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4.2 Politisk verksamhet 

Förslag till beslut 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

Utredningen överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2015-10-12 §239 och 2015-11 -16 §257 beslutat om genomlys
ning av kommunens verksamhet inklusive den politiska organisationen. Beslutet inne
fattar även en genomlysning av den kommunala tjänstemannaorganisationen. Utifrån 
vilken politisk organisation som kommunfullmäktige vill ha så bör man anpassa tjäns
temannaorganisationen därefter. 

Uppdraget motsvarar utredningsuppdrag 4.2 Politisk verksamhet i Hållbar ekonomi. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att minska kostnaden till riksge
nomsnittet för kommunstorleken. Uppdraget bör innefatta genomförda förändringar 
inför mandatperioden 2015-2018 samt planeras så att politiskt beslut kan fattas senast i 
samband med beslut om budget 2017. 

Uppdraget redovisas inom ramen för slutrapportens strategiska prioritering nr 4: An
passa ambitionsnivå och/eller kostnader till riksgenomsnittet. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
EY (tidigare Ernst & Y oung) fick av kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en ge
nomlysning av kommunens verksamhet inklusive den politiska verksamheten. EY har 
haft workshops vid två tillfällen för politikerna. Inbjudna var presidium i KF, KS, 
nämnderna, ordförande och vice ordförande i kommunens bolag samt gruppledare som 
inte finns representerade i KS. Därutöver så har man haft intervjuer med KF och KS 
presidium samt med centrala chefsgruppen (CCG). 

Bakgrund och fakta 
Tingsryds kommun har förhållandevis höga kostnader för den politiska verksamheten 
(plats 221 i landet år 2013, näst högst i länet). Redovisad kostnad för Tingsryd år 
2013 uppgår till 934 kr per invånare. Motsvarande medelsiffra för kommunstorleken 10 
000 - 14 999 invånare var 83 8 kr per invånare ( ovägt medel). 

I Tingsryds kommun bor det 1/1 2016 12 260 personer, befolkningsförändringen har 
varit stor sedan kommunsammanslagningen år 1971. Dock har en stabilisering skett 
under de senaste åren. 

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015 

14 711 14 782 14 452 14 402 14 434 13 484 12 892 12 356 12 198 12 260 
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Det är viktigt att skapa helhetssyn och att vitalisera den politiska organisationen samt 
tjänstemannaorganisationen. En snabb förändringstakt i samhället i kombination mot en 
ökad komplexitet och utökade ansvarsområden ställer nya och delvis andra krav på 
Tingsryds kommun än tidigare. 

Tingsryds kommun är en landsbygdskommun med flera tätorter. 

Motiv för att förändra den politiska och tjänstemannaorganisationen är bland annat 
• Förnya den kommunala demokratin 
• Skapa en kostnadseffektiv politisk- och tjänsteorganisation. 
• Stärka kommunfullmäktiges makt och inflytande 
• Helhetssyn och koncernperspektiv 
• Få bort stuprörs- och sektorspänkande 
• Få bättre styrning och ledning 
• Tydligare medborgarfokus i politikerrollen 

Informationsteknologin, datautvecklingen och kommunikationstekniken utvecklas allt 
snabbare och det är en stor utmaning att hänga med i utvecklingen. Samtidigt ger den 
oanade möjligheter. 

Det har blivit och kommer sannolikt att fortsätta att bli mer statlig styrning utan att sta
ten ger resurstillskott. Det kommunala uppdraget för politiker och tjänstemän har genom 
åren blivit allt mer omfattande. 

Utifrån en översiktlig ekonomisk bedömning av förslag om ny politisk organisation i 
EY :s rapport äts kostnads besparingarna upp av förslaget om att införa ett oppositionsråd 
på 50 %. 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
Behov av tydliga arenor för bl.a. medborgardialog krävs 

SAMHÄLLE 
Utveckling av den politiska och tjänstemannaorganisationen har en indirekt men positiv 
och viktig verkan på samhället. 

EKONOMI 
Ingen ekonomisk besparing 

MEDARBETARE 
Utveckling är positivt och utmanande men skapar också en viss oro som initialt kan vara 
resurskrävande. 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 
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1. Inledning 

1.1. Uppdrag och frågeställningar 

EY har på uppdrag av Tingsryds kommun gjort en genomlysning av den politiska 
organisationen och tjänstemannaorganisationen . Bakgrunden till uppdraget är att Tingsryds 
kommun har förhållandevis höga kostnader för den politiska verksamheten. 
Befolkningsförändringen har varit stor sedan kommunsammanslagningen år 1971, dock har 
en stabilisering skett under de senaste åren. Tingsryds kommun har i stort sett samma 
politiska organisation och tjänstemannaorganisation som vid kommunsammanslagningen. 
En snabb förändringstakt i samhället i kombination med en ökad komplexitet och utökade 
ansvarsområden ställer nya och delvis andra krav på Tingsryds kommun än tid igare. 

Enligt anbudsförfrågan ska en utredning göras av hur en kommun med Tingsryds 
förutsättningar organiserar sig på bästa sätt. Utredningen ska omfatta: 

1. Bästa organisationen för en kommun med 12 200 invånare på politisk nivå. 
2. Optimal politisk representation. 
3. Att beakta politisk demokratisk spridning. 
4. Bästa organisationen för en kommun med 12 200 invånare på tjänstemansnivå. 
5. Optimal bemanning på tjänstemannanivå. 

Uppdraget innebär att föreslå en kostnadseffektiv modell för politisk styrning och en därtill 
anpassad tjänstemannaorganisation . Det ses som viktigt att skapa helhetssyn och att 
vitalisera den politiska organisationen samt tjänstemannaorganisationen . Vidare betonas 
vikten av att göra kommunfullmäktige starkare och visa att den reella makten ligger hos 
kommunfullmäktige. 

1.2. Genomförande 

Vi har tagit del av styrdokument och tidigare utredningar. Intervjuer har genomförts med 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier, kommunchef och centrala 
ledningsgruppen. Vi har också haft workshops med KF presidium, KS presidium, presidier i 
de kommunala bolagen, presidier för socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd samt 
samhällsbyggnadsnämnd , ordförande jävsnämnden samt gruppledare för samtliga politiska 
partier i fullmäktige . 

1.3. Disposition 

I kapitel 2 diskuteras kommunfullmäktiges roll och förslag lämnas på insatser som kan stärka 
fullmäktige. 

I kapitel 3 beskrivs två varianter av ny politisk organisation , dels en alternativ politisk 
organisation utan facknämnder, dels en politisk organisation med få nämnder. 

I kapitel 4 beskrivs olika modeller för ny tjänstemannaorganisation. 

kapitel 5 lämnas förslag på ny politisk organisation med tillhörande 
tjänstemannaorganisation . 

2 
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2. Kommunfullmäktiges roll 

Av uppdragsbeskrivningen framgår att det ses som viktigt att göra kommunfullmäktige 
starkare och att visa att den reella makten ligger hos kommunfullmäktige. Vidare ska 
demokratisk spridning och politiskt representativitet beaktas. 

2.1. Antal ledamöter 

Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige ska ha 1 . Antalet ska 
bestämmas till ett udda tal och till minst 21 i kommuner med 8 000 röstberättigade invånare 
eller därunder, 31 i kommuner med över 8 000 till och med 16 000 röstberättigade invånare 
och 41 i kommuner med över 16 000 till och med 24 000 röstberättigade invånare. Detta 
gäller efter en ändring i kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2014. 

I utredningen Vital kommunal demokrati 2 som låg till grund för lagförändringen3
, redovisas 

risker och fördelar med att minska fullmäktiges storlek: 

Risker Fördelar 
Det kan leda till försämrad representativitet Det skulle underlätta för de, företrädesvis 
på grund av att antalet ledamöter minskar. mindre, kommuner där partierna har svårt att 

fylla sina listor och fullmäktigeledamöter 
hoppar av sina uppdrag. 

Det blir i princip persongemenskap mellan Ett minskat fullmäktige kan innebära att fler 
styrelse och fullmäktige om man minskar ledamöter ges utrymme att vara aktiva i t.ex. 
antalet ledamöter i fullmäktige alltför debatter, vilket också skulle kunna bidra till 
mycket. en viss vital iserinq av fullmäktiqe. 
De förtroendevaldas kontaktyta med Med ett mindre fullmäktige kan den enskilde 
medborgarna minskar i takt med antalet, ledamoten bli mer känd i kommunen och 
eftersom det helt enkelt blir färre politiker uppdraget bli tydligare för medborgarna. 
som kan ha sådana kontakter. 

Vad gäller representativitet innebär en minskning av fullmäktige att möjligheterna att få 
mandat i fullmäktige påverkas. Enligt utredningens teoretiska beräkningar krävs det troligen 
cirka 2,2 procent av rösterna för att få ett mandat i ett kommunfullmäktige med 31 ledamöter. 
Sammantaget ansåg utredningen att det kan finnas vissa risker med att minska 
fullmäktigeförsamlingar men att fördelarna överväger. 

I Tingsryds kommun är antalet ordinarie ledamöter 41. Antalet röstberättigade invånare 
uppgick vid valet 2014 till 9466 personer, vilket innebär att antalet ledamöter skulle kunna 
minskas till 31. Utifrån vad som framkom vid intervjuer finns det inget stöd för att minska 
antalet ledamöter. Det ses som viktigt ur ett demokratiskt perspektiv att inte försämra 
representativiteten. Av de åtta partierna i fullmäktige är det tre partier som endast har ett 
mandat och ett parti som har två mandat. 

1 Kommunallalgen, 5 kap, 1 § 
2 SOU 2012:30: Vital kommunal demokrati. Betänkande av Kommitten för förstärkning av den 
kommunala demokratins funktionssätt. 
3 Regeringens proposition 2013/14:5: Vital kommunal demokrati. 

3 
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2.2. Arbetssätt och metoder 

I ett antal utredningar och sammanhang har det framförts att fullmäktiges ställning behöver 
stärkas. I utredningen Vital kommunal demokrati konstateras att orsaken till att fullmäktige 
uppfattas som svagt i första hand kan hänföras till arbetssätt och metoder. Formellt sett har 
fullmäktige en stark ställning och kan vara en aktiv uppdragsgivare och en aktiv part i 
styrningen, genom att lämna tydliga uppdrag för beredningen av ett ärende, ställa krav på att 
bli involverat under beredningsprocessen samt att utifrån fattade beslut begära att få 
återrapportering . Fullmäktige kan dessutom själv bereda frågor av långsiktig och strategisk 
karaktär. Fullmäktigeförsamlingar tar dock enligt utredningen inte alltid vara på dessa 
möjligheter.4 

2.2.1. Fullmäktiges presidium 

Utredningen Vital kommunal demokrati såg starka skäl till att stärka fullmäktigepresidiets roll, 
vilket ledde fram till att kommunallagen ändrades från den 1 januari 2014. Det framgår 
numera av 5 kap. 6 § KL att fullmäktiges ordförande och en eller flera vice ordförande 
tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Det innebär att presidiet är ett kommunalrättsligt 
organ som i sin egenskap av presidium kan ges särskilda uppgifter. I 5 kap. 64 § KL 
fastställs att fullmäktiges arbetsordning ska innehålla föreskrifter om fullmäktigepresidiets 
arbetsuppgifter. 

Enligt utredningen Vital kommunal demokrati kan fullmäktige vitaliseras genom att ge 
fullmäktiges presidium en mer aktiv roll när det gäller planeringen av fullmäktigearbetet och 
kontakterna med styrelsen. Fullmäktige kan tidigt få information i ärenden liksom bättre 
möjligheter att styra det fortsatta beredningsarbetet. Utredningen menar att ett vitalt 
fullmäktige också inkluderar partigruppernas sätt att arbeta eftersom det är i dessa grupper 
som besluten diskuteras och debattkulturen sätts. En aktiv dialog mellan fullmäktiges 
presidium och partiernas gruppledare föreslås som en metod för att fullmäktige ska kunna 
utveckla sin roll som initiativtagare och som forum för strategiska diskussioner. 

Det är respektive kommun som genom sin arbetsordning beslutar i vilken utsträckning 
presidiet ska ha en roll i t.ex. den strategiska planeringen och kontakterna med styrelsen och 
de politiska partiernas gruppledare. I arbetsordningen för fullmäktige i Tingsryds kommun 
fastställs att fullmäktiges presidium kan inbjuda gästföreläsare till kommunfullmäktige. 
Fullmäktiges presidium kan vidare besluta att allmän kommunalpolitisk debatt ska hållas vid 
fullmäktiges sammanträde, och bestämmer då formerna för debatten. Fullmäktiges presidium 
bereder frågor och ärenden om ansvars prövning och bereder revisorernas budget. 

Det finns således utrymme för att i arbetsordningen ytterligare utveckla presidiets roll. 

Fullmäktige kan stärkas genom att: 
tilldela presidiet en mer aktiv roll i planeringen av fullmäktiges arbete 
ge presidiet i uppdrag att styra: uppdragsformulering när ärenden ska beredas, 
involvering av fullmäktige under beredningsprocessen samt krav på återrapportering 
utifrån fattat beslut 
utveckla fullmäktiges presidiums kontakter med kommunstyrelsen 
initiera nya former för aktiv dialog mellan fullmäktiges presidium och partiernas 
gruppledare. 

4 SOU 2012:30: Vital kommunal demokrati. Betänkande av Kommitten för förstärkning av den 
kommunala demokratins funktionssätt. 

4 
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2.2.2. Fullmäktigeberedningar 

SKL skiljer i skriften "Att utveckla fullmäktige - Javisst men hur!" på fullmäktige som en aktiv 
uppdragsgivare och fullmäktige som en aktiv part i styrning: 

Aktiv uppdragsgivare Aktiv part i styrning 
Fullmäktige bereder inte själv några frågor. Fullmäktige bereder själv frågor av 

långsiktig och strategisk karaktär i 
permanenta eller tillfälliga beredningar. 

Fullmäktige lämnar tydliga uppdrag för De folkvalda blir involverade i flera steg än 
beredningen av ett ärende, ställer krav på själva beslutsfattandet: att ta initiativ, 
att bli involverat under berednings- formulera problemen, bereda ärendet, skapa 
processen och på att utifrån fattade beslut förslag samt följa upp hur beslutet 
få återredovisning från nämnder och genomförs. 
styrelse. 

Under de senaste mandatperioderna har allt fler kommuner inrättat fullmäktigeberedningar 
med syfte att vitalisera fullmäktige och uppdraget som förtroendevald . I fullmäktiges 
arbetsordning fastställer fullmäktige vad som ska gälla för beredningarnas uppdrag . Valbar 
är den som vid tidpunkten uppfyller de krav som ställs i 4 kap. 3 § KL. Det är alltså möjligt att 
till fullmäktigeberedningar välja personer som inte redan är förtroendevalda . 

Enligt 5 kap. 26-28 §§ KL ska ett ärende ha beretts innan det avgörs av fullmäktige, antingen 
av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. Om 
ett ärende har beretts bara av en fullmäktigeberedning , ska en nämnd vars 
verksamhetsområde ärendet berör alltid ges tillfälle att yttra sig. Styrelsen ska alltid ges 
tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en annan nämnd eller av en 
fullmäktigeberedning . Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon 
annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det. En fullmäktigeberedning kan till 
skillnad från en nämnd endast ha beredningsuppgifter. 

Siverbo et al (2009) har genomfört fallstudier i tre kommuner (Götene, Kungälv och Lerum) 
som har infört permanenta fullmäktigeberedningar5

. Två år efter införandet konstateras bl.a. 
att det tar tid att nå de övergripande målsättningarna och att finna rollfördelningen mellan 
strategisk nivå och genomförandenivå. Vidare noteras oro och oklarheter kring 
beredningarnas arbetsuppgifter och arbetsformer och emellanåt också kring de förslag som 
de kommer fram till. Fullmäktige har i de tre studerade kommunerna stärkts på så vis att det 
har blivit mer debatt, intressantare sammanträden , ökad status och mer reellt inflytande. 
Detta trots att beredningarnas potential till att understödja diskussion och debatt i fullmäktige 
vid studiens genomförande ännu inte hade kommit till sin rätt. Författarna betonar 
möjligheterna för beredningarna att initiera och bereda ärenden utan att vara styrda av 
förvaltningen . Det politiska inflytandet kan därmed öka, förutsatt att fullmäktige styr över 
kommunstyrelsen så att strategiska dokument förverkligas. 

Utredningen av en kommunallag för framtiden konstaterar att det finns risk för att 
rollfördelningen mellan beredningar och styrelse kan bli oklar och att det finns risk för att 
styrelsen utövar ett större inflytande än vad det från början var tänkt6

. 

5 Siverbo, S et al (2009) : Moderna politiska organisationer Il. KFi-rapport nr 101. 
6 SOU 2015:53: Privata utförare - kontroll och insyn, kap 11 : "Utvärdering av den fria kommunala 
nämndsorganisationen", sid 299. Delbetänkande av Utredningen om en kommunallag för framtiden 

5 
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SKL listar några framgångsfaktorer för fullmäktigeberedningar7
: 

• Se till att beredningarna har tydliga uppdrag 
"' Klargör relationen mellan fullmäktigeberedningens och styrelsens beredningsuppdrag 
.,. Kommunicera vad uppdraget som beredningsledamot innebär 
.,. Säkerställ att beredningarna har tillgång till både process- och expertkompetens 
.,. Involvera fullmäktigegrupperna under beredningsarbetet 
"' Lyft in frågorna i form av vägvals- eller allmänpolitiska debatter i fullmäktige 
.,. Pröva möjligheten att nominera och välja intresserade medborgare som ledamöter 

Våra erfarenheter från kommuner i vilka vi utvärderat den politiska organisationen och 
kommuner där vi är sakkunniga biträden till förtroendevalda revisorer är att det tar tid innan 
arbetet i fasta fullmäktigeberedningar kommer igång. Oklarheter kring tjänstemannastödet är 
vanligt förekommande. Beredningsledamöter kan uppleva att tjänstemän prioriterar 
kommunstyrelsen och inte är intresserade av de långsiktiga frågorna. Om en kommun vill 
sätta fokus på strategiska frågor behövs det tjänstemän som arbetar med detta. Vidare 
behöver beredningarna administrativt stöd . Att införa beredningar kräver med andra ord 
ökade och förändrade insatser från tjänstemannaorganisationens sida. 

SKL beskriver att uppdraget som förtroendevald förändras till att mer inriktas på att utforska, 
ställa frågor och att omvärldsbevaka. Dessa förändringar kan upplevas som både 
frustrerande och vitaliserande8

. Tanken med fullmäktigeberedningar är att det ska vara 
politiska beredningar. Det är alltså i första hand politikerna som ska ägna sig åt 
omvärldsanalys och medborgardialoger och därigenom få underlag till visioner och 
långsiktiga mål och inriktningar. Tjänstemän kan bistå med att ta fram underlag utifrån vilka 
politiska mål kan formuleras, men de ska inte producera färdiga ärendelistor och 
beslutsunderlag. Att införa fullmäktigeberedningar innebär således en ny politikerroll med 
mer självständigt arbete. 

På uppdrag av SKL genomfördes 2009 en studie om kommuner som avskaffar sina 
facknämnder och inrättar fullmäktigeberedningar och styrelseutskott9. En slutsats som drogs 
är att reformerna har inneburit förändrade krav på de förtroendevalda och att allt mer tid 
krävs. Detta hänförs dels till utökade aktiviteter i samband med medborgardialoger, dels till 
att de förtroendevalda i betydligt högre grad än tidigare är involverade i de inledande stegen 
av en beslutsprocess (problemformulering, utredning, förslag till beslut) . 

Fördelar med beredningar är att det ger möjlighet till fokuserat och aktivt arbete över 
partigränserna med strategiska frågor som initierats av fullmäktige. Ett alternativ till att inrätta 
fasta beredningar är att i fullmäktiges arbetsordning införa möjligheten att tillsätta tillfälliga 
beredningar. Sådana kan under begränsad tid arbeta med frågor som exempelvis 
översiktsplan eller framtida skolorganisation. Det är ett sätt att skapa bred delaktighet och 
förankring inom områden där det är angeläget att komma fram till gemensamma 
inriktningsbeslut. 

7 SKL: Fullmäktigeberedningar. Seminariedokumentation 9 december 2014. 
8 SKL (2013): Fullmäktigeberedningar. lnspirationsskrift för förtroendevalda. 
9 Karlsson, D, Rommel, 0 & Svensson, J (2009) : Alternativa politiska organisationer. En studie om 
kommuner som avskaffar sina facknämnder och inrättar fullmäktigeberedningar och styrelseutskott. 

6 



200

EV 
Building a better 
working world 

2.3. Fullmäktige och revisonen 

I SKL:s skrift ''Att utveckla fullmäktige - Javisst men hur!" utgör fullmäktiges ansvarsprövning 
ett av åtta exempel på hur fullmäktige kan vitaliseras. I en genomtänkt process för den årliga 
ansvarsprövningen sker en kontinuerlig dialog mellan fullmäktiges presidium och revisionen . 
Fullmäktiges ordförande ska se till att beslut i frågan om ansvarsfrihet är motiverat och att 
ärendet därmed kan behandlas, vilket kräver en löpande insyn i revisionens arbete. Det finns 
exempel på kommuner där hela fullmäktige har involverats i revisorernas risk- och 
väsentlighetsanalys. Även om revisorerna självständigt bestämmer vad de vill granska kan 
värdefulla inspel till revisionsplanen komma från fullmäktigeledamöterna. Det är även ett sätt 
att öka fullmäktigeledamöternas intresse för och kunskap om revisorernas arbete. 

2.4. Kommunfullmäktiges roll - våra förslag 

Utövar ovanstående kan tilläggas att kommunfullmäktige kan utveckla sin ägarstyrning över 
kommunens bolag . Kommunfullmäktige utövar sin ägarstyrning genom bolagsordning och 
ägardirektiv, genom att utse styrelse och lekmannarevisorer för bolagen, genom att utse 
stämmoombud och utfärda instruktioner till ombuden inför bolagsstämman samt genom att ta 
ställning i frågor som är av principiell betydelse. Kommunfullmäktige kan i företagspolicyn 
tydliggöra sin ägarroll, t.ex. avseende vilken ägardialog som ska ske. Kommunfullmäktiges 
presidiums roll i detta avseende kan specificeras i fullmäktiges arbetsordning. 

Vi föreslår: 
• Behåll 41 ledamöter i fullmäktige 
• Stärk presidiets uppdrag i fullmäktiges arbetsordning 
• Initiera nya former för aktiv dialog mellan fullmäktiges 

presidium och partiernas gruppledare 
• Gör fullmäktige till en aktiv uppdragsgivare under ledning av 

presidet 
• Revidera företagspolicyn så att fullmäktiges ägarroll stärks 
• Överväg att möjliggöra tillfälliga fullmäktigeberedningar 
• Utveckla dialogen mellan fullmäktige och revisionen 

-======::.i 
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3. Politisk organisation 

3.1. Bakgrund 

Av uppdragsbeskrivningen framgår att det är viktigt att skapa helhetssyn och att vitalisera 
den politiska organisationen. En snabb förändringstakt i samhället i kombination med en 
ökad komplexitet och utökade ansvarsområden ställer nya och delvis andra krav på 
Tingsryds kommun än tidigare. Kommunen behöver organisera sig på ett sätt som gör det 
möjligt att möta utmaningar som megatrenderna globalisering , individualisering och 
informationsteknologisk utveckling för med sig. Vidare måste organisationen vara rustad att 
hantera ökade förväntningar från medborgare och utökat kommunalt ansvar kombinerat med 
krympande resurser. Uppdraget innebär att föreslå en kostnadseffektiv modell för politisk 
styrning. 

3.2. Kostnader för den politiska verksamheten 

Av slutrapporten "Möjliga åtgärder för en hållbar ekonomi i Tingsryds kommun" framgår att 
kostnaderna för den politiska verksamheten är förhållandevis höga och bör kunna anpassas 
till riksgenomsnittet. I tabellen nedan redovisas nyckeltal avseende nettokostnader för den 
politiska verksamheten 2014, hämtade från kommun- och landstingsdatabasen Kolada. 

-
Kr/invånare Samtliga Kronobergs Kommuner Tingsryds Tingsryds 
2014 kommuner län med 10 000- kommun kommun, 

14 999 ranking av 290 

~ 
invånare kommuner 

Nettokostnad nämnd-
och styrelseverksamhet 426 400 488 472 208 
Nettokostnad stöd till 
politiska partier 47 47 39 39 133 
Nettokostnad övrig 
politisk verksamhet 281 292 278 328 208 
Nettokostnad revision 

54 54 56 57 182 
Total nettokostnad 
politisk verksamhet 808 792 862 896 210 

Som framgår av tabellen ovan är kostnaderna högre än riksgenomsnittet vad gäller nämnd
och styrelseverksamhet, övrig politisk verksamhet och revision, men däremot inte gällande 
stöd till politiska partier. 

Övrig politisk verksamhet innebär administration som är direkt knuten till kommunens 
politiska ledningsfunktion som sammanträdesadministration vid nämnd- och styrelsemöten 
etc. knutna till den politiska ledningen, personal som till huvudsaklig del arbetar direkt mot 
kommunens politiker som politiska sekreterare, nämndsekreterare eller dylikt. Även allmänna 
val, borgerliga förrättningar, taxering , vissa medlemsavgifter samt överförmyndarverksamhet 
ingår här. 
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3.3. Obligatoriska nämnder samt revision 

Kommunfullmäktige har stor frihet att besluta om vilka nämnder som ska finnas och 
uppgiftsfördelningen dem emellan. Ledamöter och ersättare i en nämnd väljs av fullmäktige 
till det antal som fullmäktige bestämmer (KL 6 kap. 9 §). Dock finns det vissa obligatoriska 
inslag i den politiska organisationen vilka redovisas nedan. 

3.3.1. Kommunstyre/se 

Nuläge: 13 ledamöter och 13 ersättare. 
Arbetsutskott: 5 ledamöter och 5 ersättare. 
Personalutskott: 3 ledamöter och 3 ersättare. 
Kultur- och fritidsutskott: 3 ledamöter och 3 ersättare. 

Reglering: Kommunfullmäktige ska enligt 3 kap. 2 § kommunallagen tillsätta en 
kommunstyrelse. I styrelsen får enligt 6 kap. 9 § kommunallagen antalet 
ledamöter inte vara mindre än fem och antalet ersättare bör vara lika stort som 
antalet ledamöter. 

Förslag gällande kommunstyrelsen redovisas i kapitel 3.5. och 3.6. nedan. 

3.3.2. Va/nämnd 

Nuläge: 5 ledamöter och 5 ersättare. 

Reglering: Det ska enligt 3 kap. 3 § vallagen (2005:837) i varje kommun finnas en 
valnämnd. 

Förslag: Inga ändringar föreslås. 

3.3.3. Kris/edningsnämnd 

Nuläge: Kommunstyrelsens arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare är valda som 
ledamöter i kommunens krisledningsnämnd. 

Reglering: Det ska enligt 2 kap. 2 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap i 
varje kommun finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära 
händelser. Uppgiften kan läggas på kommunstyrelsen eller annan nämnd. 

Förslag: Inga ändringar föreslås. 

3.3.4. Revision 

Nuläge: 6 revisorer. 

Reglering: Minst fem revisorer ska väljas i enlighet med kommunallagen 9 kap. 2 §. Det 
finns ingen möjlighet att välja ersättare. 

Förslag: Överväg att inför nästa mandatperiod minska antalet revisorer till 5. 
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3.3.5. Överförmyndare/överförmyndarnämnd 

Nuläge: En överförmyndare och en ersättare. 

