hushållsavfall . 

- Effektiva driftprocesser - Delårsrapport med 
hjälp av Siratsys 
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3.1.2 Medborgare 

En del av en välfungerande infrastruktur är att ha en bra återvilmingscentral där medborgare 
och näringsliv lmn återvinna sitt avfall enkelt och när det passar dem. I och med invigningen 
av den nya återvinningscentralen i Elsemåla kan kommunen numera säga att man lever upp 
till detta. Den nya återvinningscentralen har lett till forbättrad tillgänglighet i form av ökade 
öppettider men även i form av stö11·e utrymmen som underlättar sorteringen och flödet på 
återvinningscentmlen. Vi har under periodenjanuari till augusti 2015 haft drygt 13 000 besök 
påÅVC:n. 

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

Informationsutskick är en viktig del för att sprida kunskap om sopsortering och vikten av en 
hållbar utveckling. Målet är därfår satt tillminst en infonnationsinsats per år riktat till 
hushållen i kmmnunen. Hittills i år har vi annonserat i SMP, på hemsidan och Facebook om 
exempelvis öppethållande på trädgårdskomposterna, förändrade hämtningsdagar sopor mm. 

3.1.3 Samhälle 

Hantering av avfall är en ständigt aktuell fråga och får att vi ska kunna lätnna över ett "friskt" 
samhälle till kommande generationer måste den fortsatt ha hög prioritet. Kvalitetshöjning 
inom kommunens återvinningsverksamhet kommer att resultera i renare fraktioner 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 återvinnas genom antingen återanvändning, 
materialåtervim1ing eller energiutvinning. 

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

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

3.1.4 Ekonomi 

Verksamheten redovisar för perioden ett positivt utfall om l, l mkr för perioden januari till 
augusti. lntäktema ligger något lägre än riktpunkten men är i nivå med motsvarande period 
föregående år. Verksamhetens kostnader följer i stort sett budget för perioden. Tidigare års 
ackumulerade resultat har tagits med i redovisningen. 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Arsprognos Avvikelse 

Intäkter -16 444 -10 632 -16 444 o 
överfört resultat fr o -1 597 -2 395 2395 2014 

Personalkostnader 3 075 2 032 3075 o 
Avskrivningar och 1 216 810 1 216 o 
räntor 

övriga kostnader 12 153 8277 12153 o 
Totalt o -1110 -2 395 2395 
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3.1.5 Medarbetare 

Att arbeta med hantering av avfall ställer höga 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 
kompetensutveckling. 

sjukfrånvaron hm· under en längre tid varit låg inom vei'lcsamheten och förhoppningen är att 
det så ska förbli. 

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

3.1.6 Process 

Avfallsplanen som antogs av kommunfullmäktige 2014-11-27 är en viktig del i arbetet med 
en ändamålsenlig avfallshantering och anger riktning för renhållningsverksamheten framöver. 
Planering for införande av separat matavfallsinsamling pågår och kontakter har tagits med 
Emmaus avseende möjlighet att ställa en återbmkscontainer på Elsemåla Å VC. Detta i 
enlighet med mål i avfallsplanen. 

På grund av den tidigare nämnda avfallsutredningen samt målen i avfallsplanen, som kan 
innebära stora förändringar av det kommunala renhållningsansvaret, har körtursöversynen 
senarelagts. Detta tills avdelningen vet på vilket sätt utredningen och vilket system som väljs 
avseende separat matavfallsinsamling, kommer att påverka det kommunala ansvaret. 
Översynen syftar till optimera sophämtningen men eftersom inga beslut är fattade kommer 
alltså körturen vara of6rändrad. 

Ett problem som verksamheten har är sårhatbeten vid ordinarie personals frånvaro. Ett viktigt 
arbete framöver f6r att lemruna tillrätta med detta är hm1ätning av alla sopkärl och 
införskaffande av någon form av GPS-stöd så att även annan personal som inte känner till 
sophämtningens körturer kan gå in som ersättare. Vi håller på att undersöka 
intressanta/aktuella alternativ. 

En förstudie är i det nät'maste fårdigställd avseende separat matavfallsinsamling. Denna ska 
presenteras för nämnden den 22 september. studiebesök är också inplanerade under 
september dels på VMAB (fyrfacksinsamling) samt KSRR (optisk). 

En reviderad sluttäckningsplan är också beställd och beräknas vara fardig under oktober 
månad. 

