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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.  
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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  
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 Uppdrag Hållbar ekonomi 
 Utredning  

 
   
    
    
 
 
 
1. Strukturella förändringar i verksamheten  
 
 
Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Uppdrag till kommunchefen att genom en fördjupad utredning ta fram åtgärdsförslag 
med inriktning att inom 
 

• biblioteksverksamhet – ha ett eller högst tre bibliotek 
• grundskola – minska antalet skolor med 1-2 st 
• äldreomsorg – minska antalet äldreboenden med ett äldreboende samt skapa 

större hemtjänstområden 
• idrotts- och badanläggningar – minska ytor och antal avseende idrotts-, fritids- 

och badanläggningar 
• kostverksamhet – minska antalet kök 
• fritidsgårdar – göra en översyn av organisation, antal och driftsformer 
• samlingslokaler – minska bidragen 
• kollektivtrafik – utveckla kollektivtrafiken inom kommunen 

 
I uppdragsbeskrivningen angavs att det är av stor vikt att utredningen genomförs som en 
samlad utredning, då många av verksamheterna (och kostnaderna) hänger ihop och på-
verkar varandra. I utredningsuppdraget angavs vidare att det bör planeras så att politiskt 
beslut om åtgärder kan fattas senast i samband med beslut om budget 2017. 
 
Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 1: Genomföra struktu-
rella förändringar i verksamheten med utgångspunkt ifrån att bibehållen eller höjd verk-
samhetskvalitet ska gå före geografi och lokaler. 
 
I slutrapporten angavs sammanfattningsvis att de redovisade möjliga åtgärderna inom 
uppdraget bedömdes ha en potential att långsiktigt minska de årliga nettokostnaderna 
med ca 8-14 mkr beroende på åtgärdernas omfattning. Därutöver kan uppnås bl a mins-
kade framtida investeringar och kostnader i form av fastighetsunderhåll m.m samt för-
bättrade möjligheter till långsiktig god kvalitet och effektivitet i verksamheterna.  
 
För ytterligare beskrivning av uppdraget och dess bakgrund hänvisas till slutrapporten 
”Möjliga åtgärder för en hållbar ekonomi i Tingsryds kommun” som presenterades 
2015-02-09. Rapporten finns att läsa på kommunens hemsida. 
 
Arbetsgång och tillvägagångssätt 
Kommunchefen har via den centrala chefsgruppen fördelat utredningsuppdrag inom 
respektive verksamhetsområde till berörd förvaltningschef, som genomfört fördjupad 
utredning för de specifika verksamheterna ur ett verksamhetsperspektiv. De fördjupade 
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utredningarna har sedan återförts till centrala chefsgruppen för analys och framtagande 
av slutligt förslag utifrån ett helhetsperspektiv. De fördjupade utredningarna redovisas 
som bilagor i denna utredning.  
 
Till grund för chefsgruppens förslag ligger slutrapporten ”Hållbar ekonomi – möjliga 
åtgärder” med dess beskrivna bakgrund, behov av åtgärder och strategiska prioritering-
ar. Utgångspunkten i arbetet har varit att i möjligaste mån beakta fokusområden och 
strategiska prioriteringar som tagits upp i slutrapporten, som t ex  

• fokus på barn och unga  
• bästa nytta av gjorda investeringar  
• minskade lokalkostnader i form av framtida investeringar och underhåll i syfte 

att skapa utrymme för amortering och framtida handlingsutrymme  
• anpassning av kostnader i verksamheter som har höga kostnader jämfört med 

andra kommuner samt  
• möjliggörande av utrymme för utveckling och kvalitetshöjningar i verksamhet-

erna 
 
Ekonomiska belopp har i utredningen företrädelsevis avrundats till mkr med en decimal. 
Utredningen föreslår ingen exakt tidsplan för genomförande av föreslagna åtgärder, utan 
detta får hanteras successivt i kommande budgetprocesser i takt med respektive förvalt-
nings verkställande av de beslut som fullmäktige fattar.  
 
 
Bakgrund och fakta 
 
Befolkningsutveckling 
I slutrapporten konstaterades att den långvariga och historiska befolkningsminskningen 
i kommunen påverkar förutsättningarna för vilken omfattning och kvalitet i verksamhet 
och kommunal service som är möjlig att ha med en långsiktigt hållbar ekonomi. Nuva-
rande ”infrastruktur” för den kommunala verksamheten och servicen är i många delar 
uppbyggd efter en större befolkning än vad som är fallet idag. För att nå en långsiktigt 
hållbar ekonomi är det därför av stor vikt att ambitionsnivån för verksamheternas om-
fattning kan anpassas till befintliga resurser och befolkningsunderlag, vilket innebär att 
strukturella förändringar i verksamheten behöver genomföras.  
 
Som perspektiv på dessa frågor används ofta de sju socknar/kommundelar som bildade 
Tingsryds kommun vid kommunsammanslagningen 1971, då antalet invånare var 
knappt 15 000 st. Idag är invånarantalet drygt 12 000 invånare. Befolkningsförändring-
en mellan åren 1975-2014 i respektive socken samt totalt redovisas i nedanstående ta-
bell. 

 
 1975 1980 1990 2000 2010 2014 Förändring 

1975-2014 
Förändring 
2000-2014 

         
Almundsryd 3005 2998 2809 2501 2301 2231 -774   (-26%) -270 (-11%) 
Linneryd 1350 1345 1255 1199 1081 1009 -341   (-25%) -190 (-16%) 
Södra Sandsjö 1509 1457 1440 1227 1100 1040 -469   (-31%) -187 (-15%) 
Tingsås 3474 3563 3634 3766 3652 3650 +176     (+5%) -116  (-3%) 
Urshult 2407 2318 2203 1959 1784 1830 -577   (-24%) -129  (-7%) 
Väckelsång 1471 1695 1790 1752 1534 1577 +106     (+7%) -175 (-10%) 
Älmeboda 1495 1406 1272 1080 904 861 -634  (-42%) -219 (-20%) 
Summa 14711 14782 14403 13484 12356 12198 -2513   (-17%) -1286 (-10%) 
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Som framgår av tabellen har kommunens invånarantal minskat med ca -2500 invånare 
(17%) sedan 1975. Det kan också konstateras att en förhållandevis stor del av minsk-
ningen har skett under senare tid. Minskningen sedan år 2000, d v s under den senaste 
15-årsperioden, uppgår till ca -1300 personer, vilket motsvarar en minskning på -10% 
under denna period.  
 
Av tabellen framgår vidare att det endast är två av sju socknar/kommundelar som inte 
minskat sin befolkning sedan 1975 (Tingsryd och Väckelsång). De procentuella föränd-
ringarna i de olika socknarna/kommundelarna varierar mellan +7% och -42% för denna 
tidsperiod.  
 
Sett till den senaste 15-årsperioden har befolkningen minskat i samtliga sock-
nar/kommundelar. De procentuella förändringarna varierar mellan -3% till -20% för 
denna tidsperiod. 
 
Kostnadsjämförelser 
Tingsryds kommun har förhållandevis höga kostnader jämfört med andra kommuner i 
flera av de kommunala verksamheter som tas upp i denna utredning. Jämförelser från 
slutrapporten sammanfattas nedan. Jämförelsetalen bygger på siffror från 2013 (samma 
som i slutrapporten) och är hämtade från kommun- och landstingsdatabasen (kolada.se). 
Till övervägande del presenteras jämförelsetalen som ranking mellan landets 290 kom-
muner. Låga kostnader eller bra värde ger en bra ranking (d v s från plats 1 och nedåt), 
medan höga kostnader eller dåligt värde ger en dålig ranking (d v s från plats 290 och 
uppåt). Mediankommunen har således plats 145 i rankingen. 
 
Höga kostnader jämfört med andra kommuner: 
 
Bibliotek 
Kommunen har en hög kostnad för biblioteksverksamheten (plats 274 i landet år 2013, 
högst i länet). Räknat som antal kommunala bibliotek per 1000 invånare har Tingsryds 
kommun plats 281 i landet, högst i länet. 
 
Grundskola 
Tingsryds kommun har höga kostnader för grundskolan (plats 232 i riket år 2013, 
tredje högst i länet). Kostnaden är högre än genomsnittet även om hänsyn tas till struk-
turella förutsättningar (enligt utjämningssystemet). Lärartätheten varierar på olika sko-
lor och totalt sett överstiger den ej rikssnittet. Det är således andra kostnader än perso-
nalkostnader som är högre än genomsnittet, bl a lokalkostnader. 
 
Idrotts- och fritidsanläggningar 
Kommunen har höga kostnader för idrotts- och fritidsanläggningar (plats 238 i riket år 
2013, högst i länet). 
 
Kostverksamhet 
Kommunen har höga kostnader för skolmåltider i grundskolan (plats 253 år 2013, 
högst i länet). 
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Kostnader ungefär i nivå med genomsnittet: 
 
Fritidsgårdsverksamhet 
Kommunens kostnad för fritidsgårdverksamheten ligger i nivå strax under medel i riket 
(plats 137 i riket år 2013, tredje högst i länet).  
 
Låga kostnader jämfört med andra kommuner: 
 
Äldreomsorg 
Tingsryds kommun har låga kostnader för äldreomsorg. Kostnaden är totalt sett lägre än 
riksgenomsnittet: Hemtjänst plats 54 i riket år 2013, lägst i länet. Särskilt boende 
(exkl lokalkostnader) plats 135 i riket år 2013, näst högst i länet. Total kostnad för 
äldreomsorg med hänsyn till strukturella förutsättningar (enligt utjämningssystemet) 
plats 62 i riket år 2013, lägst i länet. 
 
 
Perspektiv i tre geografiska områden 
 
I slutrapporten ”Hållbar ekonomi – möjliga åtgärder” föreslogs att perspektiv på kom-
munal service och verksamhet delas i tre geografiska områden i kommunen (östra, 
västra, mitten) enligt nedan. De geografiska gränserna bör ej vara skarpa och exakt de-
finierade, utan bör kunna variera utifrån olika frågor och verksamheter (se de båda 
mindre områdena mellan de tre större områdena).  
 

 
 
Detta perspektiv har utgjort grund för denna utredning med tillhörande förslag. Följande 
områdesindelning har använts i utredningen: 
 
Västra: Almundsryds församling (Ryd) och Urshults församling 
Mitten: Tingsås församling (Tingsryd) och Väckelsångs församling 
Östra: Linneryds församling, Älmeboda församling (Rävemåla), Södra Sandsjö försam-
ling (Konga). 
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I slutrapporten föreslogs vidare att kommunens ambitionsnivå avseende verksamhetens 
omfattning bör kopplas till perspektivet. Följande ambitionsnivåer föreslogs utifrån vad 
som bedöms långsiktigt ekonomiskt hållbart: 
 
I respektive område bör finnas: förskola, grundskola F-6, äldreboende, hemtjänst, 
brandstation/värn, samlingslokal, återvinningscentral, fritidsgård, idrottshall, idrottsan-
läggning, industrimark, hyresbostäder. 
 
I kommunen som helhet bör finnas: grundskola åk 7-9, gymnasieskola, simhall, ishall, 
folkbibliotek, medborgarkontor, vuxenutbildning/sfi 
 
 
 
Avstånd och körtider 
Avstånd och körtider (med bil) mellan kommunens större orter redovisas nedan. Av-
stånd och körtider är hämtade från eniro.se. 
 

 
 
Det kan konstateras att avstånd och körtider mellan orter inom föreslagna geografiska 
områden samt till centralorten Tingsryd inte är orimligt långa. Motsvarande körtider till 
delar av den kommunala servicen finns sannolikt i många kommuner och större städer. 
 
Avstånden i kommunen bedöms således inte på ett avgörande sätt hindra möjligheten 
till en förändrad verksamhetsstruktur i enligt med tankegångarna i denna utredning. 
Eventuella förändringar bör kombineras med en översyn av tillgången till kollektivtra-
fik, vilket också ingår i utredningsuppdraget. 
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Nuvarande verksamhetsstruktur sett i tre områden 
 
I nedanstående tabell ges en översikt över nuvarande struktur i aktuella verksamheter 
utifrån de tre geografiska områdena. I tabellen framgår även befolkningsfördelningen i 
de olika områdena. 
 
 NULÄGE 
     
 Västra Mitten Östra Totalt 
 Ryd Tingsryd Linneryd  
 Urshult Vsång Rävemåla  
   Konga  
Antal invånare 1975 5412 4945 4354 14711 
Antal invånare 2000 4460 5518 3506 13484 
     
Antal invånare 2014 4061 5227 2910 12198 
Andel % 33% 43% 24% 100% 
     
 - antal inv 6-15 år 426 521 281 1228 
 - antal inv 80+ år 348 487 259 1094 
     
Bibliotek     
Antal folkbibliotek 2 2 3 7 
- varav integrerat skolbibliotek - 1 3 4 
Antal skolbibliotek 2 3 3 8 
     
Grundskola     
Antal kommunala grundskolor 2 2 3 7 
-varav F-9 - 1 - 1 
-varav F-6 2 1 1 4 
-varav F-3 - - 2 2 
     
Äldreomsorg     
Antal äldreboenden 2 2 3 7 
Antal hemtjänstområden 2 2 3 7 
     
Idrottsanläggningar     
Antal idrottshallar 1 2 1 4 
Antal gymnastiksalar 1 - 2 3 
Antal gräsplaner bidrag, stor 3 4 4 11 
Antal gräsplaner bidrag, liten 2 1 - 3 
Antal grusplaner bidrag 2 2 2 6 
     
Badanläggningar/badplatser     
Antal kommunala badplatser 2 3 3 8 
Antal inomhusbad - 1 1 2 
Antal utomhusbad - - 1 1 
     
Fritidsgårdar     
Antal fritidsgårdar, kom medverkan 1 1 - 2 
Antal fritidsgårdar ren föreningsdrift - - 2 2 
     
Samlingslokaler     
Samlingslokal med bidrag, prio 1 3 3 4 10 
Samlingslokal med bidrag, prio 2 1 4 1 6 
Samlingslokal med bidrag, prio 3 - - - - 
Samlingslokal, kommunägd större - 1 - 1 
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Behov och syfte med strukturella förändringar 
 
Utifrån beskriven bakgrund och fakta görs bedömningen att strukturella förändringar i 
den kommunala verksamheten kan och bör genomföras i syfte att förbättra förutsätt-
ningarna för en långsiktigt hållbar verksamhet och ekonomi i kommunen.  
 
Behoven av förändringar ska i första hand ses i ett långsiktigt perspektiv för att kom-
munen även om 10, 20 och kanske 30 år ska ha förutsättningar för en verksamhet med 
god kvalitet och effektivitet. Dock är inte heller det kortsiktiga perspektivet oviktigt. 
 
Genom en minskad omfattning av verksamhet och lokaler kan en långsiktig prioritering 
av kvalitet före kvantitet ge förutsättningar för en bibehållen eller förbättrad verksamhet 
i framtiden. Dessutom skapas bättre förutsättningar för att få ekonomiskt utrymme för 
nödvändig utveckling av verksamheterna samt amortering av låneskuld för att skapa 
handlingsutrymme för att möta framtidens utmaningar och möjligheter. 
 
Omvänt gäller att om inga förändringar i den nuvarande verksamhetsstrukturen görs så 
blir det sannolikt svårt att på sikt upprätthålla tillräcklig kvalitet både vad gäller verk-
samhet och lokaler. Likaså försvåras sannolikt möjligheten att skapa utrymme för ut-
veckling och kvalitetshöjningar i framtiden. 
 
Med en verksamhet som är mer anpassad till nuvarande befolkningsmängd och övriga 
förutsättningar ges en god grund för att långsiktigt bygga en kommun och en verksam-
het som är bra och kvalitativ för de invånare som bor här, både på kort och lång sikt. En 
bra verksamhet och en bra kommun skapar attraktivitet i sig, som i sin tur förhopp-
ningsvis ger förutsättningar att även i fortsättningen vara en kommun med ca 12 000 
invånare. 
 
Förslag till åtgärder 
 
I den följande delen av utredningen följer chefsgruppens förslag till åtgärder och beslut 
inom respektive verksamhetsområde som ingått i utredningsuppdraget. För varje verk-
samhetsområde anges en kort beskrivning av bakgrund samt redogörelse för uppdraget 
enligt slutrapporten. Därefter följer förslag till åtgärder, ekonomisk bedömning samt 
kommentar till förslaget. Till varje verksamhetsområde finns en fördjupad utredning, 
vilken redovisas i bilaga. 
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1.1 Bibliotek 
 
Kort beskrivning av bakgrund 
Kommunen har en hög kostnad för biblioteksverksamheten (plats 274  i landet år 2013, 
högst i länet). Räknat som antal kommunala bibliotek per 1000 invånare har Tingsryds 
kommun plats 281 i landet, högst i länet. Verksamheten har länge haft en mycket hög 
utlåning (2:a i landet). Antalet besök på biblioteken är dock förhållandevis få. Verk-
samheten finns på många orter, anpassning till befolkningsminskningen har ej skett. På 
några orter finns flera bibliotek, t ex tre stycken i Tingsryd (huvudbibliotek, Dackesko-
lan, Wasaskolan). Huvudbiblioteket är öppet 47 timmar per vecka, vilket är något högre 
än rikssnittet (44 timmar år 2013). Lägst öppethållande för huvudbibliotek i länet är 16 
timmar och högst är 68 timmar. 
 
I bibliotekslagen anges att varje kommun ska ha folkbibliotek och att dessa ska vara 
tillgängliga för alla och vara anpassade till användarnas behov. Det finns således inga 
krav på att ha mer än ett folkbibliotek i kommunen. I skollagen och bibliotekslagen 
anges att grundskolan och gymnasieskolan (inklusive grundsärskola och gymnasie-
särskola) ska ha tillgång till skolbibliotek. Skolverkets definition av skolbibliotek tyd-
liggör att skolbiblioteket är en del av skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att 
stödja elevernas lärande.  
 
De senaste årens digitala utveckling påverkar bibliotekens nuvarande och framtida roll 
och förutsättningar. Den nya it-tekniken ger möjlighet till bl a ökad tillgänglighet, in-
formationssökning, e-tjänster, e-böcker m.m. på ett helt annat sätt än tidigare. Genom 
utvecklingen av bl a läsplattor och smartphones har en stor del av svenska folkets vanor 
och möjligheter förändrats på senare tid. Användningen av och möjligheterna för digi-
tala medier och tjänster förväntas fortsätta öka och utvecklas ytterligare framöver. 
 
Uppdrag enligt slutrapporten 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att ha en biblioteksorganisation 
med ett eller högst tre folkbibliotek.  
 
Förslag 
Centrala chefsgruppen föreslår kommunfullmäktige strukturella förändringar i verk-
samheten enligt nedan.  
 
1) Filialbiblioteken avvecklas 
Folkbiblioteksverksamheten koncentreras till huvudbiblioteket i Tingsryd, vilket inne-
bär att filialbiblioteken i Väckelsång, Urshult, Ryd, Rävemåla, Linneryd och Konga 
avvecklas.  
 
2) Skolbiblioteken förändras och moderniseras 
Samtliga skolbibliotek förutom Dackeskolans avvecklas i dess nuvarande form och er-
sätts med moderna, digitaliserade skolbibliotek. Organisationen av skolbiblioteken ses 
över med inriktning att skolbiblioteken ska tillhöra rektorsområdena. 
 
3) Del av kostnadsminskningen reserveras för kvalitetshöjningar i verksamheten 
25% av kostnadsminskningen återförs som permanent budgetanslag för kvalitetsut-
veckling avseende t ex upprustning huvudbibliotek (kapitalkostnader), ökade öppettider, 
bokbuss eller motsvarande samt digitalisering. Barn- och utbildningsnämnden får i upp-
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drag att fastställa en handlingsplan utifrån tillförda resurser och givet ändamål med re-
gelbunden återrapportering till kommunstyrelsen. 
 
 
Ekonomisk bedömning 
Avveckling av filialbiblioteken och förändring av skolbiblioteken bedöms kunna minska de 
årliga kostnaderna med ca -3,3 mkr.  
 
25% av kostnadsminskningen motsvarar ca 0,8 mkr, vilket således föreslås reserveras för kvali-
tetsutveckling av verksamheten.  
 
Sammantagen årlig kostnadsminskning enligt förslaget blir således netto -2,5 mkr. 
 
Därutöver ger förslaget ytterligare ekonomiska effekter: 
- frigjorda lokalytor i befintliga lokaler, t ex Wasaskolan, som i sin tur kan innebära att andra 
lokaler inte behöver skaffas för att möta verksamhetens behov 
 
 
 
Kommentar till förslaget 
Förslaget bedöms ge förbättrade och nödvändiga förutsättningar för att långsiktigt bibe-
hålla och utveckla kvaliteten i verksamheten. Genom färre antal bibliotek ges ekono-
miskt utrymme för möjligheten att t ex rusta upp och modernisera huvudbiblioteket, öka 
öppethållandet under morgon, kväll och helger samt anpassa verksamheten, inklusive 
skolbiblioteken, till modern it-teknik och användarnas framtida behov.  
 
Omvänt gäller att om strukturella förändringar inte genomförs så kommer det sannolikt 
på sikt bli svårt att upprätthålla nuvarande kvalitet och möjligheten till att utveckla 
verksamheten genom t ex upprustning av huvudbibliotek och modernise-
ring/digitalisering av verksamheten försvåras avsevärt. 
 
Förslaget innebär vidare en lägre kostnadsnivå för verksamheten jämfört med idag. Nu-
varande verksamhetsstruktur innebär en kostnadsnivå som är mycket hög i förhållande 
till andra kommuner och som är svår att motivera utifrån kommunens ekonomiska läge 
på både kort och lång sikt. 
 
Avvecklingen av filialbiblioteken innebär att flertalet invånare får längre avstånd till 
närmaste fysiska bibliotek och att berörda orter mister en del av den kommunala service 
man har på orten idag. Genom utveckling av t ex bokbussverksamhet för både allmän-
heten och skolbiblioteken samt ökad tillgänglighet via digitala medier torde dock god 
tillgänglighet kunna uppnås ändå. Dessutom bedöms de geografiska avstånden till hu-
vudbiblioteket inte vara orimliga. Förändringarna bedöms inte på ett avgörande sätt på-
verka orternas attraktivitet. 
 
Moderniseringen av skolbiblioteken innebär att samtliga skolor ska ha digitala skol-
bibliotek med olika digitala medier kompletterade med begränsade fysiska bibliotek 
eller boklådor. Förändringen syftar bl a till att stärka skolbibliotekens roll som en del av 
skolans pedagogiska verksamhet med fokus på eleverna och deras språkliga träning. 
Genom att möjliggöra utveckling av mer digitala skolbibliotek behöver stödjande av 
elevernas lärande inte begränsas till ett särskilt rum med böcker, utan kan istället pågå 
överallt i skolan där eleven befinner sig. Dessutom kan tillgänglighet ges i princip dyg-
net runt istället för som idag på avgränsade tider. Som en följd av skolbibliotekens upp-
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gift att vara en del av skolans pedagogiska verksamhet ter det sig naturligt att den per-
sonal som arbetar med skolbiblioteken också är en del av skolans personal och har rek-
tor som chef.  
 
Avvecklingen de integrerade folk- och skolbiblioteken bedöms vidare stärka elevernas 
trygghet och säkerhet. Många upplever idag en ökad oro för att det kan ske indicidenter 
på våra skolor och kan det vara olämpligt att det finns institutioner för allmänheten inne 
i skolarna. Skolorna ska ur den aspekten inte vara en allmän plats dit alla har tillträde. 
 
Förslaget innebär vidare att behovet av lokalytor för verksamheten minskar. I några fall 
uppstår frigjorda lokalytor inne på skolorna. För dessa finns sannolikt andra behov inom 
skolverksamheten, t ex viss yta för digitala skolbibliotek eller annan undervis-
ning/skolverksamhet. I Ryd, Urshult och Rävemåla frigörs externt förhyrd lokalyta, för 
vilka uppsägning av hyresavtal bör ske. Detta innebär att lokaler frigörs för t ex närings-
liv och föreningsliv. I den mån kommunen kvarstår med tomma lokaler under avtalsti-
den bör inflyttning av annan verksamhet övervägas som tillfällig eller permanent lös-
ning. I Rävemåla har kommunen ett ansvar för lokalen även efter avtalstidens utgång. 
En permanent lösning med antingen kommunal verksamhet (t ex fritidsgård, undervis-
ning) eller extern verksamhet (näringsliv, föreningsliv) bör eftersträvas. 
 
Den fördjupade utredningen har, i enlighet med utredningsuppdraget, beaktat alternati-
ven ett eller tre folkbibliotek. Efter övervägande har centrala chefsgruppen beslutat att 
förorda alternativet med ett folkbibliotek. 
 
Ansvaret för biblioteksverksamheten, såväl folkbiblioteken som skolbiblioteken, ligger 
hos Barn- och utbildningsnämnden, som också därmed får ansvaret för att verkställa 
föreslagna förändringar.  
 
Fördjupad utredning 
För mer detaljer, konsekvenser och överväganden hänvisas till fördjupad utredning i 
bilaga A. 
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1.2 Grundskola 
 
Kort beskrivning av bakgrund 
Tingsryds kommun har förhållandevis höga kostnader för grundskolan (plats 232 i riket 
år 2013, tredje högst i länet). Kostnaden är högre än genomsnittet även om hänsyn tas 
till strukturella förutsättningar (enligt utjämningssystemet). Lärartätheten varierar på 
olika skolor och totalt sett överstiger den ej rikssnittet. Det är således andra kostnader än 
personalkostnader som är högre än genomsnittet, bl a lokalkostnader. 
 
Antalet invånare i grundskoleåldern har minskat kraftigt under de senaste 10-15 åren. 
År 2000 var det ca 1600 invånare 7-15 år, år 2014 hade samma åldersgrupper minskat 
till ca 1100 invånare. Befolkningsprognosen visar nu en stabilisering av antalet invånare 
i grundskoleåldern, d v s det kommer totalt sett vara relativt oförändrat antal invånare i 
dessa åldersgrupper framöver. 
 
Beslut om förändrad skolorganisation har fattats vid två tillfällen under de senaste två 
mandatperioderna (år 2009 och 2012). Besluten har lett till avveckling av dels högstadie 
åk 7-9 i Ryd och dels mellanstadie åk 4-6 i Konga och Rävemåla. 
 
Aktuella årskurser samt antalet elever i de kommunala skolorna visas i nedanstående 
tabell. Elevantalet är avläst 2015-10-15. 
 
Ort Antal elever årskurs 
 F-3 4-6 7-9 Totalt 
Tingsryd 166 151 290 607 
Ryd 97 76  173 
Urshult 81 47  128 
Väckelsång 66 57  123 
Linneryd 40 47  87 
Rävemåla 23   23 
Konga 40   40 
Summa 513 378 290 1181 
 
Från och med den 1 juli 2015 måste lärare som ska undervisa och sätta betyg ha en lä-
rarlegitimation. Syftet med regelverket är att stärka elevernas rättssäkerhet och höja 
kvaliteten på undervisningen. 
 
Det har på senare tid blivit svårare att rekrytera lärare och idag går utvecklingen mot att 
läraryrket kommer att bli ett bristyrke. 
 
Uppdrag enligt slutrapporten 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att minska skolorganisationen 
med 1-2 skolor. 
 
Förslag 
Centrala chefsgruppen föreslår kommunfullmäktige strukturella förändringar i verk-
samheten enligt nedan.  
 
1) F-3-skolorna avvecklas 
Kommunens två F-3-skolor i Rävemåla och Konga avvecklas och eleverna hänvisas till 
Linneryd och Tingsryd. 
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2) Del av kostnadsminskningen reserveras för kvalitetshöjningar i fritidsgårdsverksam-
heten 
25% av kostnadsminskningen återförs som permanent budgetanslag för kvalitetsut-
veckling av fritidsgårdsverksamhet för barn i grundskoleåldern i kommunen (se pkt 1.6 
i utredningen).  
 
 
Ekonomisk bedömning 
Verksamhetens årliga kostnader bedöms minska med -1,0 mkr avseende skolan i Rävemåla och 
-0,9 mkr avseende skolan i Konga, d v s totalt -1,9 mkr vid avveckling av de båda F-3-
skolorna.  
 
Kostnadsminskningen består i stort sett uteslutande av lokal- och städkostnader. För fullt ge-
nomslag av minskade lokalkostnader krävs att annan användning hittas för lokalerna externt 
eller internt (så att annan lokalyta och kostnad frigörs). 
 
25% av kostnadsminskningen motsvarar ca 0,5 mkr, vilket således föreslås tillföras fritids-
gårdsverksamheten. 
 
Sammantagen årlig kostnadsminskning bedöms således till -1,4 mkr.  
 
Därutöver ger förslaget ytterligare ekonomiska effekter: 
- mottagningsköket på skolan i Rävemåla avvecklas (se pkt 1.5) 
- uteblivet behov av framtida underhåll av i första hand skola och kök i Rävemåla 
- frigjord lokalyta i Konga Allhus vilket kan leda till att annan lokalyta på sikt kan frigöras 
- minskat behov och kostnader för gymnastiksal och skolbibliotek (se pkt 1.4 resp 1.1). 
 
 
 
Kommentar till förslaget 
Förslaget bedöms ge förbättrade och nödvändiga förutsättningar för att långsiktigt bibe-
hålla och utveckla kvaliteten i verksamheten. Det är i första hand rekryteringssvårighet-
er för lärare, elevernas lärsituation och sociala situation samt lärarnas arbetsmiljö som 
motiverar föreslagna förändringar. Ekonomin är således i det här fallet endast ett motiv i 
andra hand. Dock är de ekonomiska effekterna, inklusive de tillkommande ekonomiska 
effekterna såsom t ex minskat behov av kök, skolbibliotek och framtida fastighetsun-
derhåll, inte oviktiga.  
 