Reglering: Det ska enligt 19 kap. 1 och 2 §§ föräldrabalken i varje kommun finnas 
överförmyndare alternativt överförmyndarnämnd. Det är möjligt för två eller fler 
kommuner att välja en gemensam överförmyndarnämnd. Kommunens val av 
antingen överförmyndare eller överförmyndarnämnd gäller för hela 
mandatperioden. Det är inte möjligt att lägga överförmyndaren/-nämnden under 
eller tillsammans med någon annan nämnd i kommunen . 

Tingsryds kommun kan inför nästa mandatperiod välja mellan att ha kvar överförmyndaren, 
att inrätta en överförmyndarnämnd eller att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd med 
andra kommuner. 

Regeringen uttalade år 200810 att en överförmyndarnämnd är att föredra framför en enskild 
överförmyndare. Anledningen till detta är att en kontinuerlig sakkunskap lättare kan 
upprätthållas med en sådan organisationsform, eftersom förtroendevalda med skilda 
erfarenheter då kan engageras för överförmyndaruppgifterna. Sköts uppgifterna av en enda 
person, en överförmyndare, riskeras kompetensförluster när majoritetsförhållandena i 
kommunen ändras vid val och leder till byte på posten. Enligt propositionen finns det mycket 
som talar för att överförmyndarnämnd bör göras obligatorisk som organisationsform. 
Eftersom regeringen inte hade något fullständigt underlag för ett ställningstagande i frågan 
lämnades emellertid inte något förslag, utan regeringen avsåg att återkomma i frågan. 

Faktorer som rättssäkerhet och sårbarhet talar för att inrätta en nämnd. Uppdraget som 
ledamot i en nämnd blir avsevärt mindre operativt jämfört med det nuvarande politiska 
uppdraget som överförmyndare. Det finns goda erfarenheter av att inrätta en gemensam 
överförmyndarnämnd, exempelvis från Ystads och Sjöbos kommuner. 

Förslag: Undersök om det hos närliggande kommuner finns intresse av att inrätta en 
gemensam överförmyndarnämnd. Om så inte är fallet överväg att inrätta en 
egen överförmyndarnämnd inför nästa mandatperiod med 3 ledamöter och 3 
ersättare. 

3.3. 6. Myndighetsnämnd 

Nuläge: Jävsnämnd med 3 ledamöter och 3 ersättare. 

Reglering: En nämnd får enligt kommunallagen 3 kap. 5 § inte bestämma om rättigheter 
eller skyldigheter för kommunen eller landstinget där nämnden företräder 
kommunen eller landstinget som part. En nämnd får inte heller utöva tillsyn över 
sådan verksamhet som nämnden själv bedriver. 

Exempel på funktioner som måste ligga på två olika nämnder 11
: 

• En nämnd kan inte i egenskap av fastighetsägare ansöka om bygglov och 
därefter besluta om bygglovet. 

• En nämnd som utövar tillsyn över miljöfarlig verksamhet kan inte också ha 
ansvaret för ett reningsverk eller en avfallsbehandlingsanläggning. 

• Den nämnd som sköter fastighetsförvaltningen kan inte ansvara för 
brandtillsynen. 

10 Prop. 2007/08: 150, Förmynderskapsrättsliga frågor, s. 57. 
11 Dalmanet al (2011) : Kommunallagen med kommentarer och praxis, femte upplagan 2011, sid.202. 
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I nuläget ansvarar jävsnämnden för och fullgör uppgifter som rör myndighetsutövning 
gentemot kommunens egna verksamheter och objekt, medan samhällsbyggnadsnämnden 
ansvarar för övrig myndighetsutövning. Den myndighetsutövning som huvudsakligen är 
aktuell för jävsnämnden finns reglerad i följande lagstiftning: miljöbalken , livsmedelslagen, 
lag om energideklaration av byggnader, plan- och bygglagen samt föreskrifter om enkelt 
avhjälpta hinder, hissar och ventilation. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg utgör myndighet för räddningstjänsten och sotningsverksamheten. 

Revisorerna i Tingsryds kommun har under 2015 granskat jävsnämnden. Av rapporten 
framgår bl.a. att jävsnämnden sammanträder cirka 11 gånger per år och i genomsnitt 
hanterar 5 myndighetsärenden per sammanträde. Vidare framgår att det inte alltid är 
självklart för tjänstemännen vilka ärenden som ska hanteras av jävsnämnden. Revisorerna 
lämnar en del rekommendationer angående oberoendeaspekten och ärendehanteringen, 
bl.a. att jävsnämnden behöver anta en intern kontrollplan och bilda eget arkiv. 

De alternativ som står till buds är att antingen behålla jävsnämnden eller att inrätta en bygg
och miljönämnd som ansvarar för myndighetsutövning gentemot både kommunens och 
externa parters verksamheter och objekt. Nackdelar med en jävsnämnd är att det p.g.a. av få 
ärenden tar tid att bygga upp kompetens och erfarenhet i nämnden. Vidare behöver två 
nämnder parallellt utbildas i och hantera ärenden utifrån samma lagstiftningar. Med en 
nämnd som hanterar all myndighetsutövning underlättas sorteringen av ärenden och 
administrationen kring nämnden. 

Utredningen om en kommunallag för framtiden konstaterar i första delbetänkande 12 att även 
om inrättandet av en jävsnämnd inte strider mot Jagen så innebär det att beslutanderätten 
läggs på ett mindre antal individer vilket kan leda till negativa konsekvenser. Det kan enligt 
utredningen ifrågasättas om jävsnämnder har förutsättningar att knyta till sig tillräcklig 
kompetens och om de kan upprätthålla kraven på likställighet. 

Förslag: Avveckla jävsnämnden och inrätta en myndighetsnämnd (bygg- och 
miljönämnd) med 5 ledamöter och 5 ersättare. 

3.4. Kommunala bolag 

Tingsryds kommuns har följande kommunala bolag och stiftelser: 
• Tingsryds Kommunföretag AB (TIKAB, moderbolag) 
• Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (TUFAB) 
• Tingsryds Energi AB (TEAB) 
• Tingsrydsbostäder AB 
• Stiftelsen Kommunhus 
• Tingsryds Industristiftelse 

I nuläget har varje styrelse 5 ledamöter och 5 ersättare. KF beslutade 29 februari 2016 att 
fr.o .m. 2018 ska det vara personunion mellan TIKAB och KSAU samt att några ersättare ej 
ska väljas. 

12 SOU 2015:53: Privata utförare - kontroll och insyn, kap 11: "Utvärdering av den fria kommunala 
nämndsorganisationen", sid 299. Delbetänkande av Utredningen om en kommunallag för framtiden . 
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3.5. Alternativ politisk organisation 

Med alternativ politisk organisation avses att driftsnämnderna avskaffas och ersätts med 
styrelseutskott och fullmäktigeberedningar. 13 Förutom kommunstyrelsen finns endast 
obligatoriska nämnder och en myndighetsnämnd. Det kan exempelvis se ut så här: 

Kommun-
Revision TIKAB 

fullmäktige 
I 

I I I 

TUFAB I TEAB I Tingsryds- I 
bostäder AB 

I I I 

Överförmyndar- Kommun- Valnämnd Bygg-och 

nämnd styrelse miljönämnd 

3.5.1. Styrelseutskott 

En nämnd ska i enlighet med kommunallagen 6 kap. 22 § välja utskott bland ledamöterna 
och ersättarna i nämnden. Utskott kan få till uppgift att bereda nämndens ärenden och 
nämnden kan delegera beslutsrätt till utskott. Det är dock enligt kommunallagen 6 kap. 34 § 
inte möjligt att delegera ett helt verksamhetsområde till ett utskott. Exempelvis får inte 
ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet och ärenden som 
rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt delegeras till ett utskott. Detta för att rätten att delegera inte får utnyttjas på ett sätt 
som kan rubba nämndens övergripande ansvar för verksamheten 14

. Det innebär att vissa 
ärenden måste tas i kommunstyrelsen i sin helhet och att samtliga ledamöter har 
revisionsansvar för all verksamhet som kommunstyrelsen ansvarar för inklusive det som 
huvudsakligen hanteras i utskott. 

Förslag: Utöka kommunstyrelsen till 15 ledamöter och 15 ersättare 
eftersom utskotten endast kan väljas bland ledamöter och 
ersättare i kommunstyrelsen 

13 Karlsson, D, Rommel , 0 & Svensson, J (2009) : Alternativa politiska organisationer. En stud ie om 
kommuner som avskaffar sina facknämnder och inrättar fullmäktigeberedningar och styrelseutskott. 
14 14 Dalman et al (2011 ): Kommunallagen med kommentarer och praxis, femte upplagan 2011 , 
sid.447. 
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Vilka utskott som behövs beror på vilken arbetsfördelning kommunstyrelsen vill göra och 
delvis också på vilka frågor eller verksamhetsområden som kommunstyrelsen vill sätta fokus 
på. Baserat på vad som framkom vid workshops och intervjuer i Tingsryd samt våra 
erfarenheter från andra kommuner lämnar vi följande förslag: 

Arbetsutskott, 5 ledamöter och 3 ersättare 

Arbetsutskottet bereder ärenden som rör ekonomi, organisation, personal , strategisk 
utveckling samt övriga kommunstyrelseärenden som inte bereds av annat utskott. 

Socialt utskott, 5 ledamöter och 3 ersättare 

Det sociala utskottet bereder och beslutar om ärenden inom socialtjänsten vad avser individ
och familjeomsorg, äldre- och handikappomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård. 

Barn- och utbildningsutskott, 5 ledamöter och 3 ersättare 

Barn- och utbildningsutskottet bereder och beslutar om ärenden enligt skollagen vad avser 
förskoleverksamhet, fritidshem , grundskola, gymnasieskola, bibliotek och fritidsgårdar. 

Plan- och näringslivsutskott, 5 ledamöter och 3 ersättare 

Plan- och näringslivsutskottet bereder ärenden kring fysisk planering och infrastruktur såsom 
plan- och etableringsfrågor och markförvärv samt näringslivsfrågor. 

Kultur- och fritidsutskott, 3 ledamöter och 3 ersättare 

Kultur- och fritidsutskottet bereder och beslutar i ärenden kring kommunens insatser för att 
främja allmänkultur och fritidsverksamhet. 

I nuläget finns det ett personalutskott med 3 ledamöter och 3 ersättare. 

Förslag: Överför personalutskottets uppgifter till KSAU. 

Det finns exempel på kommuner som har personunion mellan byggnadsnämndens 
ordförande och kommunstyrelsen/planutskottet för att tillföra kompetens inom frågorna till 
kommunstyrelsen samt få en samsyn på frågorna . Dock kan frågor om jäv aktualiseras. 

Förslag: Överväg personunion mellan bygg- och miljönämndens 
ordförande och kommunstyrelsen/plan- och näringslivsutskottet, 
dock med beaktande av eventuell jävsproblematik. 
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3.5.2. Konsekvenser 

Utredningen om en kommunallag för framtiden har utvärderat den fria kommunala 
nämndsorganisationen som infördes 1991 15

. Det konstateras att de flesta kommuner 
fortfarande har fortfarande en traditionell organisation med nämnder som ansvarar för olika 
sakområden. Ett trettiotal kommuner har under senare år helt eller delvis avvecklat sin 
nämndsorganisation och inrättat fullmäktigeberedningar och styrelseutskott, utifrån bl.a. 
följande motiv: 

• Ökad helhetssyn på verksamheten 
• Stordriftsfördelar genom gemensam administration 
• Närmare relation mellan förtroendevalda och tjänstemän 
• Stärka fullmäktige och förändra politikerrollen 
• Förtroendevalda ägnar sig åt strategiska frågor och inte detaljfrågor 
• Minskat antal förtroendeuppdrag är ett sätt att hantera svårigheter med rekrytering till 

kommunala förtroendeuppdrag. 

Sammanfattningsvis redovisas i Utredningen om en kommunallag för framtiden följande 
risker och fördelar med en alternativ politisk organisation, innefattande styrelseutskott och 
fullmäktigeberedningar: 

Risker Fördelar 

Antalet förtroendevalda minskar vilket riskerar Demokratin kan stärkas genom att fokus flyttas 
att leda till mindre kontakt med medborgarna från nämnderna till fullmäktige. 
samt ökad risk för jävssituationer. 

Den politiska rollen förändras till att bli mer Den politiska debatten blir mer livaktig och de 
övergripande och strategisk, vilket ställer andra förtroendevalda ges mer tid att ägna sig åt 
krav på politikerna. strategiska och långsiktiga frågeställningar. 

Styrelsen kan inte längre utöva sin uppsiktsplikt Styrelsen stärks i sin verkställande roll. 
om i stort sett all verksamhet samlas under 
styrelsen. 

Den löpande kontrollen av verksamheten blir Samordningen mellan olika verksamheter ökar 
mindre omfattande. förvaltningens effektivitet. 

Kraven ökar på de förtroendevalda. Det kan Sektorsintressen och revirbevakande avtar till 
vara svårt att upprätthålla kompetensen hos förmån för en ökad helhetssyn på den 
ledamöterna när ett stort antal olika områden kommunala verksamheten. 
ska hanteras. 

3.5.3. Kommunalråd och oppositionsråd 

Nuläge: 

Förslag: 

Ett heltidsarvoderat kommunalråd. 

Inrätta oppositionsråd på 50 procent. 

För att ge oppositionen bättre möjligheter att delta i det strategiska politiska arbetet föreslås 
att ett oppositionsråd inrättas på 50 procent. Oppositionsrådet kan tillsammans med 
kommunalrådet även representera kommunen i olika sammanhang. 

15 SOU 2015:53: Privata utförare - kontroll och insyn, kap 11 : "Utvärdering av den fria kommunala 
nämndsorganisationen" . Delbetänkande av Utredningen om en kommunallag för framtiden . 
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3.6. Politisk organisation med få nämnder 

En politisk organisation med få nämnder innebär att några facknämnder utöver de 
obligatoriska finns kvar. Det kan exempelvis se ut så här: 

Kommun-
I I Revision TIKAB I fullmäktige 

I 
I I I 

I TUFAB I I 1IAB I !Tingsryds- I 
bostäder AB 

I I I I I 

Social- Överför- Kommun-
Barn- och 

Bygg-och 
nämnd myndar- styrelse 

utbildnings- Valnämnd 
miljönämnd 

nämnd nämnd 

Baserat på vad som framkom vid workshops och intervjuer i Tingsryd samt våra erfarenheter 
från andra kommuner lämnar vi följande förslag: 

Kommunstyrelse: 

Socialnämnd: 

13 ledamöter och 13 ersättare 
Arbetsutskott (5 + 3) 
Kultur- och fritidsutskott (3 + 3) 
Plan- och näringslivsutskott (5 + 3) 

7 ledamöter och 7 ersättare 
Individutskott (3 + 3) 

Barn- och utbildningsnämnd: 7 ledamöter och 7 ersättare 

5 ledamöter och 5 ersättare 

3 ledamöter och 3 ersättare 

Bygg- och miljönämnd 

Överförmyndarnämnd 

Valnämnd 

Revision 

Förslag: 

Ev. gemensam nämnd med andra kommuner 

5 ledamöter och 5 ersättare 

5 revisorer 

Ordföranden i socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd väljs 
in i kommunstyrelsen för att få bättre samordning och helhetssyn. 
Vad gäller bygg- och miljönämndens ordförande behöver 
eventuell jävsproblematik beaktas om denne ska väljas till 
kommunstyrelsen. 
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3.7. Jämförelse mellan olika förslag 

I tabellen nedan jämförs antalet ledamöter och ersättare i styrelse, nämnder, utskott och 
revision i nuläget samt utifrån förslagen alternativ politisk organisation och politisk 
organisation med få nämnder. 

Nuläge Alternativ politisk Politisk organisation 

organisation med få nämnder 

Ord Ers Ord Ers Ord Ers 

Kommunfullmäktige 41 26 41 26 41 26 
Kommunstyrelsen 13 13 15 15 13 13 

-arbetsutskott 5 5 5 3 5 3 

-personalutskott 3 3 
-kultur- och fritidsutskott 3 3 3 3 3 3 

-barn- och 5 3 
utbildningsutskott 
-socialt utskott 5 3 
-plan och 5 3 5 3 
nä ringslivsutskott 

Jävsnämnd 3 3 
Bygg- och miljönämnd 5 5 5 5 
Valnämnd 5 5 5 5 5 5 

Samhällsbyggnadsnämnd 9 9 
-samhällsbyggnadsutskott 3 3 
Socialnämnd 9 9 7 7 
-individutskott 3 3 3 3 

Barn- och 9 9 7 7 

utbildningsnämnd 

Överförmyndare 1 1 
Överförmyndarnämnd 3 3 3 3 
Revision 6 5 5 

TIKAB 5 5 5 5 
TUFAB 5 5 5 5 

TEAB 5 5 5 5 

Tingsrydsbostäder AB 5 5 5 5 
Stiftelsen Kommunhus 5 5 5 5 

Tingsryds Industristiftelse 5 5 5 5 

Totalt utan utskott 126 105 104 54 116 66 
Totalt med utskott 143 122 127 69 132 78 

Antal styrelser, nämnder 
och utskott plus överför- 19 18 16 9 17 10 

myndare och revision 

Det är inte enbart antalet ledamöter som avgör kostnaderna för den politiska organisationen. 
Minst lika viktig är frågan om antal sammanträden och härtill förknippade administrativa 
kostnader. Båda förslagen på ny organisation innebär såväl minskat antal ledamöter som 
minskat antal politiska forum, vilket bör leda till lägre kostnader för den politiska 
verksamheten. Införs ett halvtidsarvoderat oppositionsråd blir besparingseffekten inte så stor. 
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Det som framför allt ska beaktas är att med införandet av en ny politisk organisation ökar 
möjligheterna att styra kommunen utifrån ett helhetsperspektiv, vilket ger förutsättningar för 
en mer kostnadseffektiv verksamhet. 

Båda förslagen innebär ökade möjligheter till helhetssyn och samordning jämfört med 
nuläget. En alternativ politisk organisation ger störst möjligheter till sammanhållen styrning, 
förutsatt att roller och uppdrag i en sådan organisation får genomslag. En alternativ politisk 
organisation innebär en annan politikerroll, som innebär mer strategisk och långsiktig 
styrning och mindre av detaljstyrning. 

I bilden nedan jämförs nuläget med A: Alternativ politisk organisation och B: Politisk 
organisation med få nämnder. 

Sektorisering 

Strategisk 
styrning 

8 

0 
0 

Detalj -
styrning 

Helhetssyn 

Det finns kommuner som har infört en alternativ politisk organisation, men som har gått 
tillbaka till en organisation med facknämnder. Andra kommuner håller fast vid den alternativa 
organisationen och tycker att det fungerar alldeles utmärkt. Våra erfarenheter är att följande 
faktorer är viktiga för att en ny organisationsform ska fungera: 

• Det är lättare att införa en organisation som är förankrad och accepterad hos de som 
ska ingå i densamma. 

• Det är väsentligt att inte bara ändra organisation utan även arbetssätt. 

• Förändring tar tid och ett visst mått av tålamod krävs. En ny organisation måste få en 
chans att sätta sig innan den döms ut. 

17 
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4. Tjänstemannaorganisation 

Uppdraget innebär att föreslå en kostnadseffektiv modell för politisk styrning och en därtill 
anpassad tjänstemannaorganisation. Organisationen kan ses som ett verktyg som ska göra 
det möjligt att uppnå de av fullmäktige fastställda kommunövergripande målen: nöjda 
medborgare, attraktiv kommun, hållbar ekonomi, attraktiv arbetsplats och effektiv 
verksamhet. Organisationen måste tillika vara rustad att hantera ökade förväntningar från 
medborgare och utökat kommunalt ansvar kombinerat med krympande resurser. 

I nuläget finns det fyra förvaltningar med sammanlagt cirka 1 200 anställda. Vi ser det som 
viktigt att skapa en sammanhållen organisation som möjliggör helhetssyn, effektiviseringar 
och gemensamma prioriteringar. 

Nedan presenteras tre olika modeller: 

• Sammanhållen tjänstemannaorganisation som fungerar såväl med en alternativ 
politisk organisation som med en politisk organisation med få nämnder. 

• Sammanhållen tjänstemannaorganisation med välfärdsavdelning som fungerar med 
en alternativ politisk organisation. 

• Traditionell tjänstemannaorganisation som fungerar med en politisk organisation med 
få nämnder. 

4.1. Sammanhållen tjänstemannaorganisation 

Kommunchef 

I I 
Avdelning för Kommunlednings- Avdelning för 
sociala frågor kontor med barn och unga 
med enheter enheter för: med enheter 
för: för: 

-Äldreomsorg 
-Ekonomi 

-Förskola och 
-Personal 

-Individ- och 
-Kansli 

grundskola 
familj 

-Arbete och 
-Gymnasieskola 

-Funktionshinder 
lärande 

-Bibliotek 

-Utveckling 
-Fritidsgårdar 

- Produktion 
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Kommunledningskontoret får en central roll i arbetet med att leda och samordna 
förvaltningen. Stödresurser som ekonomer och nämndsekreterare är centraliserade vilket ger 
möjligheter till enhetliga arbetssätt och effektiva interna processer. 

Vid kommunledningskontoret finns följande enheter: 

Ekonomienheten leds av en ekonomichef som är chef över samtliga ekonomer. Det är 
fördelaktigt om även de kommunala bolagen kan köpa ekonomitjänster av ekonomienheten. 

Personalenheten leds av en personalchef och svarar för alla HR-frågor. 

Kanslienheten leds av en kanslichef som är chef över samtliga nämndsekreterare. Vid 
kanslienheten finns medborgarkontor, juridik, upphandling, arkivarie etc. Vidare ingår 
överförmyndararverksamheten. 

Enheten för arbete och lärande leds av en chef som ansvarar för vuxenutbildning, SFI 
samt vägvalet. 

Utvecklingsenheten leds av en utvecklingschef som ansvarar för näringslivsfrågor, 
information, kultur- och fritidsfrågor, planfrågor och strategiska utvecklingsfrågor. 

Produktionsenheten leds av en produktionschef och är indelad i inre respektive yttre 
verksamhetsområde. Den inre verksamheten består av gata och park, fastigheter, IT samt 
kost och städ. Den yttre verksamheten innefattar vatten, avlopp och renhållning. Inre 
respektive yttre verksamhet leds av varsin samordnare. 

Vad gäller nuvarande centrala ledningsgruppen föreslås inga ändringar. På mellanchefsnivå 
blir det färre chefer. En enhetlig chefstruktur eftersträvas, med enheter som leds av 
enhetschefer alternativt verksamhetsområden som leds av samordnare. 

Om en politisk organisation med få nämnder inrättas kommer avdelningen för sociala frågor 
att styras av och rapportera till socialnämnden , medan avdelningen för barn och unga styrs 
av och rapporterar till barn- och utbildningsnämnden. Det är fortfarande möjligt att ha en 
samlad förvaltning . Nackdelen är att det med skilda nämnder blir svårare att göra 
gemensamma prioriteringar och överflyttningar av medel mellan verksamhetsområden . 

4.2. Sammanhållen tjänstemannaorganisation med välfärdsavdelning 

I en alternativ politisk organisation finns det möjlighet att införa en välfärdschef som är chef 
över de större verksamheterna. Välfärdschefens roll är att samordna, möjliggöra 
gemensamma prioriteringar och vid behov föreslå kommunstyrelsen överflyttning av medel 
mellan verksamhetsområdena. Detta är fördelaktigt i en situation med krympande 
ekonomiska resurser och behov av strukturella anpassningar. 
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Skillnaden mot föregående modell är att det finns en välfärdsavdelning som består av en 
enhet för sociala frågor och en enhet för barn och unga. Enheterna behöver samverka i 
många frågor vilket kan underlättas i en gemensam organisation. 

Kommunchef 

I 
I I 

Kommunlednings- Välfärds-
kontor med avdelning 
enheter för: 

-Ekonomi 
I 1 

-Personal Enhet för Enhet för barn 

-Kansli sociala frågor och unga 

-Arbete och -Äldreomsorg -Förskola och 
lärande -Individ- och grundskola 
-Utveckling familj -Gymnasieskola 
-Produktion -Funktionshinder -Bibliotek 

-Fritidsgårdar 

4.3. Traditionell tjänstemannaorganisation 

I den här modellen har socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden egna förvaltningar 
som leds av förvaltningschefer. Kommunchefen är chef över förvaltningscheferna. Dock blir 
det mer av en traditionell förvaltningsorganisation och förutsättningarna för samordning blir 
inte lika goda som med en sammanhållen förvaltning. I övrigt föreslås samma struktur vad 
gäller kommunledningskontoret som redogjordes i stycke 4.1. ovan. 

Förvaltning för 
sociala frågor 

-Äldreomsorg 
-Individ- och 

familj 
-Funktionshinder 

Kommunchef 

Kommunlednings-

kontor 

-Ekonomi 
-Personal 
-Kansli 
-Arbete och 
lärande 
-Utveckling 
- Produktion 

Förvaltning för 
barn och unga 

-Förskola och 
grundskola 
-Gymnasieskola 
-Bibliotek 
-Fritidsgårdar 
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4.4. Bygg- och miljöförvaltning 

För att undvika jävssituationer föreslår vi att en bygg- och miljöförvaltning skapas oavsett 
vilken tjänstemannaorganisation som väljs. Bygg- och miljönämnden kommer då att ha en 
egen förvaltning med förvaltningschef och en avdelning för miljö och en bygglovsavdelning . 
Förvaltningschefen ingår i kommunchefens centrala ledningsgrupp. Det är viktigt att även 
denna förvaltning strävar efter att uppfylla kommunens övergripande mål och utvecklar ett 
serviceskap som ger hög kundnöjdhet. 

4.5. Kommunala bolag 

Tingsryds kommuns har följande kommunala bolag: 
• Tingsryds Kommunföretag AB (moderbolag) 
• Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (TUFAB) 
• Tingsryds Energi AB (TEAB) 
• Tingsrydsbostäder AB 

Det finns även två stiftelser. I nuläget är kommunchefen VD i moderbolaget, vilket vi ser som 
ändamålsenligt. Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (TUFAB) har en VD som är anställd på 
20 procent medan Tingsryds Energi AB (TEAB) och Tingsrydsbostäder AB har varsin VD anställd 
på 100 procent. TEAB ansvarar för fjärrvärme och bredband. Fjärrvärmeutbyggnaden har varit 
omfattande, men det arbetet är nu till stor del genomfört. 

Förslag: Inrätta en gemensam VD för TEAB (50 %) och TUFAB (50 %). 

4.6. Samarbetsformer och andra driftsformer 

Det kan vara fördelaktigt att samarbeta med andra kommuner i en rad frågor. Vi har sett 
goda exempel på bl.a. gemensamt överförmyndarkansli. Vi föreslår att den möjligheten 
undersöks med närliggande kommuner. Det innebär minskad sårbarhet och 
stordriftsfördelar. Vidare finns det kommuner som har gemensam IT-organisation, 
gemensam handläggning av alkoholtillstånd och gemensam telefonväxel. Tingsryds kommun 
samarbetar med Växjö kommun vad gäller viss IT-verksamhet, och det bör undersökas om 
detta samarbete kan utvecklas vidare. 

Det finns goda exempel på att bolagisera taxefinansierade verksamheter som VA och 
renhållning, i ett eget kommunalt bolag eller tillsammans med andra kommuner. Det finns 
vidare kommuner som lägger skötsel av gata och park på entreprenad. 
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5. Förslag på olika politiska organisationer med tillhörande 
tjänstemannaorganisation 

Vi lämnar fyra förslag på ny politisk organisation med tillhörande tjänstemannaorganisation . 
Förslagen är rangordnade 1-4. På sidorna 24-27 finns bilder på förslagen. 

tabellen nedan värderar vi möjligheterna att uppnå önskvärt resultat med 
organisationsförändringen, i termer av helhetssyn, strategisk styrning samt vitalisering av 
den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen. Grön innebär goda 
möjligheter, gul innebär vissa möjligheter medan röd innebär små möjligheter att uppnå 
målen med omorganisationen . 