4 Sammanfattning 

Bedömningen för renhållningsavdelningen är att det är balans mellan styrkortets olika 
perspektiv och några åtgärderlt{>rändl'ingar behöver därför inte genomföras i verksamheten. 

5 Framtid 

På grund av ökade krav från olika myndigheter kommer det att bli allt svårare för 
småkommunema att klara merkostnadema inom en rimlig taxenivå. Det kommer även att 
ställas högre kompetcnsk1:av i alla led för att kmma möta framtiden. Tendensen i riket är att 
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flera kommuner går samman till större enheter for att klara kraven och kunna vidareutveckla 
avfallshanteringen. Möjligtvis är det också en väg för Tingsryds kommun i framtiden! 

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

Avfallsplanen, som antogs av KF i slutet av 2014, kommer att medföra många forändringar 
avseende avfallshanteringen i kommunen, både for anställda och for kommuninvånare: 
matavfallsinsamling, kunskapsspridning avseende avfallsminimering och återbruk, eventuell 
fastighetsnära förpackningsinsamling m.m. 

Under året kommer det också att göras en revidering av tidigare framtagen sluttäckningsplan 
gällande vår gamla deponi på Elsemåla. 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

• Vattenverk 
• Reningsverk 
• Ledningsnät - vatten, avlopp och dagvatten 
• Produktion, distribution och rening vatten 

2 Omvärldsanalys 

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

Utvecklingen i Tingsryds kommun är att vattenförbrukningen stagnerat vilket innebär mindre 
intäkter via den rörliga va-avgiften. Samtidigt har en mängd investeringar genomförts de 
senaste åren på kommunens vatte11- och avloppsverk som medfört att verksamheten idag sitter 
med stora kapitalkostnader. Från och med 2012 belastas dessutom verksamheten av 
ytterligare 1,5 mkt· i kostnader årligen för underhåll av såväl vatten- och reningsverk, 
pumpstationer som ledningsnät. Anledningen till detta är att denna summa tidigare tagits upp 
som investering men efter anmärkning från revisorerna om att det snarare rör sig om 
underhåll än investeringar är det driftbudgeten som belastas istället. 

Ett ökat antal förfrågningar om anslutning till konununalt avlopp har märkts efter plan- och 
miljöavdelningens inventering av enskilda avlopp. 
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3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

3.1.1 styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Senaste kommentar Mått 

Medborgare Välfungerande överlag har kommunen en relativt (J Antal 
infrastruktur god nivå på infrastrukturen men vattenledningsrörbrott 

det finns ett stort behov av 
ytterligare medel till 
underhållsåtgärder för att inte en 
underhållsskuld ska byggas upp 
som både blir svårhanterlig och 
kostsam i framtiden . För 
förvaltningen innebär en 
välfungerande infrastruktur att 
antalet avbrott, förseningar och fel 
minimeras genternot 
medborgarna och det är därför av 
stor vikt att ett kontinuerligt 
förbättringsarbete genomförs 
inom VA- verksamheten. 

Hållbara VA-avdelningen har 1 • Andel uppfyllda 
tjänstegarantier tjänstegaranti som gäller från och tjänstegarantier, % 

med 1 januari 2013. Under årets 
första fyra månader har • Antal tjänstegarantier 
avdelningen klarat av att leva upp 
till den och ilågon ersättning har 
inte betalats ut. Garantin sätter 
nivån på den service som 
förvaltningen förbinder sig att 
tillhandahålla gentemot 
medborgarna 

Effektiv och l<arl Bedömningen är att avdelningen 

ärendehandläggning överlag har en effektiv 
ärendehandläggning men det 
finns en del som kan 
vidareutvecklas och bli bättre. 

Nöjda kunder Arbetet med nöjda kunder har 
påbörjats. 

Samhälle Cl Skapa god plan- och Det finns mycket att göra när det 

markberedskap avseende gäller plan- och markberedskap i 

byggnation av bostäder i kommunen och avdelningen 

attraktivt läge bidr1:1r genom att dra fram 
ledningar och genomföra 
anslutningar. Ett arbete pågår 
med att se över 
verksamhetsområdena för vatten, 
spillvatten och dagvatten i 
samhällena. 

Driva projekt som Avdelningen utför löpande projekt r:J Antal genomförda 
förbättrar infrastrukturen som förbättrar infrastrukturen projekt som lett till 
och/eller ökar samt genomför kontinuerligt förbättrad infrastruktur 
attraktiviteten förebyggande utbyte av gamla och/eller ökad attraktivitet 

vattenserviser av galv. 