En stor nackdel med små skolor, där lärare får arbeta väldigt ensamt, är att det är myck-
et svårt att rekrytera lärare till dem. Det kommer generellt att bli allt svårare att rekry-
tera lärare och vi kan hamna i en situation där vi inte får behöriga lärare till våra små 
skolor. Detta i sin tur leder till att vi då inte längre kan upprätthålla kvaliteten i under-
visningen. Redan under hösten 2015 har vi befunnit oss i ett liknande läge när det gäller 
Örmoskolan i Konga. 
 
För eleverna är det ingen bra situation att det är så få elever, varken ur social synpunkt 
att ha så få kamrater eller från ett lärarandeperspektiv att de är så få. Nedläggningen av 
skolorna i Konga och Rävemåla innebär också färre skolbyten för eleverna under deras 
grundskoletid. Även för den lärare som har huvudansvaret för undervisningen är det 
ingen bra arbetsmiljö att behöva vara så ensam på den lilla skolan med begränsade möj-
ligheter till kontakt med andra kolleger. Dagens skola förutsätter mycket mer samver-
kan mellan lärarna än vad skolan gjorde förr i tiden när läraryrket mer var ett ensamar-
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bete. Det är således inte i första hand ekonomiskt motiverat att lägga ner kommunens F-
3-skolor utan en kvalitetsfråga. Denna förändring ger en bättre lär- och kamratsituation 
för elever och en bättre arbetsmiljö för lärare. 
 
Förslaget innebär vidare att F-6-skolan i Linneryd storleksmässigt kommer att bli helt 
jämförbar med de andra F-6-skolorna i kommunen. Det innebär att kommunen kommer 
att ha fyra jämnstora F-6-skolor i Ryd, Urshult, Väckelsång och Linneryd. Detta ger en 
jämn och bra skolorganisation inom kommunen. Det blir också en jämnare fördelning 
av antalet skolor utifrån antalet invånare i aktuella åldersgrupper sett i de tre geografiska 
områdena. 
 
Förslaget innebär att eleverna från Konga och Rävemåla får åka skolskjuts i större ut-
sträckning än idag och att de därigenom får längre skoldagar. För samhällena Konga 
och Rävemåla kan attraktiviteten för bosättning påverkas negativt. Efter övervägande 
har dock vikten av att kunna säkerställa kvaliteten i verksamheten bedömts överstiga 
dessa nackdelar, d v s elevernas resultat är viktigare än skolans placering. Det kan också 
konstateras att samtliga samhällen/socknar i kommunen har haft minskande befolk-
ningstal under lång tid trots att skolor funnits på orterna. Tillgång till skola på orten, 
liksom skolans kvalitet, är sannolikt enbart två av många fler olika faktorer som till-
sammans påverkar en orts attraktivitet. 
 
De direkta ekonomiska effekterna av förändringarna består i stort sett uteslutande av 
lokal- och städkostnader. För fullt genomslag av minskade lokalkostnader krävs att an-
nan användning hittas för lokalerna externt eller internt (så att annan lokalyta och kost-
nad frigörs). Möjliga alternativ för skolan i Rävemåla är försäljning eller rivning. I 
Konga kan kanske annan användning för lokalerna hittas på sikt, t ex utökat äldrebo-
ende, som i sin tur kan frigöra andra lokalytor och kostnader inom kommunen. Försla-
get innebär också att mottagningsköket i Rävemålaskolan kan avvecklas, minskade be-
hov av skolbibliotek och lokaler för idrottsundervisning/gymnastiksal, vilket ger ytterli-
gare direkta ekonomiska effekter. Dessa konsekvenser tas upp i andra delar av utredning 
(se pkt 1.5 respektive 1.4). 
 
Andra ekonomiska effekter som uppnås är att framtida underhåll och investeringar för 
skolan och köket i Rävemåla uteblir, vilket bidrar till slutrapportens resonemang kring 
minskade investeringar, underhåll och låneskuld. En minskad omfattning av lokaler ger 
på sikt bättre förutsättningar att hålla kvarvarande fastigheter i ett bra skick. Färre men 
större skolor ger även bättre förutsättningar för en kostnadseffektiv verksamhet, t ex 
genom minskat behov av personalens resor mellan arbetsställena, vilket bl a ger ökad 
närvarotid på befintliga skolor. 
 
25% av kostnadsminskningen föreslås reserveras för kvalitetsutveckling av fritidsgårds-
verksamheten (se pkt 1.6 i utredningen). Förslaget stödjer slutrapportens fokusområde 
barn och unga.  
 
Ansvaret för skolverksamheten ligger hos Barn- och utbildningsnämnden, som också 
därmed får ansvaret för att verkställa föreslagna förändringar.  
 
Fördjupad utredning 
För mer detaljer, konsekvenser och överväganden hänvisas till fördjupad utredning i 
bilaga B. 
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1.3 Äldreomsorg 
 
Kort beskrivning av bakgrund 
Tingsryds kommun har förhållandevis låga kostnader för äldreomsorgen. Kostnaden är 
totalt sett lägre än riksgenomsnittet: hemtjänst plats 54 i riket år 2013, lägst i länet. Sär-
skilt boende (exkl lokalkostnader) plats 135 i riket år 2013, näst högst i länet. Total 
kostnad för äldreomsorg med hänsyn till strukturella förutsättningar (enligt utjämnings-
systemet) plats 62 i riket år 2013, lägst i länet. 
 
Kommunen har idag sju äldreboenden med totalt 204 platser, varav 194 särskilt boende 
och 10 korttid/växelvård. Detta innebär att kommunen har fler antal platser i särskilt 
boende än andra jämförbara kommuner (räknat på antal invånare 80 år och äldre). Utö-
ver de 204 platserna finns ytterligare 10 potentiella platser som ännu ej tagits i bruk i 
det nybyggda äldreboendet Örnen i Tingsryd. Under de senaste fem åren har det i ge-
nomsnitt varit 7,5 lediga platser i särskilt boende. Kommunens kostnad för en plats på 
särskilt boende är ca 0,6 mkr per år. 
 
Standarden på boendena är generellt sett god, men något eller några av dem bedöms ha 
behov av renovering inom den närmaste tiden.  
 
Antalet invånare i kommunen som är 80 år och äldre är ca 1100 st. Antalet beräknas 
vara oförändrat under de närmaste åren fram till år 2022. Därefter kommer en successiv 
ökning att ske med ca 20 personer/år för att år 2038 vara ca 1400 personer. 
 
Hemtjänsten är idag organiserad i sju områden i anslutning till varje ort/äldreboende. 
Den långsiktiga trenden är fler bor kvar längre hemma med hemtjänst och att hem-
tjänstverksamheten därför ökar i förhållande till särskilt boende. 
 
Uppdrag enligt slutrapporten 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att minska antalet äldreboenden 
med ett äldreboende samt organisera hemtjänsten i färre och större områden. Utredning-
en ska även beröra möjligheten att långsiktigt planera för 3-4 större äldreboende i kom-
munen. 
 
Förslag 
Centrala chefsgruppen föreslår kommunfullmäktige strukturella förändringar i verk-
samheten enligt nedan.  
 
1) Antalet platser i särskilt boende minskas  
Äldreboendet Lindegården i Linneryd avvecklas (-22 platser) och resterande platser på 
äldreboende Örnen (+10 platser) tas i bruk. Innebär en sammanlagd minskning av ett 
äldreboende och 12 platser i särskilt boende. 
 
2) Hemtjänsten organiseras i tre områden 
Organisationen för hemtjänsten förändras från dagens sju områden till tre områden. 
 
3) Del av kostnadsminskningen reserveras för kvalitetshöjningar i verksamheten 
25% av kostnadsminskningen återförs som permanent budgetanslag för kvalitetsut-
veckling avseende utveckling och drift av it-lösningar i äldreomsorgen i syfte att uppnå 
ökad brukarnytta samt effektivisering för personalen. Socialnämnden får i uppdrag att 
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fastställa en handlingsplan utifrån tillförda resurser och givet ändamål med regelbunden 
återrapportering till kommunstyrelsen. 
 
4) Inriktning att särskilda boenden långsiktigt bör koncentreras till tre eller fyra större 
äldreboenden i kommunen. 
Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till plan för hur kommunens särskilda 
boenden senast år 2030 kan koncentreras till tre eller fyra äldreboenden. Planen ska 
överväga möjligheten till trygghetsboenden samt ha inriktningen att äldreboendet Sol-
haga i Väckelsång i ett tidigt skede av tidsplanen ska omställas till bostäder. 
 
Ekonomisk bedömning 
Avveckling av Lindegården bedöms ge en årlig kostnadsminskning om -9,0 mkr netto, medan 
ibruktagande av resterande platser på Örnen bedöms ha en årlig kostnad om +3,5 mkr netto. 
Minskningen av antalet platser i särskilt boende bedöms ge en ökning i hemtjänst om ca 5 per-
soner, vilket motsvarar en årlig kostnad om +1,3 mkr netto. Sammantaget ger således föreslagna 
förändringar i särskilt boende (pkt 1) en årlig kostnadsminskning om ca -4,2 mkr. 
 
Organiseringen av hemtjänsten i tre områden (pkt 2) bedöms kunna ge en effektivisering om 
2,5% av kostnaderna för hemtjänsten, vilket motsvarar ca -0,8 mkr. 
 
25% av kostnadsminskningen (pkt 3) motsvarar ca 1,2 mkr, vilket föreslås reserveras för kvali-
tetsutveckling inom verksamheten. 
 
Sammantagen årlig kostnadsminskning enligt förslaget blir således netto -3,8 mkr. 
 
Därutöver ger förslaget ytterligare ekonomiska effekter: 
- produktionsköket på Lindegården avvecklas (se pkt 1.5) 
- minskat eller uteblivet behov av framtida underhåll av fastigheten Lindegården  
 
Kommentar till förslaget 
Utredningen har visat att det är rimligt att minska antalet platser i särskilt boende genom 
att avveckla ett äldreboende. Statistik visar att Tingsryds kommun idag har 24 särskilda 
boendeplatser mer än snittet i riket (räknat på antal invånare 80 år och äldre). I genom-
snitt har 7,5 platser varit lediga under de senaste fem åren. Därutöver finns idag 10 plat-
ser på nybyggda äldreboendet Örnen som ännu inte tagits i bruk. Förslaget innebär en 
minskning av 12 platser, vilket innebär att kommunen fortfarande kommer att ha fler 
särskilt boendeplatser än genomsnittet i riket. Förslaget innebär vidare att antalet platser 
anpassas till behovet och att kostsamma, tomma platser kan undvikas på ett bättre sätt 
än idag. 
 
Utredningen har i första hand fokuserat på äldreboendena i Linneryd och Väckelsång. 
Detta beror på för Lindegårdens del att fastigheten har förhållandevis gammal standard 
med påföljande stora renoveringsbehov, medan det för Väckelsångs del beror på geo-
grafiskt läge och att fastigheten är förhållandevis enkel att ställa om till vanliga bostads-
lägenheter. Efter överväganden har slutsatsen blivit att Lindegården är mest lämplig att 
avveckla i det här skedet. 
 
Utredningen har även belyst frågan om det är möjligt att avveckla både Lindegården 
och Solhaga. Detta har bedömts som ej möjligt vid samma tillfälle, eftersom det skulle 
innebära en alltför kraftig minskning av antalet platser i särskilt boende. En ytterligare 
minskning av antalet platser i särskilt boende genom avveckling av ytterligare äldrebo-
ende förutsätter bl a tillgång till trygghetsboende samt eventuellt tillskapande av ytterli-
gare platser för särskilt boende vid något av de kvarvarande äldreboendena. 
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Avvecklingen av Lindegården i Linneryd innebär att kommunen kommer att ha sex 
äldreboenden, varav två i varje område Västra-Mitten-Östra. Detta ger en bättre balans 
än tidigare avseende antalet äldreboenden i förhållande till antalet invånare i respektive 
område. Förslaget innebär vidare att ibruktagande av resterande 10 platser på äldrebo-
endet Örnen möjliggörs. Detta ligger i linje med slutrapporten Hållbar ekonomi:s reso-
nemang kring bästa nytta av gjorda investeringar. 
  
Förslaget bedöms sammantaget ge förbättrade och nödvändiga förutsättningar för att 
långsiktigt bibehålla och utveckla kvaliteten i verksamheten. Genom föreslagna åter-
förda medel för kvalitetsutveckling ges möjlighet och ekonomiskt utrymme för verk-
samheten att arbeta med nödvändig utveckling av it-lösningar i äldreomsorgen, vilket är 
av stor vikt för att i framtiden klara både krav och förväntningar från brukare och anhö-
riga samt att även i framtiden kunna bedriva en kostnadseffektiv verksamhet. Som ex-
empel kan nämnas mobila dokumentationslösningar, digitala lösningar för trygghet och 
service samt mobila lösningar för rehabilitering och planering. Omvänt gäller att om 
strukturella förändringar inte genomförs så kommer det sannolikt på sikt bli svårt att 
upprätthålla nuvarande kvalitet och möjligheten till ekonomiskt utrymme att utveckla 
verksamheten genom denna form av it-lösningar försvåras avsevärt. 
 
Förslaget innebär vidare att framtida underhåll och investeringar för Lindegården ute-
blir, vilket bidrar till slutrapportens resonemang kring minskade investeringar, underhåll 
och låneskuld. En minskad omfattning av lokaler ger på sikt bättre förutsättningar att 
hålla kvarvarande fastigheter i ett bra skick. Möjlig framtida hantering av fastigheten 
Lindegården är t ex verksamhet i egen regi inom individ- och familjeomsorgen, bostä-
der eller försäljning. 
 
Den förändrade organisationen för hemtjänsten bedöms kunna ge effektiviseringar i 
verksamheten. Med större områden: 

• kan personaltid effektivare användas för smarta logistiska lösningar vilket ger 
bästa möjliga körtid. 

• är bemanningen mindre sårbar mot svängningar i antal ärenden och vårdtyngd 
• kan fler personal täcka för varandra och därmed kan behovet av extra personal 

minska. 
 
För att uppnå långsiktig effektivitet och därmed ge förutsättningar att långsiktigt kunna 
upprätta hålla kvaliteteten i verksamheten samt ge utrymme för fortsatt utveckling bör 
antalet äldreboenden på sikt minskas till tre eller fyra stycken. Större boende möjliggör 
en kostnadseffektivare verksamhet. För detta krävs dock investeringar på kvarvarande 
boenden. Huruvida detta är ekonomiskt möjligt och lämpligt eller inte bör utredas vi-
dare och därför föreslås ett utredningsuppdrag till kommunchefen för detta. För att 
kunna minska antalet boenden och platser ytterligare måste sannolikt trygghetsboenden 
skapas, vilket även det sannolikt kräver investeringar, åtminstone om de ska uppföras i 
kommunal regi. Äldreboendet i Väckelsång ter sig lämpligt för bostäder i någon form 
och bör därför ha hög prioritet i utredningen. 
 
Ansvaret för äldreomsorgen ligger hos Socialnämnden, som också därmed får ansvaret 
för att verkställa föreslagna förändringar.  
 
Fördjupad utredning 
För mer detaljer, konsekvenser och överväganden hänvisas till fördjupad utredning i 
bilaga C. 
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1.4 Idrotts- och badanläggningar 
 
Kort beskrivning av bakgrund 
Kommunen har höga kostnader för idrotts- och fritidsanläggningar (plats 238 i riket år 
2013, högst i länet). Anpassning till minskad befolkning och minskade barn- och ung-
domskullar har inte skett fullt ut. Beläggningen på idrottshallar, gymnastiksalar och 
idrottsanläggningar har minskat och är totalt sett låg. Generellt sett finns mycket ytor i 
förhållande till antalet aktiva. Kommunen har 3 badanläggningar, 8 kommunala bad-
platser, 20 fotbollsplaner med varierande underlag och storlek, 4 idrottshallar (varav 3 
egenägda) och 3 egenägda gymnastiksalar. 
 
Drift av anläggningarna sker i huvudsak av föreningar med driftsbidrag från kommunen. 
Därtill kommer underhålls- och investeringsbidrag. Flera föreningar har aviserat svårig-
heter att få driften att gå runt ekonomiskt med dagens bidragsnivåer. Det har även blivit 
svårare att engagera ideella krafter för driften av anläggningarna. Idrottshallar och gym-
nastiksalar sköts i huvudsak av kommunen och har löpande underhålls- och investe-
ringsbehov som inte alltid kunnat uppfyllas. Kommunen står för större investeringar 
även för badanläggningarna. 
 
Underlagen för föreningarnas verksamhet, både barn- och ungdomsverksamhet och 
vuxenverksamhet, har minskat kraftigt i takt med kommunens befolkningsminskning. 
Samverkan mellan och sammanslagning av föreningar för att kunna bedriva verksamhet 
finns på några håll, t ex inom fotbollen. Behovet av samverkan för att kunna bedriva 
verksamhet med god kvalitet både på barn-, ungdoms- och vuxensidan bedöms vara 
fortsatt stort inom kommunen. 
 
Som möjliga åtgärder för långsiktig hållbarhet redovisades i slutrapporten minskning av 
antal och ytor för idrotts- och fritidsanläggningar samt badanläggningar som en anpass-
ning till den förändrade demografin. Koncentration till mindre ytor och färre anlägg-
ningar ger möjlighet till minskade driftskostnader och minskade framtida underhåll och 
investeringar, vilket i sin tur ger förutsättningar för ökad kvalitet och underhåll för 
kvarvarande ytor och anläggningar. Behovet av idrotts- och fritidsanläggningar har en 
nära koppling till skolorganisationen. Dialog bör föras med föreningarna avseende lång-
siktiga förutsättningar som t ex befolkningsunderlag, samverkan samt drift och investe-
ringar för anläggningarna. 
 
Uppdrag enligt slutrapporten 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att minska ytor och antal avse-
ende idrotts-, fritids- och badanläggningar. 
 
Anläggningar för häst-, skytte-, fiske- och motoranläggningar samt bowlinghall, ishall, 
Bollhallen i Tingsryd samt Fridafors fritidscenter har inte ingått i uppdraget. 
 
Förslag 
Centrala chefsgruppen föreslår kommunfullmäktige strukturella förändringar i verk-
samheten enligt nedan.  
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1) Kommunens badanläggningar (med bassäng) koncentreras till en inomhusanlägg-
ning och en utomhusanläggning. 
Förslaget innebär att inomhusbadet i Tingsryd (Kaskad) och utomhusbadet i Konga 
(Örmobadet) behålls, medan inomhusbadet i Linneryd (Linneryds badhus) avvecklas. 
 
2) Gymnastiksal i ort med skola ska finnas kvar om det kan motiveras av sammanvägd 
bedömning utifrån verksamhetsmässiga och ekonomiska perspektiv. 
Det ekonomiska ansvaret för gymnastiksalarna i de orter det finns skola (Linneryd och 
Urshult enligt förslaget) överförs i sin helhet till Barn- och utbildningsförvaltning-
en/nämnden, som i takt med att underhållsbehoven behöver genomföras, inom befintlig 
budgetram, har att ta ställning till om gymnastiksalarna ska avvecklas eller om under-
håll ska genomföras med finansiering genom besparingar i skolverksamheten. 
 
3) Gymnastiksal i ort utan skola avvecklas till den del lokalen inte behövs för annan 
kommunal verksamhet 
Vid en avveckling av skolan i Konga bör även gymnastiksalen avvecklas. Dock behöver 
omklädningsrum m.m. sannolikt finnas kvar för utomhusbadet, om inte annan lokal 
ordnas för detta. 
 
4) Antalet bidragsberättigade fotbollsplaner halveras 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram regelverk och handlingsplan efter dialog och 
samråd med befintliga föreningar. 
 
5) Del av kostnadsminskningen reserveras för kvalitetshöjningar i verksamheten 
25% av kostnadsminskningen återförs som permanent budgetanslag för kvalitetsut-
veckling genom ökat underhåll av idrottshallar och fotbollsanläggningar utomhus. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa en handlingsplan utifrån tillförda resurser 
och givet ändamål. 
 
 
Ekonomisk bedömning 
Avveckling av Linneryds badhus bedöms ge en årlig kostnadsminskning om ca -0,2 mkr. 
 
Kostnadsminskningen för avveckling av gymnastiksal i Konga är oviss, då kostnaderna idag 
samredovisas med utomhusbadet. Uppskattningsvis bedöms en möjlig årlig kostnadsminskning 
till ca -0,1 mkr. 
 
Minskning av antalet bidragsberättigade fotbollsplaner bedöms ge en årlig kostnadsminskning 
om ca -0,2 mkr. 
 
25% av årlig kostnadsminskning motsvarar drygt 0,1 mkr, vilket föreslås fördelas lika mellan 
ökat underhåll av idrottshallar och kvarvarande fotbollsplaner. 
 
Sammantagen årlig kostnadsminskning enligt förslaget blir således netto -0,4 mkr. 
 
Därutöver ger förslaget ytterligare ekonomiska effekter: 
- uteblivet underhåll av badhuset i Linneryd 
- minskade behov av framtida investeringar och underhåll av fotbollsplaner samt gymnastiksal i 
Konga 
- förbättrad ekonomisk styrning vid ställningstagande till framtida underhåll av gymnastiksalar 
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Kommentar till förslaget 
 
Kommunala badplatser (8 st) bör bibehållas, vilket motiveras av de relativt låga kost-
naderna samt värdet av detta för både kommuninvånare och besökare. Möjligheten till 
bad är viktigt för vattenvana och simkunnighet för både barn och vuxna.  
 
För badanläggningar med bassäng bör koncentration ske till en inomhusanläggning 
och en utomhusanläggning. För bad inomhus finns en väl fungerande anläggning i Vat-
tenpalatset Kaskad centralt placerad i kommunen som kan täcka behovet för hela kom-
munen. För att även kunna erbjuda utomhusbad i bassäng har övervägningen gjorts att 
tillgång till Örmobadet i Konga kan motiveras. Däremot görs bedömning att Linneryds 
badhus bör avvecklas, vilket bland annat motiveras av föreliggande underhållsbehov av 
fastigheten. Det är svårt att i en kommun av Tingsryds storlek ur ett ekonomiskt per-
spektiv kunna motivera två badanläggningar inomhus. Behovet för simundervisning 
m.m. kan tillgodoses genom badanläggningen i Tingsryd. Enligt bedömning från Tings-
rydsbostäder, som förvaltar kommunens fastigheter, finns i Linneryds badhus behov av 
ny ventilation, ny reningsanläggning och teknisk anläggning samt genomgång av bygg-
nadens klimatskal såsom tak, fönster, väggar till en sammanlagd uppskattad kostnad om 
ca 3 mkr. 
 
För idrottshallarna i Tingsryd, Väckelsång, Ryd och Rävemåla görs bedömningen att 
dessa bör behållas. Idrottshallarna fyller en viktig funktion för föreningsliv och skola 
och är geografiskt sett bra placerade utifrån områdesperspektivet och befolkningsför-
delningen. Upprustning/höjd standard för idrottshallarna bör prioriteras, men finansie-
ring för detta saknas dock i dagsläget. 
 
För gymnastiksalarna i Linneryd, Urshult och Konga har en djupare analys gjorts. Uti-
från ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv är det tydligt att gymnastiksalarna borde av-
vecklas, dels utifrån att mycket stora underhållsbehov finns (12-13 mkr) och dels utifrån 
det mycket låga nyttjandet (8-20 timmar per vecka). Genom avveckling av gymnastiksa-
larna skulle framtida utrymme för upprustning och standardhöjning av idrottshallarna 
kunna skapas. Behov från både allmänhet, föreningsliv och skola skulle sannolikt i till-
räcklig grad kunna tillgodoses i idrottshallarna istället. Därmed skulle även underlaget 
för nyttjandet av samtliga idrottshallar gagnas, t ex i Rävemåla, vars skola avvecklas 
enligt förslaget i denna utredning. 
 
Enligt barn- och utbildningsförvaltningens perspektiv skulle dock en avveckling av 
gymnastiksalarna på de orter som har skola vara mycket negativt för skolverksamheten, 
då det förutsätter busstransport för idrottsundervisningen. För eleverna i Linnerydssko-
lan skulle idrottsundervisningen ske i idrottshallen i Rävemåla och för eleverna i Urs-
hult skulle den ske i idrottshallen i Ryd. Som nackdelar redovisas bl a längre skoldagar, 
mer tid i bussar för eleverna, komplex schemaläggning, försämrad arbetsmiljö för lärar-
na samt ökade transporter och transportkostnader. 
 
Om bedömda underhållsbehov för gymnastiksalarna i orter med skola enligt utredning-
ens förslag (Linneryd och Urshult, totalt ca 12 mkr) genomförs så genereras ca 0,8 mkr i 
ökade årliga kostnader i form av avskrivningar och ränta. Den nuvarande sammanlagda 
årliga kostnaden för dessa båda gymnastiksalar är ca 0,3 mkr. Om man till detta lägger 
de framtida ökade kostnaderna om 0,8 mkr per år för underhåll, renovering eller ny-
byggnad kommer den årliga kostnaden således att bli ca 1,1 mkr. Transportkostnaden 
för Linneryd (till Rävemåla) och Urshult (till Ryd) skulle uppgå till ca 0,5 mkr per år 
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om all idrottsundervisning sker i idrottshallarna. Om man antar att t ex 25% av idrotts-
undervisningen kan ske lokalt, t ex genom utegympa eller i annan lokal i skolan, skulle 
transporterna och därmed kostnaden sannolikt kunna minska i motsvarande grad, d v s 
bli knappt 0,4 mkr istället. 
 
Efter övervägande bedömer chefsgruppen att gymnastiksal i ort med skola ska finnas 
kvar om det kan motiveras av sammanvägd bedömning utifrån verksamhetsmässiga och 
ekonomiska perspektiv. Det ekonomiska ansvaret för gymnastiksalarna i de orter det 
finns skola (Linneryd och Urshult enligt förslaget) överförs i sin helhet till Barn- och 
utbildningsförvaltningen/nämnden, som i takt med att underhållsbehoven behöver ge-
nomföras, inom befintlig budgetram, har att ta ställning till om gymnastiksalarna ska 
avvecklas eller om underhåll ska genomföras med finansiering genom besparingar i 
skolverksamheten. Gymnastiksal i ort utan skola avvecklas till den del lokalen inte be-
hövs för annan kommunal verksamhet. Enligt förslag i hållbar ekonomi ska skolan i 
Konga avvecklas och då bör även gymnastiksalen avvecklas, med motivet att nyttjandet 
i så fall sannolikt blir ytterst litet. Dock behöver omklädningsrum m.m. sannolikt finnas 
kvar för utomhusbadet, om inte annan lokal kan ordnas för detta. 
 
Antalet bidragsberättigade fotbollsplaner bör halveras som en anpassning till minskade 
barn- och ungdomskullar och befolkningsunderlag. Genom minskad omfattning av pla-
ner förbättras förutsättningarna för att långsiktigt kunna hålla kvarvarande planer med 
tillhörande anläggningar i ett fullgott skick. Regelverk för bidrag samt en handlingsplan 
bör tas fram efter dialog och samråd med befintliga föreningar. 
 
Sammantaget kan konstateras att föreslagna förändringar skapar ett förhållandevis litet 
utrymme för resurstillskott för underhåll och utveckling av kvarvarande anläggningar. 
Därmed kommer det sannolikt även fortsättningsvis bli en utmaning att hålla anlägg-
ningarna i ett tillräckligt bra skick. 
 
Ansvaret för idrotts- och badanläggningar ligger hos Kommunstyrelsen, som också 
därmed får ansvaret för att verkställa föreslagna förändringar. Samordning och samver-
kan med Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning behövs i flera delar. 
 
 
Fördjupad utredning 
För mer detaljer, konsekvenser och överväganden hänvisas till fördjupad utredning i 
bilaga D. 
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1.5 Kostverksamhet 
 
Kort beskrivning av bakgrund 
Den samlade kostverksamheten kostar ca 35 mkr per år. I verksamheten finns 9 st till-
lagningskök, varav två i skolor och sju i äldreboenden. Därutöver finns 11 st mottag-
ningskök på skolor och förskolor. Några förskolor äter sin lunch i anslutning till respek-
tive tillagningskök. Totalt tillagas ca 2500 lunchportioner per dag. Utöver lunchportion-
er produceras även frukost, mellanmål, kvällsmat, fika etc. 
 
Utifrån tillgänglig statistik kan konstateras att kommunen har en hög kostnad för mål-
tider i grundskolan (kr/elev): plats 253 i landet år 2013, näst högst i länet. Kostnaden för 
måltider i den kommunala gymnasieskolan ligger på plats 198 år 2013, mitten av länet. 
Motsvarande statistik för äldreomsorgen har ej kunnat hittas. 
 
Varje kök genererar fasta driftskostnader, underhållskostnader och investeringar, vilka 
kan minska om antalet kök kan bli färre. Kostorganisationen och antalet kök är bero-
ende av organisation inom skola och omsorg. En minskning av antalet kök hör således 
nära samman med eventuella strukturförändringar inom dessa områden. Köket på äldre-
boendet Örnen i Tingsryd är det nyaste köket och har både en viss överkapacitet och 
den modernaste utrustningen. 
 
Uppdrag enligt slutrapporten 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att minska antalet kök. 
 
Förslag 
Centrala chefsgruppen föreslår kommunfullmäktige strukturella förändringar i verk-
samheten enligt nedan.  
 