Helhetssyn Strategisk Vitalisering av Vitalisering av 

styrning den politiska tjänstemanna-

organisationen organisationen 

Förslag 1 

Alternativ politisk • • • • organisation med en 
sammanhållen 
förvaltning 

Förslag 2 

Alternativ politisk 
organisation med • • • • sammanhållen 
förvaltning och 
välfärdsavdelning 

Förslag 3 
Politisk organisation • med få nämnder och 
sammanhållen 
förvaltning 

Förslag 4 

Politisk organisation • • med få nämnder och 
traditionell förvaltning 

Förslag 1: Alternativ politisk organisation med en sammanhållen förvaltning 

Fördelar: Såväl den politiska organisationen som tjänstemannaorgan isationen vitaliseras. 
Det blir en sammanhållen organisation som möjliggör helhetssyn, 
effektiviseringar och gemensamma prioriteringar. 

Risker: Organisationen innebär en ny politikerroll. Det kan ta tid att förankra och 
genomföra förändringen. 
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Förslag 2: Alternativ politisk organisation med sammanhållen förvaltning och 
välfärdsavdelning 

Fördelar: 

Risker: 

Organisationen möjliggör helhetssyn, effektiviseringar och gemensamma 
prioriteringar. Välfärdschefens roll är att samordna, möjliggöra gemensamma 
prioriteringar och vid behov föreslå kommunstyrelsen överflyttning av medel 
mellan verksamhetsområdena. Detta är fördelaktigt i en situation med 
krympande ekonomiska resurser och behov av strukturella anpassningar. 

Som ovan. Organisationen innebär en ny politikerroll. Det kan ta tid att förankra 
och genomföra förändringen. 
Det blir ett chef si ed till mellan kommunchef och skolchef/socialchef. Det kan ta 
tid att hitta formerna för detta. 

Förslag 3: Politisk organisation med få nämnder och sammanhållen förvaltning 

Fördelar: 

Risker: 

Jämfört med nuvarande organisation är nämnderna färre och 
nämndsordförandena sitter i kommunstyrelsen. Det ger förbättrade möjligheter 
till helhetssyn och samordning. 

Med skilda nämnder blir det svårare att göra gemensamma prioriteringar och 
överflyttningar av medel mellan verksamhetsområden. 

Det finns en sammanhållen förvaltning under kommunchefen, men avdelningen 
för sociala frågor styrs av och rapporterar till socialnämnden , medan 
avdelningen för barn och unga styrs av och rapporterar till barn- och 
utbildningsnämnden. Det kan påverka möjligheterna till samordning negativt. 

Förslag 4: Politisk organisation med få nämnder och traditionell förvaltning 

Fördelar: 

Risker: 

Jämfört med dagens organisation är nämnderna färre och 
nämndsordförandena sitter i kommunstyrelsen. Det ger förbättrade möjligheter 
till helhetssyn och samordning. 

Det blir inte så stora förändringar jämfört med nuläget. 

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har egna förvaltningar som 
leds av förvaltningschefer. Kommunchefen är chef över förvaltningscheferna. 
Dock blir det mer av en traditionell förvaltningsorganisation och 
förutsättningarna för samordning blir inte lika goda som med en sammanhållen 
förvaltning . 
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Förslag 1: Alternativ politisk organisation med en sammanhållen förvaltning 

I 
TIKAB 

I 
I I 

TUFAB 

I 
I 

I 

Kommun
fullmäktige 

I I TEAB I ITingsryds-
bostäder AB 

I I 

Överförmyndar- Kommun
styrelse 

Valnämnd 
nämnd 

I 
Avdelning för 
sociala frågor 
med enheter 
för: 

-Äldreomsorg 
- Individ- och 
familj 
-Funktionshinder 

H Arbetsutskott I 
H Barn- och ut- I 

bildningsutskott 

H Socialt utskott I 
H Plan-och I 

närin11slivsutskott 

H Kultur- och I 
fritidsutskott 

Kommunchef 

Kommunlednings
kontor med 
enheter för: 

-Ekonomi 
- Personal 
-Kansli 
-Arbete och 
lärande 
- Utveckling 
-Produktion 

I 
Avdelning för 
barn och unga 
med enheter 
för: 

-Förskola och 
grundskola 
-Gymnasieskola 
-Bibliotek 
-Fritidsgårdar 

Revision 

Bygg-och 
miljönämnd 

Bygg- och 
miljöförvaltning 
med avdelningar 
för: 
-Milj ö 
-Bygglov 
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Förslag 2: Alternativ politisk organisation med sammanhållen förvaltning och 
välfärdsavdelning 

I 
I 

TUFAB I 
TIKAB I 

I 
I 

I I 

I TEAB I !Tingsryds- I 
bostäder AB 

I 

Överförmyndar
nämnd 

Kommun
fullmäktige 

Kommun
styrelse 

H Arbetsutskott I 
H Barn- och ut- I 

bildninesutskott 

H Socialt utskott I 

H Plan-och I 
näringslivsutskott 

I I Kultur- och I 
I fritidsutskott 

l 

Valnämnd 

Kommunchef 

I 
Kommunlednings
kontor med 
enheter för: 

-Ekonomi 
-Personal 
-Kansli 
-Arbete och 
lärande 
-Utveckling 
-Produktion 

I 
Välfärds
avdelning 

-----..._ ,_--, .--.1..-1 __ ___, 

Enhet för Enhet för barn 
sociala frågor och unga 

-Äldreomsorg 
-Individ- och 
familj 
-Funktionshinder 

-Förskola och 
grundskola 
-Gymnasieskola 
-Bibliotek 
-Fritidsgårdar 

Revision 

Bygg- och 
miljönämnd 

Bygg- och 
miljöförvaltning 
med avdelningar 
för: 
-Miljö 
-Bygglov 
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Förslag 3: Politisk organisation med få nämnder och en sammanhållen förvaltning 

I 
I 

TUFAB I I 

I 

TIKAB 
I 
I 

TEAB 

Social
nämnd 

Avdelning för 
sociala frågor 
med enheter 
för: 

-Äldreomsorg 
-Individ- och 
familj 

I 

-Funktionshinder 

I Kommun-
I fullmäktige 

I 

'Tingsryds- I 
bostäder AB 

I 

Överför
myndar
nämnd 

Kommun
styrelse 

I 
Barn- och 
utbildnings
nämnd 

H Arbetsutskott I 
H Kultur- och I 

fritids utskott 

H Plan-och I 
näringslivsutskott 

Kommunchef 

I 
Kommunlednings- Avdelning för 
kontor med barn och unga 
enheter för: med enheter 

-Ekonomi för: 

-Persona l -Förskola och 
-Kansli grundskola 
-Arbete och -Gymnasieskola 
lärande -Bibliotek 
-Utveckling -Fritidsgårdar 
-Produktion 

Revision 

I 

Valnämnd 
Bygg-och 
miljönämnd 

Bygg- och 
m iljöförva ltn i ng 
med avdelningar 
för: 
-Miljö 
-Bygglov 
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Förslag 4: Politisk organisation med få nämnder och traditionell förvaltnings
organisation 

I 
I 

TUFAB I I 

TIKAB 
I 
I 

TEAB 

I 

Social
nämnd 

Förvaltning för 
sociala frågor 

-Äldreomsorg 
-Individ- och 

I 

familj 
-Funktionshinder 

I 

Tingsryds- I 
bostäder AB 

I 

Överför
myndar
nämnd 

Kommun-
fullmäktige 

Kommun-
styrelse 

'- Arbetsutskott 

H Kultur- och 
fritids utskott 

_J Plan-och 

I 

Barn- och 
utbildnings-
nämnd 

I näringslivsutskott 

Kommunchef 

Kommunlednings
förvaltning 

-Ekonomi 
-Personal 
-Kansli 
-Arbete och lärande 
-Utveckling 
-Produktion 

Förvaltning för 
barn och unga 

-Förskola och 
grundskola 
-Gymnasieskola 
-Bibliotek 
-Fritidsgårdar 

Revision 

I I 

Valnämnd 
Bygg- och 
miljönämnd 

Bygg-och 
miljöförvaltning 

-Miljöavdelning 
- Bygglovs-
avdelning 
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Tingsryd den 14 mars 2016 

Ann-Mari Ek 
EY 

Lars Eriksson 
EY 
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kommun 

4.6 Gymnasieutbildning 

1. Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

1. Budgetramen för gymnasieutbildningen minskas med totalt 1,0 mkr avseende it
kostnader, estetisk verksamhet och inriktningskurser. Minskningen sker successivt med 
start i budget 2017 och med fullt genomslag senast i budget 2019. 

2. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att regelbundet följa upp, analysera och 
redovisa kostnaden per elev jämfört med riksgenomsnittet. Om kostnaden väsentligt och 
varaktigt överstiger riksgenomsnittet ska ny översyn göras och åtgärder vidtas . 

2. Sammanfattning 
I slutrapporten för hållbar ekonomi redovisas att Tingsryds kommun har en förhål
landevis dyr gymnasieutbildning jämfört med många andra kommuner, plats 238 i 
riket, näst högst i länet år 2013. På Wasaskolan låg lärartätheten, enligt Skolverkets 
kommunblad år 2013, över rikssnittet (9,1 elever per lärare i Tingsryd jämfört med 
11, 7 elever per lärare i riket). Situationen har dock förändrats snabbt beroende på 
ett ökat elevunderlag på Wasaskolan. Redan i Skolverkets kommunblad för år 2014 
redovisas att både undervisnings- och lokalkostnaden per elev har sjunkit kraftigt 
och här redovisas att det finns 10,4 elever per lärare i Tingsryd jämfört med 9 ,5 i 
kommungruppen och 11,4 för hela riket. Se avsnitt 5.8. 

När det gäller den ordinarie verksamheten, att erbjuda olika utbildningsprogram för 
begränsade målgrupper, är det dock ofrånkomligt att det blir en dyr verksamhet i en 
liten landsbygdskommun. Det blir små undervisningsgrupper som resulterar i höga 
personal- och lokalkostnader per studerande. Samma förutsättningar gäller för vux
enutbildningen och för små grundskolor ute i mindre orter. Här måste kommunen 
väga fördelarna med att ha en egen gymnasieskola mot de extra kostnader som 
detta innebär. Gymnasieskolan är, som framgår nedan, en viktig strategisk resurs 
för kommunen. 

Gymnasieskolan är en komplex verksamhet med olika utbildningar och program. 
Olika program har olika inriktningar med olika kurser och går inte generellt att 
samläsas. Detta ger små undervisningsgrupper och därmed hög lärartäthet och inef
fektivt lokalutnyttjande, även om samläsning sker där så är möjligt. Att ta bort ut
bildningsprogram med få elever kan få som negativ konsekvens att skolan blir 
mindre attraktiv och detta är en svår balansgång. Yrkesutbildningarna är av stor 
strategisk vikt för kommunen och dess näringsliv vad gäller tillgång till utbildad 
arbetskraft. 
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Idag ( december 2015) har vi en helt ny situation för skolverksamheten i Tingsryds 
kommun, jämfört med situationen för två år sedan, på grund av kommunens stora 
flyktingmottagande. Detta påverkar i hög grad gymnasieskolan som får ta emot 
många ensamkommande flyktingbarn och medför helt förändrade förutsättningar 
när det gäller både personal- och lokalsituationen. Ett resultat av detta är att storle
ken av både intäkter och kostnader har förändrats. Idag utnyttjas lokalerna fullt ut 
och Wasaskolan är full av verksamhet. Bedömningen är att denna extraordinära si
tuation kommer att pågå under minst tre år fram i tiden. 

Det stora antalet ensamkommande barn innebär att det dels finns ett stort behov av 
olika utbildningar för den här målgruppen och dels att de medverkar till att elevun
derlaget för skolans olika utbildningsprogram ökar betydligt. Det är också av stor 
strategisk vikt att erbjuda den här målgruppen ett brett utbildningsutbud för att där
igenom öka sannolikheten för att de stannar kvar och etablerar sig inom vår kom
mun. Därför är svårt att i dagsläget föreslå förändringar eller begränsningar i sko
lans ordinarie programutbud. Däremot finns det möjlighet, som redovisas nedan i 
rapporten, att minska kostnaderna för användningen av IT inom skolan, för estetisk 
verksamhet och för inriktningskurser, totalt en minskning på 1 miljon kr. 

I denna rapport ges en redovisning av verksamheten vad gäller utbildningsutbud, 
elevunderlag, lokalsituation och förändringar i intäkter och kostnader baserat på det 
ökade flyktingmottagandet samt förslag till möjlig ramminskning. 

3. Uppdragsbeskrivning 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att sänka kostnaden per elev. 
Uppdraget bör planeras så att politiskt ställningstagande kan göras senast i samband 
med beslut om budget 2017. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 4: Anpassa ambit
ionsnivå och/eller kostnader till riksgenomsnittet. 

4. Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Skolchefen har genomfört analys av verksamheten och sammanställt rapporten ba
serat på underlag vad gäller elevunderlag och kostnader mm från ansvarig skolled
ning och från kamreren på Barn- och utbildningsförvaltningen. 

5. Bakgrund och fakta 

5.1 Allmänt 
Gymnasieskolan är en komplex verksamhet med olika utbildningar och program. 
Olika program har olika inriktningar med olika kurser och går inte generellt att 
samläsas. Detta ger små undervisningsgrupper och därmed hög lärartäthet ( och in
effektivt lokalutnyttjande), även om samläsning sker där så är möjligt. Att ta bort 
utbildningsprogram med få elever kan få som negativ konsekvens att skolan blir 
mindre attraktiv och detta är en svår balansgång. Eftersom vi har fasta kostnader 
och samläsning mellan programmen kommer kostnaden per elev att öka om utbild
ningsprogram skulle tas bort från skolan. Yrkesutbildningarna är av stor strategisk 
vikt för kommunen och dess näringsliv vad gäller tillgång till utbildad arbetskraft. 
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Detta gäller i synnerhet inom områdena industri och vård och omsorg. Men även 
yrkesprogrammet Barn- och fritid möjliggör för ungdomar att inom kommunen få 
en yrkesutbildning där det också finns bra möjligheter att få anställning, tex som 
barnskötare inom förskolorna. 

5.2 Programutbud 
Wasaskolan erbjuder sju nationella program samt Introduktionsprogrammet. De 
nationella programmen omfattar både yrkesprogram och studieförberedande pro
gram som, om eleverna lyckas med sina studier, leder fram en yrkesexamen respek
tive en studieförberedande examen. 

Yrkesprogrammen på Wasaskolan är följande: 
Barn- och fritidsprogrammet (BF) 
Industritekniska programmet (IN) 
Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 

De studieförberedande programmen på Wasaskolan är följande: 
Ekonomiprogrammet (EK) 
Naturvetenskapsprogrammet (NA) 
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 
Teknikprogrammet (TE) 

Introduktionsprogrammet är i första hand till för elever som av olika skäl inte är 
behöriga till ett nationellt program. Programmet omfattar fem olika spår: 

Preparandutbildning 
Y rkesintroduktion 
Programinriktat individuellt val 
Språkintroduktion 
Individuellt val 

Våra nyanlända elever som behöver utbildning i svenska språket hamnar på språk
introduktionen. 

Utöver ovanstående utbildningsprogram finns på Wasaskolan lärlingsutbildning, 
gymnasiesärskolan, ishockeygymnasium samt profiler inom musik och fot
boll/idrott. 
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5.3 Elevunderlag 

Aktuella program samt antal elever i respektive årskurs och program visas i nedanstående tabell, 
2015-12-04. 

ÅK 1 I ÅK 21 ÅK 3 ÅK4 FLICKOR VARAV EXTERNA 
PROGRAM OCH ELEVER 

POJKAR ÅK 1- 3 
fl. p. åk 1 åk 2 åk3 

Wasaskolan 
Barn- och Fritid 16 8 12 - 15 21 3 1 2 
Ekonomi 10 - 14 - 4 20 4 - 8 
Gymnasiesärskolan - - 1 - - 1 - - -
Introduktion 3 - - - - 3 - - -
Industriteknik 7 15 7 - 1 28 - 2 -
Introkurs för nyanlända 79 - - - 21 58 - - -
Natu rvetenska o 7 1 8 - 9 7 - - 1 
Samhällsvetenskap 16 13 16 - 21 24 2 3 3 
Teknik 3 11 9 - 2 21 1 3 2 
Vård och omsoro 10 7 - - 11 6 4 - -
Totalt 151 55 67 - 84 189 14 9 16 
Summa totalt 273 

I tabellen ovan redovisas elevunderlaget på Wasaskolan som det var 2015-12-04. 
Totalt gick det då 273 elever på skolan. Det är som framgår av tabellen en kraftig 
obalans mellan flickor och pojkar på skolan. Detta beror dels på programutbudet, 
men också på att de flesta ensamkommande flyktingbarnen är pojkar. 

5.4 Samläsning 
Som framgår av tabellen ovan blir det många små elevgrupper. Detta är ofrånkom
ligt om vi vill ha en gymnasieskola med ett förhållandevis bra programutbud samti
digt som vi har ett begränsat antal elever. Det är också en situation som är känslig 
för förändringar. Om vi lägger ner något program där det inte är så många elever så 
minskar vi det totala elevantalet på skolan och gör skolan mindre attraktiv. Detta 
leder lätt till en negativ spiral. Samtidigt kommer det stora flyktingmottagandet nu 
att medföra att elevunderlaget till de olika programmen kommer att öka. 

För att bedriva en så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt sker samläsning 
mellan olika studiegrupper i de olika programmen i hög grad på skolan. Program
men kan här delas in i tre grupper NA/TE/IN, SA/EK respektive BFNO. 
Inom dessa tre programgrupper sker mycket samläsning av olika kurser. Inom Vård 
och omsorg finns det dessutom en vuxenutbildning där samverkan kan ske inom 
yrkeskursema. Totalt sett är det således betydligt färre undervisningsgrupper än vad 
som framgår av tabellen ovan. Det är detta som gör att lärartätheten inte är drama
tiskt mycket högre än rikets värde (10,4 elever per lärare i Tingsryd jämfört med 
11,4 elever per lärare i riket år 2014). Om inte det här pusslet hade lagts på skolan 
skulle det behövas ytterligare ett antal lärartjänster. 

5.5 Vart söker Tingsryds kommuns åk 9-elever? 
I tabellen nedan redovisas antal antagna elever till de nationella programmen på 
Wasaskolan hösten 2015. 32 elever kommer direkt från åk 9 i Tingsryds kommun, 
vilket utgör 24% av de totalt 133 elever som gick ut åk 9 våren 2015 och var 
skrivna i Tingsryds kommun. Det är 10 st sk "omstarts-elever", vilket innebär att 
det är elever som gick i gymnasieskolan under föregående läsår. Merparten av de 
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här eleverna har gått på Introduktionsprogrammet och klarat sina studier så pass bra 
att de nu har kunnat påbörja ett nationellt program. I kolumnen med rubriken 
"Andra" redovisas elever som söker från andra kommuner. Merparten av dessa ele
ver har sökt in på ishockeygymnasiet. För de här eleverna får Tingsryds kommun 
elevpeng från hemkommunerna, i storleksordning drygt 100 tkr (beroende på pro
gram) per läsår. Några elever har fått påbörja Barn- och fritidsprogrammet (3 st) re
spektive Vård- och omsorgsprogrammet (5 st) utan att vara fullt behöriga. De har 
saknat så pass lite att bedömningen har gjorts att de kan börja på programmet och få 
stöd att läsa in och bli godkända i de kurser där de har fått underkänt betyg i åk 9. 

2015-09-15 

.P!9JJ__!am totalt från Tingsryds kommun Andra totalt 
--

Inklusive PRO År9 "Omstart" 
BF 
EK 
IN 
NA 
SA 
TE 
vo 
l 

15 8 1 3 12 

9 5 0 4 9 

7 2 5 0 7 

6 3 2 1 6 
15 13 0 2 15 

3 0 2 1 3 

8 1 0 2 3 

63 32 10 13 55 

Förklaring av programförkortningar: BF = Barn- och fritidsprogrammet, EK= 
Ekonomiprogrammet, IN = Industritekniska programmet, NA = Naturvetenskaps
programmet, SA= Samhällsvetenskapsprogrammet, TE= Teknikprogrammet, VO 
=Vård-och omsorgsprogrammet 

Nedan redovisas antal antagna elever till Introduktionsprogrammet på Wasaskolan. 
Även här är det 32 st av totalt 133 åk 9-elever som har börjat. Som framgår av ta
bellen går merparten av eleverna inom Introduktionsprogrammet på IMSPR som är 
språkintroduktion för nyanlända elever. 23 kom direkt från åk 9, 28 gick på språk
introduktion redan förra året. 21 st är asylsökande och är inte skrivna i kommunen. 
2015-09-15 fanns det således 72 st elever inom språkintroduktionen på Wasasko
lan. Den här siffran har sedan ökat under hösten. 

Introduktionsprogrammet 
Åk9 

IMIND 1 

IMPRE 1 

IMPRO 6 

IMSPR 23 

IMYRK 1 ---
Totalt 32 

Omstart Andra Totalt 
1 0 2 

1 0 2 

2 0 8 
28 21 72 
4 0 5 

36 21 89 

Förklaring av förkortningar: IMIND = Individuellt alternativ, IMPRE = Prepa
randutbildning, IMPRO = Programinriktat individuellt val, IMSPR = Språkintro
duktion, IMYRK = Yrkesintroduktion 
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En viktig iakttagelse är att merparten av de åk 9-elever som inte var behöriga för att 
söka in på ett nationellt program på gymnasiet är nyanlända elever som behöver 
lära sig svenska. Av de 9 övriga elever som kommer direkt från åk 9 och som var 
obehöriga fick hela 6 st påbörja ett nationellt program. De saknade således bara nå
got betyg och bedömdes kunna följa undervisningen i det nationella programmet. 
Av alla elever som går på Introduktionsprogrammet på Wasaskolan, 89 st elever, är 
det bara 3 st som gick ut åk 9 våren 2015 och som nu inte går på språkintroduktion
en! (6 st inom IMPRO följer som förklarats ovan nu nationella program) Det är så
ledes inte så att många elever måste börja på Introduktionsprogrammet för att vi 
inte har lyckats med undervisningen i grundskolan. Flertalet av eleverna som går på 
Introduktionsprogrammet går där på grund av att de är nyanlända elever som behö
ver lära sig svenska och därför går på språkintroduktionen. 

Totalt var det 64 st elever som kom direkt från åk 9 till Wasaskolan, vilket motsva
rar 48% av elevkullen. En siffra som ligger ganska nära 50% som är Barn- och ut
bildningsnämndens mål. Under senare år har vi sett en ökning av antalet elever som 
söker till Wasaskolan och andelen av våra åk 9-elever som söker dit har under de 
sista åren legat på 40 - 50% från att tidigare under ett antal år ha legat på ca 30%. 

I tabellen nedan redovisas vart de åk 9-elever som gick ut våren 2015 har sökt. 48% 
har sökt till Wasaskolan som redovisats ovan. 31 % har sökt till de kommunala 
gymnasieskolorna i Växjö, 12 % till kommunala gymnasieskolor i andra kommuner 
(i första hand till Olofström, Karlshamn och Älmhult). Enbart 9% av eleverna har 
sökt till friskolor. 

Elever från åk 9 skrivna i Tingsryds kommun 133 

Antagna till gymnasiet Antal Elever %(ca) 
Tingsryds kommun, nationella pr. 32 24% 
Introduktions programmet 32 24% 
Totalt antagna till Wasa 64 48% 

Växjö 41 31% 
Andra kommuner 16 12% 
Friskolor 12 9% 

Antal elever 133 



229

7(11) 

Förändring av elevunderlaget på Wasaskolan 

I tabellen nedan redovisas antal elever från åk 9 som har påbörjat sin gymnasieutbild
ning på Wasaskolan under åren 2000-2014. Tabellen redovisar antalet elever som på
börjat ett nationellt program respektive individuellt program/introduktionsprogram samt 
andelen elever i procent som har börjat på Wasaskolan. 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 
Nat. Progr 73 92 64 69 64 29 25 30 

IV/IM 18 18 11 22 27 19 17 18 

Totalt 91 110 75 91 91 48 42 48 
Andel av åk 9 58% 54% 47% 54% 43% 34% 31 % 39% 

I tabellen nedan redovisas totala elevantalet för gymnasieutbildningen på Wasaskolan 
under läsåren 2007 /08 - 2015/16, exklusive gymnasiesärskolan. Tabellen redovisar an
talet elever som går på ett nationellt program respektive individuellt pro
gram/introduktionsprogram samt språkintroduktion eller motsvarande för nyanlända 
elever. 

Läsår 2007/08 2009/10 2010/11 2011/12 2013/14 2014/15 2015/16 
Nationella pro-
gram 260 227 193 169 177 186 190 
IV /IM, ej språkin-
troduktion 30 21 20 21 9 19 3 

Språkintroduktion 25 20 17 29 42 79 

Totalt 290 273 233 207 215 247 272 

5.6 Stort flyktingmottagande 
Vi har idag en helt ny situation med ett stort antal nyanlända och ensamkommande 
elever på Wasaskolan. Under år 2015 har antalet grupper inom språkintroduktionen 
ökat från 2 till 5 och där finns nu ca 100 ungdomar. Det är en svår och komplex 
uppgift att kunna integrera den här gruppen in i vårt svenska samhälle. Andelen 
svenskfödda elever minskar och om utbildningsprogram skulle tas bort från skolan 
minskar den delen ytterligare och det blir då ännu större problem med integration
en. Den stora gruppen nyanlända ungdomar innebär också ett bättre underlag för de 
nationella utbildningsprogrammen. Wasaskolan gör ett väldigt bra arbete när det 
gäller att möjliggöra för de nyanlända eleverna att få behörighet till de nationella 
utbildningsprogrammen och det ser nu ut som att ett 30-40-tal kan bli behöriga in
för läsåret 2016/17. För Tingsryds kommun är det av stor vikt att, genom att kunna 
erbjuda ett brett utbildningsutbud, kunna få den här gruppen att stanna kvar och 
etablera sig inom kommunen. 



230

8(11) 

5.7 Gymnasiet - en strategisk resurs för kommunen 
Wasaskolan är en strategiskt viktig resurs för kommunen som möjliggör att våra 
ungdomar, på hemmaplan, kan läsa in en behörighet för högskole- och universitets
studier eller en yrkesutbildning inom yrkesområden som är viktiga för Tingsryds 
kommun. Alla våra yrkesutbildningar inom barn och fritid, vård och omsorg eller 
industriteknik riktar sig mot en arbetsmarknad med stort behov av utbildad perso
nal. Bedömningen är att vi har ett bra och relevant programutbud och att det inte 
finns behov av ytterligare gymnasieutbildningar. 

Tingsryds kommun ingår i samverkan kring Teknikcollege Kronoberg där Wa
saskolan är certifierad. Inom Teknikcollege sker en samverkan med det lokala nä
ringslivet där representanter från näringslivet ingår i ett programråd för både Tek
nikprogrammet och det Industritekniska programmet. Representanterna kommer 
från den lokala tillverkningsindustrin som är en viktig del av kommunens närings
liv. För samverkan inom Teknikcollege är det således viktigt att våra teknik- och 
industriprogram är livskraftiga. 