- Hållbarhet skall 
beaktas vid inköp, drift och 
hantering av resurser i 
verksamheten 
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Perspektiv Nämnctsmål Senaste kommentar Mått 

Ekonomi Budget i balans Avdelningen redovisar ett - Budgetavvil<else inom 
överskott på 3,6 mkr efter åtta laxefinansierad 
månader. Prognosen för året är verksamhet, mkr 
ett resultat motsvarande 
resultatöverföringen från 2014, - Prognosavvil<else 
3,1 mkr. inom laxefinansierad 

verksamhet, % 

Medarbetare C ~ Utbildad och Avdelningen har idag en 

kompetensutvecklad organisation med hög teknisk 

personal kompetens men för att kunna 
bibehålla den behövs 
regelbunden vidareutbildning. 
Positivt är att samtliga 
medarbetarna minst en gång om 
året går på någon form av 
l<ompetensutveckling, antingen 
externt eller internt. 

( God hälsa Läg sjukfränvara gör att o sjukfrånvaro, % 
avdelningens medarbetare 
bedöms vara vid god hälsa. 

Process Ökad samverkan Samverkan sker i olika former <J Antal 
såväl internt som externt men kan samverkansprojekt 
utvecklas än mer framöver. 

Effektiva driftprocesser Att förbättra avdelningens - Differens mellan 
driftprocesser kräver långsiktighet producerad och debiterad 
och kontinuitet. Bedömningen är vattenmängd, % 
att flertalet processer fungerar 

O Delårsrapport med tillfredsställande men att det finns 
de som kan utvecklas och bli hjälp av Siratsys 
bättre. 

3.1.2 Medborgare 

Verksamheten har den mycket viktiga samhällsUj)pgiften att serva medborgare, företag och 
övriga med rent vatten och att ta hand om spillvattnet. Många drabbas hårt om leverans av 
vatten inte kan genomföras vilket visar på vilcten av ett fungerande ledningsnät. Målsättningen 
är satt till att ligga under 25 vattenledningsbrott per år vilket vid uppfyllelse är mycket bra 
med tanke på kommunens långa ledningsnät. Uneler året har det hittills varit 6 stycken avbrott 
på vattenledningsnätet och det innebär förutsättningar att målet uppnås med god marginal. 

Tjänstegaranti finns sedan 1 januari 2013 vid avbrott i vattenförsö1jningen innebärande att 
man inom 4 timmar skall kunna anvisa tillgång till vatten i närmaste tätort och det är uppfyllt 
det första de låret. 

3.1.3 Samhälle 

Det finns mycket att göra när det gäller plan- och markberedskapen i kommunen och 
avdelning bidrar genom att dra fram ledningar och genomföra anslutningar. Ett arbete pågår 
med att se över verksamhetsområdena för vatten och avlopp i samhällena. 

Vmje år genomförs ett antal projekt som syftar till att förbättra kommunens långa ledningsnät 
och därmed infrastrukturen. Under år 2015 har 0,8 mkr avsatts till fömyelse av ledningsnätet. 
Omläggning av vattenledning på Björkeborgsvägen i V äckelsång är utfört, byte av 
vattenledning i Ryd planeras i höst. Dessutom pågår utbyte av galvledningar i kommunen. 
Nämnelens mi\1 avseende förbättring av infrastrukturen betraktas därför som 11ppniltt men i 
förhållande till behovet så är :insatserna inte tillräckliga. 
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3.1.4 Ekonomi 

Va-verksamheten redovisar ett överskott på 3,6 mh efter åtta månader. Orsaken till 
överskottet är till viss del överföringen av tidigare års positiva resultat, 2 051 tkr fOr perioden, 
vilket bidrar till att höja intäktsnivån. Intäkterna från såväl den rörliga som den fasta avgiften 
ligger kring riktpunkten på 66,7 procent. Totalt sett har verksamheten haft en bra 
intäktsutveckling som är i nivå med motsvarande period föna året. 

Kostnaderna ligger strax under riktpunkten vilket bidragit till periodens positiva resultat. De 
verksamheter som emellmtid har ett högt kostnadsläge är ledningsnäten vilket förklaras av 
reparations- och underhållsåtgärder. Totalt sett är ändå kostnaderna på bra nivåer och 
anledningen är att man inte köpt entreprenader och mman verksamhet i den omfattning som är 
planerad samt att årets kapitalkostnader inte kommer att komma upp i budgeterad nivå. Dock 
har årets personellcostnader ökat något men detta är till följd av att en tjänst tillsatts under 
budgetåret. 