1) Kostorganisationen minskas med ett tillagningskök och ett mottagningskök till följd 
av förändringar inom skola och äldreboende.  
Tillagningsköket på äldreboendet Lindegården i Linneryd samt mottagningsköket på 
skolan i Rävemåla avvecklas. Mat till Linnerydsskolan produceras i köket på äldrebo-
endet Örnen i Tingsryd och transporteras till mottagningsköket i Linnerydsskolan. 
 
2) Del av kostnadsminskningen reserveras för kvalitetshöjningar i verksamheten 
25% av kostnadsminskningen återförs som permanent budgetanslag för kvalitetsut-
veckling genom höjd andel ekologiska/närodlade livsmedel samt förbättringar i kompe-
tensutveckling och måltidsmiljöer. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att fast-
ställa mål och handlingsplan utifrån tillförda resurser och givet ändamål med regelbun-
den återrapportering till kommunstyrelsen. 
 
3) Inriktning att utreda och överväga ytterligare förändringar inom kostverksamheten 
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda, överväga och eventuellt genomföra 
ytterligare förändringar inom kostverksamheten i syfte att uppnå en mer kostnadseffek-
tiv verksamhet utifrån antalet tillagnings- respektive mottagningskök. Utredningen ska 
utgå ifrån oförändrade tillagningssätt jämfört med idag. 
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Ekonomisk bedömning 
Avveckling av tillagningsköket på Lindegården i Linneryd och mottagningsköket i Rävemåla 
skola (pkt 1) bedöms kunna ge en sammanlagd årlig kostnadsminskning om ca -2,1 mkr. 
Ökade kostnader för transporter samt kostnader för viss ombyggnad/komplettering av mottag-
ningsköket i Linnerydsskolan har beaktats i beräkningen. 
 
25% av kostnadsminskningen (pkt 2) motsvarar ca 0,5 mkr, vilket föreslås reserveras för kvali-
tetsutveckling inom verksamheten. 
 
Sammantagen årlig kostnadsminskning enligt förslaget blir således netto -1,6 mkr. 
 
Därutöver ger förslaget ytterligare ekonomiska effekter: 
- uteblivet behov av framtida underhåll och upprustning av de båda köken som avvecklas 
- bättre nyttjande/effektivitet för nybyggda köket i äldreboendet Örnen i Tingsryd (bästa nytta 
av gjorda investeringar). 
- frigjorda lokalytor och möjlighet att flytta eventuell utrustning i bra skick till övriga kök 
 
Kommentar till förslaget 
Förslaget avseende köken är en direkt följd av förslagen för skola och äldreboende. Till-
lagningsköket på Konga Allhus bedöms behöva finnas kvar trots förslag om att av-
veckla F-3-skolan i Konga, eftersom allhusets kök även förser äldreboende och hem-
tjänst med måltider.  
 
Förslaget innebär ökade transporter, vilket påverkar miljöperspektivet negativt. Den 
direkta kostnaden för transporterna har vägts in i den ekonomiska bedömningen.  
 
Förslaget innebär vidare att framtida underhåll och upprustning av de båda köken som 
avvecklas uteblir, vilket bidrar till slutrapportens resonemang kring minskade investe-
ringar, underhåll och låneskuld. En minskad omfattning av lokaler, med färre men större 
kök, ger på sikt bättre förutsättningar att dels hålla kvarvarande fastigheter och kök i ett 
bra skick och dels uppnå stordriftsfördelar i produktionen.  
 
Den fördjupade utredningen som gjorts har fokuserat på en översiktlig analys av samt-
liga kök i verksamheten. Utredningen visar på behov och möjligheter inom kostverk-
samheten i syfte att uppnå en mer kostnadseffektiv kostverksamhet, där bl a framtida 
underhåll och upprustning, transporter och nyttjande av befintlig kapacitet är viktiga 
faktorer. Köket på äldreboendet Örnen bedöms ha kapacitet för att försörja ytterligare 
skolor och/eller boenden framöver. Fortsatt utredning och övervägande bedöms behövas 
för detta.  Utredningen ska utgå ifrån oförändrade tillagningssätt jämfört med idag. 
 
Förslaget frigör ekonomiskt utrymme för kvalitetsutveckling av verksamheten i form av 
höjd andel ekologiska/närodlade livsmedel samt förbättringar i kompetensutveckling 
och måltidsmiljöer. Omvänt gäller att om inga verksamhetsförändringar görs så försvå-
ras finansiering av ambitionshöjning avseende livsmedel, kompetensutveckling och 
måltidsmiljöer. 
 
Ansvaret för kostverksamheten ligger hos Samhällsbyggnadsnämnden, som också där-
med får ansvaret för att verkställa föreslagna förändringar.  
 
Fördjupad utredning 
För mer detaljer, konsekvenser och överväganden hänvisas till fördjupad utredning i 
bilaga E. 
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1.6 Fritidsgårdar 
 
Kort beskrivning av bakgrund 
Kommunens kostnad för verksamheten ligger i nivå strax under medel i riket (plats 137 
i landet år 2013, tredje högst i länet). 
 
Kommunens fritidsgårdsverksamhet har egen personal i Tingsryd och Ryd. I Tingsryd 
bedrivs verksamheten i samverkan med Café KV via avtal/bidrag från kommunen. I den 
kommunala personalens arbetsuppgifter ingår även arrangemang som Skolbalders, 
skolavslutningar, skoltid och ”fältarbete”. På två orter, Linneryd och Konga, bedrivs 
fritidsgårdsverksamheten av föreningar via ett mindre bidrag från kommunen. I Väck-
elsång, Urshult och Rävemåla finns idag ingen fritidsgårdsverksamhet. 
 
På befintliga fritidsgårdar finns ett relativt stabilt underlag av besökande ungdomar.  
 
En fungerande verksamhet är till gagn för barn- och utbildningsförvaltningens och soci-
alförvaltningens verksamheter och kostnader.  
 
I slutrapporten konstaterades att verksamhet kan bedrivas på fler eller färre orter. Verk-
samheten även kan bedrivas i föräldra/föreningsdrift på alla orter och/eller konkurrens-
utsättas genom fastpris (t ex fast bidrag per barn eller besökare). Det sistnämnda skulle 
kunna gagna verksamhetens öppettider, innehåll och lokala aktörer. Lokaler kan sam-
ordnas med t ex  skolan. 
 
Uppdrag enligt slutrapporten 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktningen att göra en översyn av organi-
sation, antal och driftsformer. 
 
Förslag 
Centrala chefsgruppen föreslår kommunfullmäktige strukturella förändringar i verk-
samheten enligt nedan.  
 
1) Inriktning att föreningsdrift eller samverkan med föreningar ska eftersträvas på 
samtliga sju tätorter i kommunen samt att någon form av konkurrensutsättning eller 
bidragssystem utvecklas i syfte att utveckla verksamhetens tillgänglighet och innehåll. 
Kommunens personella resurser koncentreras, liksom tidigare, till gemensamma ar-
rangemang samt de orter där  högstadieskolor finns (Tingsryd och Ryd).   
 
2) Del av kostnadsminskningen inom grundskoleverksamheten reserveras för kvalitets-
höjningar i fritidsgårdsverksamheten 
25% av kostnadsminskningen till följd av att två F-3-skolor avvecklas återförs som 
permanent budgetanslag för kvalitetsutveckling av fritidsgårdsverksamheten till gagn 
för t ex öppethållande, innehåll, lokala aktörer samt samverkan mellan barn- och utbild-
ningsförvaltningens, socialförvaltningens och kommunledningsförvaltningens verksam-
heter för barn och unga. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att fastställa hand-
lingsplan utifrån tillförda resurser och givet ändamål med regelbunden återrapportering 
till kommunstyrelsen. 
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Ekonomisk bedömning 
25% av kostnadsminskningen inom grundskoleverksamheten motsvarar ca 0,5 mkr, vilket före-
slås reserveras för kvalitetsutveckling inom fritidsgårdsverksamheten. 
 
 
 
Kommentar till förslaget 
Fritidsgårdsverksamheten fyller en viktig funktion för barn och unga i kommunen och 
kan utvecklas. Verksamheten kan ses som en stödjande och förebyggande verksamhet 
för bl a skola, individ- och familjeomsorg och integration. Förslaget innebär att resurser 
tillförs för att utveckla verksamheten. 
 
Förslaget innebär en inriktning att eftersträva fritidsgårdsverksamhet på sju tätorter i 
kommunen (idag finns verksamhet på fyra orter). Genom föreningsdrift eller annan 
samverkan med föreningar samt att någon form av konkurrensutsättning eller bidragssy-
stem utvecklas kan verksamhetens tillgänglighet och innehåll utvecklas. De tillförda 
resurserna bör kunna leda till att både befintliga och andra föreningar får intresse och 
möjlighet att utveckla verksamheterna på de olika orterna. 
 
En väl fungerande fritidsgårdsverksamhet är till gagn för flera av kommunens verksam-
heter, mål och kostnader, t ex inom skola, individ- och familjeomsorg, integration, fritid 
och föreningsliv. Utveckling av verksamheten bör ske i samverkan mellan alla berörda 
verksamheter och förvaltningar. En bra fritidsgårdsverksamhet kan vara en faktor av 
många som kan ge förbättrade förutsättningar för långsiktigt lägre samhällsekonomiska 
kostnader i framtiden.  
 
De tillförda resurserna för utveckling förutsätter beslut om förändrad skolorganisation i 
enlighet med utredningens förslag i den delen. Omvänt gäller att om ingen förändring 
görs i skolorganisationen så försvåras finansieringen av en utveckling av fritidsgårds-
verksamheten. 
 
Centrala chefsgruppens övervägande och slutliga förslag innebär en utveckling av den 
fördjupade utredningen som presenteras i bilagan. Förslaget utgår från ett helhetsper-
spektiv och stödjer slutrapportens fokusområde att barn och unga bör prioriteras. 
 
Ansvaret för fritidsgårdsverksamheten ligger hos Barn- och utbildningsnämnden, som 
också därmed får ansvaret för att verkställa föreslagna förändringar.  
 
 
 
Fördjupad utredning 
För mer detaljer, konsekvenser och överväganden hänvisas till fördjupad utredning i 
bilaga F. 
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1.7 Samlingslokaler 
 
Kort beskrivning av bakgrund 
Det finns 16 samlingslokalägande föreningar i kommunen som erhåller kommunalt 
ekonomiskt bidrag till drift, skötsel och underhåll av sin lokal. Föreningarna erhåller 
idag ett grundbidrag samt ett aktivitetsbidrag per nyttjandetillfälle. I nuvarande budget 
finns knappt 0,7 mkr. Grundbidragen uppgår till drygt 0,5 mkr och aktivitetsersättning-
en till ca 0,1 mkr, för renovering finns 0,05 mkr. Tillkommer gör kommunal medfinan-
siering i samband med bidrag från Boverket. Detta prövas från fall till fall och ingen 
budget finns för detta. 
 
Bidrag till samlingslokaler är frivilligt för kommunen, d v s ej tvingande enligt lagstift-
ning. Lokalerna har löpande underhålls- och investeringsbehov för att klara krav och 
behov för kök, tillgänglighet, teknik etc.  
 
Som möjlig åtgärd för långsiktig hållbarhet togs i slutrapporten upp minskning av bi-
dragen och därmed antalet samlingslokaler med kommunalt bidrag. Färre lokaler ger 
bättre förutsättningar för god kvalitet och ekonomi för kvarvarande lokaler/föreningar. 
 
Uppdrag enligt slutrapporten 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktningen att minska bidragen till sam-
lingslokaler. 
 
Förslag 
Centrala chefsgruppen föreslår kommunfullmäktige strukturella förändringar i verk-
samheten enligt nedan.  
 
1) Kommunens ekonomiska engagemang koncentreras i första hand till tre samlingslo-
kaler i kommunen (en per område Västra-Mitten-Östra). 
Kategori A – behåller nuvarande driftsbidrag samt ges möjlighet till investeringsbidrag. 
som möjliggör utveckling och upprustning för att kunna tillgodose behov av samlings-
lokal för invånare, föreningar och kommun, både för området och för hela kommunen.  
Förslag kategori A: Konga Folkets Hus – Parken Urshult – (Gibson Auditorium) 
 
2) Övriga samlingslokaler får minskade och begränsade bidragsmöjligheter 
Kategori B och C. Erhåller driftsbidrag om 10 tkr (B) respektive 1 tkr (C) och ges ej 
möjlighet till investeringsbidrag. Innebär att högre egenfinansiering krävs av förening-
arna om lokalerna ska fortleva. Förslaget kan därmed innebära att totala antalet sam-
lingslokaler i dess nuvarande form på sikt minskar och att lokalerna försäljs och/eller får 
en annan användning i privat regi alternativt blir tomma. 
Förslag kategori B: Tingsryds Folkpark, Björkeborg Väckelsång, Gäddeviksås bygde-
gård, bygdegården Linneryd, Rävemåla bygdegård, Holken Yxnanäs, Vemboö bygde-
gård, Ryds Folkets Hus. 
Förslag kategori C: Boaryds skola, Kvarnamålagården, Ulfryds gamla skola, Söftestorps 
skola, Bökås bygdegård, Björkelund. 
 
3) Del av kostnadsminskningen reserveras för kvalitetshöjningar i verksamheten 
25% av kostnadsminskningen återförs som permanent budgetanslag för höjning av in-
vesteringsbidragen för lokaler i kategori A. Syftet är att möjliggöra utveckling och upp-
rustning för att även på sikt kunna tillgogose behov av samlingslokal för invånare, före-
ningar och kommunen, både för området och för hela kommunen. 
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Ekonomisk bedömning 
Minskning av drifts- och aktivitetsbidrag enligt förslaget motsvarar en årlig kostnadsminskning 
om ca -0,3 mkr. 
 
25% av kostnadsminskningen motsvarar ca 0,1 mkr, vilket föreslås användas till höjning av 
investeringsbidragen (för kategori A). 
 
Sammantagen årlig kostnadsminskning enligt förslaget blir således netto ca -0,2 mkr. 
 
Därutöver ger förslaget ytterligare ekonomiska effekter: 
- utebliven kommunal medfinansiering av framtida underhåll och upprustning för flertalet av de 
nuvarande samlingslokalerna 
 
 
 
Kommentar till förslaget 
Nuvarande struktur för kommunens samlingslokaler bygger i hög grad på en gammal 
samhällsstruktur och ett större befolkningsunderlag. Lokalerna har på sikt underhålls- 
och investeringsbehov för att klara krav och behov för kök, tillgänglighet, teknik etc 
som kommer att bli svåra att tillmötesgå med kommunal finansiering.  
 
Färre lokaler ger bättre förutsättningar för god kvalitet och ekonomi för kvarvarande 
lokaler/föreningar. Förslaget bygger på att kommunens ekonomiska engagemang i 
första hand koncentreras till en samlingslokal per geografiskt område (Östra-Mitten-
Västra) som tillsammans, med sina olika karaktärer, på ett bra sätt kan tillgodose beho-
vet av samlingslokaler för invånare, föreningar och kommun, både för området och för 
hela kommunen. Dessa lokaler bör ges drift- och investeringsbidrag som möjliggör 
långsiktig utveckling och upprustning av lokalerna. 
 
Samlingslokalerna föreslås delas in i tre kategorier: 
 
Kategori A – en per område (Västra-Mitten-Östra). Behåller nuvarande driftsbidrag och 
ges möjlighet till investeringsbidrag. 
Förslag: Konga Folkets Hus – Parken Urshult – (Gibson Auditorium) 
 
Kategori B – övriga som idag tillhör ”större” samlingslokaler. Erhåller driftsbidrag om 
max 10 tkr per år och ges ej möjlighet till investeringsbidrag. 
Förslag: Tingsryds Folkpark, Björkeborg Väckelsång, Gäddeviksås bygdegård, bygde-
gården Linneryd, Rävemåla bygdegård, Holken Yxnanäs, Vemboö bygdegård, Ryds 
Folkets Hus. 
 
Kategori C – lokaler som idag tillhör ”mindre” samlingslokaler. Erhåller driftsbidrag 
om 1 tkr och ges ej möjlighet till investeringsbidrag. 
Förslag: Boaryds skola, Kvarnamålagården, Ulfryds gamla skola, Söftestorps skola, 
Bökås bygdegård, Björkelund. 
 
För de samlingslokaler som får minskade och begränsade bidragsmöjligheter innebär 
detta att högre egenfinansiering krävs av föreningarna om lokalerna ska fortleva. För-
slaget kan därmed innebära att totala antalet samlingslokaler i dess nuvarande form på 
sikt minskar och att lokalerna försäljs och/eller får annan användning i privat regi alter-
nativt blir tomma. Om föreningarna ska kunna behålla sina lokaler krävs ett större lokalt 
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och ideellt engagemang, vilket säkert finns i flera fall. Kostnaderna för att driva lokaler-
na är i vissa fall i den storleksordningen att om viljan finns kan dessa säkert förbli en 
samlingspunkt i bygden och användas för olika sammankomster även i fortsättningen 
utan kommunala medel. De föreningar som blir utan ekonomiskt stöd från kommunen 
bedöms behöva en viss omställningsperiod för att ha möjlighet att hitta alternativa in-
täktskällor. Därför bör minskningen av budget för bidragen sker stegvis.  
 
Fullmäktiges möten bör hållas i lokalerna i kategori A (med undantag för Gibson Audi-
torium, som ej är lämplig för detta ändamål). Genom investeringsbidragen bör lokalerna 
på sikt kunna anpassas för att t ex möjliggöra direktsändning av fullmäktigemötena. 
 
Förslaget innebär att bidragen till samlingslokaler ungefär kan halveras. Dessutom möj-
liggörs ekonomiskt utrymme för att höja investeringsbidragen från 50 tkr till 125 tkr per 
år (för kategori A) för att kunna upprätthålla standard samt utveckla lokalerna även i 
framtiden. Omvänt gäller att om nuvarande bidragssystem behålls försvåras möjlighet-
erna att med kommunal medfinansiering dels hålla de 16 lokalerna i tillräckligt gott 
skick och dels att utveckla lokalerna i framtiden. 
 
Ansvaret för bidragen till samlingslokaler ligger hos Kommunstyrelsen, som också 
därmed får ansvaret för att verkställa föreslagna förändringar. Kommunstyrelsen bör få i 
uppdrag att utifrån inriktningen i denna utredning fastställa regelverk för bidragen. 
 
 
Fördjupad utredning 
För mer detaljer, konsekvenser och överväganden hänvisas till fördjupad utredning i 
bilaga G. 
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1.8 Kollektivtrafik 
 
Kort beskrivning av bakgrund 
Strukturella förändringar enligt perspektiv i tre områden samt de förslag som presente-
ras för de olika verksamheterna i denna utredning förutsätter en väl fungerande kollek-
tivtrafik, så att en tillräcklig tillgänglighet till kommunens verksamheter och service kan 
upprätthållas för medborgarna. 
 
Kollektivtrafiken hanteras och bekostas från med 1 januari 2015 av Region Kronoberg 
efter skatteväxling.  
 
Kommunen har idag ett förhållandevis stort trafikutbud/linjer inom kommunen, åt-
minstone sett till antalet avgångar. Däremot bedöms tidtabeller kunna utvecklas och 
anpassas ytterligare efter medborgarnas, och inte minst ungdomarnas, behov. 
 
Uppdrag enligt slutrapporten 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktningen att utveckla kollektivtrafiken 
inom kommunen. 
 
Förslag 
Centrala chefsgruppen föreslår kommunfullmäktige beslut enligt nedan.  
 
1) Kommunchefen ges i uppdrag att ta fram förslag till handlingsplan för utveckling av 
kollektivtrafiken utifrån fullmäktiges beslut om strukturella förändringar i verksamheten 
inom ramen för Hållbar ekonomi. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen. 
 
Utredning och handlingsplan bör genomföras när fullmäktige har tagit ställning till för-
slagen om verksamhetsförändringar i denna utredning. 
 
Kommentar till förslaget 
Efter övervägande har gjorts bedömning att analys och bedömning av behov och möj-
ligheter lämpligen görs när fullmäktige tagit ställning till de olika förslag som redovisas 
i denna utredning. 
 
Uppdraget förutsätter dialog med Region Kronoberg, som är huvudman för kollektivtra-
fiken. Huvudinriktningen måste vara att göra förändringar inom befintliga verksamhets- 
och kostnadsramar. 
 
Fördjupad utredning 
En översiktlig beskrivning av eventuella behov av förändringar i kollektivtrafiken om 
strukturella förändringar görs i verksamheterna finns i fördjupad utredning, se bilaga H. 
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Sammanfattning av förslag 
 
Förändrad verksamhetsstruktur 
 
Föreslagna förändringar redovisas i nedanstående översikt, som visar omfattningen av 
de berörda verksamheterna i nuläge respektive utredningens förslag utifrån perspektivet 
tre geografiska områden i kommunen (Västra, Mitten, Östra).  
 
 NULÄGE  FÖRSLAG 
          
 Västra Mitten Östra Totalt  Västra Mitten Östra Totalt 
 Ryd Tingsryd Linneryd   Ryd Tingsryd Linneryd  
 Urshult Vsång Rävemåla   Urshult Vsång Rävemåla  
   Konga     Konga  
Antal invånare 1975 5412 4945 4354 14711  5412 4945 4354 14711 
Antal invånare 2000 4460 5518 3506 13484  4460 5518 3506 13484 
          
Antal invånare 2014 4061 5227 2910 12198  4061 5227 2910 12198 
Andel % 33% 43% 24% 100%  33% 43% 24% 100% 
          
 - antal invånare  6-15 år 426 521 281 1228  426 521 281 1228 
 - antal invånare  80+ år 348 487 259 1094  348 487 259 1094 
          
Bibliotek          
Antal folkbibliotek 2 2 3 7  - 1 - 1 
- varav integrerat skolbibliotek - 1 3 4  - - - - 
Antal skolbibliotek 2 3 3 8  2 3 1 6 
          
Grundskola          
Antal kommunala grundskolor 2 2 3 7  2 2 1 5 
-varav F-9 - 1 - 1  - 1 - 1 
-varav F-6 2 1 1 4  2 1 1 4 
-varav F-3 - - 2 2  - - - - 
          
Äldreomsorg          
Antal äldreboenden 2 2 3 7  2 2 2 6 
Antal hemtjänstområden 2 2 3 7  1 1 1 3 
          
Idrottsanläggningar          
Antal idrottshallar 1 2 1 4  1 2 1 4 
Antal gymnastiksalar 1 - 2 3  1 - 1 2 
Antal gräsplaner bidrag, stor 3 4 4 11  ? ? ? 10 
Antal gräsplaner bidrag, liten 2 1 - 3  ? ? ? - 
Antal grusplaner bidrag 2 2 2 6  ? ? ? - 
          
Badanläggningar/badplatser          
Antal kommunala badplatser 2 3 3 8  2 3 3 8 
Antal inomhusbad - 1 1 2  - 1 - 1 
Antal utomhusbad - - 1 1  - - 1 1 
          
Fritidsgårdar          
Antal fritidsgårdar, kom medverkan 1 1 - 2  1 1 - 2 
Antal fritidsgårdar ren föreningsdrift - - 2 2  1 1 3 5 
          
Samlingslokaler          
Samlingslokal med bidrag, prio 1 3 3 4 10  1 - 1 2 
Samlingslokal med bidrag, prio 2 1 4 1 6  2 3 3 8 
Samlingslokal med bidrag, prio 3 - - - -  1 4 1 6 
Samlingslokal, kommunägd större - 1 - 1  - 1 - 1 
          
 
Sammantaget bedöms förslaget ge förbättrade förutsättningar för en långsiktigt hållbar 
ekonomi, bibehållen eller höjd verksamhetskvalitet samt utrymme för nödvändig ut-
veckling av verksamheterna på både kort och lång sikt. Förslaget innebär vidare att 
verksamhetens geografiska omfattning och fördelning på ett bättre sätt än idag anpassas 
till rådande förutsättningar i befolkningsunderlaget. På så sätt ges bättre förutsättningar 
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att långsiktigt kunna finansiera verksamheten med bibehållen eller höjd kvalitet och 
ambitionsnivå. Detta ger i sin tur en god grund för en långsiktigt stabil befolkningsnivå. 
 
Förslaget utgår från slutrapportens strategiska prioritering nr 1: Genomföra strukturella 
förändringar i verksamheten med utgångspunkt ifrån att bibehållen eller höjd verksam-
hetskvalitet ska gå före geografi och lokaler. Förslaget berör dock även flera av de andra 
strategiska prioriteringarna i slutrapporten: 

• Minska kommunens tillgångar, lokaler och investeringar (nr 2) 
• Anpassa ambitionsnivå och/eller kostnader till riksgenomsnittet (nr 4) 
• Tydliga externa fokusområden, bl a fokus på barn och unga, bästa nytta av 

gjorda investeringar, resurser för utveckling (nr 6) 
• Tydliga interna fokusområden, bl a e-tjänster och it-stöd, samverkan med andra 

(nr 7) 
 
Ekonomisk bedömning 
 
De ekonomiska bedömningarna av föreslagna förändringar sammanfattas i nedanstå-
ende tabell. 
 
 Bedömd årlig 

kostnadsminsk-
ning, mkr 

25% reserveras 
för kvalitets-

utveckling, mkr 

Bedömd årlig 
kostnadsminsk-
ning, netto, mkr 

    
1.1 Bibliotek -3,3 0,8 -2,5 
1.2 Grundskola -1,9 (Se pkt 1.6) -1,9 
1.3 Äldreomsorg -5,0 1,2 -3,8 
1.4 Idrotts- och badanläggningar -0,5 0,1 -0,4 
1.5 Kostverksamhet -2,1 0,5 -1,6 
1.6 Fritidsgårdar - 0,5 0,5 
1.7 Samlingslokaler -0,3 0,1 -0,2 
1.8 Kollektivtrafik - - - 
Summa -13,1 3,2 -9,9 
    
 
Sammantaget bedöms således de föreslagna förändringarna kunna minska kommunens 
årliga kostnader med ca 13 mkr. Ca 25%, eller drygt 3 mkr, av denna kostnadsminsk-
ning föreslås att användas för nödvändig och långsiktig kvalitetsutveckling i berörda 
verksamheter. Nettoeffekten av utredningens förslag blir således minskade årliga kost-
nader i resultaträkningen om ca 10 mkr. 
 
Det är viktigt att notera att de föreslagna förändringarna även ger långsiktigt positiva 
ekonomiska effekter på andra sätt, i första hand genom 

• minskat behov av underhåll och investeringar av lokaler och fastigheter, både 
avseende både de närmaste årens behov samt framtida mer långsiktiga behov 

• förbättrade förutsättningar för bibehållen eller höjd kvalitet och effektivitet i 
verksamheterna 

• förbättrade förutsättningar för fortsatt utveckling av verksamheterna för att lång-
siktigt kunna säkerställa kvalitet och effektivitet och därmed kunna möta med-
borgarnas krav och förväntningar i framtiden. 

 
Dessa mer indirekta effekter är ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv minst lika vik-
tiga som direkta kostnadseffekter i resultaträkningen. Genom principerna ”färre men 
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bättre” och ”kvalitet före kvantitet” ges t ex förutsättningar för minskad investeringsvo-
lym som i sin tur leder till minskning av låneskulden och skapandet av ekonomiskt 
handlingsutrymme för framtiden. På så sätt ges möjlighet till fortsatt utveckling av 
verksamheterna och kommunen, vilket även ger förbättrade förutsättningar för god kva-
litet och kostnadseffektivitet i framtiden. 
 
Utredningens fokus har varit att föreslå en långsiktigt mer hållbar verksamhetsstruktur 
med syften enligt ovan snarare än exakta budgetbesparingar. Tid för genomförande av 
verksamhetsförändringarna samt därmed genomslag av beräknade kostnadsminskningar 
och andra ekonomiska effekter är varierande. Detta får hanteras löpande i verkställande-
fasen samt i budgetarbetet under de kommande åren. 
 
 
Möjlig användning/hantering av tomma lokaler till följd av förslaget 
 
Förslaget innebär frigjorda ytor och kostnader för lokaler, både egenägda och externt 
förhyrda lokaler. En minskad omfattning av lokaler och fastigheter minskar de framtida 
behoven av underhåll och investeringar, vilket i sin tur ger förutsättningar för minskad 
låneskuld och skapande av handlingsutrymme för framtiden. 
 
Frigjorda lokaler och fastigheter innebär också möjligheter för näringsliv, föreningsliv 
m fl att få tillgång till lokaler i olika delar av kommunen. 
 
Beslut om användning/hantering av frigjorda lokalytor behöver inte fattas samtidigt som 
eventuella beslut om förändrad verksamhetsstruktur.  Minskade lokalytor bör istället 
hanteras inom ramen för kommunens fastställda lokalförsörjningsstrategi med tillhö-
rande arbetssätt, organisation och ansvarsfördelning. Kostnader för tomma lokaler kan 
minskas på många olika sätt, t ex genom försäljning, uthyrning, placering i malpåse 
(minimera driftskostnaderna) eller användning för annan kommunal verksamhet. Det 
sistnämnda, d v s omflyttning av kommunal verksamhet, kan innebära att andra lokaler 
frigörs som t ex är mer lämpliga att avyttra. 
 
För förhyrda lokaler bör hyresavtal sägas upp och verksamheten avvecklas även om tid 
återstår på avtalstiden. Om hyreskostnader kvarstår fram till avtalsslut bör t ex andra-
handsuthyrning eller annan användning i kommunal verksamhet prövas, vilket på 
samma sätt som för egenägda lokalytor kan frigöra andra lokaler eller fastigheter i 
kommunen och därigenom minska kostnaderna.  
 