Wasaskolan har också en samverkan inom Vård- och omsorgscollege Kronoberg. 
Här sker samverkan mellan vård- och omsorgsutbildningen inom både gymnasie
skolan och vuxenutbildningen och med kommunens äldreomsorg och de privata 
vårdföretagen. 

5.8 Tingsryds kommuns kostnader jämfört med andra kommuner 
I tabellen nedan redovisas Skolverkets siffror över våra kostnader i gymnasiesko
lan. Siffrorna som redovisas är från 2014 och från 2015 och bygger i sin tur på 
uppgifter från år 2013 respektive 2014 (Skolverkets kommunblad). 

I den övre raden, år 2014, redovisas ett högre kostnadsläge per elev än vad som 
gäller för år 2015. Inom gymnasieskolan har vi högre undervisningskostnader och 
lägre lokalkostnader jämfört med grundskolan, vilket är enkelt att förklara. Vi har 
ju en gymnasieskola med ett relativt stor utbildningsutbud samtidigt som elevun
derlaget är begränsat. Det innebär mindre elevgrupper och en större lärartäthet. 
Skolbyggnaden däremot är sedan 1986 och drar idag inte lika stora kostnader. 

År Belopp i tkr Egna kom- Kommun- Samtliga 

per elev munen 2ruooen kommuner 

2014 Gymnasieskola 
und 65,1 58,0 52,6 
lokaler 17,8 21,7 20,9 

2015 Gymnasieskola 
und 59,7 61,3 54,2 
lokaler 14,6 22,3 22,2 

Källa: Skolverket september 2014 (2013 års siffror) respektive september 2015 
(2014 års siffror) 

För år 2015 redovisas en förändrad situation jämfört med år 2014. Både undervis
ningskostnader och lokalkostnader per elev har nu sjunkit märkbart och undervis
ningskostnaden ligger nu under kommungruppen och lokalkostnaderna långt under 
övriga kommuner. En förklaring till detta kan vara att det nu, bl a beroende på ett 
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Ser vi tillbaka i tiden har Tingsryds kommun under flera år haft en dyrbar gymnasi
eutbildning. Detta har berott på ett svagt elevunderlag, relativt små elevkullar i 
kombination med en stark konkurrens från andra gymnasieskolor, såväl kommunala 
som friskolor. Skolan har också tidigare varit föremål för utredningar när det gäller 
kostnadsnivån och progranmutbud mm. Men samtidigt har den politiska ledningen i 
kommunen klargjort att gymnasieskolan är en mycket viktig strategisk resurs för 
kommunen, för att dels behålla våra ungdomar hemma i kommunen och dels för 
kompetensförsörjning inom flera viktiga näringslivsområden, såväl inom vården 
som inom tillverkningsindustrin. 

Som nämnts ovan medför kommunens stora flyktingmottagande helt förändrade 
förutsättningar. Elevunderlaget är nu mycket större vilket medför att lärartätheten 
sjunker på skolan och att lokalerna utnyttjas mer effektivt. Det stora flyktingmotta
gandet och alla ensamkommande flyktingbarn på skolan genererar kostnader, men 
det kommer också intäkter. För undervisning av asylsökande elever får vi ersättning 
från Migrationsverket. Kommunstyrelsen har också beslutat om vissa medel ur eta
bleringsschablonen för att förstärka elevhälsan på skolan. 

Eftersom elevunderlaget på skolan nu är större bör man inte angripa programutbu
det på skolan om kostnadsnivån behöver sänkas. Kostnader som vi bedömer kan 
sänkas gäller i stället dels för IT-användningen på skola, där vi har höga kostnader, 
dels för estetisk verksamhet samt för vissa inriktningskurser. 

IT-kostnader 
När det gäller IT har varje elev på gymnasieskolan en egen arbetsdator, en bärbar 
PC med Windows operativsystem och Microsoft Office-paket. Detta är en dyrbar 
lösning och vi undersöker nu möjligheten till att istället använda enklare datorer 
och fria programvaror. Vi kommer nu i början av våren 2016 att testa en lösning 
som bygger på Googles programvaror och där eleverna får en sk Chromebook, en 
enklare dator. Detta blir ett lärverktyg och inte en dator som det går att spela spel på 
mm, men fullt tillräcklig för skolarbetet. Vi bedömer att vi skulle kunna mer än 
halvera våra IT-kostnader genom det här bytet. Totalt sett på Wasaskolan gör vi be
dömningen att vi, efter en 3-årig övergångsfas, kan minska våra IT-kostnader med 
ca 500 tkr om vi gör den här förändringen. Eleverna i varje ny årskurs får de nya 
datorerna och de gamla fasas ut allteftersom de eleverna lämnar skolan. 

Estetisk verksamhet - avtal med Kulturverkstan 
Det finns sedan flera år ett avtal mellan Wasaskolan och Kulturverkstan om sam
verkan kring estetisk verksamhet omfattande 500 tkr per år. Det handlar om med
hjälp i kurser inom elevens val och vid avslutningar mm. Bedömningen är dock att 
detta är ett dyrbart avtal för skolan och att nyttjandegraden inte står i proportion till 
kostnaden. En viss del av den estetiska verksamheten behöver dock finnas kvar, 
men bedöms kunna minskas med 300 tkr till 200 tkr. Avtalet bör därför sägas upp 
för omförhandling. 
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Utbud av inriktningskurser 
Inom utbildningsprogram med få elever bedöms utbudet av inriktningskurser kunna 
minskas med en kostnad motsvarande 200 tkr. 

Totalt sett bör därför den ordinarie budgetramen, efter en övergångsfas, kunna sän
kas med en miljon kr. 

6. Konsekvensanalys 
Här anges bedömda konsekvenser om elevernas bärbara PC-datorer byts ut mot 
Chromebook, om avtalet med Kulturverkstan om samverkan kring estetisk verk
samhet sägs upp för omförhandling och om utbudet av inriktningskurser för pro
gram med få elever minskas. 

MEDBORGARE 
För eleverna innebär inte bytet av elevdatorer till Chromebook stora förändringar. 
För skolarbetet bedöms det inte bli några märkbara förändringar, däremot kommer 
eleverna inte att kunna använda programvaror som förutsätter Windows och Micro
softs Office-paket. Det kommer inte att längre bli möjligt att använda datorerna 
som speldatorer. 

När det gäller avtalet om samverkan med Kulturverkstan inom estetisk verksamhet 
kan det bli mindre möjlighet till estetisk verksamhet inom elevens val. 

Minskning av utbudet av inriktningskurser inom vissa program kan innebära att 
eleverna inte får sitt förstahandsval av kurser. Detta kan eventuellt påverka pro
grammets attraktivitet negativt. 

SAMHÄLLE 
Inga konsekvenser 

EKONOMI 
Minskade kostnader med ca en miljon kr per år. 

MEDARBETARE 
Lärarna får lära sig att använda en annan typ av datorer för eleverna, Chromebook. 
Inga större konsekvenser. 

PROCESS 
Inga märkbara konsekvenser. 

7. Överväganden och slutsats 
På grund av gymnasieskolans stora strategiska betydelse för kommunen och det 
större elevunderlag som flyktingmottagandet innebär bör inte skolans programut
bud minskas. Däremot kan IT-kostnaderna som bedöms vara höga minskas genom 
byte till enklare elevdatorer som hanterar fria programvaror. Den estetiska verk
samhet som bygger på samverkansavtal med Kulturverkstan bedömas kunna mins
kas och därför bör avtalet omförhandlas. Det är också möjligt att inom program 
med få elever minska på valet av inriktningskurser. 
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När och om situationen avseende kommunens flyktingmottagande återgår till att bli 
mer normal kan frågan om ny översyn av kommunens gymnasieutbildning eventu
ellt åter bli aktuell. 

8. Förslag/beslutsalternativ 
Minska budgetramen för gymnasieutbildningen, efter en 3-årig övergångsfas, med 
500 tkr avseende användningen av IT inom skolan, med 300 tkr avseende estetisk 
verksamhet och med 200 tkr avseende utbud av inriktningskurser. Gör en ny över
syn av gymnasieutbildningen inför läsåret 2018/19 samt ge Barn- och utbildnings
nämnden i uppdrag att regelbundet följa upp kostnaden per elev jämfört med kost
naden i riket som helhet 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila J eppsson 
Kommunchef 

Uppdragsansvarig 
Yngve Rehnström 
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Tingsryds 
kommun 

4.10 Undervisningstid för lärare 

1. Förslag till beslut 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att ingen generell ökning av undervisningstiden bör 
göras och beslutar därför att ingen budgetminskning för Barn- och utbildningsnämnden 
ska genomföras med anledning av utredningsuppdraget. 

2. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda och ta ställning till utredning
ens förslag om assisterande lärare alternativt lärarassistenter. 

2. Sammanfattning 
Den här utredningen fokuserar på hur väl vi utnyttjar lärarnas arbetstid och frågan 
om lärarnas undervisningstid (= tid med eleverna) kan ökas. Fokus ligger på grund
skolan eftersom verksamheten inom gymnasieskolan behandlas i en annan utred
ning. 

Förr definierades lärarnas arbetsmängd utifrån den sk undervisningsskyldigheten, 
"usk"-en. Tex omfattade en gymnasieadjunkts tjänst 21st 40-minuters undervis
ningslektioner per vecka, med för- och efterarbete mm. Läraryrket var på den tiden 
mer av ett ensamarbete än vad det är idag. Från år 2000 har den sk "undervisnings
skyldigheten" inte funnits längre utan nu regleras lärarnas arbetstid av en årsarbets
tid och en reglerad arbetstid enligt central överenskommelse om lärarnas arbetstid, 
öla 2000. Lärarnas årsarbetstid, 1767 timmar, skall läggas ut under 194 arbetsdagar. 
Detta innebär under den här tiden ca 45 arbetstimmar per vecka. Av dessa är 35 
timmar reglerad arbetstid då lärarna skall befinna sig på arbetsplatsen. Övriga 10 
timmar är lärarnas sk förtroendearbetstid som de disponerar själva för eget plane
ringsarbete eller för- och efterarbete i anslutning till undervisningen. Förtroendeti
den kan lärarna förlägga till vilken tid och plats de önskar. Inom den reglerade ar
betstiden kan undervisningstiden och tiden med eleverna variera mellan olika lärare 
och även mellan olika skolor beroende på olika förutsättningar. Enligt skollagen be
slutar rektor om skolans inre organisation och det är således rektor som prioriterar 
användningen av skolans resurser och hur mycket olika lärare skall undervisa. 
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Idag undervisar lärarna inom grundskolan ca 19 timmar per vecka. Om undervis
ningstiden per lärare inom grundskolan skulle ökas med en timme per vecka skulle 
detta innebära en total ökning av ca 125 undervisningstimmar per vecka. Detta 
motsvarar ca 6,5 lärartjänst. Det är dock svårt att kunna erhålla den rational
iseringsvinsten inom de mindre skolenheterna. Den möjliga kostnadsminskningen 
baserat på en ökning av undervisningstiden med en timme per lärare och vecka be
döms därför, rent matematiskt, till 1,5-2,0 mkr. Sett till lärarnas arbetssituation 
finns det däremot starka motiv till att inte genomföra den här förändringen. 

Under senare år har det varit mycket fokus på den svenska skolan på grund av en 
dålig måluppfyllelse. Flera förändringar har genomförts avseende pedagogik, be
tygsättning och organisation mm och stora kompetensutvecklingsinsatser har även 
genomförts. Lärarkåren har också framfört att deras arbetsbelastning har ökat på 
grund av ett ökat administrativt arbete. Samtidigt har vi under senare år tagit emot 
många nyanlända flyktingar vilket ställer helt nya krav på våra skolor och lärare. 
Skolorna har bara tillskjutits ökade resurser i begränsad omfattning för arbetet med 
mottagandet av nyanlända elever. Elevpengen från Migrationsverket för asylsö
kande elever har varit ca 2/3 av kommunens egen elevpeng och när eleverna får up
pehållstillstånd har kostnaderna fått hanteras inom ordinarie budget. Ersättningen 
från Migrationsverket har dock höjts från och med januari 2016 och är nu i samma 
storleksordning som kommunens egen elevpeng. Kraven är stora på att dessa elever 
skall tas emot i skolan inom en månad efter ankomst och få undervisning i svenska 
språket samtidigt som de skall få undervisning i sitt eget modersmål och även stu
diehandledning i alla ämnen på sitt modersmål. 

Inom Tingsryds kommun har det också, under senare år, genomförts en kraftig 
strukturförändring inom hela skolverksamheten med en anpassning till ett minskat 
elevantal, se nedan. Sedan år 2008 har den totala budgetramen för Barn- och ut
bildningsförvaltningen minskats med 26 miljoner kr på grund av ett minskat elev
antal (volymsanpassning). Budgetminskningen har motsvarat 50% av kostnaden i 
förhållande till det minskade elevantalet. Bl a har den administrativa resursen mins
kats inom de olika rektorsområdena. 

Om en förändring av undervisningsorganisationen nu måste göras är det viktigt att 
lärarnas tid med eleverna inte minskar samt att lärarnas arbetssituation inte försäm
ras. Detta kan åstadkommas genom att lärarna avlastas andra arbetsuppgifter som 
olika administrativa uppgifter. En möjlig lösning är att inrätta nya typer av lärar
tjänster med lägre krav på formella meriter. 

3. Uppdragsbeskrivning 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att öka undervisningstiden 
för lärare. Uppdraget bör planeras så att politiskt ställningstagande kan göras före 
utgången av 2015. 

Uppdraget redovisas inom ramen för slutrapportens strategiska prioritering nr 4: 
Övriga kostnadsbespararande åtgärder. 
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4. Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Skolchefen har genomfört analys av verksamheten och sammanställt rapporten ba
serat på underlag från skolledargruppen, från personalen på Barn- och utbildnings
förvaltningen samt från personalchefen. 

5. Bakgrund och fakta 

5.1 Allmänt om lärarnas undervisningstid och arbetssituation 
Förr var läraryrket mer ett ensamarbete än vad det är idag och arbetsmängden för 
lärare definierades då av antalet lektioner som läraren skulle genomföra per vecka. 
För en adjunkt inom gymnasieskolan var det tex 21 st 40-minuterslektioner per 
vecka. Detta är borttaget sedan många år och från år 2000 har den sk "undervis
ningssky ldigheten inte funnits längre utan nu regleras lärarnas arbetstid av en årsar
betstid och en reglerad arbetstid enligt central överenskommelse om lärarnas arbets
tid, öla 2000. Lärarnas årsarbetstid, 1767 timmar, skall läggas ut under 194 arbets
dagar. Detta innebär under den här tiden ca 45 arbetstimmar per vecka. Av dessa är 
35 timmar reglerad arbetstid då lärarna skall befinna sig på arbetsplatsen. Övriga 10 
timmar är lärarnas sk förtroendearbetstid som de disponerar själva för eget plane
ringsarbete eller för- och efterarbete i anslutning till undervisningen. Förtroendear
betstiden kan lärarna förlägga till vilken tid och plats de önskar. Inom den regle
rade arbetstiden kan undervisningstiden och tiden med eleverna variera mellan 
olika lärare och även mellan olika skolor beroende på olika förutsättningar. Men i 
det praktiska tänkandet finns fortfarande den gamla undervisningsskyldigheten 
("usken") kvar som ett begrepp. Inom gymnasieskolan räknar man fortfarande på 
många håll med 14 timmars undervisning per vecka, vilket motsvarar 21 st 40-
minuterslektioner. I Tingsryds kommun undervisar lärarna i grundskolan i medeltal 
ca 19 timmar per vecka. Generellt undervisar lärarna fler timmar i de lägre årskur
serna jämfört med högre årskurser. 

I tabellen nedan redovisas genomsnittlig undervisningstid för lärare i grundskola 
och gymnasieskola, antal timmar/vecka, för vissa kommuner inom vår närregion. 

Kommun Antal h/v 
Ljungby Ei usk 
Markaryd 
Karlshamn 
Lessebo 18 
Sölvesborg 
Ronneby l 9 (grundskola) 
Osby 18 ( 1rrundskola) 
Alvesta 19 
Älmhult 18 
Växjö 18 

Som vi ser i tabellen är undervisningstiden för lärarna i stort sett densamma i de 
olika kommunerna. 

Lärarnas administrativa arbetsbörda, med bland annat mycket mer dokumentation 
än tidigare och arbete med olika åtgärdsprogram mm, har ökat markant under se
nare år samtidigt som undervisningstiden och tiden med eleverna inte har minskat. 
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Även antalet elever med särskilda behov och ibland också med olika typer av dia
gnoser har ökat. Läsåret 2008/09 sökte rektorerna extra medel för riktade resurser 
för 26 elever med särskilda behov inom grundskolan. För läsåret 2014/15 söktes det 
motsvarande för 47 elever. Eftersom lärartätheten är oförändrad (8,4 lärare per 100 
elever inom grundskolan) innebär detta att lärarnas totala arbetsmängd har ökat. 

Antalet elever som måste placeras på olika specialskolor har också ökat och dessa 
elever kräver stora resurser, men enligt skollagen skall de få det stöd de är i behov 
av för att klara sin skolgång. Det är också rektor som är ansvarig för att alla elever 
med särskilda behov får det stöd som de behöver. 

Under senare år har det varit mycket fokus på den svenska skolan på grund av en 
dålig måluppfyllelse. Flera förändringar har genomförts avseende pedagogik, be
tygsättning och organisation mm och stora kompetensutvecklingsinsatser har även 
genomförts. Lärarkåren har också framfört att deras arbetsbelastning har ökat på 
grund av ett ökat administrativt arbete. 

Enigt skollagen, 2 kap. § 9 - 10, är det rektor som leder och samordnar det pedago
giska arbetet och beslutar om skolans inre organisation. Inom den budget som finns 
är det således rektor som beslutar om storleken på klasserna, om extra åtgärder för 
elever med särskilda behov och hur mycket olika lärare skall undervisa och hur 
mycket elevtid de kan ha. 

5.2 Strukturförändring på grund av minskat elevunderlag 
Under åren 2000 fram till 2013 minskade antalet elever i grundskolan (F-9) i Tings
ryds kommun från storleksordningen 1900 elever till ca 1100 elever, en mycket 
kraftig minskning av elevunderlaget. Under den här processen har naturligtvis anta
let lärartjänster justerats efterhand och inriktningen har varit att lärartätheten skall 
ligga på 8,4 lärartjänster per 100 elever (åk 1 - 9). 

Under åren 2008 till 2015 fick Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att anpassa 
skolorganisationen till det minskade elevunderlaget och detta kopplades till två 
ekonomiska beting med minskade budgetramar med totalt närmare 26 miljoner kr. 

2008 - 2011: 
2012 -2015: 
Totalt 2008 -2015: 

(8,5 + 3,0+ 1,5 =) 
12,9 miljoner kr 
13,0 miljoner kr 
25,9 miljoner kr 

Budgetminskningen har motsvarat 50% av kostnaden i förhållande till det minskade 
elevantalet. 

Utöver att förändra skolorganisationen, säga upp lokaler och minska på antalet 
lärartjänster minskades även resurserna för skolledning, skoladministration och 
elevhälsa. I sammanställningen nedan redovisas dessa delar som de såg ut i förvalt
ningens budgetplanering för åren 2009, 2010 och 2011. 
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Åtgärder för att minska kostnadsramen för åren 2009, 2010 och 2011 
År År År 

Budgetår belopp i kkr 2009 2010 2011 

Skolledning, administration, SYV 
Rektor högstadiet Ryd, -1,0 300 600 600 
Rektor Ro 3, -1,0 300 600 
Assistent Ryd, -0,5 85 170 170 
Assistent Ro 3, -0,5 85 170 
Assistent, förv + Wasa, -0,5 170 170 
SYV, prao-samordnare -0,3 60 120 120 
SYV, -0,25 50 100 

Summa skolledning mm 445 1495 1930 

Elevhälsan 
Kurator, -0,25 (2009) -0, 7 (2010) 55 308 308 
Skolsköterska, -0,25 (2009), -0,5 (2010) -0,55 
(2011) 55 220 242 
Spec-ped, -0,25 (2009), -0,4 (2011) 55 110 176 
Psykolog, -0, 1 44 44 
Besparing 2009, 0,75 tjänst 330 

Summa elevhälsa 495 682 770 

Vi har i efterhand kunnat konstatera att den neddragning som vi gjorde av både 
administration och elevhälsa har inneburit en mer pressad situation ute på våra sko
lenheter. Visserligen har antalet elever minskat, men samtidigt har det administra
tiva arbetet och arbetet med elever med särskilda behov ökat. Sammantaget med
verkar detta till att både lärarpersonal och personal inom elevhälsa och skoladmi
nistration idag upplever en mer pressad arbetssituation. 

5.3 Tingsryds kommuns kostnader jämfört med andra kommuner 
I de två tabellerna nedan redovisas Skolverkets siffror över våra kostnader i grund
skolan. Siffrorna är i den övre tabellen från 2014 och i den nedre från 2015 och 
bygger i sin tur på uppgifter från år 2013 respektive 2014 (Skolverkets kommun
blad). I båda tabellerna redovisas ett totalt högt kostnadsläge per elev, men låga 
kostnader för undervisningen det vill säga låga lärarkostnader. Vårt problem inom 
grundskolan är således inte höga kostnader för lärare utan att det är andra kostnader 
som är höga. Här kan det handla om lokalkostnader eller kostnader för kost eller 
städning. För att se mer tydligt vad det är som gör att kostnadsbilden här är hög be
hövs ytterligare utredning. Våra skollokaler är ju i de flesta fall äldre byggnader 
och borde därför inte innebära höga kostnader, men sedan bidrar naturligtvis orga
nisationen med ett par små skolor med få elever till högre lokalkostnader. 
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Belopp i tkr Egna Kommun- Samtliga 
Per barn/elev Kommunen gruppen kommuner 
Grundskola totalt 99,3 91,0 92,6 
Undervisning 41,0 47,9 48,4 
Lokaler 22,2 17,0 17,9 

Källa: Skolverket september 2014 (2013 års siffror) 

I den undre tabellen, se nedan, med motsvarande uppgifter från år 2014 redovisas 
lägre lokalkostnader per elev. En förklaring till detta kan vara att det nu, beroende på 
ett ökat flyktingmottagande, finns fler elever på skolan och att kostnaderna per elev 
därigenom sjunker. 

Belopp i tkr Egna Kommun- Samtliga 
Per barn/elev Kommunen gruppen kommuner 
Grundskola totalt 101,2 93,0 95,0 
Undervisning 41,3 49,0 49,8 
Lokaler 19,2 16,3 18,0 

Källa: Skolverket september 2015 (2014 års siffror) 

Sammantaget, vad gäller kostnadsbilden för våra lärare, är att vi har relativt låga 
kostnader för undervisningen i grundskolan. I Tingsryds kommun har vi (år 2014) i 
grundskolan 14,0 elever per lärare (heltidstjänst) mot 11,5 i kommungruppen och 
12,0 i hela riket. 

5.4 Under senare år ett stort mottagande av nyanlända flyktingar 
Vi upplever idag en extraordinär situation där vi i vårt land tar emot väldigt många 
flyktingar från olika internationella krisområden. Detta innebär att många nyan
lända flyktingar även kommer till oss i Tingsryds kommun och att våra skolor får ta 
emot ett sto1i antal nyanlända och ensamkommande elever. 
Till Dackeskolan har det under hösten 2015, 1 september- 15 december, kommit 34 
elever varav 11 är ensamkommande. Där finns nu totalt 36 elever i förberedelse
klasser förutom de nyanlända som har slussats ut i ordinarie klasser. Inom grund
skolan skall de nyanlända eleverna slussas ut i ordinarie klass så snart som möjligt 
och de får inte finnas kvar i förberedelseklasserna mer än maximalt två år. 

Situationen med många nyanlända elever i klasserna ställer helt nya krav på lärarna 
och deras undervisning. Det är inte bara problem med att dessa elever inte kan det 
svenska språket, det är också svårt att i klassen hantera flera olika kulturer. De ny
anlända eleverna är inte en homogen grupp utan representerar flera olika kulturer 
och där elever från olika länder kan ha helt olika förutsättningar och erfarenheter 
med sig. Det är en svår och komplex uppgift att kunna integrera den här gruppen in 
i vårt svenska samhälle. 

5.5 Problem att rekrytera lärare 
Under senare år har bristen på behöriga lärare blivit ett allt stö1Te problem i hela 
landet. För få studenter söker in på lärarutbildningarna och alldeles för få utexami
neras. Läraryrket uppfattas idag inte längre som ett lika attraktivt yrke, färre vill bli 
lärare och många som arbetar som lärare vill byta karriär och söka annat arbete. 
Mer än tre av fyra lärare funderar på att lämna yrket enligt en undersökning som 
Lärarnas Riksförbund har gjo1i och redan idag lämnar var fjärde lärare skolan före 
pensionsåldern. Samtidigt har behörighetskraven på lärare skärpts betydligt med 
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krav på lärarlegitimation för att vara behörig att sätta betyg på elever. Sammantaget 
medför detta att vi ser stora problem framför oss när det gäller kompetensförsörj
ningen på våra skolor. 

Vi har fortfarande en relativt bra situation på skolorna i kommunen när det gäller 
lärarsituationen, men vi upplever redan problem. Ett par lärartjänster har varit ut
lysta under hela hösten utan att vi har fått sökanden. Vi är särskilt oroade över situ
ationen på de mindre skolorna där lärarna inte har samma kollegiala stöd som på de 
större skolorna och där tjänsterna därför inte är lika attraktiva att söka. Där kan vi få 
en mycket besvärlig situation. 

En lösning som kan bli aktuell är att inrätta nya typer av tjänster som assisterande 
lärare eller lärarassistenter. Tidigare har vi haft ett antal elevassistenter på våra sko
lor omkring elever med särskilda behov. För de här tjänsterna har vi inte haft speci
ella kompetenskrav. Men det kan vara en bättre lösning att istället inrätta tjänster 
som assisterande lärare alternativt lärarassistenter där vi sätter krav på formell 
kompetens, men inte att man har en färdig lärarlegitimation. En sådan här lösning 
är naturligtvis inte optimal. Det bästa är naturligtvis att alla våra lärare är fullt behö
riga och har en lärarlegitimation, men om vi inte har möjlighet att rekrytera tillräck
ligt många lärare kan kanske en lösning med assisterande lärare/lärarassistenter 
vara ett alternativ. De legitimerade lärarna får då leda arbetet vad gäller lektions
planering mm och ansvara för betygssättningen av eleverna, medan assisterande lä
rare/lärarassistenter kan vara medhjälpliga i genomförandet av lektionerna och 
kanske även ta över en del av det elevadministrativa arbetet. De kan också ägna 
mer tid åt undervisning eftersom de inte ansvarar för den pedagogiska planeringen 
och bedömningen av eleverna. De legitimerade lärarna skulle då kunna ägna mer 
tid åt det pedagogiska arbetet. Även ekonomiskt skulle detta kunna vara ett bra al
ternativ då lönekostnaderna inte blir lika höga för assisterande lä
rare/lärarassistenter som för de legitimerade lärarna. 

När det gäller arbetssituationen för våra behöriga och legitimerade lärare bör vi 
vara försiktiga när det gäller förändringar som kan innebära en försämring. Det 
vore olyckligt om Tingsryds kommun skulle uppfattas som en mindre attraktiv ar
betsgivare att söka sig till. 

5.6 Ekonomi 
Inom grundskolan har vi ett resursfördelningssystem som innebär att rektor, för 
undervisningsdelen, får en elevpeng per elev. Denna resurs skall täcka behoven för 
det pedagogiska arbetet kring eleverna och det är rektor som prioriterar hur medlen 
skall användas vad gäller klassernas storlek, antalet lärare och hur mycket de skall 
undervisa och om extra åtgärder för elever i behov av särskilt stöd mm. Vad gäller 
fasta kostnader för lokaler och kost mm får rektor täckning i sin budget. 

