
Sammanfattning 
 
 
Hög investeringstakt och ökad låneskuld, krympande resultatnivå med budgetunderskott i verksamheten och 
beroende av tillfälliga engångsintäkter för klara kommunallagens balanskrav samt en långvarig 
befolkningsminskning har gjort att Tingsryds kommun inte på ett tillfredsställande sätt når upp till fullmäktiges 
mål om en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet. Mot bakgrund av detta gav kommunstyrelsen i 
april 2014 kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för en långsiktig och hållbar ekonomi i 
kommunen. I februari 2015 presenterade kommunchefen en slutrapport som bland annat innehöll åtta 
strategiska prioriteringar för en hållbar ekonomi samt möjliga åtgärder i de olika verksamheterna. I mars 2015 
beslutade kommunstyrelsen att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram de utredningar och beslutsunderlag som 
presenterats i slutrapporten.  
 
Denna utredning redovisas inom ramen för slutrapportens strategiska prioritering nr 1: Genomföra strukturella 
förändringar i verksamheten med utgångspunkt ifrån att bibehållen eller höjd verksamhetskvalitet ska gå före 
geografi och lokaler.  
 
Utredningsuppdraget från kommunstyrelsen har varit att i en gemensam utredning för nedanstående 
verksamheter ta fram åtgärdsförslag med inriktning att inom 

• Biblioteksverksamhet – ha ett eller högst tre bibliotek 
• Grundskola – minska antalet skolor med 1-2 st 
• Äldreomsorg – minska antalet äldreboenden med ett äldreboende samt skapa större hemtjänstområden 
• Idrotts- och badanläggningar – minska ytor och antal avseende idrotts-, fritids- och badanläggningar 
• Kostverksamhet – minska antalet kök 
• Fritidsgårdar – göra en översyn av organisation, antal och driftsformer 
• Samlingslokaler – minska bidragen 
• Kollektivtrafik – utveckla kollektivtrafiken 

 
I utredningen redogörs bland annat för kommunens långvariga befolkningsminskning, den förhållandevis höga 
kostnadsnivån jämfört med andra kommuner i flera av de berörda verksamheterna samt verksamheternas 
geografiska omfattning och fördelning sett från perspektivet tre geografiska områden i kommunen (istället för 
sju som ofta används idag). Utifrån beskriven bakgrund och fakta görs bedömningen att strukturella förändringar 
i de kommunala verksamheterna kan och bör genomföras i syfte att förbättra förutsättningarna för en långsiktigt 
hållbar verksamhet och ekonomi i kommunen. 

 
Baserat på utredningsuppdragen föreslås åtgärder enligt nedan. Förslaget bedöms sammantaget ge förbättrade 
förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet, och innebär att verksamhetens geografiska 
omfattning och fördelning på ett bättre sätt än idag anpassas till rådande förutsättningar i befolknings-
underlaget. 
 
 

1.1 Biblioteksverksamhet 
Filialbiblioteken avvecklas och skolbiblioteken förändras och moderniseras 
Folkbiblioteksverksamheten koncentreras till huvudbiblioteket i Tingsryd, vilket innebär att filialbiblioteken i 
Väckelsång, Urshult, Ryd, Rävemåla, Linneryd och Konga avvecklas. Skolbiblioteken omvandlas till moderna, 
digitaliserade skolbibliotek.  
 
1.2 Grundskola 
F-3-skolorna avvecklas 
Kommunens två F-3-skolor i Rävemåla och Konga avvecklas och eleverna hänvisas till Linneryd och Tingsryd.  
 
1.3 Äldreomsorg 
Antalet platser i särskilt boende minskas med 12 platser och hemtjänsten organiseras i tre områden 
Äldreboendet Lindegården i Linneryd avvecklas (-22 platser) och resterande platser på äldreboendet Örnen i 
Tingsryd (+10 platser) tas i bruk. Organisationen för hemtjänsten förändras från dagens sju områden till tre 
områden.  
 