Uthyrning av egenägda tomma lokaler bör generellt sett helst undvikas, åtminstone av-
seende hela fastigheter, då kommunen som uthyrare oftast kvarstår med investeringså-
taganden om hyresgäster behöver anpassa eller utveckla fastigheten till sin verksamhet.  
 
I tabellen nedan ges exempel på möjlig hantering/användning för berörda lokaler och 
fastigheter som berörs av förslagen i utredningen. 
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Lokal Ägande Möjlig hantering/användning, t ex 
   
Bibliotek   
Ryd Koncernintern Näringsliv, föreningsliv, annan kommunal verksamhet 
Urshult Extern Näringsliv, föreningsliv, annan kommunal verksamhet 
Väckelsång Kommun Skolverksamhet 
Linneryd Kommun Skolverksamhet 
Rävemåla Extern Näringsliv, föreningsliv, annan kommunal verksamhet (t ex 

fritidsgård, skolverksamhet) 
Konga Kommun Annan kommunal verksamhet (t ex äldreboende, fritidsgård) 
Wasaskolan Kommun Skolverksamhet 
Äldreomsorg   
Lindegården, Linneryd inkl kök Kommun Försäljning, bostäder, trygghetsbostäder, annan kommunal 

verksamhet (t ex egen regi IFO) 
(Solhaga, Väckelsång) Kommun Försäljning, bostäder, trygghetsbostäder 
Grundskola   
Rävemåla inkl kök Kommun Försäljning, rivning, malpåse 
Konga Kommun Annan kommunal verksamhet (t ex äldreboende, fritidsgård) 
Idrotts- och badanläggningar   
Linneryds badhus Kommun Försäljning, rivning, malpåse 
Gymnastiksal, Konga Kommun Rivning, malpåse 
 
 
Hantering av beslut 
 
Beslut kring respektive verksamhetsområde föreslås behandlas som separata politiska 
beslut, d v s ställningstagande till utredningen bör beslutsmässigt ske i åtta olika ären-
den. Samtliga ärenden bedöms vara principiella och av större vikt och bör därför beslu-
tas i kommunfullmäktige.  
 
Politiska beslut planeras ske i mars månad (kommunfullmäktige 29 mars) enligt tidsplan 
fastställd av kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Förslag till beslutsformuleringar utifrån utredningens förslag planeras att biläggas be-
slutsunderlagen i beslutsärendena i den politiska hanteringen i mars.  
 
Tingsryd 2016-01-18 
 
Laila Jeppson 
Kommunchef 
 
samt centrala chefsgruppen: 
Jonas Weidenmark – samhällsbyggnadschef 
Yngve Rehnström – skolchef 
Katarina Carlzon – socialchef 
Daniel Gustafsson – ekonomichef 
Helena Clemedtson – personalchef 
Garo Lorfalk – kanslichef 
Eva Palmér - utvecklingschef 
Pia Steinbach Mastenstrand – informationschef 
Thomas Mattsson – VD Tufab/Industristiftelsen 
Peråke Janén – VD Tingsrydsbostäder 
Per-Åke Claesson – VD Teab 
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 Uppdrag Hållbar ekonomi 
 Utredning   

 
 
 
Biblioteksverksamhet 
 
1. Förslag till beslut 

Alternativ 1 
 Biblioteksverksamheten i Tingsryds kommun skall omfatta ett folkbibliotek belä-

get i Tingsryd, ett traditionellt skolbibliotek med stort utbud av böcker på Dacke-
skolan och på samtliga skolor digitala skolbibliotek med olika digitala medier 
kompletterade med begränsade fysiska bibliotek eller boklådor. Biblioteksverk-
samheten skall kompletteras med en bokbuss för både allmänheten och skolbiblio-
teken.  

 
 Alternativ 2 
 Biblioteksverksamheten i Tingsryds kommun skall omfatta tre folkbibliotek be-

lägna i Ryd, Tingsryd och Rävemåla, ett traditionellt skolbibliotek med stort ut-
bud av böcker på Dackeskolan och på samtliga skolor digitala skolbibliotek med 
olika digitala medier kompletterade med begränsade fysiska bibliotek eller boklå-
dor. Biblioteksverksamheten skall kompletteras med en bokbuss för både allmän-
heten och skolbiblioteken. 

 
2. Sammanfattning 
 Biblioteken skall sprida folkbildning genom tillgång till litteratur och digitala me-

dier. Prioriterade grupper är barn och ungdomar, personer med funktionsnedsätt-
ning, annat modermål och nationella minoriteter. Vi vet också att biblioteken är 
viktiga för äldre och pensionärer. 

 
 Det finns två typer av bibliotek, folkbibliotek respektive skolbibliotek. Folkbiblio-

teken riktar sig mot allmänheten och skall vara tillgängliga för alla. Där skall fin-
nas möjlighet att låna böcker, läsa tidskrifter och utnyttja olika digitala medier och 
e-tjänster. Skolbiblioteken är en pedagogisk resurs på skolorna som skall stimu-
lera elevernas läsintresse och vara ett stöd i deras lärande. 

 
 Biblioteken har idag en annan roll än vad de hade under 1900-talet. Den starka 

utveckling av den digitala tekniken och digitala medier innebär att vi inte längre är 
hänvisade till pappersböcker när det gäller informationssökning och sökning av 
olika typer av fakta. Det är idag inte längre nödvändigt att gå till ett särskilt rum 
med böcker för att söka information och faktauppgifter. T ex skall den möjlighet-
en finnas överallt på våra skolor, i alla klassrum och andra studielokaler. Men 
biblioteken har fortfarande en uppgift i att låna ut skönlitteratur och olika tidskrif-
ter. Gentemot den äldre generationen eller personer utan datorvana har fortfarande 
biblioteken även en uppgift när det gäller informationssökning. 

 
3. Uppdragsbeskrivning 
 Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att minska biblioteksorga-

nisationen till ett eller högst tre (folk-)bibliotek. Uppdraget bör utföras i gemen-
sam utredning för de perspektiv och de verksamhetsområden som tas upp i bilaga 
1. 
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4. Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
 Utgående från underlag från bibliotekschef, personal från f d Kultur- och fritids-

förvaltningen och rektorer samt från olika policydokument från statliga skolmyn-
digheter har skolchefen arbetat fram förslag till förändring i biblioteksorganisat-
ionen.  

 
 
5. Bakgrund och fakta 
 
5.1 Definitioner 
 
 Folkbibliotek: Bibliotek för allmänheten med tillgång till böcker, tidskrifter och 

olika digitala medier. 
 
 Skolbibliotek: Skolverket definierar ett skolbibliotek enligt följande: ”En gemen-

sam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lä-
rarnas förfogande med hjälp av kompetent personal. Skolbiblioteket är en del av 
skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Skol-
biblioteken kan därmed betraktas dels som en materiell resurs som är en del i en 
skolas läromedel och övrig utrustning, dels som en funktion som bidrar aktivt i 
kunskapsutvecklingen och svarar för viss service.”  

 
5.2 Teknisk utveckling.  
 Under senare år har vi fått en kraftigt ökad tillgänglighet till digitala medier. Tråd-

lösa nätverk är nu mycket vanliga, både i våra hem och på våra skolor och även 
tillgången till datorer och lärplattor/läsplattor är mycket stor. I våra skolor har 
samtliga elever i högstadiet och på gymnasiet egna arbetsdatorer.  

 
5.3 Biblioteken – idag en förändrad roll 
 Den nya it-tekniken möjliggör tjänster och tillgång till digitala medier oberoende 

av tid och rum. Eleverna på våra skolor har också ofta tillgång till samma digitala 
medier hemma som i skolan. Detta innebär att vi inte längre är bundna till ett fy-
siskt rum med böcker för att få tillgång till all information och fakta. Till och med 
skönlitteratur kan vi få tillgängligt via internet till våra läsplattor eller som digitala 
ljudböcker. Behovet av att fysiskt flytta sig till ett bibliotek i en särskild lokal är 
därför mycket mindre nu än vad det har varit tidigare. Detta gäller i synnerhet vår 
yngre generation som har vuxit eller växer upp med den nya tekniken. För dem 
kommer det att bli mer onaturigt att söka upp en viss lokal för att få tillgång till 
information, litteratur eller musik.  

 
5.4 Folkbiblioteken 
 Det kommer fortfarande att, under överskådlig tid, finnas behov av folkbibliotek 

med pappersböcker och tidskrifter. Särskilt för den äldre generationen som inte är 
lika vana vid moderna digitala medier. Men behovet kommer successivt att 
minska. Dock är bedömningen att vi under lång tid framöver måste ha tillgång till 
litteratur, i första hand skönlitteratur, i form av pappersböcker. Men det bör räcka 
att inom Tingsryds kommun ha ett alternativt tre stycken folkbibliotek, om dessa 
kompletteras med en bokbuss.   
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5.5 Det moderna skolbiblioteket 
 Det är intressant att ordet böcker inte finns med i Skolverkets definition av vad ett 

skolbibliotek är. Skolverket tydliggör istället att skolbiblioteket är en del av sko-
lans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Detta lä-
rande behöver inte hänvisas till ett särskilt rum med böcker utan måste pågå över-
allt i skolan där eleven befinner sig. Det finns inte längre samma behov av skol-
bibliotek med ett särskilt fysiskt rum med böcker. Däremot måste eleverna fortfa-
rande få läsa skönlitteratur i form av pappersböcker och det digitala skolbiblio-
teket måste därför kompletteras med ett mindre fysiskt bibliotek med skönlittera-
tur och en bokbuss som regelbundet förser skolan och dess elever med de pap-
persböcker som det finns behov av. Här bör eleverna kunna söka och beställa litte-
raturen via sina datorer och digitala system och sedan få den levererad av bokbus-
en om den inte redan finns på skolan. Bibliotekarier, lärare i svenska eller andra 
lärare har en viktig uppgift att föreslå och presentera olika böcker för eleverna.  

 
 De lokala skolbiblioteken på våra skolor bör, förutom bokbussen, även komplette-

ras med ett traditionellt skolbibliotek på Dackeskolan i Tingsryd. Det här biblio-
teket, som bör ha ett rikligt utbud av böcker, kan då också vara en resurs för de 
mindre skolorna.  

 
5.6 Olika syn på vad ett modernt skolbibliotek är 
 Idag är skolbiblioteken i fokus i skoldebatten och de och bibliotekarierna ses som 

en viktig resurs för elevernas lärande och språkförståelse. Däremot skiljer det sig 
mycket i synen på vad det moderna skolbiblioteket står för. 

 
 Skolverkets definition av skolbibliotek, se ovan, pekar mot det moderna digitala 

skolbiblioteket, rikligt utrustat med olika digitala medier och i den definitionen 
nämns inte ordet böcker. Den här synen präglar även den rapport som är framta-
gen inom Sveriges Kommuner och Landsting – ”Det obegränsade rummet” med 
undertitel: ”Det moderna skolbiblioteket – en framtidsskiss”. I den här rapporten 
presenteras en helt ny bild av vad skolbiblioteket är och där det poängteras att 
biblioteket inte kan vara begränsat till ett fysiskt rum med böcker. 

 
 Skolinspektionen å andra sidan hävdar dock mycket bestämt att varje skola skall 

ha ett fysiskt rum med böcker och att det är detta som utgör skolbiblioteket. De 
framför skarp kritik genetmot de skolor och kommuner som de inte anser lever 
upp till detta.  

 
 
6. Tjänsten som skolbibliotekarie 

I dagens skoldebatt lyfts skolbiblioteken och bibliotekarierna fram som en mycket 
viktig resurs för elevernas språkutveckling och lärande. Anmärkningsvärt är dock 
att det enligt skollagen inte måste finnas bibliotekarier på skolorna. Det skall fin-
nas skolbibliotek, men det sägs inget om hur de skall vara bemannade med perso-
nal.  
 
Skolbiblioteket skall vara en del av skolans pedagogiska verksamhet och arbetet 
inom skolbiblioteken skall fokusera på eleverna och deras språkliga träning. Där-
för bör den personal som arbetar med skolbiblioteken också vara en del av skolans 
personal och ha rektor som chef. Rektor kan då avgöra vilken kompetens den här 
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personalen bör ha, t ex om det skall vara en bibliotekarie eller en speciallärare al-
ternativt specialpedagog. 

 
  
7. Nuvarande biblioteksorganisation 

Idag har vi bibliotek i sju orter inom Tingsryds kommun.  
 
I Tingsryds tätort finns kommunens huvudbibliotek som är ett rent folkbibliotek. 
Dessutom finns där två rena skolbibliotek på både Dackeskolan och Wasaskolan. I 
både Ryd och Urshult finns också folkbibliotek och till omfattningen små skol-
bibliotek på skolorna. På Trojaskolan i Ryd benämns skolbiblioteket mediatek och 
är ett rum med både böcker och datorer. I Urshult är skolbiblioteket ett mycket li-
tet fysiskt utrymme med ett mindre antal böcker. 
 
I Väckelsång, Linneryd, Rävemåla och Konga har vi integrerade bibliotek som är 
både folkbibliotek och skolbibliotek. De här biblioteken är alla lokaliserade i an-
slutning till eller i samma lokaler som skolan. 
 

 
8. Kostnader och utlåningsstatistik år 2014 
 Nedan redovisas kostnader för personal, hyror inklusive städ och el samt för 

böcker och andra medier för de olika biblioteken. Även antal lån och besök redo-
visas. Jämfört med andra kommuner har vi en hög utlåning av böcker i vår kom-
mun. 

 
Bibliotek 
 
 

Total- 
Kostnad 

Personal- 
Kostnad 

Hyra, städ 
+ el 

Media- 
Kostnad 

Antal 
lån 

Antal 
Besök 

Antal  
0-9 
ele-
ver 

Antal 
gymn.
elever 
2015 

Hb 
Tingsryd 

3.425.000 1.920.000 1.200.000 305.000 52.295 85.685   

Wasa   304.500 211.500    93.000   2.229   340 
med 
AMB 
c:a 

Dacke   232.000 182.000    50.000 16.410  593  
Ryd 1.285000 602.000 520.000 107.000 27.384 14.000   
Troja     71.000   58.000    13.000   4.213  162  
Urshult  564.000 187.000 300.000 48.000 11.752   4.350   
Urshult 
skolbibl. 

   25.000   15.000  10.000   120  

Konga 434.000 151.000 220.000 45.000   8.609   3.650   41  
Rävemåla 316.000 151.000 120.000 45.000   7.599   3.100   19  
Väckelsång 314.000 222.000   36.000 55.000 11.013 7.700 127  
Linneryd 290.000 194.000   38.000 55.000 16.366 6.450   87  
Bokbil *   80.000    10.000      
Vb ** 125.000   125.000     
Tot: 7.465.500 3.893.500 2.444.000 951.000 157.870 124.935   
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*Förutom hyra ingår avskrivningar + ränta med 40 000 + Diesel 17 000 + försäkring 3 000 och 
fordonsskatt 5000 + service 5 000 kr = 70 000 kr 

**Vb =Vandringsböcker.  Media som köps in för hela kommunen. Varje ex. vandrar var tredje 
månad från ett bibliotek till ett annat. 

 
 I tabellen ovan framgår att huvudbiblioteket i Tingsryd har en stor del av den to-

tala utlåningen (ca 1/3) samt ett mycket stort antal besökande som kommer för att 
läsa olika tidskrifter eller utnyttja andra tjänster i biblioteket. Huvudbiblioteket 
står också för ca hälften av den totala kostnaden för biblioteksverksamheten. Men 
i den kostnaden ligger också olika gemensamma kostnader för t ex barnbiblioteka-
rie, bokbuss och administrativt arbete mm. Folkbiblioteken i Ryd och Linneryd 
har också relativt stor utlåning. Dackeskolans bibliotek som är ett rent skolbiblio-
tek har en stor utlåning. Däremot är utlåningen av böcker på Wasaskolan anmärk-
ningsvärt låg i förhållande till det antal studerande som finns på skolan.   

 I tabellen ovan redovisas inte lokalkostnaden för de rena skolbiblioteken. Det 
handlar om lokaler inne i själva skolbyggnaden som inte kan användas för andra 
ändamål än skolverksamhet. 

 
Kostnad per invånare och per besök på folkbiblioteken samt antalet öppet-timmar. 
 I kostnaden för Hb skall man komma ihåg att allt arbete med media + kostander för Vb, 

transporter, barnbibliotekarie m.m. som gagnar hela kommunen ligger på Hb  
 
Bibliotek Kostnad per lån i 

kr. 
 Kostnad per 

besök i kr. 
Antal öppettim-

mar/ vecka 
Hb 71  44 46.5 
Ryd 47  92 26 
Urshult 48  130 10 
Konga 50  119 10 
Rävemåla 42  102 10 
Väckelsång 29  41 10 
Linneryd 17  45 10 
 
 I tabellen ovan redovisas kostnaden per lån och per besök för de olika folkbiblio-

teken samt deras öppethållande. Högst kostnad per lån är det på huvudbiblioteket, 
men i den summan ingår ett antal gemensamma kostnader som bokförs på huvud-
biblioteket. Kostnaden per besök är lägre. Huvudbiblioteket har öppet i stort sett 
hela dagarna, medan det är mer begränsat öppethålland i Ryd. På övriga folk-
bibliotek är det öppet 10 timmar per vecka (i medeltal 2 timmar per dag). 

 
 
9. Personal, antal tjänster, fördelade på biblioteken 
 
 Inom biblioteksverksamheten, i Tingsryds kommun, arbetar idag 11 personer på 

totalt 9,55 heltidstjänster. Tjänsterna fördelar sig enligt följande: 
 
 Huvudbiblioteket och gemensamma funktioner 
 
 Bibliotekschef inkl visst arbete i huvudbiblioteket 100% 
  samt med bokbussen. 
 IT-bibliotekarie  även ansvarig för inköp av media 100% 
 Barnbibliotekarie ansvar för hela kommunen 100% 
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 Bibliotekarier, 2 st lån, fjärrlån, inköp 105% 
 Administratör beställningar, fakturor mm   25% 
 Administration bokbussen, ”Boken kommer” mm   60% 
 Summa huvudbibliotek  490% 
 
 Filialerna, folkbibliotek 
 Ryd Bibliotekarie, inkl administration 147,5% 
 Urshult Bibliotekarie, inkl administration   42,5% 
 Summa folkbibliotek  190,0% 
 
 
 Filialerna, folkbibliotek integrerat med skolbibliotek 
 Väckelsång Bibliotekarie, inkl administration   42,5% 
 Linneryd Bibliotekarie, inkl administration   50,0% 
 Konga Bibliotekarie, inkl administration   37,5% 
 Rävemåla Bibliotekarie, inkl administration   37,5% 
 Summa integrerade bibliotek 167,5% 
 
 Skolbiblioteken (rena skolbibliotek) 
 Dackeskolan Bibliotekarie   40,0% 
 Wasaskolan Bibliotekarie   50,0% 
 Trojaskolan Bibliotekarie   12,5% 
 Urshultsskolan Bibliotekarie     5,0% 
 Summa rena skolbibliotek  107,5% 
 
 
10. Lokaler 
 

Kostnaderna för lokalerna redovisas i tabell ovan, se avsnitt 8.  
 
Tingsryd 
I Tingsryds tätort är huvudbiblioteket central beläget vid torget och de båda skol-
biblioteken i skolornas lokaler på Dackeskolan respektive Wasaskolan. När det 
gäller Wasaskolan är det nu mycket ont om lokaler på skolan eftersom antalet stu-
deranden på skolan har ökat kraftigt. Detta beror dels på att AMBs elever läser en 
del av sina kurser inne i Wasaskolans lokaler och dels på att vi har ett stort flyk-
tingmottagande av både gymnasieungdomar och vuxna. Biblioteket disponerar re-
lativt stora lokaler på Wasaskolan som är centralt belägna mitt i skolan.   
 
Ryd och Urshult 
I Ryd och Urshult hyrs lokaler för folkbiblioteken. I Ryd är folkbiblioteket 
centralt beläget i samhället. Skolbiblioteken ryms inom skolornas lokaler. 
 
Linneryd och Väckelsång 
I Linneryd och Väckelsång är de integrerade folk- och skolbiblioteken inrymda i 
skolornas lokaler.  
 
Konga 
I Konga hyrs lokal i Allhuset för det integrerade folk- och skolbiblioteket. 
 
 

41

BILAGA A



  7(10) 
 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 
 

Rävemåla 
I Rävemåla hyrs lokal i Byahuset för det integrerade folk- och skolbiblioteket. 
 

  
 För Hyresavtalen gäller följande: 
 
 Tingsryd: Förlängs 3 år vid varje årsskifte om inte uppsägning är gjord 9 måna-

der innan avtalets utgång. Biblioteket står för hela hyreskostnaden. 
 
 Ryd: Förlängs 2 år vid september månads utgång om inte uppsägning är gjord 9 

månader innan avtalets utgång. 
 
 Urshult: Avtalet går ut 2020-12-31. Uppsägning ska ske 9 månader innan avtalets 

utgång. Annars förlängs avtalet med 3 år varje gång. 
 
 Konga: Förlängs med 12 månader om inte uppsägning är gjord 8 månader före 

avtalets utgång 31/12. 
 
 Rävemåla: Avtalet går ut 2018-12-31. Därefter övergår ägandet av Byahuset som 

helhet till kommunen. 
 
 
11. Ekonomiska förändringar 

Här redogörs för ekonomiska förändringar, inom biblioteksverksamheten om anta-
let folkbibliotek minskas till ett alternativt tre och om skolverksamheten omfat-
tande förskoleklass och lågstadium läggs ner i Konga och Rävemåla (se annan ut-
redning inom ”Hållbar ekonomi”). Förutsättningen för den här redovisningen är 
att kommunens huvudbibliotek är beläget i Tingsryd. Om beslutet blir att det skall 
finnas tre folkbibliotek i kommunen förutsätts att dessa finns belägna i Tingsryd, 
Ryd och Rävemåla. 
 
Alternativ 1, ett folkbibliotek i kommunen 
Om folkbiblioteken i Ryd och Urshult samt de integrerade biblioteken i Konga 
och Rävemåla läggs ner motsvarar detta minskning av lokalkostnader på 1160 tkr, 
personalkostnader på 1091 tkr, kostnader för böcker och andra medier på 245 tkr 
samt övriga kostnader på 103 tkr, totalt 2599 tkr. Se tabell ovan. Ett problem med 
att lägga ner folkbiblioteket i Urshult är att hyresavtalet gäller fram till utgången 
av år 2020. 

 
 I Väckelsång och Linneryd läggs, enligt förslaget, folkbiblioteken ner. Skolbiblio-

teken skall finnas kvar om än i förändrad omfattning. De här båda biblioteken 
ryms inom skolornas lokaler. I Linneryd har skolan fått ta emot fler elever och om 
skolverksamheten i Rävemåla läggs ner finns det behov av att använda lokalen där 
biblioteket är beläget för skolverksamhet. När folkbiblioteken läggs ner på dessa 
orter kan personalkostnaderna minskas. Hur mycket personalen kan minskas när 
det fortfarande skall finnas kvar skolbibliotek är en bedömningsfråga som bör ut-
redas ytterligare. Men en utgångspunkt för den här redovisningen är att personalen 
kan halveras. Detta ger i så fall minskade personalkostnader på 208 tkr. Även 
kostnaden för böcker bör minska. Om vi förutsätter att mediakostnaden bör ligga i 
nivå med vad den gör på Urshultsskolan, 10 tkr, så kommer mediakostnaderna att 
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minska med 90 tkr. Det blir då en total kostnadsminskning om folkbiblioteken i 
Linneryd och Väckelsång läggs ner på motsvarande 298 tkr. 

 
  Vad gäller skolbiblioteket på Wasaskolan finns det ett fortsatt behov av tjänsten 

som bibliotekarie när det gäller arbetet med eleverna och deras lärande. Det är 
dock inte nödvändigt att ha kvar det fysiska biblioteket med böcker. I Tingsryd 
kommer fortfarande huvudbiblioteket och skolbiblioteket på Dackeskolan att fin-
nas kvar. Detta innebär att kostnaden för böcker på Wasaskolan kan minskas. Idag 
är denna kostnad 93 tkr. Hur mycket denna kostnad kan minskas är en bedöm-
ningsfråga, men den bör gå att minska med ca 60 tkr. 

 
 När antalet folkbibliotek minskar och det blir färre böcker på skolbiblioteken ökar 

behovet av bokleverens via bokbussen. Detta kommer att bli en ökad kostnad. Det 
kräver dock en mer ingående analys för att kunna beräkna hur stor denna ökade 
kostnad blir. Eventuellt kan bussturerna effektiviseras genom samordnade trans-
porter av böcker till privatpersoner och olika bibliotek. En annan kostnad som kan 
öka gäller olika digitala medier som kan behövas som ersättning när det fysiska 
biblioteket med böcker begränsas. I den här rapporten har inte ökade kostnader för 
bokbussen eller utbyggnad av digitala medier tagits med i beräkningen. 
 
Till följd av den minskade biblioteksorganisationen i detta förslag torde även om-
fattningen av tjänsten som bibliotekschef kunna minskas med ca 0,5 tj, vilket mot-
svarar ca 300 tkr. 

 
 Totalt ger den här föreslagna förändringen av biblioteksorganisationen en 

kostnadsminskning på 3257 tkr. Även om den här siffran är exakt så finns det 
en osäkerhet i hur organisationsförslaget påverkar olika kostnader för lokaler, per-
sonal och media. 

 
Alternativ 2, tre folkbibliotek i kommunen 

 Det här alternativet skiljer sig mot ovanstående med att det finns kvar folkbiblio-
tek i Ryd och Rävemåla, utöver huvudbiblioteket i Tingsryd. 

 
Om folkbiblioteket i Urshult samt det integrerade biblioteket i Konga läggs ner 
motsvarar detta lokalkostnader på 520 tkr, personalkostnader på 338 tkr, kostna-
der för böcker och andra medier på 93 tkr samt övriga kostnader på 47 tkr, totalt 
998 tkr. Se tabell ovan. Ett problem med att lägga ner folkbiblioteket i Urshult är 
att hyresavtalet gäller fram till utgången av år 2020. 
 
Vad gäller förändringen i biblioteken i Linneryd och Väckelsång samt för skol-
biblioteket på Wasaskolan blir de ekonomiska förändringarna desamma som un-
der alternativ 1 ovan. Behovet av bibliotekschef bedöms i detta alternativ vara re-
lativt oförändrat jämfört med idag, d v s ingen minskning av omfattningen före-
slås. 
 
Detta medför att den här föreslagna förändringen innebär en total kost-
nadsminskning på 1356 tkr. 
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12. Konsekvensanalys 
 Konsekvenser med koppling till verksamhetsmålen utifrån våra fem perspektiv: 
 
 MEDBORGARE 
 En neddragning av antalet folkbibliotek till ett alternativt tre stycken inom kom-

munen minskar tillgängligheten för medborgarna. För många kommer det att bli 
längre till det närmaste biblioteket. På skolorna skall inte det pedagogiska arbetet 
med eleverna försämras. Det arbetet är inte beroende av att det på varje skola 
finns omfattande skolbibliotek bestående av fysiska rum med böcker. Däremot 
måste alla våra elever fortfarande få tillgång till att läsa böcker. 

 
 SAMHÄLLE 
 De samhällen som kommer att sakna folkbibliotek kan påverkas negativt och de 

riskerar att bli mindre attraktiva. Det är dock inte troligt att en sådan fråga styr en 
familj i deras beslut om var de skall bo. 

 
 EKONOMI 
 Kostnaderna för Tingsryds kommun minskar årligen med ca 3,26 miljoner kr om 

antalet folkbibliotek inom kommunen minskas till ett (alternativ 1) alternativt ca 
1,36 miljoner kr om antalet folkbibliotek minskas till tre (alternativ 2). 

 
 MEDARBETARE 
 Antalet tjänster inom biblioteksverksamheten minskar om den föreslagna föränd-

ringen genomförs. Det kan också bli aktuellt att pröva frågeställningen om inte 
skolbibliotekarierna skall tillhöra respektive skolas eller rektorsområdes personal 
och ha rektor som chef. 

 
 PROCESS 
 Processen inom biblioteksverksamheten kommer att påverkas. Det blir färre 

bibliotek och dessa måste då kompletteras med utbyggd bokbussverksamhet. Det 
kan också finnas behov av en utbyggnad av de digitala medierna samt tillgänglig-
heten till dessa. 

 
13. Överväganden och slutsats 
 Den här utredningsrapporten föreslår två alternativa beslut som innebär att antalet 

folkbibliotek begränsas till ett alternativt tre stycken inom kommunen. 
 
 Inför arbetet med hållbar ekonomi har ett förslag framförts om att se kommunen 

som bestående av tre delar, östra, mellersta och västra. Förslaget enligt alternativ 2 
utgår ifrån den här tanken och innebär att det i så fall skall finnas ett folkbibliotek 
i varje sådan kommundel.  

 
 Vad gäller skolorna måste det, enligt skollagen, finnas tillgång till skolbibliotek i 

anslutning till skolans lokaler. Men, som ett resultat av den tekniska utvecklingen 
under senare år, pågår det en diskussion om vad begreppet skolbibliotek skall stå 
för. Här har olika aktörer olika syn, från ett modernt digitalt bibliotek till det trad-
itionella med böcker. I den här rapporten är utgångpunkten det moderna digitala 
skolbiblioteket, men samtidigt konstateras att vi måste ha tillgång till böcker på 
våra skolor. Detta gäller i synnerhet inom skönlitteraturen.  
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 Det finns ytterligare ett skäl till att inte längre ha integrerade skol- och folkbiblio-
tek och det är kopplingen till elevernas trygghet och säkerhet. Att ha ett folk-
bibliotek inne i skolans lokaler innebär att vi släpper in allmänheten i våra skolor. 
Detta är inte lämpligt. Skolan är inte en allmän plats dit alla har tillträde. Idag 
upplever många en ökad oro för att det kan ske incidenter på våra skolor och då 
kan det vara olämpligt att vi har institutioner för allmänheten inne i skolorna. I 
den organisation som föreslås i den här utredningsrapporten finns det inte längre 
några integrerade bibliotek utan folkbiblioteken är här lokaliserade till lokaler som 
inte ligger i våra skolor. 