Sammantaget, vad gäller kostnadsbilden för våra lärare, gäller att vi har relativt 
låga kostnader i grundskolan. Situationen inom gymnasieskolan belyses i en annan 
utredning och inom grundskolan görs bedömningen inom den här utredningen att vi 
skall vara försiktiga med förändringar som innebär en försämring av lärarnas ar
betssituation. Motiven för detta har redovisats ovan. 
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Nya tjänster som assisterande lärare alternativt lärarassistenter 
Som redovisats i ovanstående avsnitt skulle en lösning för att klara rekryterings be
hovet av lärare kunna vara att införa nya typer av tjänster som assisterande lärare 
alternativt lärarassistenter. Det är inte den mest optimala lösningen, men om det 
inte går att rekrytera behöriga och legitimerade lärare fullt ut kan det vara ett alter
nativ. Ekonomiskt skulle detta också kunna innebära mindre lönekostnader, men 
förutsättningarna för en sådan lösning bör utredas ytterligare innan beslut tas. 

6. Konsekvensanalys 
Eftersom utredningen inte resulterar i konkreta förslag till kostnadsminskningar re
dovisas ingen konsekvensanalys. Om det skulle beslutas om en utredning om förut
sättningarna för att inrätta nya tjänster som assisterande lärare alternativt lärarassi
stenter får eventuella konsekvenser av ett sådant beslut redovisas i den utredningen. 

7. Överväganden och slutsats 
Arbetssituationen inom den svenska skolan har under senare år blivit mer an
strängd, vilket har resulterat i en generellt sett sämre måluppfyllelse. Inom Tings
ryds kommun har vi dessutom genomfört förändringar som innebär att det admi
nistrativa stödet inom skolorna har minskat. Samtidigt har det på senare tid blivit 
allt svårare att rekrytera lärare och idag går utvecklingen mot att läraryrket kommer 
att bli ett bristyrke. Vi upplever också en ökning av antalet elever med särskilda be
hov och olika diagnoser och dessutom är vi i en situation med ett stort flyktingmot
tagande. Sammantaget görs därför bedömningen att det nu inte är lämpligt att ge
nomföra förändringar som innebär en ytterligare ökad arbetsbörda för lärargrupper
na. 

8. Förslag/beslutsalternativ 
Genomför en utredning om förutsättningarna för att inrätta nya tjänster som assiste
rande lärare alternativt lärarassistenter. 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Yngve Rehnström 
Skolchef 
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Tingsryds 
kommun Uppdrag Hållbar ekonomi 

Utredning 

4.14 Kostverksamhet - kyld mat på individnivå 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att, i samråd med samhällsbyggnads
nämnden, utreda och ta ställning till möjliga kvalitetshöjningar av matdistribution till 
hemmaboende. 

Sammanfattning 
Utredningen konstaterar att införande av valbara system för distribuerad kyld mat i 
kombination med nuvarande varmmat skulle innebära två parallella system som inte 
skulle innebära någon ekonomisk fördel utan istället bli dyrare. Därför skall inte något 
beslut om detta tas inom hållbar ekonomi. 

Att erbjuda kyld mat till hemmaboende som har bistånd skulle dock kunna innebära 
andra fördelar, tex då maten kan konsumeras när man vill under dagen. Valfriheten i 
vilken mat man vill äta blir också större. Den hemmaboende behöver heller inte besök 
var dag vilket kan vara en fördel då resurser kan läggas på de som är i behov av besök 
för omvårdnad. 

Mat kan inköpas från privat entreprenör. Produktionen rör ett relativt litet antal portion
er vilket innebär att det är olämpligt och oekonomiskt att starta kylmatproduktionen i 
egen regi. 

Det kan finnas andra möjligheter att åstadkomma en kvalitetshöjning av matdistribut
ionen till hemmaboende vilket bör utredas ytterligare. 

U ppdragsbeskrivning 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att införa erbjudande om kyld 
mat på individnivå. Uppdraget bör planeras så att politiskt ställningstagande kan göras i 
samband med beslut om budget 2016. 

Uppdraget redovisas inom ramen för slutrapportens strategiska prioritering nr 4: Öv
riga kostnadsbesparande åtgärder. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Samhällsbyggnadschefen har ansvarat för utredningen. Kostchef, storkökskonsult och 
områdeschef hemtjänsten har deltagit genom bl a en dialog utifrån tankarna i förslaget 
med minskade transporter m.m. Liksom ett besök i Olofströms kommun där kyld mat 
idag och sedan 6 år erbjuds samtliga hemmaboende. 
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Bakgrund och fakta 
För att erbjuda ytterligare en servicenivå samt minska mattransporter så skulle medbor
gare med matdistribution kunna erbjudas alternativet att få kyld mat levererad som de 
efter eget tycke och dygnsrytm kan värma. 

En säker och rimlig modell på denna tjänst är antingen via ett eget kök särskilt för pro
duktion av kylda maträtter eller via ett inköp ifrån en extern part. Eftersom det skall 
finnas valfrihet kring detta och osäkerhet gällande volym så utgår vi här från en modell 
med inköp ifrån en extern part. Den modellen innebär högre andel rörlig kostnad liksom 
sannolikt ett större utbud för brukaren, vilket dock bör vägas mot våra mål i nutritions
arbetet. Egen produktion innebär stora ingångskostnader om ett kök skulle renoveras till 
att utföra kylmatsproduktion, med obruten kylkedja och lång hållbarhet som bl.a. kräver 
kylt packrum och utrustning för att packa med livsmedelsgas 

Det som behövs i fallet med inköp ifrån extern part är en särskild omlastningsplats med 
kylförvaring för upp till sju måltider per brukare som väljer denna. Sju måltider är för 
en hel veckas luncher. Därtill krävs transportskåp med aktiv kyla att köra i leveransfor
don alternativt en kylbil som har en högre ingångskostnad. 

I exemplet Olofström är kyld mat på individnivå inte valbart utan det är modellen för 
måltider till hemmaboende generellt. Där har man ett upphandlat avtal med Sodexo som 
löper 1 + 1 år. Varje vecka finns 14 olika rätter att välja på, alltså i praktiken 2 per dag 
och totalt 170 rätter per år, där även högtider under året uppmärksammas. Beställningen 
sköts i första hand av brukaren eller dess anhörige, alternativt med hjälp av personal 
ifrån hemtjänst eller måltidsservice (soc). Beställningen ligger 14 dagar framåt. Priset 
för kommunen är 38:96 kr för en lunch och 8 kr för en efterrätt. Specialkost kostar mer. 
Brukaren betalar i sin tur 48 kr för lunchen och 4 kr för efterrätten. Sallad ingår inte. 
Ingen leveranskostnad tas ut. Inga andra måltider eller varor kan beställas. Antalet bru
kare av denna tjänst är 120-130 stycken. Tjänsten sköts av 1,68 tjänst vilket inte 
minskades i kostorganisationen i motsvarande grad då man där samtidigt utökade verk
samheten med annat. Måltiderna levereras ifrån Stockholm kundpackade på tisdagar 
och utleveranser sker tisdag till torsdag. På enheten i Olofström finns ett kylrum samt 
man har en kylbil och vagnar till måltiderna här kyls och packas om på vagnar som 
motsvarar varje matdistributionsrunda. Positiva effekter för hemtjänsten är mindre 
stress, mindre tid i bil bl.a. och brukarna har ett brett måltidsutbud med god anpassning 
efter enskilda behov och flexiblare tid för att äta lunch. 

Tingsryds kommuns struktur på måltidsproduktion idag med flertalet kök på äldreboen
den urholkas underlagsmässigt om delar av de hemmaboende väljer de kylda måltider
na. Dvs stordriftsfördelarna blir mindre. 

Fördelen med kyld mat är att brukaren kan värma den på önskad tid. Valmöjligheten är 
också en kvalitetshöjning. 

Ett antal av de hemmaboende kommer att vara i behov av hjälp med värmning m.m. på 
daglig basis som tillsammans med tillsyns-, medicineringsbehov m.m. decimerar en 
eventuell ekonomi i transportminskning. 

Risker finns med att kylkedjan bryts vilket skall ställas mot risken att den varmlevere
rade maten inte äts direkt. 
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Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
För brukaren innebär det en ökad servicegrad i utbud möjligen med sämre nutritions
uppföljning och med ökade risker när brukaren skall hantera kylrnat. Vi ser också en 
risk med att kyld mat kan komma konkurrera med färdigrätter i butik, varvid kontrollen 
över näringsinnehållet skulle minska. 

SAMHÄLLE 
Ingen direkt påverkan 

EKONOMI 
Två systern är inte billigare än ett systern vilket gör det svårt att motivera beslutet inom 
hållbar ekonomi. Eftersom antalet po1iioner i kommunens egna varrnrnatkök minskar 
kommer kostnaden per portion att öka för kvarvarande portioner. 

MEDARBETARE 
Beroende på hur det läggs upp så skapas fler rutiner i och med denna rnåltidslösning 
antingen för köken eller för omsorgens organisation. 

PROCESS 
I förslaget skapas en parallellprocess till den vi har idag med tillagning och leverans av 
varma måltider. 

Överväganden och slutsats 

Överväganden av konsekvenser 
Rimligen är kommunen för liten för att kyld mat till hemmaboende som valmöjlighet 
skall vara hållbart ekonomiskt. Det finns också en betydande osäkerhet avseende intres
set för kylrnat. Tillgång till kyld mat ger dock en valfrihet. 

Slutsats 
Att erbjuda kylrnat och varmmat innebär sannolikt en kostnadsökning, vilket gör det 
svårt att motivera beslutet inom hållbar ekonomi. Däremot kan man se vidare på andra 
alternativa lösningar för att åstadkomma en bättre service och kvalitetshöjning av maten 
för de som är hemmaboende. 

Motivering till slutsats. 
I uppdraget ligger att det skall vara möjligt att välja mellan två systern. Utredningen drar 
slutsatsen att detta blir dyrare än att ha ett systern. Det kan finnas andra sätt att åstad
komma kvalitetshöjning vilket man bör gå vidare med. 

Förslag/beslutsalternativ 
Möjligheten till en kvalitetshöjning av matdistributionen till hemmaboende bör utredas 
ytterligare. Utredningen skall tas fram av socialnämndens och samhällsbyggnadsnämn
dens förvaltningar. Socialnämnden skall vara huvudansvarig för utredningen. 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila J eppsson 
Kommunchef 

Jonas W eidenrnark 
Chef sarnhällsbyggnadsförvaltningen 
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Tingsryds 
kommun Uppdrag Hållbar ekonomi 

Utredning 

4.15 Personalutveckling - Riktlinjer för god etik 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för god etik i Tingsryds kommun enligt proto
kollsbilaga. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Uppdrag till kommunchefen att ta fram och fastställa riktlinjer för personalaktiviteter, 
personalrepresentation m.m. Uppdraget bör planeras så att riktlinjer kan införas från och 
med 1 januari 2016. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 4: Övriga kostnadsbespa
rande åtgärder. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Utredningen och riktlinjerna kring personalrepresenation m.m. har genomförts av per
sonalchef, ekonomichef och kanslichef. Synpunkter har inhämtats från centrala 
chefsgruppen. 

Sedan tidigare har pågått arbete med Riktlinjer för god etik i Tingsryds kommun. Be
dömning har gjorts att riktlinjer för personalrepresenation m.m. bör ingå i samma do
kument. Dessa har därför inarbetats i riktlinjerna för god etik. 

Centrala chefsgruppen har godkänt riktlinjerna för fortsatt politisk hantering. 

Bakgrund och fakta 
Genomgång av verksamheternas personalaktiviteter, personalrepresentation m.m. visar 
att praxis och kultur varierar mellan verksamheterna/förvaltningarna/företagen. Bok
förda kostnader för intern konferensservice, hotell och logi samt personalrepresentation 
uppgick till ca 1,2 mkr år 2013. Huvuddelen av dessa kostnader uppstår i samband med 
kompetensutveckling, intern eller extern. 

Tingsryds kommun har inte haft några riktlinjer för intern och extern representation. 
Förvaltningarna har hanterat representation på olika sätt. I ett par förvaltningar finns en 
överenskommelse om intern representation i att varje arbetsplats själva hanterar 200 kr 
per medarbetare och år. Arbetsplatsen bestämmer gemensamt vilken aktivitet som ska 
göras för det beloppet. Andra förvaltningar hanterar intern representation annorlunda 
och ibland till högre belopp. Intern representation vid möten ser också olika ut på ar-
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betsplatserna och förvaltningarna. På en del arbetsplatser har man haft en mer generös 
representation än på andra. 

Riktlinjer bör upprättas för att dels begränsa kostnaderna och dels likställa praxis och 
kultur mellan de olika verksamheterna i kommunkoncernen. Eftersom arbete med etiska 
riktlinjer redan hade påbörjats, valde vi att lägga till stycken om representation i dessa 
riktlinjer. 

Konsekvensanalys 
Riktlinjerna bedöms bland annat kunna ge följande konsekvenser: 

EKONOMI 
Minskade kostnader för intern representation. 

MEDARBETARE 
Den interna representationen kan minska inom vissa verksamheter där den har varit ge
nerösare än inom andra verksamheter, vilket kan upplevas negativt av medarbetare. 

PROCESS 
Mer likställd praxis och kultur i de olika verksamheterna i kommunkoncernen, vilket på 
sikt gagnar helhetsperspektivet för kommunorganisationen. 

Överväganden och slutsats 
Riktlinjer för representation införlivas i de nya riktlinjerna för god etik i Tingsryds 
kommun, där förhållningssätt för anställda och förtroendevalda behandlas. 

Centrala chefsgruppen har 2015-11-26 godkänt riktlinjerna för fortsatt politisk hante
ring. 

Förslag/beslutsalternativ 
Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för god etik i Tingsryds kommun. 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöks adress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

Helena Clemedtson 
Personalchef 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Allmänt om förhållningssätt för anställda och förtroendevalda 
Anställda och förtroendevalda arbetar på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. 
Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig 
verksamhet. Tingsryds kommuns värdegrund utgör en ledstjärna i vårt dagliga arbete och kan 
sammanfattas i värdeorden respekt, öppenhet, ansvar, trygghet och engagemang. 
Medborgarnas förtroende för kommunen hänger ihop med att anställda och förtroendevalda 
inte låter sig påverkas av saker som skulle uppfattas som förtroendeskadliga. 

Som anställd eller förtroendevald präglar man andras bild av Tingsryd kommun genom sitt 
uppträdande, sitt förhållningssätt och sitt bemötande. Som anställd eller förtroendevald ska 
man ha fokus på och visa respekt för dem som använder kommunens tjänster. Handla alltid på 
ett sätt som går att försvara inför allmänheten och massmedia, och inom den egna 
organisationen. Förtroendevalda och personal företräder inte bara en nämnd eller förvaltning, 
utan är också ambassadörer för hela Tingsryd kommun. Kommunens kontakter med 
allmänheten, massmedia och andra organisationer ska utmärkas av öppenhet, korrekthet, 
serviceanda och respekt. 

Till stöd finns till exempel lagar, förordningar, policys och riktlinjer. Men oavsett vilka 
riktlinjer som finns dokumenterade, krävs i många situationer egna överväganden och 
ställningstaganden. Det som inte är fel i juridisk mening kan ändå vara olämpligt ur 
exempelvis förtroendesynpunkt. Det förutsätts därför att varje anställd och förtroendevald tar 
ansvar för sitt agerande. 

Nämnderna och bolagens styrelser ansvarar för att inom sitt verksamhetsområde se till att 
riktlinjerna är väl kända av förtroendevalda och anställda. Det är därutöver varje anställds 
ansvar att sätta sig in i och följa de lagar och riktlinjer som gäller. Det innebär bland annat att 
den anställde i diskussion med sina chefer och kollegor aktivt ska medverka till att 
tillämpningen av riktlinjerna på arbetsplatsen uppfyller högt ställda etiska krav. 

Läs mer om Tingsryds kommuns värdegrund på kommunens intranät. 

Kommunal egendom 
Utrustning som kommunen som arbetsgivare och organisation tillhandahåller för att den 
enskilde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter/åtaganden ska användas på ett effektivt sätt. 
Utrustning, fordon och lokaler som tillhandahålls anställda och förtroendevalda ska användas 
för sitt ändamål och är inte en förmån. Grundprincipen är att all kommunens egendom är 
avsedd för tjänstebruk och får därför inte användas för privat bruk eller lånas ut till 
utomstående. 

Utgångspunkten är att den egendom som alla kommunmedborgare kan använda kan också 
anställda och förtroendevalda använda på samma villkor. 

3 
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Anledningarna till att det inte är tillåtet att använda kommunens egendom för privat bruk är 
flera, bland annat: 

• Det ingår inte i det kommunala uppdraget att tillhandahålla exempelvis lokaler, 
maskiner och annan utrustning till anställda eller förtroendevalda för privat bruk. 

• Ansvarfrågan - Arbetsgivaren har ansvar för lokaler, fasta anordningar samt maskiner 
och är därigenom skyldig att se till att denna egendom inte orsakar skador och ohälsa. 

• Ansvar vid uppkommen skada- vem ersätter om det uppstår personskador, skador på 
allmän egendom eller på kommunal egendom. 

• Ökat slitage på egendom, vilket i förlängningen kan leda till att en säker arbetsmiljö 
inte kan garanteras. 

• Skatteverkets regler om skattepliktiga förmåner. 
• Det är inte att betrakta som god ekonomisk hushållning av kommunala medel eftersom 

den egendom som används finansieras av skattebetalarna. 

Gåvor 
Gåvor från medborgare, leverantörer m.fl. till enskild anställd eller förtroendevald ska som 
huvudregel inte tas emot. Detta eftersom det kan finnas en beroendeställning som kan leda till 
att opartiskheten kan ifrågasättas. Det kan någon gång hända att en förtroendevald eller 
anställd erbjuds en gåva som egentligen är för dyrbar att acceptera men där sedvanligt 
umgänge förutsätter att den tas emot. Gåvan bör då snarast lämnas till behörig chef för beslut 
om hur kommunen ska ta hand om den. 

Huvudregeln när det gäller beskattning är att alla gåvor som arbetsgivaren lämnar är 
skattepliktiga, i synnerhet om gåvan grundar sig på en arbetsprestation. Andra gåvor än dem 
som skattelagstiftningen accepterar som avdragsgilla kan medföra skatteplikt för den 
anställde. Gåvor får förekomma i form av minnesgåva efter 25 års anställning, minnesgåva 
vid pensionsavgång eller anställningens upphörande samt vid SO-årsdagen för en anställd eller 
förtroendevald. 

Läs mer om vad som gäller i Policy om gåvor och minnesgåvor till kommunens anställda och 
förtroendevalda som finns på kommunens intranät. 

Förmåner 
Till anställning kan, vid sidan om ordinarie lön, kopplas olika förmåner till exempel 
friskvårdsbidrag eller gratis fika. Detta bör dock användas med restriktivitet. Hänsyn ska i 
varje enskilt fall tas till gällande skatteregler. Relationen mellan kommunen och den anställde 
bygger på förtroende. 

Eventuella förmåner ska ha ett naturligt samband med den yrkesmässiga utövningen och får 
inte hanteras på ett sådant sätt att allmänhetens tilltro till kommunen skadas. Att ha tillgång 
till kommunens egendom i tjänsteutövningen ses inte som en anställningsförmån. 

Om en vara eller en tjänst som en anställd får av arbetsgivaren är av stor betydelse för att den 
anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter och om förmånen är av begränsat värde för 
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den anställde ska förmånen av varan eller tjänsten som regel inte tas upp som till beskattning. 
Detta gäller till exempel förmån av fria arbetskläder, vilket uttrycks som kläder som är särskilt 
anpassade för arbetet och inte får användas privat. 

Läs mer om anställningsförmåner under fliken Personal på kommunens intranät. 

Rekrytering 
Arbetsgivarens överväganden i samband med rekrytering av personal ska tillgodose högt 
ställda krav på opartiskhet och professionalitet. Den som ansvarar för en rekrytering ska inte 
själv fatta beslut om anställning av personer till vilka han/hon har ett släktskaps- eller 
vänskapsförhållande med eller är i någon form av beroendeställning till. Detsamma gäller vid 
beslut om lönesättning vid nyanställning. 

Läs mer om rekrytering under fliken Personal på kommunens intranät. 

Representation 
Allmänt 
Med representation avses både extern och intern representation. Begreppet innefattar förutom 
det man traditionellt menar med representation, det vill säga mat och dryck, även gåvor och 
uppvaktningar samt jubileer och invigningar. Förekomst och omfattning av representation, 
såväl extern som intern, ska alltid utgå ifrån måttlighet. Representation förutsätter alltid att det 
finns ett direkt samband med den verksamhet som kommunen bedriver. Kravet gäller både 
platsen för representationen samt den eller de personer mot vilka representationen riktar sig. 

Enligt kommunalskattelagen är måltider i samband med representation inte skattepliktig 
förmån. Vid intern representation gäller detta endast om sammankomsten är tillfällig och inte 
återkommande. 

Alla som representerar kommunen har ett särskilt ansvar och förväntas visa gott omdöme vid 
representation. 

Extern representation 
Representation ska vara till nytta för kommunen i syfte att skapa goda relationer. 
Representationen ska ha samband med den kommunala verksamheten och får aldrig vara ett 
uttryck för personlig gästfrihet. För att utgiften ska godkännas måste det finnas ett omedelbart 
samband mellan representationen och verksamheten. Kommunen ska i normalfallet hålla en 
restriktiv linje vad gäller representation med alkoholservering. Beslut om servering av alkohol 
fattas antingen av kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges ordförande eller av 
kommunchefen. 

I samband med pågående upphandling eller myndighetsutövning får inte representation 
förekomma. 

Intern representation 
Med intern representation avses representation som enbart riktas mot kommunens anställda 
eller förtroendevalda. Den interna representationen kan avse måltider eller liknande i samband 
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med interna kurser och sammanträden, dels olika trivselfrämjande åtgärder. Reglerna för 
intern representation gäller även då lokaler utanför kommunen används. Syftet med reglerna 
är att intern representation ska hanteras på ett likvärdigt sätt i kommunens alla verksamheter. 
Respektive förvaltningschef har ett ansvar att den interna representation ej avviker från övriga 
förvaltningars. 

I nära anslutning till interna utbildningar kan kommunen bjuda personal på förtäring tex fika 
vid kortare utbildningar samt lunch för heldagsutbildningar. Förtäringen ska då ingå som ett 
naturligt led i den pågående aktiviteten. 

Sammanträden, chefsmöten samt personalmöten förutsätts endast undantagsvis medföra intern 
representation. 

Arbetsluncher bekostas av de anställda själva. 

Alkohol vid intern representation bekostas inte av kommunen. Om anställda själva bekostar 
alkohol ska måttlighet råda så kommunens anseende inte skadas. 

Trivselfrärajande gemensamma aktiviteter får förekomma, beslut om omfattning tas av 
centrala chefsgruppen. Omfattningen ska vara likvärdig i kommunen. 

Tjänsteresor 
Tjänsteresor ska vara kopplade till uppdrag inom arbetet. Om tjänsteresa kombineras med 
privat resa, får detta inte medföra ökade kostnader för kommunen. Färdsätt och övernattning 
ska väljas på rimlig kostnadsnivå, så att kommunens anseende inte skadas. Vid val av 
färdmedel ska, om möjligt, även möjligheten till miljövänligt resande beaktas. Anställda och 
förtroendevalda ska inte delta i aktiviteter som kan skada kommunens anseende. 

Skadliga kopplingar och jäv 
Lagreglerna om jäv för anställda och förtroendevalda i kommuner finns i 6 kap. 24-27 §§ 
kommunallagen (1991 :900). De beskriver när anställda och förtroendevalda ska anses ha ett 
sådant intresse i ett ärende att opartiskheten kan ifrågasättas. Den som är jävig får inte delta i 
handläggningen av ärendet och har själv ansvaret att meddela detta. Det kan ibland 
förekomma situationer som är svåra att bedöma ur jävssynpunkt. I sådana fall bör 
förtroendevalda eller anställda avstå från att delta i hanteringen av ärendet. Den som är jävig 
får inte heller närvara vid det sammanträde där ärendet behandlas och/eller beslutas. 

Förtroendevald, som är anställd hos ett företag eller har uppdrag i annan organisation som har 
affärsförbindelser med kommunen, måste agera med gott omdöme. 

Bisyssla 
Bestämmelser kring bisyssla regleras i Allmänna bestämmelser och lagen (1994:260) om 
offentlig anställning. Där framgår bland annat att bisysslan får förbjudas om arbetsgivaren 
anser att den är förtroendeskadlig, dvs. att bisysslan kan rubba förtroendet för den anställdes 
opartiskhet eller skada myndighetens anseende. I samband med nyanställning av tillsvidare
anställda och vid medarbetarsamtal ska eventuella bisysslor antecknas. Arbetstagare är 

6 
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skyldiga att på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter, som behövs för att arbetsgivaren 
ska kunna bedöma arbetstagarens bisysslor. 

Läs mer om bisysslor i kommunens riktlinjer för bisysslor på kommunens intranät. 

Information om riktlinjerna för god etik i Tingsryds kommun 
Varje chef ansvarar för att dokumentet diskuteras regelbundet på arbetsplatsträffar. Vid mötet 
lyfts också frågan om det finns behov av att bryta ner dokumentet ytterligare utifrån de 
förutsättningar som finns på respektive arbetsplats. Detta ska i så fall klargöras i lokala 
anvisningar som antas av centrala chefsgruppen. Respektive förvaltningschef är ytterst 
ansvarig för informationen på den egna förvaltningen. 

Vid introduktion för nyanställda tas dokumentet upp som information. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att ledamöter i nämnder och styrelser informeras. Respektive 
nämndsordförande ansvarar för informationen i egen nämnd. 

Riktlinjerna ska finnas tillgänglig på kommunens intranät. 

7 
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Tingsryds 
kommun 

5.1.2 Energisparåtgärder 

Förslag till beslut 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

Kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att senast i november 2016 
fastställa ett energisparprojekt för kommunens fastigheter i enlighet med inriktningen i 
utredningen. 

Sammanfattning 
En övergripande inventering har gjorts för att kartlägga vilka möjliga åtgärder och till 
vilken uppskattad kostnad, som kan utföras för att minska energikostnaderna på kom
munens verksamhetsfastigheter. Föreslagna åtgärder kommer inte enbart att vara ur 
energisparsynpunkt, utan blir en kombination av underhåll och energibesparande åtgär
der. 

Utifrån inventeringen har förslag till mål för energisparprojekt tagits fram inom ramen 
för avsatta medel för energisparåtgärder i investerings budgeten. 

Uppdrags beskrivning enligt slutrapporten 
Uppdrag till kommunchefen att ta fram förslag till ett samlat energisparprojekt med tyd
liga målsättningar inom ramen för anslagen investeringsbudget. Som ett alternativ till 
egna investeringar kan andra alternativ utvärderas. Uppdraget bör planeras så att poli
tiskt ställningstagande till energisparprojekt kan göras för utgången av 2015. 

I uppdraget för 5 .1 Energisparåtgärder ingick även att fastställa energisparåtgärder som 
en prioriterad investering samt reservera 5 mkr årligen i investeringsbudgeten för ända
målet. Denna del av uppdraget har fullmäktige redan genomfört genom beslut om bud
get 2016. 