Prognosen för året är ett resultat enligt budget. 

Under år 2015 planeras investeringsarbeten inom va-verksamheten för 9,9 mkr. Av dessa har 
2 mkr förbrukats efter åtta månader. Prognosen för året är att samtliga projekt kommer att 
påbö1jas men att alla inte hinner färdigställas. 

Verksamhet/Konto audget Utfall perioden Arsprognos Avvikelse 

Intäkter -32 828 -22 048 -32 828 o 
överfört resultat fr -3 076 -2 051 -3 076 o 2014 

Personalkostnader 6553 4 933 7 053 -500 

Avskrivningar och 10027 5218 9527 500 räntor 

Övriga kostnader 16248 10 288 16 248 o 
Totalt -3 076 -3 660 -3 076 o 

3.1.5 Medarbetare 

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

Ambitionen är att hålla arbetsplatsträff med personalen varannan månad. 

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

3.1.6 Process 

Att kunna fjärrövervaka pumpstationer är en miljöfråga då man genom fjärrövervakning ofta 
kan undvika bräddning av avloppsvatten vid igensatta pumpar m.m. Det är även en fråga om 
att kunna minska mtinmässig tillsyn och kmma fokusera på underhålls- och serviceinsatser. 
Avdelningen har en långsiktig plan för vidare utbyggnad av fjärrövervakningen. Däri ingår 
även att göra anläggningama mindre känsliga för åska genom övergång till 
datakommunikation via radio, GSM och fiber istället för via fast telekabel. 
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Målet är att koppla in minst 2 pumpstationer per år på fjärrövervakning och vi fortsätter att 
utreda ett nytt övervakningssystem. 

Att ha en procentuell differens mellan producerad och debiterad vattenmängd under 15 
procent får jämfört med likvärdiga kommuner anses vara my eket bra. Beaktar man även att 
Tingsryds kommun ligger långt över rikssnittet avseende antal meter ledning per ansluten 
abmment är det en än bättre prestation att ligga under 15 procent. 

Övervakningssystemet för styming av vatten- och avloppsreningsverken är ålderdomligt och 
arbete med att uppgradera till en nyare version är påbö1jad. 

4 Sammanfattning 

Bedömningen är att styrkortets olika perspektiv balanserar och av den anledningen planeras 
inga större fOrändringar av verksamheten under innevarande år. Det finns dock en osäkerhet 
eftersom ökade underhållskostnader i kombination med en ostabil intäktsutveckling kan göra 
att verksamheten får svårt att uppfylla balanskravet Osäkerheten föranleder emelle1tid inte 
några åtgärder i dagsläget. 

V A-avdelningen står inför ett långsiktigt arbete med riktat underhåll och förnyelse. Syftet är 
att bibehålla eller höja kvaliteten och samtidigt minska kostnadema. Det senare nås fi·ärnst 
genom minskad energiförbrukning men även genom att ha som ambition att minska 
avdelningens lån, då man där ligger relativt högt och därigenom får stora kapitalkostnader i 
form av räntor och avskrivningar. 

5 Framtid 

Ett problemområde som verksamheten smmolikt kommer att få framöver är hanteringen av 
slam. Slamhanteringen vållar i dagsläget inga större problem på va-verken men en förändring 
av hanteringen är nödvändig i fi'amtiden. Idag transpmteras slam till deponeringsanläggningen 
i Elsemåla for slutförvaring men inom den närmsta tiden kommer det fonnodligen inte bli 
tillåtet. 

Under hösten 2012 fick verksamheten besked från tillsynsmyndigheten att Tingsryds 
reningsverk konuner omfattas av kvävereningskravet vilket innebär att vissa 
ombyggnadsåtgärder måste vidtas på verket. Förändringarna är planerade att genomföras 
under såväl2015 som 2016. 

Åtgärder efter översyn av säkerheten kring sabotage av dricksvattnet kommer att genomföras 
både på va-verken och ledningsnätet de nännaste åren. Detta för att kunna förebygga 
eventuella risker och hot. 

Förnyelsen av vatten och avlopp inom Tingstyds kommun är en långsiktig process. Den 
senaste tioårsperioden har präglats av stora om byggnationer av reningsverken i Tingsryd och 
Ryd samt vattenverket i Korrö. Inom en fyraårsperiod måste även Ryds vattenverk och Konö 
reningsverk renoveras grundligt. 

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