 
 
14. Förslag/beslutsalternativ 
 Föreslås beslut enligt ovanstående förslag, alternativ 1 eller 2. 
 
 
Tingsryd 2016-01-14 
 
 
Laila Jeppsson  Yngve Rehnström 
Kommunchef  Skolchef 
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 Uppdrag Hållbar ekonomi 
 Utredning   

 
 
 
Grundskola 
 
1. Förslag till beslut 
 Från läsåret 2016/17 bedrivs inte längre någon verksamhet inom grundskola eller 

förskoleklass i Rävemåla och Konga. Berörda elever hänvisas till Linneryd eller 
till Tingsryd. Förskoleverksamheten fortsätter oförändrad och det bör finnas möj-
lighet till fritidshem i både Konga och Rävemåla. 

 
2. Sammanfattning 
 Rävemåla skola är den skola inom kommunen som har minst antal elever. Under 

innevarande läsår har vi totalt 23 elever på skolan, inklusive förskoleklassen. Fö-
regående läsår hade vi inga elever i årskurs 3. Även Örmoskolan i Konga har rela-
tivt få elever, även om skolan har fler elever än skolan i Rävemåla. Under inneva-
rande läsår finns det 36 elever på Örmoskolan, från förskoleklass till och med års-
kurs 3. 

 
 En stor nackdel med dessa små skolor, där lärare får arbeta väldigt ensamt, är att 

det är mycket svårt att rekrytera lärare till dem. Det kommer generellt att bli allt 
svårare att rekrytera lärare och vi kan hamna i en situation där vi inte får behöriga 
lärare till våra små skolor. Detta i sin tur leder till att vi då inte längre kan upprätt-
hålla kvalitén i undervisningen. Redan när den här utredningsrapporten skrivs be-
finner vi oss i ett sådant läge när det gäller Örmoskolan i Konga. 

 
 För eleverna är det ingen bra situation att det är så få elever, varken ur social syn-

punkt att ha så få kamrater eller från ett lärandeperspektiv att de är så få. Ned-
läggning av skolorna i Konga och Rävemåla innebär också färre skolbyten för 
eleverna under deras grundskoletid. Även för den lärare som har huvudansvaret 
för undervisningen är det ingen bra arbetsmiljö att behöva vara så ensam på den 
lilla skolan med begränsade möjligheter till kontakt med andra kolleger. Det är så-
ledes inte i första hand ekonomiskt motiverat att lägga ner skoldelen i Rävemåla 
och Konga utan en kvalitetsfråga. Denna förändring ger en bättre situation för ele-
ver och lärare. 

 
 Ekonomiskt innebär en nedläggning av skoldelen, grundskola och förskoleklass, i 

Rävemåla och Konga en kostnadsminskning för Barn- och utbildningsnämnden 
med ca 1,9 miljoner kr (kalkylerat belopp är 1.891 tkr). Kostnadsminskningen är 
nästan uteslutande kopplad till minskade lokalkostnader. Minskningen av perso-
nalkostnader är marginell (småskolestöd till skolan i Rävemåla på 29 tkr). 

 
3. Uppdragsbeskrivning 
 Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att minska skolorganisat-

ionen med 1-2 skolor. Uppdraget bör utföras i gemensam utredning för de per-
spektiv och de verksamhetsområden som tas upp i bilaga 1. 
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4. Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
 Utgående från underlag från kamrer, förvaltningsadministratör, skolskjutsplane-

rare och rektorer samt från tidigare skolutredningar har skolchefen arbetat fram 
förslag till förändring i skolorganisationen.  

 
 
5. Bakgrund och fakta 
 
5.1 Nuvarande grundskoleorganisation i Tingsryds kommun 
 I Tingsryds kommun finns det grundskolor i sju orter; i Tingsryd, Väckelsång, 

Ryd, Urshult, Linneryd, Rävemåla och Konga. I två av orterna har vi idag F-3 – 
skolor med förskoleklass och åk 1 till 3. Detta gäller skolorna i Konga och Rä-
vemåla. I fyra orter, Linneryd, Ryd, Urshult och Väckelsång, har vi F – 6-skolor 
upp tom åk 6. Det finns bara en kommunal grundskola med alla årskurser F – 9 
och det är Dackeskolan i Tingsryd. Dessutom finns det en friskola, Idekulla skola, 
med högstadium, åk 7 – 9, belägen i Ryd. 

 
 Kartan nedan visar Tingsryds kommun och placeringen av våra sju grundskolor. 

Även avstånden från de olika skolorna till Dackeskolan samt mellan skolorna i 
Linneryd och Rävemåla redovisas.  

 

5.2 Minskade födelsetal 
 Fram till början av 90-talet var födelsetalen inom Tingsryds kommun närmare 200 

barn per år i genomsnitt. Idag föds det ca 110 barn per år (genomsnitt 107 st år 
2010-2014). Detta innebär att elevunderlaget för kommunens grundskolor har 
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sjunkit kraftigt från ca 1900 elever, inklusive förskoleklass, till idag ca 1100. 
Kommunen har också tagit beslut två gånger under senare år (2009 resp 2013) om 
en förändrad och minskad skolorganisation.  

 
 
5.3 Den sociala situationen för elever och lärare 
 För elevernas sociala utveckling är det viktigt att de har kamrater och att man 

också har möjlighet att välja kamrat som man passar bättre ihop med. Detta på-
verkar i sin tur hela situationen på skolan. Även för lärarna är det viktigt med kol-
legial samverkan och att ha kolleger nära i vardagsarbetet. Dagens skola förutsät-
ter också mycket mer samverkan mellan lärarna än vad skolan gjorde förr i tiden 
när läraryrket mer var ett ensamarbete. 

 
5.4 Tillgång till lärarkompetens, allt svårare att rekrytera lärare 
 Från och med den 1 juli 2015 måste lärare som ska undervisa och sätta betyg ha 

en lärarlegitimation. I lärarlegitimationen framgår det i vilka ämnen läraren är be-
hörig att undervisa i och i vilka av grundskolans stadier och årskurser. Det här 
stärker elevernas rättsäkerhet, då de har rätt till lärare som har rätt kompetens för 
det de undervisar i. Detta ökar också kvaliteten på undervisningen då vi vet att en 
välutbildad lärare är en av nyckelfaktorerna för ett framgångsrikt lärande. Lära-
rens kompetens, förmåga och engagemang är de undervisningsrelaterade faktorer 
som i högst grad påverkar elevers resultat. Framgångsrika lärare har goda ämnes-
kunskaper och god didaktisk kompetens och förmåga att balansera dessa så att de 
skapar ett sammanhang och en röd tråd för elevernas lärande visar forskning. 

 
 I dag har så gott som samtliga lärare i kommunen en lärarutbildning men många 

undervisar i ämnen de ej är behöriga i. Vi har gjort en inventering över lärarnas 
behörigheter och arbetar med att förändra lärarnas tjänster så att de undervisar i de 
ämnen och i de årskurser de är behöriga i. Det här ställer till med en del problem 
på de mindre skolorna där det är flera av våra lärare som inte är behöriga i alla de 
ämnen de ska undervisa i. En lärare har kanske en examen i svenska och i de sam-
hällsorienterade ämnena för åk 1-3 och kan då endast undervisa i de här ämnena 
och för de här årskurserna. Det kommer att innebära att en del av lärarna kommer 
att undervisa på flera skolor i kommunen. Om lärare måste undervisa i flera skolor 
kan det leda till att det blir svårt att rekrytera lärare med rätt kompetens, då det är 
mindre attraktivt att åka mellan olika skolor. Det innebär också att det blir en dy-
rare organisation eftersom flera lärare kommer att lägga mycket tid på resor mel-
lan skolorna. 

 
 Det kommer att bli allt svårare att rekrytera lärare och idag går utvecklingen mot 

att läraryrket kommer att bli ett bristyrke. Det kommer då att bli mycket svårt att 
rekrytera lärare till små skolor där läraren får arbeta väldigt ensam. Vi riskerar att 
hamna i en situation där vi inte kommer att ha behöriga lärare för våra elever och 
detta kan då innebära att kvalitén på undervisningen sjunker.  

 
5.5 Systematiskt kvalitetsarbete 
 Skolverket ställer stora krav på kommunerna att vi kompetensutvecklar lärarna 

genom olika lokala nätverk och projekt. Vi ser redan idag att det är svårt för våra 
lärare på de mindre skolorna att delta i kommunens olika nätverk, såsom språk-
nätverk, matematiknätverk osv, då det är svårt att vara ifrån skolan under dagtid. 
Med få pedagoger på skolan kan man inte gå in och stötta upp för varandra då nå-
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gon är borta. Skolverket och även forskningen trycker hårt på det kollegiala sam-
talet med pedagogiska diskussioner för skolutveckling, vilket också försvåras då 
det är få pedagoger på en skola. För att få en likvärdig bedömning krävs också att 
lärarna får möjlighet att sambedöma elevernas kunskaper och även detta blir svårt 
på den mindre skolan då det kanske bara finns en lärare som undervisar i t ex ma-
tematik på skolan. Sammantaget innebär detta att det blir svårare med kollegial 
samverkan på de små skolorna och att kunna erbjuda lärarna där kompetensut-
veckling. Följden av detta innebär en risk för att vi inte kan hålla en hög kvalitet i 
undervisningen på de små skolorna där vi har få lärare. 

 
6. Ekonomi om Rävemåla skola läggs ner 
 
6.1 Lokalerna i Rävemåla 
 Skollokalerna i Rävemåla omfattar tre byggnader: 
1. Den gamla folkskolebyggnaden, 404 kvm, som rymmer kök, matsal, personalut-

rymmen samt på övervåningen slöjdsal. 
2. Lågstadiebyggnaden, 342 kvm, som rymmer undervisningslokaler som har an-

vänts av lågstadiet. 
3. Mellanstadiebyggnaden, 446 kvm, som rymmer undervisningslokaler som har 

använts av mellanstadiet. Denna byggnad har vissa fuktproblem i golvet vilket 
medförde att skolan för något år sedan flyttade sin verksamhet till lågstadiebygg-
naden. 

 
 Idag använder skolan lågstadiebyggnaden för undervisning samt byggnaden med 

matsal mm. Slöjdsalen i övervåningen används dock inte längre. Om skolan inte 
finns kvar i Rävemåla kan även köket läggas ner vilket innebär ytterligare mins-
kade kostnader för både personal och kök med dess utrustning. Förskolan, som 
finns i en egen byggnad, måste då få sin mat levererad från ett annat kök, t ex kö-
ket i äldreboendet Örnen. Förskolebarnen äter sin mat inne i förskolans lokaler. 

 
 När det gäller ekonomi innebär lokalerna i Rävemåla en årlig kostnad för Barn- 

och utbildningsnämnden på totalt 1050 tkr, varav hyrorna motsvarar 730 tkr och 
städkostnaderna 320 tkr. Vi betalar inte för mellanstadiebyggnaden som vi tidi-
gare har gått ur. I den här rapporten redovisas lokalkostnaderna som de kostnader 
som Barn- och utbildningsnämnden har vilket inte är detsamma som kostnaderna 
för Tingsryds kommun. För att få en uppfattning om hur stor minskningen av lo-
kalkostnader blir för Tingsryds kommun om vi går ur skollokaler behövs en kom-
pletterande utredning. I en sådan utredning måste även kostnadsminskningen om 
köket läggs ner tas med. 

 
6.2 Personalkostnader 
 När det gäller personalkostnaderna räknar vi bara med att vi minskar kostnaderna 

med det småskolestöd som finns på 29 tkr per år för Rävemåla skola.  
 
6.3 Skolskjutskostnader 
 Vad gäller skolskjutsverksamheten innebär en nedläggning av skolverksamheten i 

Rävemåla ökade kostnader motsvarande 54 tkr per år. Elever hänvisas till Linne-
rydskolan alternativt till Dackeskolan i Tingsryd. 

 
 För att elever skall få så kort färdtid som möjligt till sin skola kan eleverna i södra 

delen av rektorsområdet hänvisas till Dackeskolan i Tingsryd. Åk 6-eleverna 
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kommer att få åka buss till Rävemåla en gång per vecka för att där få undervisning 
i hemkunskap. Detta beror på att vi inte har en sådan lokal som är godkänd i Lin-
neryd medan det finns en i samma byggnad som där vi har förskoleverksamheten i 
Rävemåla. I samband med att dessa elever är i Rävemåla finns det också möjlig-
het att utnyttja idrottshallen där. 

 
6.4 Bedömning och total kostnadsminskning, Rävemåla 
 Vi bedömer att verksamheterna ryms inom lokalerna i Linneryd men att det krävs 

att fritidshemsverksamheten samutnyttjar lokaler med verksamheterna inom för-
skoleklassen respektive skolan.  

 
 Totalt blir kostnadsminskningen vid en nedläggning av skolverksamheten i Rä-

vemåla 1025 tkr. 
 
7. Ekonomi om Örmoskolan i Konga läggs ner 
 
7.1 Lokalerna i Konga 
 Skollokalerna i Konga ingår i Allhuset där det också finns ett äldreboende. 
 För skoldelen i Konga har BUN lokalkostnader, inklusive städning, på 1008 tkr. 
 
7.2 Skolskjutskostnader 
 Vad gäller skolskjutsverksamheten innebär en nedläggning av skolverksamheten i 

Konga ökade kostnader motsvarande 142 tkr. Elever hänvisas till Dackeskolan i 
Tingsryd. 

 
7.3 Bedömning och total kostnadsminskning, Konga 
 Om skolverksamheten i både Rävemåla och Konga läggs ner bedömer vi att verk-

samheterna ryms inom lokalerna i Linneryd respektive Tingsryd, men att det 
krävs att fritidshemsverksamheten samutnyttjar lokaler med verksamheterna inom 
förskoleklassen respektive skolan.  

 
 Totalt blir kostnadsminskningen vid en nedläggning av skolverksamheten i Konga 

866 tkr. 
 
8. Total kostnadsminskning om skoldelen läggs ner i både Konga och Rävemåla 
 Totalt blir kostnadsminskningen vid en nedläggning av skolverksamheten i Rä-

vemåla och Konga 1891 tkr. 
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9. Elevunderlag med prognoser för kommande år 
 
Rävemåla

Läsår F-klass 1 2 3
Antal elever 
F-3

Antal elever 
1-3

2013/2014 4 5 2 8 19 15
2014/2015 7 4 8 0 19 12
2015/2016 6 5 4 8 23 17
2016/2017 8 6 5 4 23 15
2017/2018 9 8 6 5 28 19
2018/2019 5 9 8 6 28 23
2019/2020 8 5 9 8 30 22
2020/2021 12 8 5 9 34 22  
Notering: Läsåren 2016/17 t o m 2020/21 är förskoleklasserna uttagna per församlingsvis. 
 
 I tabellen ovan redovisas elevunderlaget för skolan i Rävemåla som det har sett ut 

under de senaste åren från läsåret 2013/14 och hur prognosen ser ur fram till och 
med läsåret 2020/21. Från att, under läsåret 2008/09, ha legat på mellan 46 elever 
sjönk det till enbart 19 elever under läsåret 2013/14 och 2014/15. Nu ser vi en viss 
ökning och prognosen visar att det under de kommande läsåren kommer att öka 
till storleksordningen drygt 30 barn, från förskoleklass till åk 3. 

 
 I de två tabellerna nedan redovisas elevunderlaget för Linnerydskolan som organi-

sationen ser ut idag samt hur elevtalen blir om eleverna i Rävemåla hänvisas till 
Linneryd. Som vi ser i den nedre tabellen får undervisningsgrupperna i åk 1 – 3 i 
Linnerydskolan normala storlekar med lämpligt antal elever om eleverna från sko-
lan i Rävemåla hänvisas dit. 

 
Linneryd

Läsår F-klass 1 2 3 4 5 6
Antal elever 
F-3

Antal elever 
F-6

Antal elever 
1-6

2008/2009 7 11 14 10 13 9 14 42 78 71
2009/2010 9 8 12 14 11 13 10 43 77 68
2010/2011 13 7 7 11 14 0 0 38 52 39
2011/2012 9 14 7 7 10 0 0 37 47 38
2012/2013 16 10 14 6 8 0 0 46 54 38
2013/2014 6 14 12 15 13 10 0 47 70 64
2014/2015 8 6 14 12 23 13 11 40 87 79
2015/2016 11 8 6 14 13 23 12 39 87 76
2016/2017 9 11 8 6 22 12 23 34 91 82
2017/2018 9 9 11 8 10 22 12 37 81 72
2018/2019 15 9 9 11 13 10 22 44 89 74
2019/2020 15 15 9 9 17 13 10 48 88 73
2020/2021 6 15 15 9 17 17 13 45 92 86  
 
Linneryd och Rävemåla

Läsår F-klass 1 2 3 4 5 6
Antal elever 
F-3

Antal elever 
F-6

Antal elever 
1-6

2016/2017 17 17 13 10 22 12 23 57 114 97
2017/2018 18 17 17 13 10 22 12 65 109 91
2018/2019 20 18 17 17 13 10 22 72 117 97
2019/2020 23 20 18 17 17 13 10 78 118 95
2020/2021 18 23 20 18 17 17 13 79 126 108  
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Konga

Läsår F-klass 1 2 3
Antal elever 
F-3

Antal elever 
1-3

2013/2014 11 11 8 6 36 25
2014/2015 8 11 11 7 37 29
2015/2016 6 8 11 11 36 30
2016/2017 13 6 8 11 38 25
2017/2018 10 13 6 8 37 27
2018/2019 12 10 13 6 41 29
2019/2020 12 12 10 13 47 35
2020/2021 3 12 12 10 37 34
Lå 15/16 f inns 6 asylelever registrerad vid mätdatumet, dessa är inte medräknade i sin ålderstillhörighet. 
 
 I tabellen ovan redovisas elevunderlaget för skolan i Konga som det har sett ut 

under de senaste åren från läsåret 2013/14 och hur prognosen ser ur fram till och 
med läsåret 2020/21. Antalet elever ligger under perioden, med lite variation, på 
ca 37 st. Det är en väldigt liten grupp som börjar i förskoleklassen hösten 2020.  

 
 I de två tabellerna nedan redovisas elevunderlaget för Dackeskola, åk F – 6, som 

organisationen ser ut idag samt hur elevtalen blir om eleverna i Konga hänvisas 
till Dackeskolan. Vi gör bedömningen att vi kan få en fungerande organisation av 
klasserna i åk 1 – 3 på Dackeskolan om även eleverna från skolan i Konga hänvi-
sas dit. 

 
Tingsryd

Läsår F-klass 1 2 3 4 5 6
Antal elever 
F-3

Antal elever 
F-6

Antal elever 
1-6

2013/2014 34 44 40 35 49 48 58 153 308 427

2014/2015 44 37 46 43 43 47 49 170 309 435

2015/2016 29 44 36 49 50 43 46 158 297 426

2016/2017 46 29 44 36 60 50 43 155 308 417

2017/2018 31 46 29 44 47 60 50 150 307 426

2018/2019 32 31 46 29 52 47 60 138 297 403

2019/2020 29 32 31 46 35 52 47 138 272 381

2020/2021 45 29 32 31 59 35 52 137 283 375
Lå 15/16 finns 21 asylelever registrerade vid mätdatumet, dessa är inte medräknade i sina resp ålderstillhörighet.  
 
 
Tingsryd och Konga

Läsår F-klass 1 2 3 4 5 6
Antal elever 
F-3

Antal elever 
F-6

Antal elever 
1-6

2016/2017 59 35 52 47 49 50 43 193 335 469

2017/2018 41 59 35 52 47 49 50 187 333 479

2018/2019 44 41 59 35 52 47 49 179 327 462

2019/2020 41 44 41 59 35 52 47 185 319 463

2020/2021 48 41 44 41 59 35 52 174 320 446
Notering: Läsåren 2016/17 t o m 2020/21 är förskoleklasserna uttagna per församlingsvis.  
 
 
 Som en jämförelse redovisas nedan elevtalen för F-6 – skolorna i Ryd, Urshult 

och Väckelsång. Om den föreslagna organisationsförändringen genomförs kom-
mer resultatet bli att vi får fyra jämnstora F-6 – skolor i Ryd, Urshult, Väckelsång 
och Linneryd. Linneryd kommer att bli helt jämförbar med de andra tre skolorna. 
Detta ger en jämn och bra skolorganisation inom kommunen. 
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Ryd

Läsår F-klass 1 2 3 4 5 6
Antal elever 
F-3

Antal elever 
F-6

Antal elever 
1-6

2013/2014 19 15 18 26 30 28 24 78 160 141
2014/2015 25 20 18 18 26 31 32 81 170 145
2015/2016 17 26 24 17 18 27 28 84 157 140
2016/2017 18 17 26 24 17 18 27 85 147 129
2017/2018 16 18 17 26 24 17 18 77 136 120
2018/2019 12 16 18 17 26 24 17 63 130 118
2019/2020 12 12 16 18 17 26 24 58 125 113
2020/2021 20 12 12 16 18 17 26 60 121 101
Lå 14/15 f inns 2 elever registrerade i träningssär/grundsär, dessa är inte medräknade i sin ålderstillhörighet.

Lå 15/16 f inns 6 asylelever registrerad vid mätdatumet, dessa är inte medräknade i sin ålderstillhörighet.  
 
 
Urshult

Läsår F-klass 1 2 3 4 5 6
Antal elever 
F-3

Antal elever 
F-6

Antal elever 
1-6

2013/2014 18 25 14 9 17 16 18 66 117 99
2014/2015 19 19 24 15 10 19 17 77 123 104
2015/2016 20 20 19 24 16 12 19 83 130 110
2016/2017 19 20 20 19 24 16 12 78 130 111
2017/2018 15 19 20 20 19 24 16 74 133 118
2018/2019 15 15 19 20 20 19 24 69 132 117
2019/2020 17 15 15 19 20 20 19 66 125 108
2020/2021 13 17 15 15 19 20 20 60 119 106  
 
 
Väckelsång

Läsår F-klass 1 2 3 4 5 6
Antal elever 
F-3

Antal elever 
F-6

Antal elever 
1-6

2013/2014 13 17 18 13 22 20 12 61 115 102
2014/2015 17 13 16 20 13 22 20 66 121 104
2015/2016 17 18 13 18 20 14 23 66 123 106
2016/2017 17 17 18 13 18 20 14 65 117 100
2017/2018 17 17 17 18 13 18 20 69 120 103
2018/2019 28 17 17 17 18 13 18 79 128 100
2019/2020 16 28 17 17 17 18 13 78 126 110
2020/2021 22 16 28 17 17 17 18 83 135 113
Lå 14/15 finns 1 elev registrerade i träningssär/grundsär, denna är inte medräknade i sin ålderstillhörighet.  
 
 
10. Kostnader för skolskjuts och restid för eleverna, kompletterande underlag 
 En nedläggning av skolverksamheten i Konga och Rävemåla innebär att de be-

rörda eleverna hänvisas till antingen skolan i Linneryd eller till Dackeskolan i 
Tingsryd. För elever som berörs kommer det att innebära en längre skoldag med 
resor fram och tillbaka till skolan, men en positiv konsekvens är att det blir färre 
skolbyten för dessa elever.  

 
10.1 Skolskjuts för elever som nu går i Rävemåla 
 Skolskjutsorganisationen med dagens F-3-skola i Rävemåla är uppbyggd så att 

skolskjutsturerna till/från Rävemåla samordnas med skolskjutsturerna till/från 
Linneryd (åk 4-6) samt till/från Tingsryd (åk 7-9 samt gymnasieeleverna på Wa-
saskolan).  Beslut om att åk F-3-skolan i Rävemåla läggs ned innebär att hänvis-
ning får ske till skolan i Linneryd alternativt till Dackeskolan i Tingsryd. Del av 
Rävemålas upptagningsområde kan hänvisas till Tingsryd och det skulle kunna 
gälla söder om väg 120. Norr om väg 120 skulle hänvisning ske till Linneryd. En 
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sådan justering innebär den mest lämpliga ur geografisk synpunkt och att eleverna 
då får den kortaste restiden. En annan konsekvens är att de elever som berörs inte 
behöva byta skola så ofta som nu. För Rävemålaeleverna som idag först går års-
kurs F-3 i Rävemåla, därefter årskurs 4-6 i Linneryd och till sist årskurs 7-9 i 
Tingsryd skulle istället få tillhörighet till F-6-skolan i Linneryd och sedan 7-9 i 
Tingsryd (motsvarande vad som gäller för Väckelsångskolan, Trojaskolan och Ur-
shultsskolan) eller eventuellt gå hela sin grundskola (F-9) i Tingsryd. 

 Restid/skoldagens längd: För eleverna åk 1 – 3 från Rävemåla innebär det att de 
får ca 20 minuters längre restid per resa, till och från skolan, än idag, 40 minuter 
per dag, oavsett om man går i Linneryd eller Tingsryd.  

 Kostnad: Det kommer att behövas ett större fordon från Rävemåla till Linneryd.  
Detta skulle ge en ekonomisk effekt på: rörligt pris ett fordon ca 30 km x 2 tu-
rer/dg x 5,00 kr x 180 skoldagar = 54 tkr.  

 För skolskjutsverksamheten innebär en nedläggning av skolverksamheten i Rä-
vemåla en total kostnadsökning på 54 tkr. 

 
10.2 Skolskjuts för elever som nu går i Konga 
 Skolskjutsorganisationen med dagens åk 1-3 skola i Konga är uppbyggd så att 

skolskjutsturerna till/från Örmoskolan samordnas med skolskjutsturerna till/från 
Tingsryd (åk 4-9 samt gymnasieeleverna på Wasaskolan).  Beslut om att åk 1-3 
skolan vid Örmoskolan läggs ned och hänvisning sker till 1-9 skolan i Tingsryd 
skulle få följande inverkan:  

 Hela upptagningsområdet Örmoskolan skulle ingå i Dackeskolans upptagnings-
område. Idag väljer redan de elever/föräldrar som bor inom Örmoskolans upptag-
ningsområde, närmast Tingsryds upptagningsområde, att åka till Dackeskolan av 
geografiska skäl.  

 Restid/skoldagens längd: För eleverna, åk 1 – 3, på Örmoskolan skulle det inne-
bära att de får ca 15 minuters längre restid per resa, till och från skolan i Tingsryd, 
än idag, 30 minuter per dag. 

 Kostnad: Det behövs ytterligare ett större fordon från Konga till Tingsryd.  Detta 
skulle ge en ekonomisk effekt på: rörligt pris ett fordon ca 24 km x 2 turer/dag x 
16,40 kr x 180 skoldagar = 142 tkr.  

 
11. Konsekvensanalys 
 Konsekvenser med koppling till verksamhetsmålen utifrån våra fem perspektiv: 
 
 MEDBORGARE 
 Förändringen i skolorganisationen innebär att eleverna får en bättre social situat-

ion och bättre förutsättningar för sitt lärande. Berörda elever får också färre skol-
byten. En nackdel är att fler elever måste åka skolskjuts till skolan och att de däri-
genom får längre skoldagar. 
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 SAMHÄLLE 
 För Konga och Rävemåla samhällen ger förändringen negativa konsekvenser med 

längre avstånd till skolan. Detta kan påverka samhällets attraktivitet negativt. 
 
 EKONOMI 
 Verksamhetens kostnader minskar årligen med ca 1,9 miljoner kr om skolverk-

samheterna i Konga och Rävemåla läggs ner. 
 
 MEDARBETARE 
 För lärarna blir det en bättre situation med bättre arbetsmiljö och bättre förutsätt-

ningar för kollegial samverkan. 
 
 PROCESS 
 Vi ser framför oss en situation där det kommer att bli en stor lärarbrist.  Det 

kommer då att bli mycket svårt att rekrytera lärare till små skolor där lärarna sak-
nar kollegial samverkan. Om vi lägger ner skolverksamheten på dessa orter kom-
mer vi att få bättre förutsättningar för att rekrytera kompetenta lärare. 

 
 
12. Överväganden och slutsats 
 Det finns starka skäl att förändra skolorganisationen, innebärande att skolverk-

samheten inom grundskola och förskoleklass läggs ner i Konga och Rävemåla. 
Främst för eleverna, men även för lärarna, har vi idag ingen bra situation med de 
små elevtal som vi har i Rävemåla och i Konga. Vi ser också att det är mycket 
svårt att rekrytera lärare till de här skolorna.  Om vi inte längre skall ha kvar verk-
samheten inom grundskolan bör inte heller förskoleklassen vara kvar. Förskole-
klassverksamheten bör bedrivas på den ort och i anslutning till den skola där ele-
verna sedan skall gå. Däremot bör det finnas tillgång till fritidshem i både Rä-
vemåla och Konga. 

 
 
13. Förslag/beslutsalternativ 
 Från läsåret 2016/17 bedrivs inte längre någon verksamhet inom grundskola eller 

förskoleklass i Rävemåla och Konga. Berörda elever hänvisas till Linneryd eller 
till Tingsryd. Förskoleverksamheten fortsätter oförändrad och det bör finnas möj-
lighet till fritidshem i både Konga och Rävemåla. 

 
 
Tingsryd 2016-01-14 
 
 
Laila Jeppsson  Yngve Rehnström 
Kommunchef  Skolchef 
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 Utredning  

 
   
  
    
Utredning om minskat antal äldreboenden och förändrad organisation av 
hemtjänsten. 
 