Uppdraget redovisas inom ramen för slutrapportens strategiska prioritering nr 5: Tyd
lig prioritering av investeringar/underhåll. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Avdelningen Fastighetsutveckling hos Tingsrydsbostäder har gjort en inventering av 
kommunens verksamhetsfastigheter, och med utgångspunkt från ålder och känd energi
förbrukning på de olika objekten har en förteckning (prioriteringsplan) tagits fram. 
Denna plan bildar beslutsunderlag över vilka projekt som ska verkställas under 2016, 
men kommer också att vara ett planeringsunderlag för ytterligare två år framåt. Om 
några föreslagna åtgärder inte kan genomföras som planerat, flyttas de fram till nästa år 
i planeringen. 

Underlaget har utgjort grund för föreslagna mål för energisparprojektet. 
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Bakgrund och fakta 
Kommunens verksamhetslokaler i form av skolor, förskolor, idrottshallar och äldrebo
enden förbrukar energi till en årskostnad om ca 24 mkr per år. Jämfört med andra kom
muner har Tingsryds kommun en förhållandevis dålig energieffektivitet i de egenägda 
fastigheterna. I Öppna jämförelser för Energi och klimat 2014 rankas kommunen som nr 
219 i riket och tredje sämst i länet. 

En försiktig prognos på energibesparing med 5% skulle innebära minskade kostnader 
med ca 1,2 mkr per år. För att nå energibesparingar krävs investeringar. Dessa har ofta 
fått låg prioritet i konkurrensen om investeringsutrymme och kommunen har inte heller 
bedrivit något samlat energisparprojekt i större omfattning avseende verksamhetsloka
lerna. Energisparinvesteringar har ofta förhållandevis kort pay-off-tid, d v s investering
en kan ofta tjänas in relativt snabbt genom sänkta energikostnader. 

Kommunens fastighetsbestånd består i huvudsak av verksamhetslokaler och har en skif
tande kvalitet avseende funktion och ålder. Underhåll av installationer och tekniska sy
stem har över tid inte prioriterats, bland annat beroende på stora investeringar i nya an
läggningar. Byggnader som uppfattas som "nya" har i flera fall en ålder som överstiger 
20 år eller mer, och har redan eller kommer snart att uppnå den gräns när större reinve
steringar blir nödvändiga. 

Genom att samordna energisparåtgärder med nödvändiga reinvesteringar kommer 
kommunen som fastighetsägare att göra energibesparingar som på sikt leder till mins
kade driftskostnader. Som underlag till denna utredning har tagits fram en sammanställ
ning över vilka fastigheter respektive åtgärder som föreslås. Åtgärderna har komplette
rats med en uppskattad kostnad och en bedömd besparing som baseras på dagens ener
gikostnader. Som komplement till förteckningen finns även ett förslag till tidplanering 
vilken kan förändras beroende på i vilken ordning de föreslagna projekten prioriteras. 

Upplysningsvis är en stor del av kostnaderna att betrakta som investering enligt K3-
reglerna och kommer därmed att aktiveras som tillgångar och skrivas av under ett antal 
år. Avskrivningstiden varierar beroende på "komponentens" livslängd. 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
Ingen påverkan. 

SAMHÄLLE 
Positiv påverkan på klimatet genom minskad energiförbrukning. 

EKONOMI 
Minskade energi- och driftskostnader på de kommunala verksamhetsfastigheterna, vil
ket ger en minskad driftsbudget. 
Varje procent sparad energi ger en minskning av energikostnaderna med ungefär en 
kvarts miljon i förhållande till energiförbrukningen och energikostnaden 2014. 
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MEDARBETARE 
Positivt påverkan genom bland annat en effektivare övervakning och snabbare informat
ion om driftstörningar genom bland annat investering i styr- och övervakningsutrust
ningar med fjärrövervakning. 

PROCESS 
Ingen påverkan. 

Överväganden och slutsats 
I samband med att en priortering görs av vilka objekt som skall genomföras, skall natur
ligtvis ett helhetsgrepp tas över respektive objekt. Byts en styr- och reglerutrustning 
skall också övriga delar av ventilations- eller värmeanläggningen rustas upp, för att på 
så sätt uppnå en komplett uppgraderad anläggning. Det man uppnår genom denna stra
tegi är att succesivt rusta beståndet till varaktiga och effektiva anläggningar. 

Effekterna av förändrade beteenden, ökad medvetenhet och kunskap samt kontinuerlig 
uppföljning och intrimning av system, skall alltid finnas med som en mycket viktig fak
tor i energispararbetet. Utbildning av driftpersonal, men framför allt av den personal 
som använder lokalerna i det dagliga nyttjandet för att förändra slentrianmässiga bete
enden. I det fortsatta projektet med energispararbetet, bör aktiviter och utbildningspla
ner finnas med i uppdragsbeskrivningen så att inte enbart investeringar ingår utan även 
åtgärder som inte kräver några större ekonomiska resurser finns med i energispararbetet. 

Det är samhällsbyggnadsnämnden som fattar beslut om vilka verksamhetsfastigheter 
som skall vara föremål för energibesparande åtgärder. Åtgärderna kommer inte enbart 
att vara av energibesparande karaktär utan är också att betrakta som underhållsåtgärder 
och reinvesteringar. 

Förslag/beslutsalternativ 
Energisparmålet för verksamhetsfastigheterna som ägs av Tingsryds kommun föreslås 
enligt följande; 

Under perioden 2016 till 2020 skall åtgärder genomföras inom den fastställda ramen om 
5 Mkr/år för att nå en besparing om 20 % energi. Jämförelse av energiförbrukning skall 
göras med 2015 års energiförbrukning som basår, och med en fortlöpande årlig uppfölj
ning. Redovisning av den årliga energiförbrukningen skall graddagskorrigeras, så att en 
rättvisande jämförelse med basåret kan göras. 

Fullmäktige föreslås ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att senast i november 
2016 fastställa ett energisparprojekt med mål och inriktning enligt ovan. 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Jonas Weidenmark 
Chef samhällsbyggnadsförv. 

Peråke Janen 
VD Tingsrydsbostäder 
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Tingsryds 
kommun Uppdrag Hållbar ekonomi 

Utredning 

5.2.2 Investeringar inom VA - investerings- och underhållsplan 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

Sammanfattning 
VA har gjort en översyn av framtida underhålls och investeringsbehov och utifrån detta 
underlag gjort en plan för investeringar och underhåll 2016-2022. Samhällsbyggnads
nämnden fastställde planen 2016-02-23. Observera att planen omfattar behov i den be
fintliga verksamheten. Eventuella utbyggnader som blir en följd av en VA plan är inte 
med då denna plan inte är klar. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Uppdrag till kommunchefen att ta fram förslag till en samlad investerings- och under
hållsplan för verksamheten inom ramen för anslagen investerings budget. Uppdraget bör 
planeras så att politiskt ställningstagande till planen kan göras före utgången av 2015. 

I uppdrag 5.2 Investeringar inom VA ingick också att fastställa VA-verksamheten som 
prioriterad verksamhet i investeringsbudgeten samt reservera 10-12 mkr årligen i inve
steringsbudgeten för ändamålet. Denna del av uppdraget har fullmäktige redan genom
fört genom beslut om budget 2016. 

Uppdraget redovisas inom ramen för slutrapportens strategiska prioritering nr 5: Tyd
lig prioritering av investeringar/underhåll. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Genomgången har gjorts av VA-cheftillammans med VA-ingenjör, ekonom och för 
vissa delar konsulter. 

Bakgrund och fakta 
Tingsryds kommun har, till följd av sin geografiska struktur, en relativt omfattande vat
ten- och avloppsverksamhet. Verksamheten har 5 vattenverk och 19 mil vattenlednings
nät samt 6 reningsverk, 56 avloppspumpstationer, 23 mil avloppsledningsnät och 18 mil 
dagvattenledningsnät. VA-verksamheten är en grundläggande samhällsfunktion med 
stor betydelse för kommunen och dess invånare. 

Verksamheten har ett omfattande investerings- och underhållsbehov, både vad gäller 
verk och ledningsnät. Om investeringar och underhåll inte genomförs i takt med beho
vet byggs en skuld upp för framtiden, vilket inte är långsiktigt hållbart. Bristande un
derhåll ökar dessutom riskerna i verksamheten. Det bedömda investerings- och under
hålls behovet för åren 2016-2022 uppgår till drygt 86 mkr, vilket motsvarar ett årligt 
genomsnitt på drygt 12 mkr. I bedömningen ingår inte de behov som kan komma att 
uppstå av oförutsedda händelser såsom lagkrav, statusförändringar osv. 
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Verk 8 100 5 200 6 650 2 500 5 000 9 000 10 000 

Ledningsnät 3 100 3 100 4400 8 000 7 200 3 500 3 000 

Pumpstationer 270 0 0 150 0 0 120 

Tryckstegring och reservoarer 0 2 500 0 0 0 0 0 

Fordon 468 550 900 700 0 400 1 000 

Maskiner 50 650 50 0 0 0 0 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
Medborgaren förväntar sig en säker tillgång till vatten oh att avloppsvatten hanteras på 
ett miljöriktigt sätt. En god grund för detta är ett planerat underhåll. 

SAMHÄLLE 
Att hantera avlopp och vatten på ett riktigt sätt är den absoluta kärnverksamheten i ett 
samhälle. En förutsättning för de allra första bosättningarna fram till idag. När inte detta 
fungerat har också samhällena försvunnit. Planerat underhåll och investeringar är därför 
av största vikt 

EKONOMI 
Ett planerat underhål kan synas dyrt men är i längden det mest ekonomiska sättet att 
hantera problem på ett kostnadseffektivt sätt 

MEDARBETARE 
Medarbetarna kan arbeta mer stressfritt och säkrare om underhållet kan planeras. 

PROCESS 
Att planera underhåll är en del av en effektiv process. 

Överväganden och slutsats 
Görs inte det planerade underhållet riskerar man både högre kostnader och icke säkra 
leveranser både avseende tillgång och kvalitet. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2016-02-23 fastställt investerings- och underhållsplan 
för VA 2016-2022. Kommunstyrelsen föreslås ta emot denna information. 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Jonas Weidenmark 
Chef samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Tingsryds 
kommun Uppdrag Hållbar ekonomi 

Utredning 

5.3 Ökat underhåll av befintliga fastigheter - underhållsplaner 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att senast i november 2016 
fastställa underhållsplan för kommunens fastigheter. 

Sammanfattning 
Fullmäktige har i september 2015, med grund arbetet i uppdraget Hållbar ekonomi, fast
ställt en lokalförsörjningsstrategi, vari det framgår att fastighetsunderhåll är ett priorite
rat område: "Energibesparingsåtgärder ochfastighetsunderhåll är prioriterade 
områden under denna mandatperiod. Fastighetsunderhåll ska planeras 
på en permanent basis till en tillfredställande och långsiktigt hållbar 
nivå." 

Tingsrydsbostäder har på samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag tagit fram en inven
tering av underhållsbehoven på samtliga byggnader inom kommunens fastighetsbestånd 
för skola, omsorg, räddningstjänst samt övrigt. Inventeringen visar på behovet. Nästa 
steg i processen är att kriterier för vilken status vi skall ha på vårt bestånd. Därefter kan 
en regelrätt tidsatt plan upprättas. Just nu är budgeten för fastighetsunderhåll väsentligt 
mycket högre än de senaste årens budgetar. Trots det visar inventeringen på att behovet 
är högre då underhållet varit eftersatt under flera år. Inventeringen har inte tagit hänsyn 
till att vissa fastigheter kan försvinna ur beståndet pga åtgärder inom hållbar ekonomi. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Uppdrag till kommunchefen att upprätta förslag till långsiktiga underhållsplaner för 
kommunens fastigheter. Uppdraget bör planeras så att politiskt ställningstagande till 
underhållsplanen kan göras före utgången av 2015. 

I uppdraget 5.3 Ökat underhåll av befintliga fastigheter ingick också att fastställa under
håll av fastigheter som prioriterad verksamhet i investerings- och driftbudget. Detta 
gjorde fullmäktige samband med beslut budget 2016. I samma beslut har också budgete
rade nivåer för fastighetsunderhåll höjts rejält jämfört med tidigare år. 

Uppdraget redovisas inom ramen för slutrapportens strategiska prioritering nr 2: Tyd
lig prioritering av investeringar/underhåll. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Utredningen avser de fastigheter som ägs av kommunen som främst är avsedda för 
skola och omsorg. Samhällsbyggnadsnämnden har ansvaret för förvaltningen av fastig
heterna, medan Tingsrydsbostäder har driftsuppdraget för desamma. 
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Tingsrydsbostäder har också ansvar för att upprätta underhållsplaner för fastigheterna. 
Underlag för underhållsplaner har tagits fram av Tingsrydsbostäder. Som grund för den 
övergripande planen finns en detaijerad genomgång av samtliga fastigheter. 

Fastigheterna har bedömts utifrån underhållsstatus (US). Statusen definieras av de un
derhållskostnader som behövs utifrån nuvarande status. 

Underhållsstatus 
1 Akut fastighetsunderhåll föreligger 
2 Mindre akut fastighetsunderhåll föreligger 
3 Fastigheten är i relativt bra skick 
4 Fastigheten är i mycket bra skick 
5 Fastigheten är i utmärkt skick (nyskick) 

Underhållskostnad kr/kvrn 
200 
180 
150 
90 
70 

Någon hänsyn till att vissa fastigheter inte är aktuella då de kan beröras av åtgärder 
inom hållbar ekonomi, har inte tagits. 

Bakgrund och fakta 
I beslutet om lokalförsörjningsstrategin 28 september 2015 klargörs: 
o Energibesparingsåtgärder och fastighetsunderhåll är prioriterade områden under 
denna mandatperiod. Fastighetsunderhåll ska planeras på en permanent basis till en 
tillfredställande och långsiktigt hållbar nivå. 

Kommunens fastighetsinnehav omfattar ca 88 000 rn2, vilket innebär ett omfattande 
investeringsbehov för att klara underhållet. Nuvarande nivåer för investerings- och un
derhållsåtgärder för fastigheter bedöms inte motsvara behoven. Om investeringar och 
underhåll inte genomförs i takt med behoven byggs en skuld upp för framtiden, vilket 
inte är långsiktigt hållbart. Fram torn 2015 har budgeterade pengar för fastighetsunder
håll varit ca 50 kr/kvrn med investeringar för underhåll inräknat. From 2016 och plan 
till 2019 är investeringsbudgeten för underhåll 6, 2 miljoner per år. Driftsbudgeten lig
ger på ca 4 miljoner. Det innebär en underhållsbudget from 2016 på totalt ca 120 
kr/kvrn. 

Tingsrydsbostäder har gjort en inventering av underhållsbehov. Respektive fastighet och 
byggnader inom fastigheterna har klassificerats efter underhållstatus. Till detta har lagts 
investeringsbehov som ventilationsbyte, renovering av duschar, tilläggsisolering, belys
ning och liknande. En stor andel är behov av uppgraderade ventilationsanläggningar 
vilket i många fall också är en energisparåtgärd. Observera, dessa behov är underhålls
behov och alltså inga nyinvesteringar. 

Med underhålls behovet som grund faller behovet ut för de olika typerna av fastigheter. 

Fastighetstyp Ytakvm Kostnad kr kr/kvm Investering kkr 
Skolor 35 451 4 734 095 146 32,9 
Förskolor 6 717 1 106 305 165 2,1 
Servicehus 30 756 3 925 308 128 22,6 
Fritidanläggningar 9 238 1314010 142 4,0 
Brandstationer 2 930 456 730 156 0,0 
Övriga fastigheter 5 895 681 070 116 3,0 
SUMMA 87 987 12 217 518 139 64,6 
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Det innebär att det inte ännu finns en tidsatt detaljerad underhållsplan som sträcker sig 
längre än tom 2016. För att göra en mer detaljerad plan för fortsatta år behövs beslut 
inom hållbar ekonomi, strategier för underhåll. Vilken lägsta status vi skall ha på under
hållsbehov, vilken fastighetstyp som skall prioriteras, vilka åtgärder som skall priorite
ras. 

Strategierna tas fram i samarbete mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och Tings
rydsbostäder och för att sedan beslutas av lokalförsörjningsutskottet och centrala 
chefsgruppen. 

Det obligatoriska införandet avs k komponentavskrivningar 2014/2015 kommer att 
innebära att en större del av fastighetsunderhållet kommer att klassificeras som investe
ring och därför ska budgeteras i investerings budgeten istället för driftbudgeten. 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
Under perspektivet finns strategin "Kvalitet på service och tjänster med fokus på kärn
verksamheten". Ett väl planerat underhåll är en absolut grund för att åstadkomma kvali
tet i lokalförsörjningen för skola och omsorg. 

SAMHÄLLE 
Målet attraktiv kommun under perspektivet med strategin, hållbar utveckling, ger kon
sekvensen att fastigheter måste underhållas. 

EKONOMI 
Skall det vara möjligt att följa fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning måste 
underhållsplaner finnas. 

MEDARBETARE 
Underhåll och ett planerat sådant är en förutsättning för en god arbetsmiljö. Både för de 
som nyttjar lokalerna och för de som ansvarar för underhållet. 

PROCESS 
Effektiv upphandling, verksamhetsplanering, planering av driftstopp osv förutsätter un
derhållsplaner och strategier för underhåll. 

Överväganden och slutsats 
Senaste åren har mycket av underhållet varit koncentrerat till att avhjälpa akuta fel. Det 
har gett en lägre underhållskostnad än det egentliga behovet. I vanlig ordning skjuts då 
kostnader på framtiden. Ett bättre sätt att minska underhållsbudgeten är då att minska 
och optimera lokalytorna. 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Jonas Weidenmark 
Chef samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Tingsryds 
kommun 

5.4 Underhåll gator 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

1. Inom ramen för god ekonomisk hushållning ska ett årligt budgetanslag om 3,9 mkr 
för gatuunderhåll eftersträvas i investeringsbudgeten för åren 2017-2023. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att, inom ramen för budgeterade anslag, 
fastställa underhållsplan för kommunens gator senast i november 2016. 

Sammanfattning 
Underhållsbehovet för kommunens gator har fysiskt inventerats 2007 och 2008 i kom
munens tätorter. 2015 har en uppdatering av inventeringen genomförts. Uppdateringen 
är gjord med hjälp av tidigare inventering samt med justering för de åtgärder som gjorts 
under tiden mellan 2007 och 2014. Inventeringen visar på ett ökat behov av akuta åtgär
der från ca 10% till 33%. för att kunna sköta underhållet av gatunätet bedöms investe
ringsbehovet till totalt 3,9 miljoner per år de närmaste sju åren för att komma till rätta 
med det eftersatta och akuta underhållet. Löpande behövs sedan 2 mkr om året för att 
upprätthålla ett fullgott underhåll av kommunens gatunät. Till detta behövs driftsmedel 
om 800 tkr per år för att kunna göra akuta och lokala skadereparationer. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Uppdrag till kommunchefen att upprätta förslag till långsiktiga underhållsplaner för 
kommunens gator. Uppdraget bör planeras så att politiskt ställningstagande till under
hållsplanen kan göras före utgången av 2015. 

I slutrapportens uppdrag 5.4 Ökat underhåll av kommunala gator ingick också att fast
ställa underhåll av gator som prioriterad verksamhet i investerings- och driftbudget. 
Detta har fullmäktige redan gjort i samband med beslut om budget 2016. 

Uppdraget redovisas inom ramen för slutrapportens strategiska prioritering nr 5: Tyd
lig prioritering av investeringar/underhåll. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
2007 och 2008 genomförde konsultfirman Ramhöll en fysisk inventering av gatunätet i 
Tingsryds tätorter. Inventeringen utfördes genom fotografering och inventering av samt
liga gator. En detaljerad undersökning av detta slag ger ett dokumenterat underlag för 
underhållsplanering på såväl objekts- som på gatunätsnivå. Utöver den detaljerade re-
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dovisningen av status och skadebild på enskilda objekt kan man göra en sammanfattad 
bedömning av underhållsbehovet för gatunätet i sin helhet. 

Utredningen från 2007-2008 används som underlag i den här utredningen. För att aktua
lisera materialet har konsultfirman Ramböll 2015 gjort en genom gång och teoretisk 
uppdatering utifrån den fysiska inventeringen. Här har hänsyn tagits till underhållsåt
gärder gjorda under tiden 2008-2014. Ingen hänsyn har tagits till lagningar efter grävar
beten, som utöver de estetiska aspekterna generellt även orsakar lokal försämring av 
vägkonstruktionen. 

Utifrån det uppdaterade underlaget har sedan underlag tagits fram som visar på under
hållsbehovet för det kommunala gatunätet. Behovet redovisas i sin helhet samt uppdelat 
på eftersatt underhåll samt restlevnad. Beräkningar av kostnader för att komma tillrätta 
med underhållsbehov har beräknats med en kostnad om 100 kr per m2 utifrån nu gäl
lande asfaltsavtal. I beräkningarna har hänsyn tagits till regelverk gällande införande av 
komponentavskrivning som gäller för samtliga kommuner. Med hänsyn tagen till den 
vägstruktur som finns i kommunen så har en uppskattning gjorts om en generell av
skrivningstid på 25 år. Detta bör självklart justeras i arbetet med en detaljerad under
hållsplan för att få en exaktare siffra baserat på gatunätsnivå. 

Utifrån det politiska ställningstagande som tas i samband med utredningen bör sedan 
långsiktiga underhållsplaner på objektsnivå tas fram. 

Bakgrund och fakta 
Kommunens egna vägnät består i huvudsak av de kommunala gatorna i tätorterna samt 
järnvägsbankarna, som nu till väsentlig del blivit asfalterade gång- och cykelvägar. 
Sammanlagt finns 85 km gator. Skötseln består i huvudsak av barmarksunderhåll och 
vinterväghållning. Budgeten för asfalteringsunderhåll av de kommunala gator och 
vägarna är budgeterad till ca 800 tkr per år. Då underhållsbehovet av de kommunala 
vägarna är mycket större än tillgängliga medel beslutades förvaltningen 2007 att göra en 
utredning för att få en objektiv bild av underhållsbehovet samt det eftersatta underhål
lets storlek. Ramhöll RST genomförde därför under 2007 och 2008 en skadeinventering 
av det asfalterade kommunala gatunätet. Totalt omfattar inventeringen 79,3 km gator 
och vägar vilket motsvarar 522 233 m2

• 

Resultatet av inventeringen ger totalt sett en bild av gatunätets kondition. Kommunen 
får en bild av var de dåliga och de bra beläggningarna finns. Utifrån inventeringen 
rangordnas gator och delsträckor för att få fram en prioriteringslista för åtgärder. 
Utifrån inventering och skadeparametrar har sedan en teoretisk beräkning av belägg
ningens restlevnadstid för respektive delsträcka tagits fram. Restlevnadstiden utgör här 
ett mått på hur länge asfaltsbeläggningen kan fungera innan det är tid för en ny belägg
ningsåtgärd. Detta förutsätter att akut och lokal skadereparation regelbundet utförs. 
Dessutom viktas värdet mot aktuell trafikbelastning. 

Utifrån inventeringen som gjordes 2007-2008 fanns följande standards: 

- Eftersatt underhåll: Restlevnaden för beläggningen är Oår och gränsen för funktionell 
livslängd är överskriden. 

- Restlevnad 1 år: att akut underhållsbehov föreligger och gränsen för funktionell livs
längd är nådd. 

- Restlevnad 2-4 år: underhållsbehovet är snart akut och gränsen för restlevnad kommer 
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att nås inom tidsintervallet 
- Restlevnad 5-7 år: underhållsbehovet är aktuellt inom intervallet och gränsen för rest 

levnad kommer att nås inom tidsintervallet 
- Restlevnad >7 år: underhållsbehov föreligger inte. 

Fördelning restlevnad m2 

2007 2008 Totalt % 2014 % 

Eftersatt underhåll 21503 29 204 50707 10% 171815 33% 

Restlevnad 1 år 15 769 19 313 35 082 7% 21934 4% 

Restlevnad 2-4 år 42434 33 679 76113 14% 49 090 9% 

Restlevnad 5-7 år 38 706 16 957 55 663 11% 31334 6% 

Restlevnad >7 år 168 302 136 366 304 668 58% 248 060 48% 

286 714 235 519 522 233 100% 522 233 100% 

Sett till resultatet för av utredningen 2014 har det skett en tydlig förskjutning mot ett 
sämre gatunät i kommunen. De beläggningsåtgärder som görs idag räcker inte till för att 
ha en hållbar situation när det gäller underhållet av kommunens gatunät. Om man jäm
för det eftersatta gatuunderhållet 2007-2008 med 2014 så har detta ökat från 9,7% till 
33%, dvs en tredjedel av kommunens asfalterade gatunät är eftersatt. Då är ingen 
hänsyn tagit till beläggnings behovet som kommer inom en snar framtid, där 4,2% un
derhåll är akut och ytterligare 15,4 % underhåll behöver göras inom 7 år. I kvadratmeter 
innebär det ett underhållsbehov motsvarande 274 173 m2 inom de närmaste sju åren, en 
uppskattad kostnad på motsvarande 27 mkr. 

Ett krav på komponentredovisning har införts i det kommunala regelverket. Kommuner 
har många olika typer av materiella anläggningstillgångar som kommer att bli föremål 
för komponentredovisning. Detta gäller bland annat infrastruktur, tekniska anläggningar 
och fastigheter. Komponentredovisning innebär enkelt uttryckt att en tillgång delas in i 
ett antal komponenter som sedan skrivs av var för sig utifrån den enskilda komponen
tens förväntade nyttjandetid. När en komponent ersätts så betraktas detta som en ersätt
ningsinvestering som skrivs av utifrån den aktuella komponentens förväntade nyttjande
tid. Detta ger en mer rättvisande kostnadsredovisning dels för att underhållsutgifter som 
är betydande och har lång nyttjandeperiod aktiveras i balansräkningen och skrivs av, 
dels för att avskrivningarna baseras på respektive komponents nyttjandeperiod istället 
för tillgångens nyttjandeperiod som helhet. Samtidigt blir det bokförda värdet på till
gången blir mer relevant då väsentliga underhållsåtgärder och byten av komponenter 
redovisas som tillgång istället för som kostnad. I förlängningen innebär detta att kom
muner med en komponent-redovisningsmodell kan göra en mer rationell planering av 
underhållsinsatser utifrån ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv. 

Det finns inte någon självklar uppdelning av komponenter utan kommuner måste själva 
göra bedömningar och antaganden utifrån sina förutsättningar. Komponentredovisning 
är inte bara en redovisningsteknisk fråga, utan påverkar även budgetprocessen och de 
framtida resultat som kommunen redovisar. Vid omfattande eftersatt underhåll kommer 
resultaten till en bötjan att förbättras när underhållsåtgärdema genomförs. Detta ef
tersom underhållsåtgärder i allt större utsträckning kommer att redovisas i balansräk
ningen istället för som en kostnad i resultaträkningen. Komponentredovisning leder med 
åren till högre anskaffningsvärden, redovisade värden och årliga avskrivningar. Resulta-
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tet blir alltså inledningsvis mer positivt i flertalet organisationer, men kommer med ti
den att stabiliseras i takt med att avskrivningar från nya investeringar får effekt. 

Idag finns inga riktlinjer för uppdelning av komponenter men Samhällsbyggnadsför
valtningen anser att en indelning måste bygga på vägkroppens uppbyggnad där belägg
ningen är en väsentlig del av konstruktionen. Utifrån belastning och förslitning har SKL 
tagit fram ett förslag på avskrivningsintervall för beläggning gällande för olika typer av 
vägar 

Vägtyp 

Bostadsgata 

Huvudgata 

Industrigata 

GC-led 

Övriga vägar 

Avskrivningsintervall 

25-35 år 
10-15 år 
10-20 år 
15-20 år 
10-25 år 

Med hänsyn tagen till den struktur som finns i kommunens gator (se tabell nedan) räk
nar vi i utredningen med en genomsnittlig avskrivningstid för komponenten beläggning 
med 25 år. 