1.4. Idrotts- och badanläggningar 
Kommunens badanläggningar (med bassäng) koncentreras till en inomhusanläggning och en utomhus-
anläggning, gymnastiksal i ort utan skola avvecklas och antalet bidragsberättigade fotbollsplaner halveras  
Linneryds badhus avvecklas, liksom gymnastiksalen i Konga. Antalet bidragsberättigade fotbollsplaner 
minskas från 20 till 10.  
 
1.5 Kostverksamhet 
Kostorganisationen minskas med ett tillagningskök och ett mottagningskök  
Tillagningsköket på äldreboendet Lindegården i Linneryd samt mottagningsköket på skolan i Rävemåla 
avvecklas som en följd av föreslagna förändringar inom äldreomsorg och skola.  
 
1.6. Fritidsgårdar 
Fritidsgårdsverksamhet ska eftersträvas i samtliga sju socknar/tätorter i kommunen  
Inriktning att utveckla verksamhetens tillgänglighet och innehåll genom samverkan med föreningslivet.  
 
1.7. Samlingslokaler 
Totalsumman för bidragen halveras och kommunens ekonomiska engagemang koncentreras till tre 
samlingslokaler i kommunen (en per område Västra, Östra, Mitten) 
Som prioriterade samlingslokaler föreslås Parken Urshult, Konga Folkets Hus och Gibson Auditorium 
(kommunägd). Övriga samlingslokaler får minskade och begränsade bidragsmöjligheter.  
 

1.8. Kollektivtrafik 
Förändringar ska utredas när fullmäktige tagit ställning till övriga delar i denna utredning. 
Handlingsplan för utveckling av kollektivtrafiken ska tas fram utifrån de övriga verksamhetsförändringar som 
fullmäktige beslutar om i denna utredning. Huvudinriktningen ska vara att göra förändringar inom befintliga 
verksamhets- och kostnadsramar för kollektivtrafiken. 

 
Sammantaget bedöms de förslagna verksamhetsförändringarna kunna minska kommunens årliga kostnader med 
ca 13 mkr per år. Utredningen föreslår att ca 25% av kostnadsminskningen inom respektive verksamhet används 
till permanenta resurstillskott för nödvändig och långsiktig kvalitetsutveckling i verksamheten enligt följande: 

• Biblioteksverksamhet – t ex upprustning av huvudbibliotek, ökade öppettider, bokbussverksamhet eller 
motsvarande samt digitalisering av folk- och skolbibliotek. 

• Grundskola – utveckling av fritidsgårdsverksamheten (se nedan) 
• Äldreomsorg – utveckling och drift av it-lösningar i äldreomsorgen i syfte att uppnå ökad nytta för 

brukarna och effektivisering för personalen. 
• Idrotts- och badanläggningar – ökat underhåll för idrottshallar och kvarvarande fotbollsplaner. 
• Kostverksamhet – ökad andel ekologiska/närodlade livsmedel samt förbättringar i kompetensutveckling 

och måltidsmiljöer. 
• Fritidsgårdar – öppethållande, innehåll, lokala aktörer och samverkan mellan kommunens olika 

verksamheter för barn och unga. 
• Samlingslokaler – ökat investeringsbidrag för de prioriterade föreningsägda samlingslokalerna. 

 
Förslaget innebär att totalt ca 3 mkr årligen reserveras för kvalitetsutveckling av verksamheterna. Den totala 
ekonomiska nettoeffekten av utredningens förslag blir således minskade årliga kostnader i resultaträkningen om 
ca 10 mkr per år (13-3 mkr). 
 
Därutöver ger de föreslagna förändringarna även både kort- och långsiktiga effekter på andra sätt, bland annat 
genom förbättrade förutsättningar för 

• minskad investeringsvolym och amortering av låneskulden genom minskat behov av underhåll och 
investeringar i lokaler och fastigheter på både kort och lång sikt  

• bibehållen eller ökad kvalitet och effektivitet i verksamheterna 
• ekonomiskt utrymme för fortsatt utveckling av verksamheterna för att kunna möta medborgarnas och 

samhällets krav och förväntningar i framtiden 
• ekonomiskt handlingsutrymme för kommunens framtida möjligheter och utmaningar  

 