Förslag till beslut 
Mot bakgrund av vad som framkommit i utredningen föreslås följande: 
- Avveckling av äldreboendet Lindegården. 
- Förändra organisationen i hemtjänsten till tre områden: Östra, Västra och Centrala.  
 
- Överväga att omvandla Solhaga/delar av Solhaga till ett trygghetsboende och se över 
möjlighet att låta kommunala bostadsbolaget ta över ägandet.  
 
 
Sammanfattning 
I utredningen om minskat antal äldreboenden och förändrad organisation av hemtjänsten 
redovisas: 
-Bakgrund och fakta om kommunens olika äldreboenden. 
-Statistik om beläggning/ lediga platser på särskilda boenden och korttidsplatser. 
-Befolkningsprognos och förändringar i åldersstruktur. 
-Utdrag ur socialnämndens riktlinjer enligt socialtjänstlagen. 
-Presentation av synpunkter från referensgrupp. 
-Konsekvensanalys samt ekonomiska effekter. 
 
Utredningen visar att Tingsryds kommun har fler antal platser i särskilt boende än andra 
jämförbara kommuner. Antalet äldre invånare (80 år och äldre) i kommunen är konstant 
fram till 2022. Det finns sju äldreboenden i kommunen och några bedöms ha behov av 
renovering inom den närmaste tiden. Utredningen visar att det varit ca 7,5 lediga plat-
ser/ år. Det är därför rimligt att minska antalet platser genom att avveckla ett äldrebo-
ende. 
 
Hemtjänsten i Tingsryds kommun är organiserad i små grupper i anslutning till varje 
ort. Utredningen visar att en organisation med färre och större områden kan ge ökad 
effektivitet och bättre utnyttjande av resurser.  
 
Uppdragsbeskrivning 
Utredningsuppdrag med inriktning att minska antalet äldreboende med ett äldreboende 
samt organisera hemtjänsten i färre och större områden. Utredningen ska även beröra 
möjligheten att långsiktigt planera för 3-4 större äldreboende i kommunen.  
 
Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
För att få fram så många synpunkter som möjligt har arbetsgruppen samlat ihop en refe-
rensgrupp med personal från olika verksamheter. Referensgruppen har träffats och dis-
kuterat olika alternativ och möjligheter utifrån uppdraget och sedan gått ut i sina respek-
tive arbetsplatser och inhämta ytterligare synpunkter. 
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Efter diskussioner om kommunens sju äldreboenden och funderingar kring de olika or-
ternas förutsättningar har arbetsgruppen kommit fram till att Solhaga i Väckelsång och 
Lindegården i Linneryd är de två alternativ som är lämpligast att vidare analysera uti-
från uppdraget. Det beror på fastigheten Lindegårdens renoveringsbehov och Solhagas 
geografiska läge. Väckelsång är attraktivt som bostadsort och fastigheten är möjlig att 
anpassa för andra ändamål tex. hyreslägenheter. 
 
Vidare har arbetsgruppen tagit fram fakta kring kriterier för att beviljas särskilt boende, 
statistik om lediga platser, befolkningsprognos för äldre invånare och omvärldsanalys. 
Arbetsgruppen har belyst konsekvenser av en minskning av antalet särskilda boende-
platser samt gjort en beräkning av förväntade ekonomiska effekter. 
 
Utredningen belyser också för och nackdelar med att organisera hemtjänsten i större 
områden. 
 
Bakgrund och fakta 
 
Särskilt boende 
Särskilt boende är till för personer som inte kan få sitt behov av omvårdnad, trygghet 
och säkerhet tillgodosett i den ordinära bostaden.  
 
Kriterier för att beviljas särskilt boende är att: 

• den enskilde har ett stort behov av hjälp i kombinationen med en oförmåga att 
tillkalla hjälp, 

• den enskilde har svårigheter att orientera sig i tid och rum, 
• den enskilde uttrycker oro, stör grannar/närstående och/eller är en fara för sig 

själv,  
• den enskildes hjälpbehov inte kan tillgodoses av hemtjänst, på ett sådant sätt att 

det tillförsäkrar den enskilde en skälig levnadsnivå. 
 
Demensboende 
För att få beslut om bistånd i form av demensboende skall den enskilde ha en demensdi-
agnos och vara bedömd att ha BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid 
Demenssjukdom). Den enskildes behov skall ej kunna tillgodoses med andra insatser. 
 
Antal platser i särskilt boende 
Boende Antal  

särbo 
Antal  
korttid 

Antal  
växelvård 

Totalt 

Solängen 34 1 1 36 
Äppelgården 28 1 1 30 
Örnen 38 1 1 40 
Solhaga 25 1 0 26 
Konga Allhus 23 1 0 24 
Älmegården 24 1 0 25 
Lindegården 22 1 0 23 
Totalt 194 7 31) 204 

1)Antalet växelvårdsplatser har förändrats över tid.  
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Fastigheternas standard 
 
Allmänt 
 
Solängen, Ryd- god standard på fastigheten. Kommunens näst största boende. Byggdes 
om och till i tre etapper under åren 2003-2006. Lägenheternas planlösning ändrades och 
utökades. Både lägenhet och badrum utökades, klädkammare tillskapades. Fast reserv-
kraftverk finns. 
 
Äppelgården, Urshult- fastigheten delvis renoverad. Rymliga lägenheter. Nystartad 
verksamhet LSS. Avd B, som gjordes om till LSS-boende 24:an år 2014, byggdes om 
till demensboende år 2000 och då åtgärdades ventilation för denna flygel. Nya avdel-
ningskök byggdes 2009 och yttertaket byttes samma år. Mobilt reservkraftverk finns 
placerat på brandstationen i Urshult. Fastigheten är i behov av utbyte av ventilation, ca 
6-8 mkr. 
 
Örnen, Tingsryd- nybyggt år 2015. Mycket god standard. Fast reservkraftverk finns. 
 
Solhaga, Väckelsång- rymliga lägenheter, övervägande tvårumslägenheter. God stan-
dard. Byggår 1988-89. Mobilt reservkraftverk finns. 
 
Konga Allhus- rymliga lägenheter, god standard. I fastigheten finns även andra verk-
samheter som skola, förskola, fritids, bibliotek och värdshus. Byggår 1996. Ombyggnad 
2004 för förskolan som flyttade in från annan lokal. Fast reservkraftverk finns. 
 
Älmegården, Rävemåla- god standard. Här finns även ett boende för personer med 
speciella behov på grund av demenssjukdom. Renoverades vid om- och tillbyggnad år 
2000. Mobilt reservkraftverk finns. 
 
Lindegården, Linneryd- fastigheten bedöms vara i behov av renovering. Trånga ut-
rymmen i lägenheterna och trånga badrum. Kommunens minsta boende. Består av både 
en- och tvårumslägenheter. Byggdes år 1955 och byggdes om och till år 1982. Mobilt 
reservkraftverk finns.  
 
Särskild bedömning av Lindegården och Solhaga 
 
Lindegården 
Här finns stora behov av utbyte av ventilationen som uppskattas till ca 6-8 mkr. De 
närmaste åren finns sedan det vanliga behovet av underhåll som utvändig målning, in-
vändig målning, utbyte av våtrumsgolv och mattor i badrum, utbyte av golv i både lä-
genheter och gemensamma ytor. Utbyte av vitvaror, fastighetsmaskiner såsom tvättma-
skiner, torktumlare och torkskåp. Utökade utrymmen för sopsortering. 
 
Solhaga 
Inom en tioårsperiod behöver ventilationen bytas ut – uppskattad kostnad ca 3 mkr. När 
reservkraftverket är i bruk så är det undermålig strömförsörjning inom boendedelarna, 
det finns således ett behov av utökad elförsörjning när reservkraften är igång. De närm-
aste fem åren finns sedan det vanliga löpande behovet av underhåll såsom utvändig 
målning, invändig målning, utbyte av våtrumsgolv och mattor i badrum, utbyte av golv i 
både lägenheter och gemensamma ytor. Utbyte av vitvaror, fastighetsmaskiner såsom 
tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. Utökade utrymmen för sopsortering. Vind-
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fånget bör utökas i längd om boendet är kvar då det blir för mycket kallras i foajen där 
de äldre vistas. 
 
Antal lediga platser i särskilt boende - genomsnitt åren 2010-2015  

År Lediga 
platser 

 Totalt antal 
platser 

Förklaring till förändring 

2010 6,5  218 6 platser på Tingsgården avvecklades 
2011 7,25  212 11 platser på Äppelgården blev korttid sommar 2011.  
2012 4,4  201  
2013 9,5  201 Korttidsavd på Äppelgården avvecklades och blev 

oanvänd. 1 permanent plats per särbo blev korttid, 
totalt 7 platser.   

2014 5,5  194  
2015 
(1/1-
30/6) 

8,8  194  

Uppgifter hämtade från boenderådsfiler 2010-2015 

Det totala antalet särskilda boendeplatser har varit högre än behovet under de senaste 
åren. I genomsnitt har 7,5 platser varit lediga under åren 2010-2015.  
 
Antal invånare i kommunen som är 80 år eller äldre är ca 1090. Antalet beräknas vara 
oförändrat under de närmaste åren. Från 2022 kommer en succesiv ökning att ske med 
ca 20 personer/år för att år 2038 vara ca 1400 personer.  
 
Antal beslut om särskilt boende samt åldersstatistik 
 
År Antal beslut Antal bifall Antal Avslag Äldst Yngst Snittålder 
2013 (helår) 66 63 3 97 år 70 år 85,7 år 
2014 (helår) 74 69 5 103 år 59 år 86,8 år 
2015 (halvår) 41 40 1 98 år 73 år 85,9år 
Uppgifter hämtade från verksamhetssystemet Treserva 
 
 Förändringar i åldersstrukturen mellan åren 2013 och 2038 presenteras i dia-
grammen nedan. 
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Antal äldre i Tingsryds kommun 1980-2038 

 
Källa: Befolkningsprognos 2014-2038 Tingsryds kommun, Statisticon AB 
 
Omvärld 
 
    2012 2013 2014 
 Invånare 80 och äldre i särskilt boende, andel (%)  Tingsryd 17,2 16,3 15,4 

 

 Alla kommuner, ovägt 
medel 14,2 13,4 13,3 

 Invånare 80+, antal  Tingsryd 
 

1090 
 

1088 
 

1094 
Källa: www.kolada.se 
 
Tabellen ovan visar hur stor andel invånare 80 år och äldre som bor i särskilt boende, i 
Tingsryd och i Sverige som helhet samt antalet invånare i Tingsryds kommun som är 80 
år och äldre. Utifrån tabellen har Tingsryds kommun 24 särskilda boendeplatser mer än 
snittet i riket.    
 
Konsekvensanalys 
 
MEDBORGARE 
För att göra det möjligt att tillgodose behovet av stöd och trygghet trots ett minskat antal 
särskilda boendeplatser behöver kommunen som helhet se över lämpliga boendeformer 
där äldre kan bo med hemtjänstinsatser tex. trygghetslägenheter/seniorbostäder.  
 
SAMHÄLLE 
Att avveckla Solhaga skulle innebära en minskning med 25 särskilda boendeplatser. 
Lägenheterna är relativt stora och det finns goda möjligheter att använda fastigheten för 
andra ändamål. Exempelvis skulle lägenheterna kunna hyras ut som trygghetslägenheter 
vilket innebär att hemtjänsten utför eventuella insatser hos de som bor där och natt-
patrullen står för insatser på natten. Alltså ingen fast bemanning som på ett särskilt bo-
ende. Tryggheten består i att det finns en gemensam matsal, erbjuds gemensamma akti-
viteter under veckan och närhet till service.  
Den här typen av boende efterfrågas och kommunen har inte något att erbjuda idag. 
 
Att avveckla Lindegården skulle innebära en minskning med 22 särskilda boendeplat-
ser. Vid eventuell avveckling skulle fastigheten kunna användas som HVB-hem för en-
samkommande barn. Lindegårdens vackra läge gör också att det finns goda chanser att 
avyttra fastigheten för andra ändamål. För att behålla Lindegården som särskilt boende 
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eller skapa lägenheter som kan fungera som trygghetsboende skulle sannolikt en omfat-
tande renovering krävas. 
 
PROCESS 
Att organisera hemtjänsten i tre större områden bedöms ge möjlighet till viss effektivi-
sering genom bl a olika samordningsvinster. En områdeschef som ansvarar för flera 
mindre grupper av hemtjänst inom ett geografiskt område behöver inte innebära att 
grupperna fysiskt flyttar till samma ställe. Nuvarande mindre grupper kan finnas som 
undergrupper vilket minskar riskerna för ökad körtid och sämre personalkontinuitet. Att 
minska antalet särskilda boendeplatser kan innebära en volymökning inom hemtjänsten 
med ökade kostnader som följd.  
  
Med en snabb utveckling inom området e-hälsa och en befolkning som i större utsträck-
ning kommer att vara vana vid it-teknik så kan det antas att behovet av stöd och trygg-
het tillgodoses i det ordinära boendet i större utsträckning än idag. Det är då möjligt att 
efterfrågan på särskilt boende fördröjs eller uteblir. Ett trygghetsboende skulle då kunna 
vara ett möjligt alternativ. Att utveckla hemtjänsten med resurser i form av teknik, 
kompetens och personal bedöms vara nödvändigt för att svara upp mot behovet och 
efterfrågan. 
 
MEDARBETARE 
De positiva effekterna skulle bli att chefen får en bättre överblick över området och lät-
tare kan fördela resurser och ta tillvara på personalens kompetens. Negativa konsekven-
ser kan vara att chefen har verksamheter på flera ställen vilket kan leda till en ökad 
känsla av otillräcklighet. Personalen kan uppleva att chefen inte är närvarande på 
samma sätt som idag. 
 
EKONOMI 
Bemanningen (exkl natt) på särskilda boenden är ca 0,52 årsarbetare/ boende så bespa-
ringen vid en minskning av 25 platser (Solhaga) blir ca 13 årsarbetare och vid en 
minskning av 22 platser (Lindegården) ca 11,44 årsarbetare. 
 
De direkta minskade kostnaderna för en avveckling av 22 platser (Lindegården) uppgår 
till drygt 11,3 mkr (bruttokostnad). Minskade intäkter (matintäkter, hyresintäkter, om-
vårdnadsavgifter om totalt 2,3 mkr) samt en viss ökning (beräknad till 1,3 mkr) av hem-
tjänsten reducerar besparingen till netto 7,7 mkr. Kalkylen bygger på att 7 platser i ge-
nomsnitt är tomma, 10 platser tas i anspråk på Örnen, och kostnaden för 5 personer styrs 
över till hemtjänst i ordinärt boende. 
 
Att också omvandla Solhaga till ett trygghetsboende betyder inte att förvaltningens 
kostnader minskas med de direkta kostnader som är förknippat med Solhaga särskilda 
boende.  Anledningen är att betydande kostnader skjuts över till hemtjänsten.   De di-
rekta minskade kostnaderna för en avveckling av 25 platser (Solhaga) uppgår till drygt 
12,9 mkr (bruttokostnad). Minskade intäkter (matintäkter, hyresintäkter, omvårdnads-
avgifter om totalt 2,9 mkr) samt en uppskattad, ganska betydande, kostnadsökning (be-
räknad till 25 pl * 260 000 kr = 6, 5 mkr) för hemtjänsten reducerar besparingen till 
netto 3,5 mkr. Besparing beräknas bli mindre än de ekonomiska effekterna av att av-
veckla Lindegården eftersom minskningen av antalet platser görs i ett läge när antalet 
tomma SB-platser beräknas till noll, dvs alla brukares behov (genomsnitt 85 timmar 
bistånd per person och månad) styrs över till hemtjänst i ordinärt boende. 
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Genom organisering av hemtjänsten i tre områden bedöms kostnadsnivån kunna minska 
med ca 2,5%, vilket motsvarar ca 0,85 mkr. Med större områden: 

• Kan personaltid effektivare användas för smarta logistiska lösning vilket ger 
bästa möjliga körtid. 

• Är bemanningen mindre sårbar mot svängningar i antal ärenden och vårdtyngd. 
• Kan fler personal täcka för varandra och därmed kan behovet av extra personal 

minska. 
 
Plan för äldreboenden på lång sikt 
Vid en långsiktig planering för 3-4 äldreboenden i kommunen ser arbetsgruppen det 
naturligt att dela in kommunen i Östra, Västra och Centrala med ett större boende samt 
ett hemtjänstområde i varje kommundel. Det innebär att man i varje område behåller ett 
äldreboende och avvecklar övriga. För att behålla tillräckligt med platser i kommunen 
kan det då bli nödvändigt att bygga ut de boenden som behålls. Precis som i hemtjänsten 
så finns det samordningsvinster med större boenden och verksamheten kan då bedrivas 
med en effektivare bemanningsplanering och utnyttjande av resurser. 
 
Överväganden och slutsats 
Mot bakgrund av vad som framkommit i utredningen dras följande slutsatser: 
-att lämpligaste äldreboendet att avveckla är Lindegården. 
-att en långsiktig möjlighet är att omvandla Solhaga/alternativt delar av Solhaga till ett 
trygghetsboende och se över möjlighet att låta kommunala bostadsbolaget ta över ägan-
det.  
-att dela in hemtjänsten i tre områden: Östra, Västra och Centrala där gränserna kan 
justeras efter antalet ärenden eller volym.  
- För att ovanstående ska fungera väl behövs en tidsplanering. Bedömningen är att av-
veckling av Lindegården behöver ske i flera steg. Steg 1 är inflyttningsstopp direkt efter 
beslut. Steg 2 är tät kommunikation, information och samarbete med berörda, tillexem-
pel brukare, anställda, anhöriga, rättsliga företrädare, fackliga organisationer, perso-
nalavdelning etc. Steg 3 är genomförande. En grov uppskattning är att genomförande 
kan ske inom 3-4 månader från det att beslut är fattat. En omvandling av hela Solhaga 
till trygghetsboende gör att vi minskar med ytterligare 25 platser i särskilt boende och 
därmed landar under snittet för riket med 13 platser. Samtidigt är det inte rimligt att 
endast omvandla delar av Solhaga, med tanke på kostnad för nattbemanning på ett bo-
ende som är mindre. Vid en omvandling av Solhaga är det därför viktigt att möta beho-
vet med utbyggnad av annat särskilt boende. Tidsplan för omvandling av Solhaga är 
beroende av faktorer enligt ovan och därför svår att bedöma i nuläget. Att organisera om 
hemtjänsten bedöms kunna ske i samband med nedläggning av Lindegården. Främst för 
att det då frikopplas chefsresurs.    
 
Förslag/beslutsalternativ 
Mot bakgrund av vad som framkommit i utredningen föreslås följande: 
- Avveckling av äldreboendet Lindegården. 
- Förändra organisationen i hemtjänsten till tre områden: Östra, Västra och Centrala. 
- Överväga att omvandla Solhaga/delar av Solhaga till ett trygghetsboende och se över 
möjlighet att låta kommunala bostadsbolaget ta över ägandet.  
 
Tingsryd 2016-01-14 
 
Laila Jeppsson  Katarina Carlzon 
Kommunchef  Socialchef 
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 Utredning 
   

 
   
    
    
 
 
1.4 Idrott- och badanläggningar 
 
Förslag till beslut 

• Befintliga kommunala badplatser behålls i nuvarande antal och driftsformer. 
• Linneryds Badhus avvecklas 
• Idrottshallarna behålls i nuvarande antal 
• Ekonomiskt ansvar för gymnastiksalar i de orter det finns skola överförs i sin 

helhet till barn- och utbildningsförvaltningen 
• Gymnastiksalen i Konga avvecklas till den del som inte behövs för omklädning 

m.m. för utomhusbadet 
• Antalet bidragsberättigade fotbollsplaner halveras 
 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Uppdrag med inriktning att minska ytor och antal avseende idrotts-, fritids- och badan-
läggningar. 
 
I slutrapporten för Möjliga åtgärder för en hållbar ekonomi i Tingsryds kommun före-
slås att perspektivet på kommunal service och verksamhet indelas i tre geografiska om-
råden, östra och västra samt centrala området. Med en sådan tanke som grund kan en 
bedömning göras av vilka anläggningar som ska stöttas för att klara områdets behov. En 
minskning av antalet anläggningar möjliggör ett ökat stöd till de återstående anlägg-
ningarna oavsett om de är kommunägda eller föreningsdrivna. Det är viktigt med ett bra 
underhåll och en hög standard.  
 
Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Översyn av kostnader och nyttjande av badanläggningar, kommunala badplatser, gym-
nastiksalar och idrottsanläggningar. Översyn av bidragsnormer och avtal med förening-
ar. Bedömning av behovet inom respektive verksamhet kopplat till inriktningen att stö-
det till barn- och ungdomsverksamhet bör behållas eller ökas.  
 
 
Bakgrund och fakta 
Kommunen har höga kostnader för idrotts- och fritidsanläggningar (plats 238 i riket år 
2013, högst i länet). Anpassning till minskad befolkning och minskade barn- och ung-
domskullar har inte skett fullt ut. Beläggningen på idrottshallar, gymnastiksalar och 
idrottsanläggningar har minskat och är totalt sett låg. Generellt sett finns mycket ytor 
(idrottshallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner) i förhållande till antalet aktiva. Kommu-
nen har 3 badanläggningar, 8 kommunala badplatser, 20 fotbollsplaner med varierande 
underlag och storlek, 4 idrottshallar (varav 3 egenägda) och 3 egenägda gymnastiksalar. 
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Nedanstående tabell ger en överblick över omfattningen i några av verksamheterna. I 
sammanställningen ingår inte häst-, skytte-, fiske- och motoranläggningar samt bow-
linghall, ishall, Bollhallen Tingsryd samt Fridafors fritidscenter. 
 
 Tingsryd Väckelsång Ryd Urshult Linneryd Rävemåla Konga Övriga Totalt 
Fotbollsplaner          
Gräs, fullstorlek 2 2 1 1* 1 2* 1 1 11 
Gräs, mindre 1 1 1 1*     4 
Grus 1 1 1 1* 1  1  6 
          
Tennisbanor          
Grus 3 1 2    1  7 
Annat, t ex asfalt  2  1* 2 1* 1  7 
          
Idrottshall 1 1 1   1*   4 
Gymnastiksal 1*   1 1  1  4 
          
Badanläggningar          
Inomhus 1    1    2 
Utomhus, bas-
säng 

      1  1 

Utomhus, kom-
munal 

1 1 1 2 1 1 1  8 

Utomhus, övriga  1 1 2   1  5 
          
* föreningsägd 

 
Drift av t ex fotbolls-, tennis- och idrotts- och badanläggningar sker i huvudsak av före-
ningar med driftsbidrag från kommunen. Därtill tillkommer underhålls- och investe-
ringsbidrag. Flera föreningar har aviserat svårigheter att få driften att gå runt ekono-
miskt med dagens bidragsnivåer, både vad gäller drift och investeringar. Det har även 
blivit svårare att engagera ideella krafter för driften av anläggningarna. Idrottshallar och 
gymnastiksalar sköts i huvudsak av kommunen och har löpande underhålls- och investe-
ringsbehov som inte alltid kunnat uppfyllas. Kommunen står för större investeringar 
även för badanläggningarna. Samtliga anläggningar, både idrotts- och badanläggningar, 
kräver löpande underhåll för att hålla fullgod kvalitet. 
 
Underlagen för föreningarnas verksamhet, både barn- och ungdomsverksamhet och 
vuxenverksamhet, har minskat kraftigt i takt med kommunens befolkningsminskning. 
Samverkan mellan och sammanslagning av föreningar för att kunna bedriva verksamhet 
finns på några håll, t ex inom fotbollen: Tingsryd United (Tingsryd, Väckelsång) samt 
FK Älmeboda Linneryd. Behovet av samverkan för att kunna bedriva verksamhet med 
god kvalitet både på barn- och ungdoms- och vuxensidan bedöms vara fortsatt stort 
inom kommunen. 
 
Som möjliga åtgärder för långsiktig hållbarhet redovisades i slutrapporten minskning av 
antal och ytor för idrotts- och fritidsanläggningar samt badanläggningar som en anpass-
ning till den förändrade demografin. Koncentration till mindre ytor och färre anlägg-
ningar ger möjlighet till minskade driftskostnader och minskade framtida underhåll och 
investeringar, vilket i sin tur ger förutsättningar för ökad kvalitet och underhåll för 
kvarvarande ytor och anläggningar. Behovet av idrotts- och fritidsanläggningar har en 
nära koppling till skolorganisationen. Dialog bör föras med föreningarna avseende lång-
siktiga förutsättningar som t ex befolkningsunderlag, samverkan samt drift och investe-
ringar för anläggningarna. 
 
 

64

BILAGA D



  3(8) 
 
Bad 
 
Badanläggningar Avtalspart   Kostnad  
Vattenpalatset Kaskad Medley/Tufab  3 650 000  
Linneryds badhus Linneryds Bad & motionsförening    160 000  
Örmobadet, Konga Konga Sportklubb  Ingår i gymn salen 
 
Kostnaderna för Vattenpalatset trappas av enligt avtal med Medley. 
 
Badanläggningar har generellt sett ett mycket högt och kostsamt underhållsbehov.  
 
Badplatser Sjö  Ort 
Mårslyckesand Tiken  Tingsryd 
Norraryd Hönshyltefjorden Ryd 
Djupasjön Djupasjön  Yxnanäs 
Nabben Linnerydssjön Linneryd 
Blötan Stora Hensjön Konga 
Ursöbadet Åsnen  Väckelsång 
Rävabacken Åsnen  Urshult 
Midingsbråte Mien  Midingsbråte 
 
För tillsyn och skötsel av badplatserna tecknas avtal med campingarrendatorer och före-
ningar med anknytning till badet. Endast Blötan sköts av kommunal personal. Kostna-
derna för badplatserna uppgår till 400 000 kr. 
 
Simkunnigheten 
Simkunnigheten för årskurs 6 varierar mellan skolorna och framgår av nedanstående 
tabell. Generellt sett kan man utläsa en högre simkunnighet där man har tillgång till 
simundervisning inomhus. 
 
 

   

       Årskurs 6    
Skola Simkunniga ele-

ver 
Totalt antal elever      Simkunniga elever i % 

Dackeskolan 45 48 94% 
Trojaskolan 28 31 90% 
Urshult 15 16 94% 
Linneryd 10 10 100% 
Rävemåla 0 0  
Väckelsång 17 19 89% 
Örmoskolan 0 0  
Totalt 115 124 93% 
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Överväganden och slutsats 
Ett bibehållande av badplatserna kan motiveras av de relativt låga kostnaderna samt 
värdet av detta för både kommuninvånare och besökare. Möjligheten till bad är viktigt 
för vattenvana och simkunnighet för både barn och vuxna.  
 
Underhållskostnaderna är alltid höga på badanläggningar, både inomhus och utomhus. 
Anläggningar med badpooler, dusch- och omklädningsrum, ventilation, vattenrening 
mm. kräver ett högt periodiskt underhåll.   
  
För bad inomhus finns en väl fungerande anläggning i Vattenpalatset Kaskad centralt 
placerad i kommunen som kan täcka behovet för hela kommunen. För att även kunna 
erbjuda utomhusbad i bassäng har övervägningen gjorts att tillgång till Örmobadet i 
Konga kan motiveras.  
 
Däremot görs bedömning att Linneryds badhus bör avvecklas, vilket bland annat kan 
motiveras av föreliggande underhållsbehov av fastigheten. Det är svårt att i en kommun 
av Tingsryds storlek ur ett ekonomiskt perspektiv kunna motivera två badanläggningar 
inomhus. Behovet för simundervisning m.m. kan tillgodoses genom badanläggningen i 
Tingsryd. Enligt bedömning från Tingsrydsbostäder, som förvaltar kommunens fastig-
heter, finns i Linneryds badhus behov av ny ventilation, ny reningsanläggning och tek-
nisk anläggning samt genomgång av byggnadens klimatskal såsom tak, fönster, väggar 
till en sammanlagd uppskattad kostnad om ca 3 mkr. 
 
Idrottshallar och gymnastiksalar 
 
Idrottshallar, med fullstor storlek, finns i Tingsryd, Ryd, Väckelsång och Rävemåla. 
Samtliga ägs av kommunen förutom idrottshallen i Rävemåla, som ägs av lokal före-
ning. Enligt avtal har kommunen åtagit sig att, om föreningen vill, överta ägandet av 
denna fr o m 2019. Standarden i de fyra idrottshallarna är varierad, men generellt sett 
kan konstateras att behovet av underhåll och upprustning är förhållandevis stort. Det 
kommuninterna ansvaret för idrottshallarna delas idag, genom internhyressystemet, i 
huvudsak lika mellan kommunstyrelsen (kultur och fritid) och barn- och utbildningsför-
valtningen (idrottsundervisning). 
 
Gymnastiksalar finns i anslutning till skolorna i Linneryd, Konga och Urshult. Dessa är 
av mindre storlek och kommunens totala årliga kostnad för dessa tre lokaler uppgår till 
ca 0,6 kr (varav Linneryd 0,1 mkr, Konga inkl bad 0,3 mkr och Urshult 0,2 mkr). Barn- 
och utbildningsförvaltningen har genom internhyressystemet ekonomiskt ansvar för 
Linneryd, medan Konga och Urshult fördelas mellan kommunstyrelsen (kultur och fri-
tid) och barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
Nyttjande av gymnastiksalarna är totalt sett lågt: 
 
Nyttjande tim/vecka Skolan/barnomsorg Uthyrning, kvällar och helger 
Linneryd 6,5   2  
Konga 3,5   5 
Urshult 15  5 
 
Tingsrydsbostäder, som förvaltar kommunens fastigheter, gör nedanstående bedöm-
ningar av gymnastiksalarna utifrån ett fastighetstekniskt perspektiv. Utöver redovisade 
underhållsbehov finns löpande underhållsbehov av omklädningsrum, utrustning mm. 
Utrustningen besiktigas regelbundet för att säkerställa säkerheten. 
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Linneryds gymnastiksal 
Denna byggnad är i halvplan, omklädningsrum en halv trappa ned i källaren, entré i 
markplan och gymnastikhall en halv trappa upp. Dräneringen behöver göras om, ny 
kulvert till köksbyggnaden och ny ventilation – kostnad ca 3 mkr. 
 