Fördelning gator m2 Tingsryds kommun 

% 

Huvudgator 

Lokalgata 

Uppsamlingsgata 

Industrigator 

5% 

68% 

16% 

11% 

100% 

För att förlänga avskrivningstiden för en komponent kan man lägga extra resurser för att 
vårda denna under den funktionella livstiden. Dessa löpande insatser för att "förlänga" 
komponentens livslängd kostnadsförs löpande. Detta innebär att akut underhåll och lo
kal skadereparation fortsatt ska finansieras genom driftsmedel. 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
Eftersom kommunen idag inte utför det underhåll som gator och vägar kräver ökar det 
akuta underhållet. Akut underhåll innebär åtgärder av skador som kan innebära en 
olycksrisk eller fara för trafiksäkerheten. 

SAMHÄLLE 
Det är av stor vikt att vi kontinuerligt har ett underhåll som motsvarar en skälig standard 
på kommunens gatunät. Detta för att säkra en del av infrastrukturen men också för att 
bibehålla tillgångarnas värde. Samtidigt måste var generation stå för sina kostnader. 

EKONOMI 
Det behövs initialt större insatser då underhållet är eftersatt. Det innebär också att vi 
betalar idag för det som skulle betalats för tidigare. Man skall också observera att fram
tidens arbete kommer att behandlas som investeringar. Det innebär att nuvarande med
borgare använder pengar som investerats historiskt och pengar som kommer att få inve-
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steras i framtiden. Historiskt betaldes asfalteringar direkt dvs de är betalda, framöver 
kommer investeringarna att avskrivas på framtiden i.o.m. K3. Nuvarande underhålls
medel för gator är 800 tkr per år och bedömt behov är 3,9 mkr under en sjuårsperiod 
följt av ett årligt underhållsbehov om 2 mkr per år. 

MEDARBETARE 

5(5) 

Gator i gott skick och med en fastlagd underhållsplan gör arbetet effektivare för både de 
som planerar underhåll och de som arbetar fysiskt med gatorna i form av tex snöröj
ning. 

PROCESS 
Att arbeta med avhjälpande akut underhåll är betydligt mindre effektivt än att arbeta 
med förebyggande planerat underhåll. Planerat underhåll gör att samordning kan ske när 
det gäller samordning av arbeten från olika aktörer som vars arbete berör gatunätet, t ex 
VA, fiber, el och tele. 

Överväganden 
Om inte underhållsbudgeten för gatunätet ökas innebär det att nuvarande generation 
kommer att lämna över en underhållsskuld till nästa generation. Kostnaden för åtgärder 
kommer också att öka då skadorna på nätet blivit större och relativt sett dyrare att åt
gärda. 

Minskad ambitionsnivå avseende enskilda vägar och privata utfartsvägar skulle frigöra 
resurser för att öka anslagen för gatuunderhåll. 

Förslag/beslutsalternativ 
För att få ett fullgott underhåll av Tingsryds kommuns kommunala gator samt se till att 
varje generation betalar sina kostnader behöver kommunen avsätta 3,9 mkr i investe
ringsmedel per år under sju år. Fortsatt behövs sedan 2 mkr om året för underhållsåtgär
der. För att upprätthålla en god standard på kommunens gatunät förutsätts att det kvar
står driftsmedel för att kunna göra akut och lokal skadereparation. 

Utifrån beslut om investeringsmedel och driftsmedel ges uppdrag till förvaltningen om 
att ta fram en detaljerad underhållsplan som skall redovisas i november 2016. 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila J eppsson 
Kommunchef 

Jonas Weidenmark 
Chef samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Tingsryds 
kommun Uppdrag Hållbar ekonomi 

Utredning 

6.1 Skapa fler bostäder, bostadsförsörjningsstrategi 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Bostadsförsörjningsstrategi för Tingsryds kommun en
ligt protokollsbilaga. 

Sammanfattning 
Uppdraget i hållbar ekonomi "Skapa fler bostäder" innehåller flera uppdrag. För att 
åstadkomma ett långsiktigt och strategiskt arbete behövs en bostadsförsörjningsstrategi 
som grund. Strategins huvudpunkter är att kommunen skall ha en bostadsmarknad i ba
lans. Nybyggnation behöver genomföras och privata initiativ bör främjas och stimule
ras. I ägardirektiv för Tingsrydsbostäder AB har fastslagits mål att sammanlagt minst 
150 bostäder ska tillskapas till år 2020, antingen i kommunal regi och/eller via externa 
aktörer. Bostads byggande och planarbete skall kopplas till områden där det finns efter
frågan och där det finns goda kommunikationsmöjligheter. 

U ppdragsbeskrivning 
Fastställa skapande av fler bostäder som ett prioriterat externt fokuso1måde i kom
mande arbete med budget, hållbar ekonomi och attraktivitet. Detta gjorde fullmäktige i 
samband med beslut om budget 2016. För att tydliggöra mål och strategier för fokusom
rådet har förslag till bostadsförsörjningsstrategi tagits fram. Genom en strategi med tyd
liga mål och strategiska prioriteringar är det möjligt att effektivt planera och verkställa i 
det fortsatta arbetet. 

Uppdraget redovisas inom ramen för slutrapportens strategiska prioritering nr 6: Tyd
liga externa fokusområden. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Översiktsplanen är grunden för startegin. Utifrån detta ännu inte beslutade arbetsmateri
al har samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med utvecklingsavdelningen på 
kommunledningsförvaltningen tagit fram ett förslag på bostadsförsörjningsstrategi. 

Bakgrund och fakta 
Befolkningsökningen i Tingsryds kommun är fortsatt låg men efterfrågan på bostäder är 
stigande och antalet outhyrda lägenheter är i princip obefintligt. Detta innebär att det 
finns en efterfrågan på bostäder och en önskan om att flytta till Tingsryd. 

För att kunna tillgodose bostadsbehovet för samtliga grupper på marknaden behövs en 
bostadsrotation. Nyproducerade lägenheter är ofta inte ett alternativ för många av de 
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grupper som står i behov av bostäder, då kostnaderna är för höga. Vi behöver ta ett stort 
ansvar för att tillgodose behovet för de som har det allra svårast på bostadsmarknaden 
och för att skapa en väl fungerande bostadsmarknad/rotation. 

För vissa av socialtjänstens grupper och de flyktingar som kommit till Tingsryd är be
hovet av bostäder akut. 

Befolkningsutveckling 
En viktig grund för strategin är befolkningsutveckling och de behov som finns i olika 
delar av kommunen. I dagsläget är efterfrågan störst i Tingsryd Väckelsång. Befolk
ningsutvecklingen mellan 2000 och 2014 är följande. 

Förändring 00-14 

Almundsryd -270 -11% 

Linneryd -190 -16% 

Södra Sandsjö -187 -15% 

Tingsås -116 -3% 

Urshult -129 -7% 

Väckelsång -175 -10% 

Älmeboda -219 -20% 

Summa -1286 -10% 

Aktuell bostadskö 
Tingsrydsbostäder redovisade följande lägenhetsstatistik till kommunstyrelsens arbets
utskott 2016-03-21. Statistiken togs ut 2016-03-07 och avser således Tingsrydsbostä
ders lägenhetsinnhav och bostadskö. 

Område Lediga Kö Totalt antal 
lägenheter 

Tingsryd 1 139 505 
Ryd 0 30 176 
Urshult 2 20 128 
Linneryd 0 6 69 
Väckelsång 0 30 80 
Rävemåla 0 2 62 
Älmeboda 1 0 8 
Kona 1 2 57 
Summa områden 5 229 1085 
Övrig kö* 120 
Summa bostadskö 349 

* ej angivit önskat område 

Bostadsbyggandet idag 
I kommunen finns flera fastighetsägare som innehar hyresbostäder och lokaler för ut
hyrning. Några av dessa är också hyresvärdar till kommunens verksamhetslokaler. Do
minerande på hyresbostadssidan är dock de två kommunala bostadsföretagen. Under 
senare år är det framförallt dessa två företag som investerat i nya bostäder eller i fastig
heter med befintliga lokaler. 
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Investering i nya bostäder måste inte genomföras i kommunal regi, utan kan med fördel, 
om förutsättningar finns, göras av privata aktörer. Kommunens roll kan i så fall vara att 
stimulera och ge förutsättningar för andra aktörer att skapa fler bostäder. 

Fler bostäder kan även skapas utan nybyggnationer, tex genom att flytta, förändra eller 
upphöra med kommunala verksamheter, tex äldre- och funktionshindersomsorg och 
kommunal administration, som idag binder upp fastigheter, både kommunägda och för
hyrda, som skulle kunna nyttjas som bostäder. 

Kommunens verktyg för att genomföra kommunens riktlinjer 
Kommunen har ett antal verktyg till sitt förfogande för att driva på och styra inriktning
en av bostadsmarknaden bland annat är kommunens markinnehav tillsammans med stra
tegiska köp och försäljningar av mark ett av de viktigaste verktygen för kommunen. Att 
äga mark som ska exploateras innebär att kommunen har möjlighet att påverka tilldel
ningen och innehållet samt i viss mån prissättningen av mark. Ett markinnehav innebär 
att kommunen kan välja att sälja eller upplåta mark med tomträtt vid exploatering och 
kan genom markanvisningar eller försäljningar aktivt arbeta för att få in fler aktörer för 
att främja den lokala konkurrensen 

I strategin presenteras bostadsförsörjningens inriktning utifrån det som beslutats i Över
siktsplanen. När strategin är antagen påbörjas framtagande av ett bostadsförsörjnings
program som kommer redovisa, utbyggnads- och utvecklingsområden, inventering av 
aktuella nybyggnadsobjekt för perioden 2016-2020. I programmet kommer det totala 
antalet lägenheter att redovisas samt upplåtelseformer. 

För att möjliggöra för en bostadsmarknad i balans krävs en tydlig inriktning på omfat
tande nybyggnation. I ägardirektiv för Tingsrydsbostäder AB har fastslagits mål att 
sammanlagt minst 150 bostäder ska tillskapas till år 2020, antingen i kommunal regi 
och/eller via externa aktörer. 

Varför ett bostadsförsörjningsprogram? 
Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar både 
tillväxten och välfärden i kommunen. Bostadsförsörjningsprogramet är ett viktigt do
kument för kommunens strategiska planering, det skapar möjligheter och förutsättningar 
för utveckling och tillväxt. Programmet skall utgöra ett faktaunderlag och ett ställnings
tagande för den långsiktiga och strategiska inriktningen kring samhällsutvecklingen och 
bostadsplaneringen. Med tydliga riktlinjer för bostadsförsörjningen kan kommunen tyd
liggöra sina ambitioner när det gäller att utveckla villkoren för boende i kommunens 
olika delar. 

Från och med 1 januari, 2001 gäller Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 
(SFS 2000:1383 med tillägg SFS 2002:104). I lagen regleras att varje kommun ska pla
nera bostadsförsörjningen med syfte att skapa förutsättningar för goda bostäder åt 
kommuninvånarna. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige 
under varje mandatperiod. 

Mål och inriktning för bostadsförsörjningen 
Tingsryd saknar idag strategi för utvecklingen av bostäder. Under många år har planar
betet utgått ifrån projektstyrda förfrågningar. I den nya översiktsplanen har ambitionen 
med kommunens översiktliga planering förändrats till att bli mer strategisk, den ska 
beakta och belysa långsiktiga och viktiga planeringsstrategier för kommunens utveckl-
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ing, men även minska graden av händelsestyrd planering. Detta i kombination med 
långsiktiga tendens- och konsekvensanalyser i nyckelfrågor såsom t.ex. bostadsförsörj
ningen, skall skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Under framta
gandet av den nya översiktsplanen, Tingsryd 2016-2030, har ett antal mål preciserats 
utifrån boende och inflyttning. 

• Kommunen skall arbeta för att bostäder och bostadsområden lokaliseras till plat
ser med goda kommunikationsmöjligheter och i samråd verka för att kunna er
bjuda goda livsmiljöer och boenden i olika lägen och prisklasser. 

Målet är en god planberedskap med attraktiva tomter i bra boendemiljöer. Omvand
lingsområden skall presenteras och särskilda boenden skall finnas i planberedskapen. 

Kommunens prioriteringskriterier 
Efter det att strategin antagits skall arbetet med att ta fram förslag till bostadsförsörj
ningsprogrammets projektplan göras, detta sker i flera steg. Först revideras uppgifterna 
om befintliga projekt till aktuell tidplan och omfattning. Därefter sker en översyn av vad 
planen behöver kompletteras med utifrån kommunens riktlinjer, här görs även en priori
tering mellan olika projekt. Prioriteringen görs utifrån riktlinjerna i översiktsplanen, 
utbyggnadsstrategin och lokalförsörjningsprogrammet. 
Ett kriterium från översiktsplanen är att tidigare använd mark ska prioriteras och använ
das framför tidigare oexploaterad mark. Ytterligare prioriteringskrav i översiktsplanen 
är att bostadsområden ska ha blandade hustyper för att tillfredsställa att de fungerar för 
alla åldrar och livsfaser samt att olika typer av specialboenden för socialtjänsten, äldre, 
flyktingar och studenter ska integreras i största möjliga mån. 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
Bostadssituationen är ansträngd i Tingsryd och en bostadförsörjningsstrategi är en bas 
för att driva på tillskapandet av bostäder, både avseende, plats, antal, storlek och typ. 

SAMHÄLLE 
Tillgången av bostäder är ytterst väsentligt för samhällets utveckling. 

EKONOMI 
Strategin är en grund för att göra rätt prioriteringar inom bostadsförsörjningen. Med en 
strategi kan man göra rätt prioriteringar och därmed få en så optimal bostadsbestånd 
som möjligt. 

MEDARBETARE 
Ur medarbetarperspektiv är det alltid bra med strategier för att kunna arbeta långsiktigt 
och med rätt saker. Arbete utan strategier kan ge snabba oberäkneliga omkastningar i 
arbetssituationen med dåligt resultat som följd och därmed också arbetsmiljöproblem. 

PROCESS 
Strategin är en grund och ett första startläge för Tingsryds kommuns bostadsförsörj
ningen. Arbetet fortsätter med att ta fram prioriteringar och budget för bostadsförsörj
ningen. Prioriteringar och budget för planer, strategiska inköp och försäljningar av fas
tigheter, strategiska markförsäljningar och köp. Strategier är en förutsättning för att 
åstadkomma ett effektivt arbete i kommunala processer. 



279

5(5) 

Överväganden och slutsats 
Tingsryds kommun har hittills inte haft någon strategi eller något målinriktat arbete för 
bostadsförsörjning. Strategin ger en långsiktighet åt bostadsförsörjningen. Ur hållbar
hetssynpunkt är strategin viktig. Man bygger bostäder på platser och typer som kan 
täcka behov som finns långt framöver. Strategin utgår från kommunens övergripande 
tankar om hur samhället skall utvecklas, inte enskilda bolags möjliga resurser i form av 
markägande eller ekonomi. 

Förslag/beslutsalternativ 
För att åstadkomma en långsiktighet i Tingsryds kommuns bostadsförsörjning behövs 
en bostadsförsörjningsstrategi som bas. Kommunfullmäktige föreslås att fastställa bo
stadsförsörjningsstrategi enligt bilaga. 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Jonas Weidenmark 
Chef samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bilaga: Bostadsförsörjningsstrategi för Tingsryds kommun 
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Syfte 
Tillgången till bostäder ska stödja kommunens långsiktigt hållbara utveckling utifrån sociala, 
ekonomiska och miljömässiga aspekter. Bostadsförsörjningsstrategin ska bidra till en bostadsmarknad 
i balans. 

Förutsättningar 
Översiktsplanen utgör den planeringsmässiga grunden för kommunens utveckling. I den nya 
översiktsplanen har ambitionen utvecklats till att bli mer strategisk, den ska beakta och belysa 
långsiktiga och viktiga planeringsstrategier för kommunens utveckling, och därigenom minska graden 
av händelsestyrd planering. I kombination med långsiktiga tendens- och konsekvensanalyser i 
nyckelfrågor, som t.ex. bostadsförsörjningen, skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar 
utveckling. Under framtagandet av den nya översiktsplanen, Tingsryd 2016-2030, har ett antal mål 
preciserats utifrån boende. 

Från och med 1 januari, 2001 gäller Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. (SFS 
2000:1383 med tillägg SFS 2002:104). I lagen regleras att varje kommun ska planera 
bostadsförsörjningen med syfte att skapa förutsättningar för goda bostäder åt kommuninvånarna. 
Riktlinjer (strategi) för bostadsförsörjningen ska aktualitetsprövas av kommunfullmäktige varje 
mandatperiod 

En förutsättning för att kunna tillgodose bostadsbehovet för samtliga grupper på marknaden är 
bostadsrotation. Nyproducerade lägenheter är dyra och därför ofta inte ett alternativ för många av de 
grupper som behöver en bostad. Kommunen har ansvar för att tillgodose behovet för de som har det 
svårt på bostadsmarknaden och för att skapa en väl fungerande bostadsrotation- och marknad. 

Kommunövergripande mål 

• Kommunens bostadsmarknad ska vara i balans och erbjuda goda livsmiljöer och boenden i olika 
lägen och prisklasser. 

• 

• 

Strategiska prioriteringar 2016 till 2020 

o Tydlig inriktning på omfattande byggnation med mål att sammanlagt 150 bostäder ska 
tillskapas till år 2020, antingen i kommunal regi och/eller via externa aktörer. 

o Kommunens arbete ska främja privat bostadsbyggande. 

o Skapa incitament och förutsättningar för privata aktörer att utvecklas. 

Kommunen ska ha en god planberedskap med attraktiva tomter i bra boendemiljöer. 
Omvandlingsområden och särskilda boenden skall presenteras i planberedskapen. 

Bostäder och bostadsområden ska lokaliseras till platser med goda kommunikationsmöjligheter. 

Strategiska prioriteringar 2016 till 2020 

o Ett bostadsförsörjningsprogram tas fram med strategin som bas. Programmet ska redovisa 
utbyggnads- och utvecklingsområden, inventera aktuella nybyggnadsobjekt samt redovisa 
totala antalet lägenheter och upplåtelseformer. 
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o Bostadsplaneringen ska aktivt arbeta för att tillskapa nya bostadsområden och utveckla 
befintliga, för att kunna erbjuda ett varierat utbud av bostäder i kommunen. 

o Utbyggnadsstrategins huvudimiktning ska vara att mer omfattande expansionen ska ske där 
det finns störst efterfrågan. 

o Bostadsplaneringen ska fokusera på områden som är belägna i huvudkommunikationsstråk. 
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Tingsryds 
kommun Uppdrag Hållbar ekonomi 

Utredning 

6.1.2 Skapa fler bostäder - försäljning av bostadsfastigheter 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om en inriktning att försäljning av bostadsfastigheter bör 
prövas som en möjlig finansiering eller delfinansiering av nybyggnation av bostäder. 

Sammanfattning 
Utredningen har som målsättning att belysa vilka möjligheter och konsekvenser en för
säljning av ett större bostadsområde får för det enskilda företaget. Uppdraget är att visa 
hur stort marknadsvärdet är på en utvald fastighet i förhållande till bokfört värde respek
tive hur kassaflöden och resultat påverkas vid en försäljning. Samtliga fastigheter i båda 
företagen har värderats med hjälp av en egen avkastningsanalys för att få en bild över 
det sannolika marknadsvärdet i förhållande till bokfört värde. Arbetet har påbörjats med 
att värdera beståndet med hjälp av ett inköpt analysverktyg, och kommer att vara ge
nomfört i början av 2016. 

Fastigheter som ägs av Tingsrydsbostäder AB har inte varit föremål för denna utred
ning, då företaget har ett litet fastighetsbestånd som har förvärvats inom de senaste fyra 
åren. 

Två objekt av lite storlek har som exempel i denna utredningen undersökts i Stiftelsen 
Tingsrydsbostäders bestånd, båda belägna i centralorten. Båda objekten anses vara re
presentativa för snittet i beståndet. I det ena fallet är det Närheten 3, byggår 1992, och 
det andra objektet är Vallen 16 med byggår 1968. 

Båda objekten har studerats utifrån möjligt försäljningsvärde som ställs i relation till 
reavinst, kassaflöde och bokfört värde. Försäljningsvärdet har beräknats med hjälp av 
analysverktyget som godkänts av revisorerna för bedömning av fastighetsportföljen. Det 
som bör observeras i denna utredning är att värderingarna inte till fullo motsvarar ett 
verkligt marknadsvärde, utan baseras på ett antal antaganden vilka varierar över tid och 
till vilka förutsättningar som kommer att gälla vid en faktisk försäljning. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Uppdrag till kommunchefen att utreda möjligheterna till försäljning av fastigheter i de 
kommunala bostadsföretagen för att frigöra kapital och därmed möjliggöra nybyggnat
ioner eller amortering av låneskulden. Uppdraget bör planeras så att politiskt ställnings
tagande kan göras före utgången av 2015. 

Utredningen har koncentrerats till att utreda vilka konsekvenser en försäljning av bo
stadsfastigheter har för bostadsföretaget. Hur påverkas kassaflödet men också resultatet 



285

och vad innebär det för företaget att använda det realiserade kapitalet till investering i 
nyproduktion av bostäder. 

2(4) 

Uppdraget redovisas inom ramen för slutrapportens strategiska prioritering nr 6: Tyd
liga externafokusområden (skapa.fler bostäder) . 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Konsekvensanalys över förändringar av kassaflöden, låneskuld, underhållsbudget, per
sonalresurser och eventuell skatt på realisationsvinster, i förhållande till att investera det 
skattade kapitalet i nya bostadsbyggnader. 

Bakgrund och fakta 
De allmännyttiga bostadsföretagen Stiftelsen Tingsrydsbostäder och Tingsrydsbostäder 
AB, har en gemensam låneskuld som uppgår till 287 mkr. Andelen i aktiebolaget upp
går för närvarande till 39 mkr. 

Möjliga försäljningar som både resulterar i en reavinst för investering eller minskning 
av låneskulden, är små eller inga alls i aktiebolaget. Samtliga objekt i bolaget är relativt 
högt belånade och marknadsvärdet i förhållande till bokfört värde är i stort sett lika. 

Genomlyser man förhållandet i stiftelsen, finns det flera möjliga objekt för försäljning 
som skulle leda till en realisering av kapital. Målsättningen bör i sådana fall vara att 
investera kapitalet i nya bostadsprojekt för att tillföra fler bostäder i kommunen. Utred
ningen ska belysa hur kassaflöde och värde blir, före respektive efter försäljning och hur 
en investering påverkar stiftelsens ekonomi . 

I utredningen har två fastigheter i beståndet valts ut för konsekvensanalys, en som 
byggts 1992 och en med byggår 1968. Valet av dessa två objekt beror på en möjlig jäm
förelse mellan två objekt med olika stora bokförda värden, hyresintäkter, underhållsbe
hov, låneskuld och med olika avkastningsvärden. 

Objektet med byggår 1992 har enligt avkastningsanalysen ett marknadsvärde om ca 20 
Mkr och i stort sett samma bokförda värde. 
Realisering av tillgången (värdet), för att användas som delfinansiering i ett nybygg
nadsprojekt med bibehållet kassaflöde, ger ett tillskott med ca 30 lägenheter. Resultatet 
på sista raden blir marginellt lägre under förutsättning att de nya lägenheterna blir ut
hyrda från första dag. 

Objektet med byggår 1968 har enligt analysen ett marknadsvärde om ca 31 Mkr, som 
bland annat beror på ett större antal lägenheter och ett större kassaflöde. Bokfört värde 
är i det här fallet lägre och innebär en reavinst, vilket innebär en skatt på realisations
vinsten med ca 5 Mkr.Det som framkommer tydligt i detta exempel är att om motsva
rande investering genomförs med 30 lägenheter, blir det för företaget en försämring av 
resultatet på sista raden med 2, 1 Mkr i förhållande till nuvarande resultat. Då har hänsyn 
tagits till driftskostnader, kapitalkostnader och förändrade intäkter. Fortfarande förut
sätts att det inte blir några vakanser i det nya beståndet. 

Erfarenheterna i förvaltningen har visat att det under de första åren är en något högre 
vakans i nyproducerade lägenheter än snittet för hela beståndet. Detta förhållande var 
tydligt vid de två större investeringarna som gjordes i Tingsryd tätort 2005 och 2010. 
Trolig orsak till det kan vara att ett större antal lägenheter kom ut på hyresmarknaden 
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under en kort period. Av försiktighetsskäl ska därför vakansgraden sättas till mellan 10 
och 15 % första året, vilket ger en förlorad intäkt i storleksordningen 2 7 5 till 400 tkr 
under första året för en produktion av 30 lägenheter. 

Med vakansgraden i beaktande, och en begränsad möjlighet att få full täckning för inve
steringen, men också beroende på hyressättningen av lägenheterna, uppstår ett omedel
bart nedskrivningsbehov med ca 15 Mkr. En sådan nedskrivning blir en belastning för 
stiftelsen som det inte finns kapitaltäckning för. 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
Försäljning av fastigheter där kapitalet investeras i nybyggnadsprojekt, innebär ett ökat 
antal bostäder i kommunen. Kommunens medborgare får därmed en ökad valmöjlighet 
avseende boende och boendeformer. 

SAMHÄLLE 
Under förutsättning att det realiserade kapitalet används för investering i nya objekt, 
kommer de kommunala bostadsföretagen att kunna erbjuda fler bostäder för familjer 
eller enskilda som önskar att flytta in till kommunen. Ökad inflyttning ökar skatteun
derlaget, ökar efterfrågan på servicenäringar och handel, samt sannolikt en förändring 
av befolkningsstrukturen ökning av andelen unga och barnfamiljer. 

EKONOMI 
Obetydligt eller inget ökat kassaflöde i företaget men en sämre direktavkastning och en 
ökad risk för nedskrivning av bokfört värde. 

MEDARBETARE 
Om volymen sålda objekt blir lika med volymen nybyggda, påverkas inte antalet med
arbetare i förvaltningen. Används det realiserade kapitalet till att minska låneskulden, 
uppkommer behovet av att anpassa de personella resurserna på grund av en förändrad 
fastighetsportfölj. 

PROCESS 
Ingen påverkan. 

Överväganden och slutsats 
En förändring av driftnettot i negativt avseende har en inverkan på möjligheten att upp
rätthålla en god ekonomisk hushållning. När räntekostnader och energikostnaderna ökar 
i förhållande till en oförändrad intäkt, förändras företagets ekonomi negativt. Möjlighet
erna till att öka intäkterna är begränsade. Hyrorna justeras enligt en förhandlingsklausul 
och beträffande nyproducerade lägenheter sker ingen uppräkning av hyran de första fem 
åren. Slutsatsen blir att det är begränsade möjligheter att minska kostnaderna, som kan 
innebära minskat fastighetsunderhåll och en försämrad service för hyresgästerna. Möj
ligheterna till att öka andra intäkter i stiftelsen anses som små. 

Utredningen bedömer att det är möjligt att sälja bostadsfastigheter för att återinvestera 
det realiserade kapitalet i nya bostäder. Om denna lösning ska prövas, ska det genomfö
ras konsekvensanalyser över hur företagets ekonomi påverkas vid olika simulerade sce
narier. Sådana faktorer kan exempelvis vara kraftiga ränteökningar, energiprisökningar 
och ökad vakansgrad. 
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Utredningen föreslår vidare att eventuella försäljningar ska noggrant analyseras och 
konsekvensbedömas innan besluten fattas av styrelserna i aktiebolaget eller stiftelsen. 
Kommande investeringar i bostäder bör ske genom att företagen succesivt bygger upp 
ett kapital för delfinansiering av nyproduktion. Företagen ska långsiktigt stärka sin soli
ditet för att nå uppsatta mål samtidigt som man ansvarfullt underhåller och sköter sitt 
fastighets bestånd. Riskerna med att investera i alltför snabb takt är stora och svåra att 
överblicka på längre sikt. En liten förändring i bostadsefterfrågan får avgörande konse
kvenser, jämför bostadssituationen i mitten/slutet av 2011 då stiftelsen hade en bety
dande vakans. 