Konga gymnastiksal inkl bad 
Behov av ny ventilation i gymnastikhallen, kulvert, reningsanläggning bad – kostnad ca 
1 mkr. 
 
Urshults gymnastiksal 
Denna byggnad har så stora renoveringsbehov att vi förordar att man bygger en ny istäl-
let för att renovera. Uppskattat kostnad för nybyggnad i samma storlek ca 8-10 mkr. 
Renoveringskostnad skulle bli i samma storleksordning. 
 
 
Överväganden, analys och slutsats 
Idrottshallarna bör behållas och upprustning/höjd standard bör prioriteras. Finansiering 
för upprustning/standardhöjning saknas i dagsläget. 
 
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv är det tydligt att gymnastiksalarna borde avvecklas. 
De mycket stora underhållsbehoven i kombination med det mycket låga nyttjandet gör 
det ytterst svårt att motivera att behålla dessa och genomföra nödvändiga underhållsåt-
gärder. Underhållsbehovet för Linneryd och Urshult om 12 mkr (3+9) skulle generera 
ökade årliga kapitalkostnader om knappt 0,8 mkr (vid genomsnittlig avskrivning 25 år 
och 2,5% ränta). Utifrån förslaget om avveckling av skolan i Konga utgås här ifrån att 
underhåll inte genomförs av gymnastiksalen i Konga (förutom kanske den delen som 
avser badet). 
 
Om gymnastiksalarna avvecklas måste huvuddelen av Linnerydsskolans och Urshults-
skolans idrottsundervisning ske på annan ort där idrottshall finns. För Linneryds del 
skulle denna undervisning då ske i Rävemåla och för Urshults del i Ryd. Detta förutsät-
ter busstransporter för eleverna. För Linnerydseleverna kommer sannolikt även viss 
annan undervisning (hemkunskap) ske i Rävemåla, varför samordning av transporter till 
viss del skulle vara möjlig. En viss del av idrottsundervisningen sker utomhus, vilket 
innebär att transport inte behövs för all idrottsundervisning. Som möjlig utveckling 
kanske andelen utegympa skulle kunna utökas med utveckling inom ramen för läropla-
nen. Möjligen skulle även en lokal i skolan, t ex ett klassrum, kunna inredas med gym-
nastikmatta och användas som aktivitetsrum för att på så sätt kunna tillgodose del av 
rörlighetsträning mm i idrottsundervisningen för de yngre åldersgrupperna. Skolor utan 
egen gymnastiksal finns i andra kommuner, t ex Växjö kommun (Dädesjö, Kalvsvik, 
Tävelsås, Ör enligt Växjö kommuns hemsida).  
 
Allmänhetens nyttjande av gymnastiksalarna är ytterst liten och detta behov kan tillgo-
doses i idrottshallarna istället. Gymnastiksalarnas mindre storlek begränsar användning-
en för föreningslivet. 
 
En avveckling av gymnastiksalarna skulle frigöra ekonomiskt utrymme för upprustning 
och standardhöjning av idrottshallarna. Med färre lokaler ges bättre förutsättningar för 
att hålla en god standard i kvarvarande lokaler. Att avveckla gymnastiksalarna skulle 
vara en viktig faktor för långsiktig kunna hålla en god standard på våra fyra idrottshal-
lar. 
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För idrottshallen i Rävemåla skulle denna lösning ge ett bättre underlag för driften av 
idrottshallen genom nyttjandet av Linnerydsskolans idrottsundervisning. Utan Linne-
rydsskolans nyttjande blir nyttjande under dagtid sannolikt mycket lågt. Idrottshallen i 
Rävemåla har en god standard och är betydligare nyare än övriga idrottshallar i kom-
munen. 
 
Om gymnastiksalarna avvecklas är sannolikt rivning en lämplig åtgärd, vilket genererar 
vissa engångskostnader. Försäljning skulle kanske kunna prövas, men är förmodligen 
svårt och kanske olämpligt. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar tydliga nackdelar för skolundervisningen 
om aktuella gymnastiksalar skulle avvecklas, bl a:  

• längre skoldagar 
• mer tid i bussar för eleverna 
• komplex schemaläggning 
• försämrad arbetsmiljö för lärarna 
• ökade transporter och transportkostnader.  

 
Transportkostnaden för Linneryd (till Rävemåla) och Urshult (till Ryd) beräknas till ca 
0,5 mkr per år om all idrottsundervisning sker i idrottshallarna med tillhörande transpor-
ter. Om man antar att t ex 25% av undervisningen kan ske lokalt skulle kostnaden 
minska motsvarande, d v s bli knappt 0,4 mkr istället. 
 
Nuvarande årliga kostnad för gymnastiksalarna är ca 0,6 mkr, varav Linneryd och Urs-
hult tillsammans uppgår till ca 0,3 mkr. Om man till detta lägger de framtida ökade 
kostnaderna om 0,8 mkr per år för underhåll/renovering eller nybyggnad kommer den 
årliga kostnaden således att bli ca 1,1 mkr. 
 
Bedömning angående gymnastiksalarna 
Ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv borde gymnastiksalarna avvecklas. Genom 
färre lokaler förbättras de långsiktiga förutsättningarna för att hålla god standard på 
kvarvarande lokaler, i det här fallet idrottshallarna. Omvänt gäller att om inga föränd-
ringar görs kommer det sannolikt att bli fortsatt svårt att hålla en god standard på våra 
idrottshallar. En avveckling av gymnastiksalarna på de orter som har skola skulle dock 
enligt Barn- och utbildningsförvaltningens uppfattning vara mycket negativ för skol-
verksamheten. 
 
Utifrån ovanstående kan konstateras att ett bibehållande av gymnastiksalarna endast kan 
motiveras utifrån behoven inom skolan. Därför föreslås att det ekonomiska ansvaret för 
gymnastiksalarna i de orter där skolor finns, genom internhyressystemet, överflyttas i 
sin helhet till barn- och utbildningsförvaltningen. Detta innebär att barn- och utbild-
ningsförvaltningen och dess nämnd, i takt med att underhållen måste genomföras, får ta 
ställning till gymnastiksalarnas framtid genom att antingen avveckla dem eller genom-
föra underhållen och på sätt genom besparingar inom befintlig budgetram finansiera 
framtida ökningar av kostnader/kapitalkostnader till följd av underhållsbehoven. På så 
sätt ges ekonomisk styrning i framtida beslut genom att kostnaderna för gymnastiksa-
larna får vägas mot verksamhetsmässiga för- och nackdelar. Nuvarande underhållsbe-
hov beräknas ge ökade årliga kostnader om ca 0,8 mkr per år. 
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Initialt innebär förslaget att barn- och utbildningsförvaltningens kostnader ökar med ca 
0,1 mkr avseende Urshults gymnastiksal (=den del som kommunstyrelsen/kultur och 
fritid betalar idag). Motsvarande summa bör överföras till förstärkning av underhålls-
budgeten för idrottshallarna. 
 
Om skolan i Konga avvecklas enligt förslaget i hållbar ekonomi bör gymnastiksalen i 
Konga så långt det är möjligt avvecklas. Dock behöver omklädningsrum finnas kvar för 
utomhusbadet, om inte annan lokal kan ordnas för detta. 
 
Förslaget innebär att endast marginellt utrymme skapas för upprustning/standardhöjning 
av idrottshallarna. Utan annan finansiering får dessa således fortsätta med endast margi-
nellt förbättrat fastighetsunderhåll. Vidare finns med förslaget en risk för att underlaget 
för nyttjandet av idrottshallen i Rävemåla blir svagt. 
 
Idrottsanläggningar utomhus 
I kommunen finns 5 kommunägda idrottsplatser vilka samtliga sköts av föreningar mot 
ett driftsbidrag i samma storleksordning som det de föreningar erhåller som själva äger 
sina anläggningar (3 st). Totalt finns 11 st gräsplaner för fotboll i fullstorlek och 3 
mindre. Dessutom finns 6 st grusplaner i fullstorlek. Anläggningarna disponeras och 
sköts av respektive förening enligt nedan. 
 
Förening  Gräs, stora Gräs, små Grus Ägande 
Tingsryd United FC 4 1 2 Kommunalt 
Ryds SK 1 1 1 Kommunalt 
FK Älmeboda/Linneryd 3 - 1 Komm/Förening 
Konga SK 1 - 1 Kommunalt 
Urshults IF 1 1 1 Förening 
Midingsbygdens IF 1 - - Förening 
 
Nyttjande Seniorlag Ungdomslag  
Tingsryds United FC  4 8 
Ryds Sportklubb 2 4 
FK Älmeboda/Linneryd 2 2 
Konga Sportklubb 3 2 
Urshults IF 3 3 
Midingsbygdens IF 1 0 
 
Överväganden och slutsats 
Underlagen för föreningarnas verksamhet, både barn- och ungdomsverksamhet och 
vuxenverksamhet, har minskat kraftigt i takt med kommunens befolkningsminskning. 
Samverkan mellan och sammanslagning av fotbollsföreningar för att kunna bedriva 
verksamhet finns på några håll: Tingsryd United (Tingsryd, Väckelsång) samt FK Äl-
meboda Linneryd. Behovet av samverkan för att kunna bedriva verksamhet med god 
kvalitet både på barn- och ungdoms- och vuxensidan bedöms vara fortsatt stort inom 
kommunen. På senare år har ytterligare samverkan påbörjats kring enskilda lag på ung-
domssidan för att ha tillräckliga spelarunderlag i respektive lag. 
 
Trots det minskade spelarunderlaget för föreningarna kvarstår en struktur med ett stort 
antal anläggningar och planer. För att långsiktigt klara av att hålla anläggningar och 
planer med god standard bör omfattningen minska. 
 
Därför föreslås att antalet bidragsberättigade fotbollsplaner halveras (från 20 till 10 st). 
Regelverk och handlingsplan bör tas fram efter samråd med befintliga föreningar. Åt-
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gärden bedöms kunna minska de årliga kostnaderna med ca 0,2 mkr. Därutöver bör 
uppstå minskade behov av investeringar i t ex bevattningsanläggningar, belysning m.m. 
 
Del av kostnadsminskningen bör återföras som permanent budgetanslag för höjning av 
driftbidrag till kvarvarande bidragsberättigade planer och/eller upprustning och utveckl-
ing av omklädningsrum m.m. vid max tre anläggningar i kommunen (kapitalkostnader 
eller bidrag). 
 
Vissa engångskostnader för avveckling av planer och iordningställande av aktuella ytor 
vid de kommunägda anläggningarna kommer att uppstå. 
 
Tingsryd 2016-01-14 
 
 
Laila Jeppsson Garo Lorfalk Daniel Gustafsson 
Kommunchef Kanslichef  Ekonomichef 
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1.5 Kostverksamhet; Uppdrag att minska antalet kök 
 
Sammanfattning 
Inom Hållbar ekonomi har samtliga förvaltningar fått i uppdrag att utreda konsekvenserna av 
minskat antal äldreboende och skolor. Samhällsbyggnadsförvaltningen kompletterar övriga 
nämnders utredningar med förslag och konsekvenser för nedläggning av kök som kan blir en 
följd av verksamhetsnedläggningarna.  
 
Utredningen visar på att skolan kök i Rävemåla har höga kostnader beroende på lågt elevantal 
och därför föreslår utredningen att detta kök stängs ocuh att eleverna antingen äter på 
Älmegården eller i Linneryd om skolans verksamhet också flyttar. 
 
Produktionsköket i Rävemåla har också höga produktionskostnader och stort behov av underhåll. 
Önskar man ett produktionskök i var ort är det lämpligt att lägga ner köket i Väckelsång då 
skolköket kan omvandlas till produktionskök. 
 
Väljer man att lägga ner Lindegårdens kök måste åtgärder göras i skolans kök för att det skall 
fungera som mottagningskök för längre transporter. 
 
 
Uppdragsbeskrivning 
Utredningsuppdrag med inriktning att minska antalet kök till följd av minskade verksamheter 
inom andra förvaltningar. Utredningen görs främst utifrån perspektiven personal, antal 
producerade portioner, underhåll, maskinstatus samt kapacitet. 
 
Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Utredningen ger en övergripande bild av köksbeståndet med uppgifter om kapacitet och budget 
för respektive kök. Fördjupade beskrivningar har gjorts avseende omsorgsköken i Väckelsång 
och Linneryd samt skolköket i Rävemåla. De fördjupade beskrivningarna för just dessa kök görs 
med utgångspunkt från att det är dessa kök som omsorg respektive skola bedömer som mest 
fördelaktigt att lägga ner ur ekonomisk synpunkt. En nedläggning av ett kök innebär 
konsekvenser för andra kök vilket också beskrivits i utredningen. 
 
Utredningen har gjorts främst av förvaltningschef och kostchef med hjälp av 
förvaltningsekonom. Gruppen har träffats vid ett antal tillfällen och diskuterat olika alternativ 
och möjligheter utifrån de förutsättningar som finns idag. Återkopplingar har löpande gjorts för 
att inhämta information från verksamheten. 
 
Fem kriterier som anses vara betydande förverksamheten har tagits fram och samtliga 
tillagningskök har viktats efter dessa kriterier. Även de fyra skolrestaurangerna har viktats mot 
varandra för att få fram en relevant jämförelse. 
 
Bakgrund och fakta 
Den samlade kostverksamheten kostar ca 35 mkr per år, varav ca 19 mkr avser 
personalkostnader, 10,7 mkr avser livsmedel och 2,4 mkr avser lokalkostnader.  
I verksamheten finns 9 st tillagningskök, varav två i skolor och sju i äldreboenden. Totalt tillagas 
ca 2 500 lunchportioner per dag.  
 
Utöver lunchportioner produceras även frukost, mellanmål, kvällsmat, fika osv.  
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De skolor och förskolor som inte har tillagningskök har istället ett s.k. mottagningskök, dit maten 
skickas från tillagningsköket. Dessa utgörs av: 

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

 
Förskolorna i Konga, Ryd och Tingsryd (Älvan, Slottet) äter sin lunch i anslutning till respektive 
tillagningskök. 
 
Nedan följer en sammanfattande information gällande kommunens tillagningskök: 
 
 
Dackeskolan, Tingsryd  Byggår 1969, ombyggnad -83,-99 och -10 

  Äldreboende Matdistribution Omsorg Gäster Skollunch Förskola Summa 
Dackeskolan, Tingsryd 

   
15 900 25 940 

 

Kapacitet För att öka kökets kapacitet 20 % behövs en något större ugn köpas in 

Personal K Dackeskolans kök bemannas av 7,65 tjänster 

Internhyra 2015: 343 tkr 

Maskinstatus Inventeringen av maskinstatusen i Dackeskolans kök visar på att värmerierna är i gott 
skick, grytor och stekbord är i mindre bra skick och i behov av utbyte. En ugn är i bra skick, två är i 
mindre bra skick och en fjärde i bristfälligt skick. Tunneldiskmaskinen är i mindre bra skick medan 
grovdiskmaskinen installerades 2014. Tryckkokaren är i akut behov av utbyte medan spisen är i gott 
skick.  

Underhåll Ca 50 % av ytskikten, gol och väggar är i behov av upprustning. Kyl och frysrum är i akut behov 
av utbyte. Ventilationen är i akut renoveringsbehov. Personalrummen är i behov av renovering. 
Serveringsdelen finns i matsalen och ej inom kökets ytor. I samband med upphandling av om- och 
tillbyggnad av kök och matsal 2010för att skapa ett mottagningskök, bygga på nytt upp stolpat tak på 
hela byggnaden, byta all ventilation och placera ett nytt fläktrum på vinden, tillskapa en separat 
serveringsdel, tillskapa ny lastkaj med separat in- och utlastning, tillskapa nya WC-utrymmen, vindfång 
så inkom anbud på ca 10 mnkr. Här bantades projektet och nytt pris togs in för att endast göra om 
matsalarna, entré, vindfång och WC-utrymmen – vilket blev ett anbud på ca 4 mnkr. 

Känns som det av våra produktionskök som har totalt sett det största renoveringsbehovet. 
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För tillfället har vi ett akut takläckage. 

 

Trojaskolan, Ryd  Byggår 1967, ombyggnad -88 

  Äldreboende Matdistribution Omsorg Gäster Skollunch Förskola Summa 
Trojaskolan, Ryd 

    
195 70 265 

 

Personal Trojaskolans kök bemannas av 3,25 tjänster 

Internhyra 2015: 170 tkr 

Maskinstatus Inventeringen av maskinstatusen på Trojaskolans kök visar ett det de senaste åren gjorts 
investeringar i en ny ugn och en ny grovdiskmaskin. Stekbord, en ugn och grytor har stora brister medan 
resterande ugn, blandare, bryggare, salladshack och värmeri är i bra skick. Dock är ett värmeri och 
spisen i mindre bra skick.  

Underhåll Frysrummet är utbytt, men inte kylrum. Ytskikt golv och väggar är modell äldre, men i bra 
skick med tanke på det. Ej i akut behov av renovering men med tanke på dess ålder så kommer det 
framöver. Serveringsdisken finns ute i matsalen. Ventilation dålig, i behov av utbyte. 

 

Örnen, Tingsryd  Byggår 2013-2015 

  Äldreboende Matdistribution Omsorg Gäster Skollunch Förskola Summa 
Örnen, Tingsryd 40 60 12 10 

 
120 242 

 

Personal Örnens kök bemannas av 4,7 tjänster 

Internhyra 2015: 456 tkr (4 månader) 

Maskinstatus Maskinutrustningen vid Örnens kök är ny och omfattas av garanti. 

Underhåll Byggnaden togs i bruk augusti 2015 
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Solängen, Ryd  Byggår 1970, ombyggnad 04-06 

  Äldreboende Matdistribution Omsorg Gäster Skollunch Förskola Summa 
Solängen, Ryd 35 40 

    
75 

 

Kapacitet För att öka kökets kapacitet 20 % behövs en större ugn. När det gäller kyl- och fryskapiciteten 
så finns det risk att denna inte räcker. 

Personal Solängens kök bemannas av 2,6 tjänster 

Internhyra 2015: 120 tkr 

Maskinstatus Inventeringen av maskinstatusen på Solängens kök visar på att maskinparken är minst tio 
år gammal men att en stor del ändå är i ett så pass skick att det är lönt att göra vissa reparationer. Dock 
är ugnarna i ett skick där större reparationer bör övervägas. 

Underhåll Kylutrymmen är i behov av upprustning, gjordes ej i samband med om- och tillbyggnad av 
Solängen 2004-06. Frysrummen gjordes om 2006. Golven gjordes 2006, men är i behov av upprustning 
för hela ytan inklusive serveringsdel och diskrum. Ny ventilation 2006. Omklädningsrum och dusch ok. 
Serveringsdel och diskrum är i bra skick. 

 

Älmegården, Rävemåla  Byggår 1983, ombyggnad -00 

  Äldreboende Matdistribution Omsorg Gäster Skollunch Förskola Summa 
Älmegården, Rävemåla 24 10 

  
25 25 84 

 

Kapacitet För att öka kökets kapacitet med 20 % bör de räcka med mindre anpassningar. Det bör finnas 
kapacitet för att kunna leverera mat även till Linnerydsskolan och förskolan om Lindegården läggs ner. 

Personal Älmegårdens kök bemannas av 3,31 tjänster. 5 timmar kan hänföras till produktion och 
servering av skolluncher på Rävemåla skola, där 4 timmar är serveringstid 

Internhyra 2015: 296 tkr 

Maskinstatus Inventeringen av maskinstatusen på Älmegårdens kök visar på att maskinparken är minst 
tio år gammal och i ett skick där det bör övervägas att lägga pengar på större reparationer. Undantaget 
är diskmaskinen som installerades 2007 och kokerierna som installerades 2005 och som är i ett bra 
skick.  

Underhåll Frysrum utbytt för ca 4-5 år sedan. Behov av upprustning av ytskikt både golv och väggar för 
hela ytan. Ventilationen är i behov av upprustning, är sedan byggnaden uppfördes, gjordes ej något i 
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samband med om- och tillbyggnationen. Diskinlämning finns ute i matsalen och är i behov av 
upprustning. 

 

Lindegården, Linneryd    Byggår 1982 

  Äldreboende Matdistribution Omsorg Gäster Skollunch Förskola Summa 
Lindegården, Linneryd 23 24 

 
15 95 50 207 

   

Kapacitet Köket på Lindegården är väl tilltaget och klarar av en ökning av kapaciteten med 20 %. 
Linnerydsskolans kök behöver kompletteras och byggas om ifall det blir mottagningskök, då de längre 
transporterna med varmhållningstider som gräns gör att grönsaker, potatis m.m. behöver kunna tillagas 
på plats.  

Personal Lindegårdens kök bemannas av 3,73 tjänster vara v 1,25 på skolrestaurang 

Internhyra 2015: 261 tkr 

Maskinstatus Inventeringen av maskinstatusen i köket på Lindegården visar på att Stekbord, ugnar och 
diskmaskin är i bra skick. En gryta är i bra skick, den andra är i minder bra skick tillsammans med 
värmeriet. 

Underhåll Frysrummet har bytts under 2015. Diskrum har diskinlämning och ytskikt golv och väggar i 
diskrummet är utbytta. Ytan frö tillagning har fått nya ytskikt på golv och väggar. Behov av upprustning 
serveringsdel inklusive serveringsdisk och hela den delen. Övriga ytskikt är i bra skick. 

 

Konga Allhus, Konga  Byggår 1996 

  Äldreboende Matdistribution Omsorg Gäster Skollunch Förskola Summa 
Allhuset, Konga 25 15 

 
40 50 30 160 

 

Kapacitet För att öka kökets kapacitet 20 % behöver man en ny och större ugn 

Personal Konga Allhus kök bemannas av 4,61 tjänster 

Internhyra 2015: 190 tkr 

Maskinstatus Inventeringen av maskinstatusen i köket på Konga Allhus visar på att stekbord, spis och ett 
värmeri är i bra skick, medan det andra värmeriet är i mindre bra skick.  Ugnarna och grytorna är i 
mindre bra skick medan en ny diskmaskin installerades 2014.  

Underhåll Alla ytskikt (golv och väggar) förutom i diskrum är i stort behov av utbyte, är planerat till 2016. 
Frysrum bytt 2014. Serveringsdel finns integrerad i matsal. Diskinlämning bra. 

Varning om föreläggande finns men plan för renovering av ytskikt är fastlagd. 
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Solhaga, Väckelsång   Byggår 1990 

  Äldreboende Matdistribution Omsorg Gäster Skollunch Förskola Summa 
Solhaga, Väckelsång 28 20 15 

 
135 100 298 

  

Personal Solhagas kök bemannas av 5,17 tjänster 

Skolan i Väckelsång har idag 8 timmars tjänst i kök/restaurang för skolans elever och en förskola 

Internhyra 2015: 310 tkr 

Maskinstatus Inventeringen av maskinstatusen i köket på Solhaga visar på att viss del av maskinparken 
är nästan 30 år gammal. Ett stekbord, två grytor och en ugn är i akut behov av utbyte. Statusen på 
värmeskåp och värmeri är mindre bra medan diskmaskinen är ny. Två ugnar, en gryta, ett värmeri och 
grönsaksskäraren är i bra skick. Spisen och blandaren är i mindre bra skick. Reparation bör övervägas av 
övriga ugnar. 

Underhåll 

De flesta ytskikt, golv och väggar är i behov av utbyte. Frysrum, kylrum är sedan huset byggdes 1990. 
Serveringsdelen är integrerad i matsal. 

 

Äppelgården, Urshult  Byggår 1980 

  Äldreboende Matdistribution Omsorg Gäster Skollunch Förskola Summa 
Äppelgården, Urshult 30 20 8 10 127 72 267 
 

Kapacitet För att öka kökets kapacitet 20 % behövs en något större ugn införskaffas. 

Personal Äppelgårdenskök bemannas av 4,36 tjänster 

Internhyra 2015: 183 tkr 

Maskinstatus Inventeringen av maskinstatusen i köket på Äppelgården visar på att statusen för 
maskinparken överlag är god. Grytor, stekbord, värmeri och en ugn är i bra skick. En ugn, spisen och 
kokeriet är i mindre bra skick. 

Underhåll Ytskikt i tillagningsdelen, serveringsdelen och diskutrymmen är i bra skick, några mindre ytor 
är i behov av upprustning. Frysrum och kylrum byttes 2010. Problem med varumottagning och 
sophantering. 
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För att kunna göra en utvärdering av samtliga tillagningskök har en viktning gjorts för varje kök 
utifrån betydande kriterier. Utvärderingen har gjorts utifrån följande kriterier: 
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Kapacitet Var finns det kapacitet till mer eller vad behövs för att öka? 

                     
Personal Vilket kök har den personalintensivaste prod? i förhållande till ant port. 

                     
Internhyra Vilket kök har den billigaste hyran per portion 

                     
Maskinstatus Vilket kök har störst behov av uppdaterad maskinpark 

                     
Underhåll Vilket kök har de största/mesta kostsamma underhållsbehoven 

 
  
Viktningen har gjorts med en rankning från 1-8 där 1 är lägst betyg (kostsamt, stort behov) och 
7,8 är högst (volymfördelar, ringa behov) 
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                    ++ utan modifiering 
Kapacitet kök +20% (+) (+) (++) (+) (++) (++) (+) (++) (+) + med viss modifiering 

                     
Personal 7 6 4 3 1 5 2 5 6   

                     
Internhyra 7 5 1 4 2 3 4 4 6   

                     
Maskinstatus  3  2  8  6  3  5  5  4  5   

                     
Underhåll 1 4 8 7 2 6 5 3 6   

 
15 15 13 14 5 14 11 12 18 

 
           *Efter planerade åtgärder 2016 rankas köket ha näst minst underhållsbehov (7) 

 
 
 
 
 

77

BILAGA E



 
 
 
En sammanställning av skolrestaurangerna har också gjorts för att kunna göra en jämförelse 
 
  ant. arbetstimmar på enheten antal 

ätande 
Intäkt per 
arbetstimma 

not* 

    frukost mellanmål lunch    
Urshultsskolan 8,25 25 45 150 864,2  
Väckelsångs 
skola 

10 50 60 180 904,5 135+45 fsk 

Linneryds 
skola 

10,5 20 35 120 541,7 95+25fsk 

Rävemåla 
skola 

4 0 0 25 246,9 19+ons-tor 
Linneryd 

 
 
Wasakolan ingår inte i jämförelsen då det är en del av Dackeskolan. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån denna information gjort följande analys: 
 

• Möjliga åtgärder för långsiktig hållbarhet 
Antalet kök kan minskas. Varje kök generar fasta driftskostnader, underhållskostnader och 
investeringar, vilka således kan minska om antalet kök kan bli färre. Kostorganisationen och 
antalet kök är beroende av organisation inom skola och omsorg. En minskning av antalet kök hör 
således nära samman med strukturförändringar inom dessa områden. Köket på äldreboendet 
Örnen är det nyaste köket som idag har både en viss överkapacitet och den modernaste 
utrustningen. Därför bör man se över möjligheterna att tillverka så mycket mat som möjligt i 
detta kök för transport till de olika verksamheterna. 
 
Även antalet skolresturanger bör minskas utifrån långsiktig hållbarhet. Då kostnadstäckningen 
per portion är avsevärt mindre per arbetstimma på Rävemåla skola saknas bör enheten tas bort då 
det finns alternativ som är mer kostnadseffektiva för att tillgodose behovet.  
 

• Koppling till övriga förvaltningar förslag 
 
Ser vi till Solhaga och Lindegården så har en nedläggning av äldreboende och dess kök 
jämförbar direkt påverkan på ortens övriga måltidsverksamhet där förskola och skola med sina 
mottagningskök påverkas. Väckelsång och Linneryd har jämförbar storlek på äldreomsorg men i 
Väckelsång finns ungefär 100 fler förskole- och skolbarn. 
 
Ser man till status på övriga kökslokaler så ligger skolrestaurangen i Väckelsång bäst till för att 
eventuellt bli ett tillagningskök för orten, liksom för att klara kraven för ett mottagningskök med 
längre transport av måltidens huvudkomponent.  Här har nyligen renovering gjorts och diskrum 
är separerat ifrån köket. 
 
Linneryds skolrestaurang kräver med äldre ytskikt, enklare utrustning och diskanläggning 
integrerat i köket större insatser för att eventuellt bli ett tillagningskök eller mer utvecklat 
mottagningskök. I båda fallen kan en lösning med produktion på annan ort, då med längre 
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transport vara möjlig. Troligast för Väckelsång är produktion ifrån Örnen i Tingsryd och för 
Linneryd ifrån Älmegården i Rävemåla eller Örnen i Tingsryd. 
Detta skulle vidare inte förändras ifall skolan/skolrestaurangen i Rävemåla läggs ner utan 
enheterna klarar den flyttningen av elever oavsett framtida lösning. 
 
Konsekvensanalys 
 
Medborgare 
Sett ur medborgarperspektiv så förändras inte kvalitén på den måltid som serveras jämfört med 
idag. Förändringar där ett kök eventuellts omvandlas till mottagningskök skall inte innebära en 
försämring av matkvaliteten. 
 
Samhälle 
Målet i perspektivet är att skapa ett hållbart samhälle. Förändringrana som föreslås är till för att 
skapa en struktur inom kosten som gör att verksamheten kan ha en lång fortlevnad inte bara 
ekonomiskyt utan även kvalitetsmässigt. 
 
Ekonomi 
Bakgrunden till förändringarna är att skapa en hållbar ekonomi. Finns inte detta med finns det 
inte argument för åtgärderna som föreslås. 
 
Medarbetare 
Medarbetare kan komma att få byta arbetsplats, arbetsmetoder och arbetskamrater. Innan 
åtgärder vidtas skall riskanalyser göras men generellt så är inte byte av de nämnda faktorerna ett 
arbetsmiljöproblem. 
 
Process 
Syftet är att få minskat antal kök och att produktion läggs över på något annat kök. Tingsryds 
kommunhar många kök idag och en förflyttning av produktion måste värderas ur 
hanteringssynpunkt. Dock innebär inte förändringarna någon övergång till produktionsmetod 
eller distributionsprocess som inte funnits i kommunen tidigare. 
 
Överväganden och slutsats 
 
Om man har målet att det skall finnas ett produktionskök på var ort, uppnår man detta genom att 
lägga ner produktionsköket på Solhaga i Väckelsång. Då omvandlar man köket på skolan i 
Väckelsång till produktionskök.  
Ser man till strategisk placering med avstånd invägda är det viktigare att ha ett tillagningskök i 
Linneryd för att försörja Linneryd och eventuellt även dagens skolbarn i Rävemåla. Det är 
beräknat 33 % längre körsträcka ifrån Örnen till Linneryd jämfört med till Väckelsång. 
Produktionsköket i Väckelsång, på Solhaga, har en produktion och ett underhållsbehov som 
ligger på en medelnivå jämfört med övriga kök. 
 
Ser vi på produktionsköken underhållsbehov och produktionskostnader är det lämpligast att 
lägga ner köket på Älmegården i Rävemåla. Köket producerar relativt dyra portioner ur både 
personal och internhyressynpunkt. Köket har också ett stort renoveringsbehov vilket kommer att 
generera kostnader framöver.  
 
Skolans kök i Rävemåla som är ett mottagningskök är inte försvarbart oavsett projektet hållbar 
ekonomi eller inte. Det är inte rimligt med den resurs som läggs ner för 25 elever (6 per 
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arbetstimma). Man måste överväga att hänvisa eleverna till restaurangen på Älmegården. Vid en 
nedläggning skulle eleverna kunna flyttas till Linneryd vilket skulle ge en bättre effektivitet där. 

Lindegårdens kök är i bra skick och om man väljer detta alternativ kommer man att behöva göra 
åtgärder i skolans mottagningskök då de skall ta emot mat som transporterats längre väg än idag. 

Dackeskolans kök har ett stort renoveringsbehov men en låg kostnad per portion beroende på 
stordriftsfördelarna. När underhållsåtgärder planeras bör man se på eventuella vinster med att 
göra köket till ett mottagningskök där Örnens kök leverarar mat. 

Om vi använder utgångspunkten att dela upp kommunen i tre områden måste man titta på köket i 
Urshult. Köket har en driftlönsamhet som är bra i relation till övriga kök och att 
underhållsbehovet är mindre jämfört med övriga kök. I det perspektivet är Urshults 
produktionskök mindre lämpligt att ta bort.  

 
Tingsryd 2016-01-14 
 
 
Laila Jeppsson  Jonas Weidenmark 
Kommunchef  Samhällsbyggnadschef 
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 Uppdrag Hållbar ekonomi 
 Utredning   

 
 
 
1.6 Fritidsgårdsverksamhet 
 
Förslag till beslut 
Att Tingsryds kommun bedriver kommunala fritidsgårdar i Tingsryds och Ryds tätorter 
där det finns högstadieskolor och att vi i kommunens övriga fem tätorter uppmuntrar till 
föreningsdrivna fritidsgårdar. 
 
Sammanfattning 
Det finns idag två fritidsgårdar, belägna i Tingsryd och i Ryd, som drivs i kommunal 
regi med kommunalt anställd personal. Två fritidsgårdar drivs av föreningar, i Linneryd 
och Konga, med stöd av mindre kommunala bidrag. Fritidsgårdarna är öppna vissa var-
dagskvällar och öppethållandet är större hos de kommunalt drivna fritidsgårdarna än hos 
de föreningsdrivna. På fritidsgården i Tingsryd, med namnet Café KV, är det även öppet 
i samband med veckosluten i samarbete med Kulturverkstan.  
På samtliga fritidsgårdar finns ett stabilt underlag av besökande ungdomar varför man 
får anse att fritidsgårdarna har en klar funktion att fylla.  
 
Uppdragsbeskrivning 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att göra en översyn av organisat-
ion, antal och driftsformer. Uppdraget bör utföras i gemensam utredning för de perspek-
tiv och de verksamhetsområden som tas upp i bilaga 1. 
 
Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Samtal med personal på före detta kultur och fritidsförvaltningen samt uppgifter från 
ekonomisystemet genom förvaltningskamrer.  
 
Bakgrund och fakta 
 
Beskrivning av verksamheten inom fritidsgårdarna 
Idag finns fritidsgårdar med kommunalt anställd personal i Tingsryd och i Ryd samt 
fritidsgårdar som är föreningsdrivna i Konga och Linneryd. 
 
I Tingsryd finns fritidsgården, Café KV, i gemensamma lokaler med Kulturverkstan där 
de också bedriver sin verksamhet. Det finns ett samverkansavtal mellan barn- och ut-
bildningsförvaltningen, socialförvaltningen och Kulturverkstan som innebär att kom-
munen och Kulturverkstan gemensamt tar ansvar för fritidsgården och dess öppethål-
lande med dels kommunalt anställd fritidsledare och dels med personal från Kulturverk-
stan. Enligt avtalet ansvarar Kulturverkstan även för att fritidsgården är öppen i sam-
band med veckosluten. Vid vissa helger finns även kommunalt anställd fritidsledare på 
plats. Fritidsgården är öppen för ungdomar från åk 7 och uppåt tisdag – torsdag kl 17 – 
21 och fredagar samt varannan lördag kl 17 – 22. Tisdag och fredag eftermiddag, kl 
13.30 – 17 är fritidsgården öppen för elever som går i mellanstadiet. Antalet besökare 
varierar mellan 12 till 20 per dag. Flest är det på eftermiddagarna när det är mellansta-
diebarnen som har tillgång till gården.  
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  2(4) 
 
Fritidsgården är till stora delar ett ställe där man bara kan vara, det finns inga krav på att 
göra det eller det. Man kan fika i caféet, spela tv-spel, spela brädspel, pingis, biljard, 
pyssla, spela musik, spela in musik, titta på film, delta i turneringar, baka, laga mat, 
göra läxor eller så sitter man "bara och hänger". Ett viktigt område som man arbetar 
med är värdegrunden, hur man bemöter och tilltalar varandra. 
 
I Ryd finns fritidsgården i Trojaskolans lokaler gemensamt med fritidshemmet Bobba. 
Fritidsgården är öppen två kvällar per vecka, tisdag och fredag med ca 25-30 besökare 
per kväll. 
 
Det finns föreningsdrivna fritidsgårdar i Konga och i Linneryd.  
 
I Konga är det skytteföreningen som driver fritidsgården som är öppen 2 kvällar per 
vecka, 12-13 veckor per termin, i samband med att föreningen bedriver skytte. Hit 
kommer både ungdomar som är intresserade av skytte, upp till 20-årsåldern, och andra 
ungdomar som har fritidsgården som träffpunkt. Deltagarantalet i den senare gruppen 
ligger på ca 8-10 besökare per kväll. Om vi räknar in även dem som utövar skytte kan 
antalet besökare ligga på upp till ett 40-tal per kväll.  
 
I Linneryd är det föräldraföreningen som ansvarar för fritidsgården och här riktar sig 
verksamheten till elever i mellanstadiet. Ambitionen har tidigare varit att ha öppet en 
gång per vecka, men under den här hösten (2015) har fritidsgården bara varit öppen vid 
enstaka tillfällen. Orsaken till detta är att det inte alltid är lätt att få föräldrar till att ställa 
upp ideellt och ta ansvar för verksamheten i en fritidsgård. När fritidsgården är öppen 
brukar det komma ca 10 besökare per kväll. 
 
Ekonomi 
Kommunen har 2,25 anställda fritidsledare som delar sin arbetstid mellan fritidsgårdar-
na i Ryd och Tingsryd samt dagtid på Dackeskolan. I den kommunala personalens ar-
betsuppgifter ingår även arrangemang såsom ”Skolbalders”, skolavslutningar och ”fält-
arbete”. 
 
Föreningar som ansvarar för verksamheten i en fritidsgård får en årlig ersättning i stor-
leksordning 10 – 15 tkr beroende på antal kvällar man har öppet under läsåret.  
 
En översikt av verksamheten ges i nedanstående tabell. Kostnaderna avser fritidgårds-
verksamhet som bedrivs efter skoltid/på kvällstid. Siffror för antal besök per öppettill-
fälle avser hösten 2015. 
 
Ort Öppet 

per vecka, ca 
(dgr/kvällar) 

Besök per 
öppettillfälle, 

ca 

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

        
Tingsryd 4-5 15  250 360 40 650 
Café KV – samverkan KV        
Ryd 2 27  250  35 285 
Kommunens personal        
Linneryd 0,2 10  - 10  10 
Linneryds Föräldraförening        
Konga 1-2 10  - 12  12 
Tingsryds Skytteförening        
        
        
Summa 7-9 62  500 382 75 957 
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Konsekvensanalys 
Konsekvenser med koppling till verksamhetsmålen utifrån våra fem perspektiv: 
 
 
MEDBORGARE 
Förslaget innebär en oförändrad situation jämfört med nuläget. Om vi kan stimulera fler 
föreningar att ta ansvar för att driva verksamhet i fritidsgårdar kan det innebära en ökad 
tillgänglighet. 
 
SAMHÄLLE 
Inga större förändringar mot hur det är idag. Om det blir fler föreningsdrivna fritidsgår-
dar i fler orter inom kommunen ökar tillgängligheten till fritidsgårdar för kommunens 
ungdomar. 
 
EKONOMI 
Kostnaderna för Tingsryds kommun blir oförändrade. Om det blir aktuellt att fler före-
ningar driver fritidsgårdar kan kommunens kostnader komma att öka med ca 20-35 tkr 
årligen.  
 
MEDARBETARE 
För medarbetarna blir det en oförändrad situation jämfört med hur det är för närvarande. 
 
Överväganden och slutsats 
Verksamheten kan bedrivas på fler eller färre orter. Verksamheten kan även bedrivas i 
antingen kommunal regi eller i föräldra-/föreningsregi och/eller konkurrensutsättas ge-
nom fastpris (t ex fast bidrag per barn eller besökare). Det sistnämnda skulle kunna 
gagna verksamhetens öppettider, innehåll och lokala aktörer. Lokaler kan samordnas 
med t ex skolan. 
 
I den här utredningen görs bedömningen att vi har ett större behov av fritidsgårdar i de 
orter där vi har högstadie-/gymnasieskolor och därmed fler ungdomar i den åldern. Vi 
ser ett behov av att det finns samlingsplatser för ungdomarna i de här åldrarna. I Tings-
ryd har Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen samt före detta Kultur- 
och fritidsförvaltningen etablerat en samverkan med Kulturverkstan för att möjliggöra 
ett ökat öppethållande av fritidsgården och att den också kan vara öppen i samband med 
veckosluten. Det här samarbetet initierades vid en tidpunkt då vi upplevde att det fanns 
en grupp ungdomar som befann sig i riskzonen för att hamna i problem och utanförskap 
och att det därför fanns stort behov av att det ordnades aktiviteter för den gruppen. Vi 
har under de här åren upplevt att det här samarbetet har fungerat mycket bra och att den 
här verksamheten på Café KV har betytt mycket för den här ungdomsgruppen. Vi gör 
bedömningen att det är fortsatt viktigt att vi har regelbunden fritidsgårdsverksamhet, 
öppen för alla, i Ryd och i Tingsryd, som är kommunens två största tätorter och där det 
finns högstadieskolor. I Tingsryd finns det dessutom två gymnasieskolor och här är det 
motiverat att vi avsätter resurser för att även ha fritidsgården öppen i samband med 
veckosluten. I Tingsryd bör således fritidsgården även fortledes ha öppet i samband med 
helgerna. 
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När det gäller de övriga orterna inom kommunen bör vi uppmuntra olika föreningar till 
att driva fritidsgårdarna. Om vi lyckas få föreningar i övriga tätorter att ta på sig denna 
uppgift kan kommunens kostnader komma att öka med ca 20-35 tkr vid samma bi-
dragsmodell som idag. 
 
 
Förslag/beslutsalternativ 
Föreslås beslut enligt ovanstående förslag. 
 
 
Tingsryd 2016-01-14 
 
 
 
Laila Jeppsson  Yngve Rehnström 
Kommunchef  Skolchef 
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 Utredning 
   

 
   
    
 
1.7 Samlingslokaler 
 
Förslag till beslut 
 
• Kommunens ekonomiska engagemang koncentreras i första hand till tre samlingslo-

kaler i kommunen (en per område Västra-Mitten-Östra). 
• Övriga samlingslokaler får minskade och begränsade bidragsmöjligheter 
 
Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Uppdraget innebär att förslag ska utarbetas som innebär minskat bidrag till samlingslo-
kalsägande föreningar. I slutrapportens bilaga 1 står även under Möjliga åtgärder för 
långsiktig hållbarhet: Minska bidragen och därmed antalet samlingslokaler med kom-
munalt bidrag.  
Färre antal bidragsberättigade samlingslokalsägande föreningar kan ge bättre förutsätt-
ningar för kvarvarande föreningar. 
 
Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Genomgång av föreningarnas underlag för bidragsansökan, befintliga lokaler, nyttjande, 
kostnader och bidrag.  
  
Bakgrund och fakta 
Det finns 16 samlingslokalsägande föreningar i kommunen som erhåller kommunalt 
ekonomiskt bidrag till drift, skötsel och underhåll av sin lokal. Föreningarna erhåller ett 
grundbidrag samt ett aktivitetsbidrag per nyttjandetillfälle. I nuvarande budget finns 
675 000 kr. Grundbidragen uppgår till 527 000 kr och aktivitetsersättningen till 98 000 
kr, för renovering finns 50 000 kr. Tillkommer gör medfinansiering i samband med bi-
drag från Boverket. Detta prövas särskilt från fall till fall.  
 
Indelningen i större och mindre lokaler har funnits länge och är gjord av dåvarande kul-
tur- och fritidsnämnden och bygger på lokalens storlek och utrustning i lokaler och kök. 
Denna indelning bygger på olika beräkningsgrund för bidraget. Bidraget till de större 
beräknas på yta och nyttjande (aktivitetstillfällen) medan det för de mindre görs en be-
dömning år från år för ett grundbidrag kompletterat med ersättning för nyttjandet. 
 
De större lokalerna har en god spridning i kommunen och används i snitt 133 gånger på 
ett år (2013). Kostnaden i genomsnitt per större lokal uppgår till 59 000 kr. Användan-
det för de mindre lokalerna ligger i snitt på 41 gånger per år (2013). Bidraget i genom-
snitt per lokal uppgår till 6 000 kr. 
 
Förteckning av lokaler, lokalägare, storlek, nyttjande och bidrag framgår av bilaga 1 
(större lokaler) och bilaga 2 (mindre lokaler). 
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Gibson Auditorium 
Här ovan har endast de föreningsägda lokalerna berörts. I detta sammanhang måste även 
Gibson Auditorium nämnas. Det är kommunens nyaste samlingslokal med stor scen och 
386 fasta sittplatser med möjlighet till ytterligare 70 platser. Lokalen är sammanbyggd 
med musikgymnasiets lokaler som möjliggör gemensamt nyttande av en del utrymmen. 
Auditoriet används naturligtvis även i dess undervisning och olika evenemang. En yp-
perlig lokal för större konserter, teatrar, föreläsningar, studiedagar för bl a kommunens 
egen personal samt organisations- och företagsevent. Budgeten för Gibson Auditorium 
uppgår 2015 till 736 000 kr. 
 
Konsekvensanalys 
Konsekvenser utifrån våra fem perspektiv: 
MEDBORGARE: Vissa nyttjare får längre avstånd till närmaste samlingslokal med 
kommunalt bidrag. Flera av de mindre kan kanske bli kvar trots minskade kommunala 
bidrag. 
SAMHÄLLE: Färre men bättre lokaler kan erbjudas. Vissa lokaler och föreningar kan 
komma att avvecklas, medan andra fortlever med egenfinansiering. Mer lokalt engage-
mang kan innebära utveckling av verksamheterna. 
EKONOMI: Minskade kommunala utgifter. 
MEDARBETARE: Ingen påverkan på kommunens personal. 
PROCESS: Kan ge upphov till nya samverkansformer.  
 
Överväganden, förslag och slutsats 
Bidrag till samlingslokaler är frivilligt för kommunen eftersom det inte finns någon 
tvingande lagstiftning för detta. 
 
I slutrapporten för Möjliga åtgärder för en hållbar ekonomi i Tingsryds kommun före-
slås att perspektivet på kommunal service och verksamhet indelas i tre geografiska om-
råden, östra och västra samt centrala området. Med en sådan tanke som grund kan en 
bedömning göras av vilka samlingslokalsägande föreningar som ska stöttas för att klara 
områdets behov. En minskning av antalet bidragsberättigade föreningar med samlings-
lokaler möjliggör ett ökat stöd till de bidragsberättigade föreningarna och dess lokaler. 
Det är viktigt med ett bra underhåll och en hög standard. 
 
Utifrån ovanstående resonemang föreslås kommunens ekonomiska engagemang att i 
första hand koncentreras till en samlingslokal per område. Dessa ges möjlighet till drift- 
och investeringsbidrag som möjliggör utveckling och upprustning för att kunna tillgo-
dose behov av samlingslokal för invånare, föreningar och kommun, både för området 
och för hela kommunen. Övriga samlingslokaler får minskade och begränsade bidrags-
möjligheter. Detta innebär att högre egenfinansiering krävs av föreningarna om lokaler-
na ska fortleva. Förslaget kan därmed innebära att totala antalet samlingslokaler i dess 
nuvarande form på sikt minskar och att lokalerna försäljs och/eller får annan använd-
ning i privat regi alternativt blir tomma. 
 
Samlingslokalerna föreslås att delas in i tre kategorier: 
 
Kategori A – en per område (Västra-Mitten-Ösrat). Behåller nuvarande driftsbidrag och 
ges möjlighet till investeringsbidrag. 
Förslag: Konga Folkets Hus – Parken Urshult – (Gibson Auditorium, kommunägd) 
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Kategori B – övriga som idag tillhör ”större” samlingslokaler. Erhåller driftsbidrag om 
max 10 tkr per år och ges ej möjlighet till investeringsbidrag. 
Förslag: Tingsryds Folkpark, Björkeborg Väckelsång, Gäddeviksås bygdegård, bygde-
gården Linneryd, Rävemåla bygdegård, Holken Yxnanäs, Vemboö bygdegård, Ryds 
Folkets Hus. 
 
Kategori C – lokaler som idag tillhör ”mindre” samlingslokaler. Erhåller driftsbidrag 
om 1 tkr och ges ej möjlighet till investeringsbidrag. 
Förslag: Boaryds skola, Kvarnamålagården, Ulfryds gamla skola, Söftestorps skola, 
Bökås bygdegård, Björkelund. 
 
Både Parkföreningen i Urshult och Konga Folkets Hus & Park kan erbjuda flera olika 
alternativa lokallösningar för diverse arrangemang, både större och mindre. Parken är 
relativt ny och Folkets Hus i Konga är i gott skick och har stor yta. Bägge har kök och 
köksutrustning på en bra nivå. I den centrala delen av kommunen finns Gibson Audito-
rium med sitt centrala läge i kommunen, sina för kommunen specifika möjligheter med 
stor scen, ljus, ljud och övrig utrustning för scenframträdanden av olika slag. Samman-
taget bedöms dessa tre lokaler (kategori A) på ett bra sätt kunna tillgodose behovet av 
samlingslokal för invånare, föreningar och kommun, både för området och för hela 
kommunen. 
 
Förslaget innebär att bidragen till samlingslokaler ungefär kan halveras. Dessutom möj-
liggörs ekonomiskt utrymme för att höja investeringsbidragen (för kategori A) för att 
kunna upprätthålla standard samt utveckla lokalerna även i framtiden. Omvänt gäller att 
om nuvarande bidragssystem behålls försvåras möjligheterna att med kommunal medfi-
nansiering dels hålla de 16 lokalerna i tillräckligt gott skick och dels att utveckla loka-
lerna i framtiden. 
 
Om de föreningar som får minskat och begränsat ekonomiskt stöd ska kunna behålla 
sina lokaler krävs ett större lokalt och ideellt engagemang, vilket säkert finns i flera fall. 
Kostnaderna för att driva lokalerna är i vissa fall i den storleksordningen att om viljan 
finns kan dessa säkert förbli en samlingspunkt i bygden och användas för olika sam-
mankomster även i fortsättningen utan kommunala medel. De föreningar som blir utan 
ekonomiskt stöd från kommunen bedöms behöva en viss omställningsperiod för att ha 
möjlighet att hitta alternativa intäktskällor. Därför föreslås att minskningen av budget 
för bidragen sker stegvis.  
 
Fullmäktiges möten bör hållas i lokalerna i kategori A (med undantag för Gibson Audi-
torium, som ej är lämplig för detta ändamål). Genom investeringsbidragen bör lokalerna 
på sikt kunna anpassas för att t ex möjliggöra direktsändning av fullmäktigemötena. 
 
Tingsryd 2016-01-14 
 
 
 
Laila Jeppsson Garo Lorfalk Daniel Gustafsson 
Kommunchef Kanslichef  Ekonomichef 
 
Bilagor: 
Bilaga 1 Samlingslokalsägande, större lokaler 
Bilaga 2 Samlingslokalsägande, mindre lokaler 
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Bilaga 1
Samlingslokalsägande föreningar, större lokaler  

2015-10-26

Lokal Förening Bidrags- Akt tillf Bidrag
yta 2013 2015

Centralt

Tingsryds Folkpark Tingsryds Folkparksförening 269 168      33 000

Björkeborg, Väckelsång Björkeborgs byggnadsförening 744 86        68 000

Gäddeviksås Bygdegård Midingsbygdens Bygdegårdsförening 343 133      37 000

Östra

Konga Folkets Hus Konga Folkets Hus & Park 1229 181      116 000

Bygdegården Linneryd Logen Linneans Ekonomiförening 297 72        29 000

Rävemåla Bygdegård Rävemåla Bygdegårdsförening 503 111      50 000

Holken, Yxnanäs Ideella Föreningen Holken 474 100      46 000

Västra

Parken, Urshult Urshults Parkförening 877 204      88 000

Vemboö Bygdegård Vemboö Bygdegårdsförening 466 86        45 000

Ryds Folkets Hus Ryds Folkets Husförening 770 192      77 000

Summa 5 972 1 333  589 000
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Bilaga 2

Samlingslokalsägande föreningar, mindre lokaler Bidrag 2015

2015-10-26

Lokal Förening Grundbidrag Akt tillf Bidrag 2015
2013 Totalt

Centralt

Boaryds skola Boaryds skolas byggnadsförening 3 000          50 6 000       

Kvarnamålagården Kvarnamåla Fritidsförening 3 000          22 4 000       

Ulfsryds gamla skóla För. Ulfsryds Gamla skola 2 000          14 3 000       

Söftestorps skola Söftestorps skolas byggn för 3 000          15 4 000       

Östra  

Bökås Bygdegård Bökås Vrångebo m fl byars bf 3 000          28 5 000       

 Västra

Björkelund Björkelunds Bygdeförening 5 000          120 12 000     

Summa 19 000        249 34 000     
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 Uppdrag Hållbar ekonomi 
 Utredning  

 
 
 
 
1.8 Kollektivtrafik 
 
Förslag till beslut 
Det behövs en fördjupad utredning i uppdraget efter man fattat beslut om övriga upp-
drag 1.1-1.7.   
 
Sammanfattning 
Vi behöver avsätta resurser för att arbeta med logistiken omkring linjernas uppbyggnad, 
efter våra verksamheters och medborgares önskemål – behov, i nära dialog med Reg-
ionen. Vi behöver också arbeta med marknadsföring och attitydförändring vad gäller 
kollektivtrafiken.  
 
Uppdragsbeskrivning 
Utvecklingsområde inom kollektivtrafiken, med hänsyn till övriga verksamheters upp-
drag enligt 1.1-1.7 med perspektivet tre områden. 
 
Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Utredningen utgör en översiktlig beskrivning av eventuella behov av förändringar i kol-
lektivtrafiken om strukturella förändringar görs i de olika verksamheterna. 
 
Bakgrund och fakta 
Kollektivtrafiken i vår kommun bekostas från och med 1 januari 2015 av Region Kro-
noberg efter skatteväxling i storlek 7-7,5 miljoner kronor per år. Vi har ett förhållande-
vis stort trafikutbud/linjer inom kommunen, åtminstone sett till antalet avgångar. Däre-
mot bedöms tidtabeller kunna utvecklas och anpassas ytterligare efter medborgarnas, 
och inte minst ungdomarnas, behov. 
 
Konsekvensanalys 
 
Uppdrag 1.1 Biblioteksverksamheten 
Har verksamheten förlagd under dagtid och kvällstid till skolan och allmänhetens be-
hov. Läggs något bibliotek ner så behöver kollektivtrafiken anpassas för detta.  
 
Uppdrag 1.2 Grundskola  
Kollektivtrafiken används i dagsläget inom kommunen till transport av grund- och 
gymnasieskolans elever vid Dackeskolan, Wasaskolan, AMB och Idekulla friskola. Vi 
har också många gymnasieelever som pendlar mellan vår kommun och andra kommu-
ner, mest Växjö. I framtiden behöver även kollektivtrafiken kunna transportera årskur-
ser mellan skolor för undervisning som slöjd, hemkunskap, gymnastik m m. 
 
Uppdrag 1.3 – Äldreomsorg 
Brukarna inom denna verksamhet kan oftast inte använda sig utav kollektivtrafik utan 
åker med färdtjänst. Vi har i vår kommun ca 650 färdtjänstberättigade i dagsläget och 
vissa tillhör äldreomsorgen men de flesta tillhör socialförvaltningens andra verksam-
hetsområden och där finns helt klart andra förutsättningar för att kunna åka kollektivt.  
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Uppdrag 1.4 Idrotts- och badanläggningar 
Här behöver man kartlägga tiderna, öppettider och verksamhetstider, så att man kan se 
flödet av behovet av trafiken. 
Vad gäller om de mindre idrottssalarna läggs ned så behövs transporter under dagtid för 
skolelever till närmaste idrottsanläggning. 
 
Uppdrag 1.5 Kostverksamheten 
Här berörs inte kollektivtrafiken något men inte desto mindre den abonnerade trafiken 
som kommunen också har ansvar för. Vi kör idag mat mellan tillagningsköken inom 
äldreomsorg/skola till skolor-förskolor i vår kommun.  Hur tillagningsköken framöver 
är placerade kommer att avgöra trafikflödet för mattransporterna och i sin tur kostnaden 
för dessa transporter. 
 
Uppdrag 1.6 Fritidsgårdsverksamhet 
Denna verksamhet vänder sig till åk 5 – 9 i första hand, idag är öppettiderna vissa kväl-
ler i veckan på några orter. Här behöver undersökas möjligheterna för de elever som 
inte har fritidsgård där dom bor att komma till och från den fritidsgårdsverksamhet som 
kommunen bedriver. 
 
Uppdrag 1.7 Samlingslokaler 
Dessa finns i samtliga orter och här är det främst kvällsaktiviteter som bedrivs och helg-
verksamhet. Även här bör det göras en kartläggning av behovet om trafik. 
 
Överväganden och slutsats 
Vi har ett relativt stort trafikutbud/linjer i vår kommun, men här behöver avsättas resur-
ser för att arbeta med logistiken omkring linjernas uppbyggnad, våra verksamheters 
samt medborgares önskemål – behov. Detta uppdrag har i förhållande till de övriga 
uppdragen inga kostnadsbesparingar att ta hänsyn till utan här gäller det att få så mycket 
trafik som möjligt för samma peng (skatteväxlingen) eventuellt krävs visst ekonomiskt 
tillskott beroende på beslut från de övriga uppdragen. Vi behöver också arbeta med 
marknadsföring och attitydförändring vad gäller kollektivtrafiken. Samt i nära dialog 
med Regionen fortsätta att följa upp och utveckla kollektivtrafiken.  
 
Även ett utvecklingsarbete med kommunkoncernens samtliga förvaltningar vad gäller 
transporter där kollektivtrafiken kan utgöra en viktig funktion för våra verksamheters 
mål och framtida kostnader. Näringslivet inte att förglömma då deras personal har ett 
tydligt behov kopplat till arbetspendling. Vår kommun har ingen tågtrafik men våra 
invånare åker ju självklart också tåg vilket gör att flödena bör ses över och anpassas till 
dessa. Även kopplingen till Blekingetrafiken är inte oviktigt då vi i vår kommun gränsar 
mot flera av deras kommuner och på östra sidan en eventuell koppling mot Kalmartrafi-
ken inklusive tågtrafiken. 
 
 
Tingsryd 2016-01-14 
 
 
 
Laila Jeppsson  Garo Lorfalk 
Kommunchef  Kanslichef 
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