Förslag till beslut 
Se inledningen av utredningen. 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila J eppsson 
Kommunchef 

Peråke Janen 
VD Tingsrydsbostäder 
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Tingsryds 
kommun 

6.1.3 Skapa fler bostäder 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

- bilda projekt/arbete tillsammans med privata aktörer 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta initiativ till och 
driva en arbetsgrupp tillsammans med privata aktörer i syfte att stimulera och ge förut
sättningar för ökat privat bostadsbyggande kommunen. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Uppdrag till kommunchefen att bilda projekt/arbete tillsammans med privata aktörer 
(byggföretag, banker etc) i syfte att stimulera och ge förutsättningar för andra aktörer än 
kommunen att skapa bostäder i kommunen. Uppdraget bör planeras så att projekt kan 
påbörjas senast 1 januari 2016. 

Uppdraget redovisas inom ramen för slutrapportens strategiska prioritering nr 6: Tyd
liga externafokusområden (6.1 Skapa fler bostäder). 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Utredningen har formulerats av kommunchef och ekonomichef utifrån diskussioner med 
bl a samhällsbyggnadschef, chef för utvecklingsavdelningen samt VD för Tingsrydsbo
städer. 

Bakgrund och fakta 
Skapande av bostäder är en strategisk fråga för kommunen och en förutsättning för att 
kunna bibehålla och öka befolkningen i kommunen. För närvarande är det mycket låg 
vakansgrad i de kommunägda företagen Stiftelsen Tingsrydsbostäder och Tingsrydsbo
städer AB. Behov av hyresbostäder redovisas, främst i Tingsryd, Väckelsång, Ryd och 
Urshult (se statistik nedan). Låneskulden för de kommunala bostadsföretagen uppgår till 
knappt 300 mkr, vilket motsvarar drygt en tredjedel av kommunkoncernens totala lå
neskuld. 

Tingsrydsbostäder redovisade följande lägenhetsstatistik till kommunstyrelsens arbets
utskott 2016-03-21. Statistiken togs ut 2016-03-07 och avser således Tingsryds bostä
ders lägenhetsinnehav och bostadskö. 
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Område Lediga Kö Totalt antal 
lägenheter 

Tingsryd 1 139 505 
Ryd 0 30 176 
Urshult 2 20 128 
Linneryd 0 6 69 
Väckelsång 0 30 80 
Rävemåla 0 2 62 
Älmeboda 1 0 8 
Kona 1 2 57 
Summa områden 5 229 1085 
Övrig kö* 120 
Summa bostadskö 349 

* ej angivit önskat område 

Investering i nya bostäder måste inte genomföras i kommunal regi, utan kan med fördel, 
om förutsättningar finns, göras av privata aktörer. Kommunens roll kan i så fall vara att 
stimulera och ge förutsättningar för andra aktörer att skapa fler bostäder i kommunen. 

I slutet av 2015 hölls ett första möte på temat skapa fler bostäder med deltagande av 
både kommun och privata aktörer. 

Att främja skapande av fler bostäder genom att stimulera och ge förutsättningar för pri
vata aktörer att bygga bostäder har tagits upp i följande kommunala styrdokument: 

Agardirektiv för Tingsryds bostäder AB, fastställt av fullmäktige i februari 2016: 

Bolaget ska utifrån kommunens vision och fastställda kommunövergripande mål 
• stimulera bostadsförsörjningen i kommunen genom att verka för att bostäder skapas i 

olika former, i både egen regi och via externa aktörer. Minst 150 bostäder ska till
skapas i kommunen till år 2020. 

Förslag till Bostadsförsöriningsstrategi, hållbar ekonomi utredning 6.1: 

Strategiska prioriteringar 2016 till 2020: 
• Tydlig inriktning på omfattande byggnation med mål att sammanlagt 150 bostäder 

ska tillskapas till år 2020, antingen i kommunal regi och/eller via externa aktörer. 
• Kommunens arbete ska främja privat bostadsbyggande. 
• Skapa incitament och förutsättningar för privata aktörer att utvecklas. 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
Ökat utbud av bostäder. 

SAMHÄLLE 
Ökat eller bibehållet underlag för näringsliv och kommunal service. 
Förbättrade förutsättningar för lokala näringslivet och dess kompetensförsörjning. 
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EKONOMI 
Då kommunkoncernens totala skuldsättning försvårar finansiering av nybyggnation i 
tillräcklig omfattning är privata initiativ sannolikt en förutsättning för att nå målet om 
150 bostäder till år 2020. 

Överväganden och slutsats 
Kommunen bör ta initiativ till och aktivt arbeta för att främja och stimulera nybyggnat
ion av bostäder i privat regi. Detta som ett komplement till kommunala bostadsföreta
gens byggnationer i syfte att möjliggöra uppfyllande av mål att tillskapa 150 bostäder 
till år 2020. 

Genom att bilda projekt/arbetsgrupp tillsammans med privata aktörer ges möjligheter 
till bland annat samordning och kontaktytor mellan berörda parter. Det ger också kom
munen möjlighet att vara lyhörd för vilka förutsättningar som krävs eller förväntas i de 
frågor som rör den kommunala delen i frågan, t ex avseende planer, mark och tomter, 
bygglov etc. 

Arbetet verkställs lämpligen av kommunledningsförvaltningen, då det är en kommunö
vergripande fråga som berör både förvaltningar och bolag. Tingsrydsbostäder AB bör, i 
enlighet med ägardirektiven, vara en aktiv part i arbetet. Även samhällsbyggnadsför
valtningen är en viktig part i detta arbete. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta initiativ 
till och driva en arbetsgrupp tillsammans med privata aktörer i syfte att stimulera och ge 
förutsättningar för ökat privat bostadsbyggande kommunen. 

Arbetsgruppen ska arbeta mot kommunövergripande målet att tillskapa sammanlagt 
minst 150 bostäder i kommunen till år 2020 (sammanlagt för kommunal och privat 
regi). 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila J eppsson 
Kommunchef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Tingsryds 
kommun 

6.1.4 Skapa fler bostäder 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

- inventering verksamhetslokaler som kan bli bostäder 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

Sammanfattning 
Utredningen har som målsättning att visa på vilka alternativa användningar av verksam
hets lokaler som i dag inte används eller som inte kommer att användas för avsedda 
verksamheter. Kommunen äger ett antal äldreboenden och skollokaler med liten eller 
låg nyttjandegrad vilka sannolikt kan förändras till andra verksamheter eller funktioner. 
Så som bostadssituationen är för närvarande, så råder det ett underskott på lägenheter i 
kommunen. Bristen är för närvarande störst i centralorten och i ytterligare tre orter. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Uppdrag till kommunchefen (lokalförsörjningsgruppen) att inventera egenägda och för
hyrda verksarnhetslokaler som skulle kunna nyttjas som bostäder istället. Uppdraget bör 
planeras så att inventeringen är färdigställd senast hösten 2015 . 

Uppdraget redovisas inom ramen för slutrapportens strategiska prioritering nr 6: Tyd
liga externafokusområden (6.1 Skapa.fler bostäder). 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Kartläggning av vilka lokaler som är möjliga att förändra med rimliga ombyggnads
kostnader och med hänsyn till gällande regelverk och eller planbestämmelser. 

Bakgrund och fakta 
Som underlag för kartläggningen finns en genomförd inventering av verksamhetslokaler 
som för närvarande är tomställda. Utöver denna kartläggning kan ytterligare lokaler bli 
tillgängliga för annan verksamhet som resultat av andra utredningar i hållbar ekonomi. 
Vad de samlade lokalresurserna kan användas eller förändras till beror på vilken efter
frågan på lokaler och bostäder som råder vid varje specifikt tillfälle . 

En utredning har påbörjats för hus C Trojaskolan för omvandling till bostäder. Sam
hällsbyggnadsnämnden äger dessutom annexet i Ryd och stationen i Ryd med två 
lägenheter. Bostadsobjekten kan, om förutsättningar finns , bjudas ut till försäljning på 
den öppna marknaden då det inte är nämndens uppdrag att äga och förvalta bostäder. 
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För närvarande finns det lokaler som inte används i: 

Ryd, delar av Trojaskolan omfattande ca 2000 m2 

Konga, delar av Allhuset ca 175 m2 

Rävemåla, delar av skolan ca 340 m2 

Totalt ca 2605 m2 

2(3) 

Projekt som pågår för att skapa fler bostäder finns i Ryd, och är ett avställt bostadshus 
som innehåller 12 lägenheter som kommer att renoveras under 2016. 

Utredningsuppdrag 6.1.5 i Hållbar Ekonomi, kan resultera i att lokaler på Torggatan 10 
och Dackegatan 12 i Tingsryd frigörs för att om möjligt återställas till bostäder. En osä
kerhet finns dock i vilka krav som kommer att ställas beträffande tillgänglighet och 
energisparkrav om byggnaderna ändras till bostäder. 

Projekt som redan genomförts som kan nämnas är Tingsgården i Tingsryd. Socialför
valtningen flyttade till nya äldreboendet Örnen halvårs skiftet 2015, och fastigheten 
överläts till Tingsrydsbostäder som nu hyr ut 30 lägenheter till studentboende i delar av 
den lämnade fastigheten Nestorn. Inom fastigheten planeras också för en utökning av 
förskolan från två till fyra avdelningar. 

Ett annat exempel på projekt som genomförts är flytt av gruppbostad på Ebbalyckevä
gen i Tingsryd till äldreboendets lokaler i Urshult, vilket frigjorde ett antal bostäder i 
Tingsrydsbostäders bestånd. 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
Ökat utbud av bostäder, i övrigt litern påverkan. 

SAMHÄLLE 
Förändring eller konvertering av fastigheter leder till ett nyttjande av resurser och inve
steringar som annars blir outnyttjade. 

EKONOMI 
Realisering av kapital genom försäljning alternativt att innehavet genererar intäkter. 

MEDARBETARE 
Ingen eller liten påverkan. 

PROCESS 
Styrning med hjälp av bostadsförsörjningsplan och detaljplaner av vilka konverteringar 
som är lämpliga att genomföra. 

Överväganden och slutsats 
Kartläggningen av tomma lokaler i fastighetsbeståndet som ägs av kommunen eller de 
kommunala bostadsföretagen, visar att det finns fastigheter som kan användas för ex
empelvis bostäder. Om dessa förändringar och investeringar ska genomföras, måste en 
långsiktig planering av bostadsförsörjningen genomföras. Detta kan bland annat ske 
genom en ordentlig översyn och förändring av detaljplanerna, för att på så sätt uppnå en 
långsiktig planering av kommunens orter. 
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Prioritering av bostäder och prövning av möjligheten att omvandla verksamhetslokaler 
till bostäder har skrivits in lokalförsörjningsstrategin som kommunfullmäktige fast
ställde hösten 2015: 

Strategiska prioriteringar 2015-2018 
o Skapande av fler bostäder är ett prioriterat område. Prövning ska göras om lämp
liga fastigheter alternativt lediga lokaler kan omvandlas till bostäder. 

Förslag till beslut 
Uppdraget att pröva om lämpliga fastigheter alternativt lediga lokaler kan omvandlas till 
bostäder har skrivits in som en strategisk prioritering 2015-2018 i kommunfullmäktiges 
lokalförsörjningsstrategi. Uppdraget är därmed en ständigt pågående uppgift för lokal
försörjningsutskottet. Ett första förslag skall dock vara färdigställt till november 2016. 

En utredning har påbörjats för att ta fram förutsättningar för omvandling av hus C Tro
jaskolan i Ryd till bostäder. Finns förutsättningar för detta skall beslutsunderlag vara 
framtaget till september 2016. 

Kommunstyrelsen föreslås ta emot denna information. 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Peråke Janen 
VD Tingsrydsbostäder 

Jonas Weidenmark 
Samhällsbyggnadschef 
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Tingsryds 
kommun Uppdrag Hållbar ekonomi 

Utredning 

6.1.5 Skapa fler bostäder/ Torggatan 10 och 12 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Tingsrydsbostäder ges i uppdrag att närmare utreda ombyggnad och/eller nybyggnation i 
avsikt att omvandla Torggatan 10 till lägenheter 

2. Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att gå vidare med planering och mer detaljerad 
kostnadsberäkning för konvertering av Torggatan 12 i avsikt att rymma fler verksamheter. Upp
draget omfattar även förslag till och kostnadsbedömning för temporära lokaler under ombygg
nation. 

3. Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda och ta fram en kostnadsbedömning 
och konsekvensanalys för en möjlig tillbyggnad av Torggatan 12, i avsikt att inrymma Individ
och familjeomsorg, IT-avdelning och fler sammanträdesrum och därmed frigöra ytterligare lo
kaler i attraktivt läge för bostadsändamål 

Sammanfattning 
Torggatan 10 kan konverteras till bostäder, alternativt rivas till förmån för nybyggnation. Vilket 
alternativ som kan aktualiseras är beroende av om nuvarande fastighet till rimlig kostnad kan 
byggas om i enlighet med dagens byggnormer. Detaljplanen behöver ändras. Utredningen om
fattar inte någon kostnadsbedömning avseende Torggatan 10. Fastigheten ägs av Tingsrydsbo
städer. 

Torggatan 12 kan konverteras för att skapa ca 85 arbetsplatser i öppet landskap och med god 
tillgång till möteslokaler, grupprum och "tysta rum". 

Genom en tillbyggnad av Torggatan 12 skulle även Individ- och familjeomsorgen samt IT
avdelningen inrymmas, eventuellt tillsammans med ytterligare möteslokaler. Detta skulle fri
göra IFO's nuvarande lokaler för bostadsändamål i ett mycket attraktivt läge. 

En konvertering av Torggatan 12 i syfte att rymma minst 85 arbetsplatser kräver nya arbetssätt. 
vilket bland annat innebär att arbetet kan organiseras mer effektivt, att medarbetarnas gedigna 
kunskap kan användas bättre och att organisationens sårbarhet blir mindre. I den föreslagna 
lösningen ryms, utöver de verksamheter som idag är lokaliserade i Torggatan 10 (ej IT
avdelningen) och 12, även Socialförvaltningsens stab, idag lokaliserad i privatägda lokaler på 
Dackegatan 12. Torggatan 12 ägs av Tingsrydsbostäder och en konvertering till ca 85 arbets
platser i så kallat "öppet landskap" är kostnadsbedömd till ca 18 mkr, exklusive teknik, imed
ning, flytt och temporära lokaler under ombyggnadstiden. 

Slutsats 
Torggatan 10 konverteras till bostäder genom ombyggnad eller nybyggnation. Torggatan 12 
konverteras för att rymma fler verksamheter, eventuell utbyggnad för att frigöra ytterligare fas
tigheter för bostadsändamål utreds vidare. 

1 
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Motivering till slutsats. 
Samtidigt som nya bostäder skapas i Tingsryds centrum innebär konvertering/tillbyggnad av 
Torggatan 12 möjlighet att modernisera och effektivisera vårt arbetssätt och skapa en kommunal 
verksamhet och administration som bättre möter medborgarnas och det moderna samhällets 
krav på tillgänglighet, effektivitet och transparens. 

Uppdrags beskrivning 
I beslutet om Hållbar ekonomi gavs kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheten att konver
tera nuvarande kontorsutrymmen på Torggatan 10 till bostäder samt att införa kontorslandskap 
på Torggatan 12. 

Uppdraget redovisas inom ramen för slutrapportens strategiska prioritering nr 6: Tydliga ex
terna fokusområden. 

Uppdraget 6.1.5 i Hållbar ekonomi är avgränsat till att utreda möjligheten att skapa bostäder i 
Torggatan 10 genom att förvandla Torggatan 12 till öppet landskap och möjliggöra fler arbets
platser där. Utredningen har tagit sig friheten att även diskutera kompletterande möjligheter. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Uppdraget är komplext på flera olika nivåer och innebär konsekvenser för 

• 
• 
• 

Politiken (ekonomiskabeslut) 
Medborgarna (förklara/motivera ekonomiska beslut) 
Medarbetarna vars arbetssituation direkt berörs, både rumsligt och i form av nya arbetspro
cesser som blir konsekvensen av nya rumsliga förutsättningar 

En inventering av antalet arbetsplatser och speciella förutsättningar har genomförts. På grund av 
uppdragets komplexitet beviljade styrgruppen för Hållbar ekonomi i juni 2015 möjligheten att 
inom ramen för befintlig budget anlita en konsult. I övrigt har utredningen tagits fram genom 
kollegiala samtal med berörda verksamheter inom Centrala Chefsgruppen. 

Bakgrund och fakta 
Bristen på bostäder i kommunen är ett allvarligt problem för samhällsutvecklingen. Näringslivet 
oroas för sin kompetensförsörjning, äldre personer vill flytta till lägenhet i tätorterna och möj
ligheten att erbjuda ett långsiktigt boende till nyanlända är begränsat. Det är således ytterst an
geläget att fler bostäder skapas i kommunen. 

Utgångsläget är ambitionen att skapa fler bostäder i Tingsryds centrum. Konsekvenserna av en 
förvandling av Torggatan 12 bör vara medborgarperspektivet, vilket innebär att lokalerna ska 
medverka till att skapa transparens avseende den politiska processen, tydlighet i ansvarsfördel
ningen mellan politik och tjänstemän samt en väl fungerande tillgänglighet till kommunens ser
vice och myndighetsroll. Utöver en diskussion kring det ursprungliga uppdraget, att skapa fler 
bostäder i Tingsryd, förs därför också en diskussion kring konsekvenserna av att samla fler 
verksamheter i samma lokaler. Förändringarna, och i synnerhet de ekonomiska investeringar 
dessa för med sig, måste kunna motiveras för medborgare, politik och personal så att nyttorna 
på lång sikt tydligt balanseras mot behovet av bostäder och vilka konsekvenser en bristande 
bostadsförsörjning medför. 

Ytterligare en fråga som måste utredas vidare är var nuvarande verksamhet ska lokaliseras un
der tiden eventuell om/tillbyggnad genomförs samt kostnadsbedömning av temporär lokali
sering. 

Torggatan 10 
Torggatan 10 utgörs idag av kontorslokaler för kommunens samhällsbyggnadsförvaltning och 
för IT-avdelningen. Fastigheten byggdes ursprungligen för bostadsändamål och fungerar, trots 
många ombyggnationer, nya rumsindelningar och andra anpassningar, inte optimalt för den 



299

3(6) 

verksamhet som bedrivs idag. Fastigheten ägs av Tingsryds bostäder och hyrs av verksamheter
na. Årshyran, inklusive städ, el, avskrivningar och övriga kostnader, uppgår till drygt 1,6 miljo
ner kronor. Lokalerna är opraktiska och verksamheterna trångbodda. 

En ombyggnad av fastigheten till bostäder är av flera olika skäl inte omedelbart enkel att verk
ställa. Området är detaljplanerat för kontorsverksamhet och en konvertering till bostäder kräver 
således att detaljplanen ändras. Dagens byggnormer, bl a avseende ventilation mm, gör det 
också osäkert om kostnaderna för att uppfylla dagens krav är rimliga. Om så inte är fallet kan 
nuvarande fastighet på Torggatan 10 rivas till förmån för nybyggnation, t ex enligt samma mo
dell som Tingsrydsbostäders nya hyresfastighet på Skyttegatan i Tingsryd. 

Då en förutsättning för bostäder i en om- eller nybyggd fastighet är att dagens verksamheter kan 
lokaliseras i annan fastighet, har utredningen fokuserat på att undersöka hur många arbetsplatser 
Torggatan 12 kan inrymma och vilka konsekvenser en konvertering till "öppet kontorslandskap 
får. 

Mot denna bakgrund om fattar inte denna utredning någon kostnadsbedömning för eventuell 
om- eller nybyggnation av Torggatan 10 till bostäder. Som en jämförelse konstateras att ny
byggnationen på Skyttegatan, vilken omfattar 8 lägenheter, har kostat 10-12 miljoner kronor. 

Torggatan 12 
Det bedöms som fördelaktigt och även effektivt om både politik och samtliga förvaltningars 
ledningsgrupper och centrala funktioner finns samlade under ett och samma tak. Det skulle in
nebära många samordnings-, samverkans- och tillgänglighetsfördelar för arbetet och därmed i 
förlängningen även för medborgarna. Det är högst sannolikt att en samlad lokalisering på sikt 
medför en mer enhetlig och effektiv förvaltningsorganisation, såväl ur ett ekonomiskt perspektiv 
som i kommunikationen med medborgarna och mellan verksamheterna. 

Fastigheten ägs av Tingsryds bostäder och hyrs av verksamheterna. Årshyran, inklusive städ, el, 
avskrivningar och övriga kostnader, uppgår till 1,9 miljoner kronor. 

Idag finns omkring 40 arbetsplatser på Torggatan 12. De allra flesta medarbetare har egna rum 
och de flesta rummen är av god storlek. En översiktlig inventering visar att det framtida behovet 
omfattar omkring 85 arbetsplatser, givet att det utöver dagens verksamheter i Torggatan 10 görs 
plats även för socialförvaltningens stab samt några extra arbetsplatser vid tillfälliga behov, t ex 
för praktikanter, revisorer med flera. IT-avdelningen ingår ej i de 85 platserna. Utredningen har 
inte undersökt alternativ lokalisering utanför Torggatan 12. 

Möjlighet- Torggatan 12 
En möjlighet, som på sikt både skulle kunna leda till fler bostäder i attraktivt läge och även 
medföra en mer enhetlig organisation, är att skapa utrymme även för individ- och familjeomsor
gen på Torggatan 12. Detta skulle kräva en utbyggnad men också medföra att IT-avdelningen 
kan lokaliseras i samma fastighet. IFO's nuvarande lokaler ägs av TUFAB och årshyran är ca 1 
miljon kronor. Någon kostnadsbedömning avseende detta alternativ har inte gjorts inom ramen 
för denna utredning. 

Ytterligare ett alternativ för att samla kommunens verksamheter under ett och samma tak vore 
att bygga att helt nytt kommunhus. 

Förslag- Torggatan 12 
En ombyggnad av Torggatan 12 medför relativt omfattande konsekvenser för organisation och 
arbetsprocesser, tekniska lösningar mm. Utredningen har haft möjlighet att anlita en konsult för 
att ta fram en ritning över hur 85 arbetsplatser med god funktionalitet kan inrättas i en öppen 
miljö. Den övergripande principen är att verksamheter som har mycket kontakt med allmänhet
en lokaliseras nära Medborgarkontoret. 
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Utgångspunkten är ett övergripande arbetssätt där gränserna mellan olika förvaltningar över
bryggas till förmån för ett helhetensperspektiv. De olika verksamheterna lokaliseras i kompe
tenskluster istället för avdelnings- eller förvaltningsvis. Detta innebär att varje medarbetare för 
med sig förvaltningsspecifik kunskap till övriga kollegor inom samma kompetensområde och 
tvärtom. Det innebär också en övergripande samsyn på gemensamma rutiner, bedömningar, hur 
man hanterar olika frågor etc, kort sagt ett helhetsperspektiv. Lämpliga områden att organisera i 
kompetenskluster är bland annat ekonomer, nämndsekreterare, registratorer, utredare och admi
nistratörer. Effekten blir att kompetensen totalt sett ökar hos samtliga inom området samtidigt 
som sårbarheten minskar. 

Det finns också verksamhetsområden där en samlokalisering medför andra fördelar. Exempel på 
detta är medarbetare som arbetar med näringslivsfrågor och plan- och miljöfrågor. Båda dessa 
kompetensområden möter kommunens företagare men i delvis olika roller. Genom samlokali
sering skapas enklare samverkan och större förståelse för varandras perspektiv, vilket i sin tur 
torde medföra både en snabbare och tydligare kommunikation med näringsliv och allmänhet. 

Genom att lokalisera politik, KSO och kommunchef, förvaltningschefer och kansli i närheten 
varandra och av Medborgarkontoret, underlättas helhetsperspektivet på kommunens verksam
hetsområden. Det har också ett symbolvärde att kommunens politiker och ledande tjänstemän 
lokaliseras nära medborgarna. 

Ny lokalisering i enlighet med diskussionen ovan medför med nödvändighet ett nytt sätt att 
arbeta, både i det dagliga administrativa arbetet med relativt fasta rutiner och inom mer process
orienterade områden. Det kommer att ställa krav på chefer och medarbetarena och vi kommer 
alla att tvingas förändra våra dagliga rutiner och de verktyg vi använder. Vi kommer även att 
behöva vänja oss vid andra uppförandekoder när vi arbetar i en öppen miljö. 

Nackdelar 
Ombyggnationen är en investering som kan uppfattas som onödig och negativ, både internt 
inom organisationen och av allmänheten 
Det kan upplevas svårt, onödigt och besvärligt att ändra rutiner och arbetssätt 
En öppen arbetsmiljö kan upplevas som störande av enskilda medarbetare 

Fördelar 
Ökad tillgänglighet för medborgarna 
Utvecklat helhetsperspektiv 
Snabbare informationsvägar 
Effektivare arbetssätt 
Mindre sårbarhet 
På sikt lägre kostnader 

Ärendets beredning 
Ärendet bereds av Kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning i samverkan med 
Tingsrydsbostäder, personalavdelning, och samhällsbyggnadsförvaltning. 

Kostnadsbedömning 
En ombyggnad av Torggatan 12 i enlighet med framtagen ritning är kostnadsberäknad till strax 
under 18 miljoner kronor, exklusive inredning, IT och övrig teknik. Kostnadsbedömningen om
fattar inte kostnader för temporärar lokaler under ombyggnadstiden. 

Konsekvensanalys 
Beskrivning och analys av konsekvenser med koppling till verksamhetsmålen. Görs utifrån våra 
fem perspektiv: 
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MEDBORGARE 
Konvertering av Torggatan 12 innebär förändrade arbetssätt vilka i förlängningen har en positiv 
effekt för medborgaran i form av bland annat ökad tillgänglighet och snabbare beslut. 

SAMHÄLLE 
En god bostadsförsörjning är avgörande för samhällsutvecklingen. Förslagen möjliggör nya 
bostäder centralt i Tingsryd. 

EKONOMI 
Såväl om- eller nybyggnation av Torggatan 10 och en konvertering av Torggatan 12 är investe
ringar som på sikt bidrar till en mer hållbar ekonomi. 

MEDARBETARE 
Förslagen har stor inverkan för berörda medarbetare. 

PROCESS 
Förslagen har stor inverkan på dagens arbetsprocesser. 

Överväganden och slutsats 
Utredningen visar att en ombyggnad av Torggatan 12 skapar möjligheter för nya bostäder, om
eller nybyggnation, av/på fastigheten Torggatan 10. Vid ombyggnation bedöms ca 13-15 lägen
heter kunna tillsakapas. Därtill frigörs Dackegatan 12, där Socialförvaltningens stab har sin 
verksamhet, för bostadsändamål. Fastigheten är dock i privat ägo varför kommunen inte kan 
påverka framtida användning. 

Om Torggatan 12 byggs ut kan även individ och familjeomsorgen samt IT-avdelningen inrym
mas på Torggatan 12, vilket skulle kunna frigöra ytterligare lokaler för möjlig konvertering till 
bostäder. 

Fördelarna och nyttan för såväl samhällsutvecklingen, medborgarna och den kommunala orga
nisationen bedöms väsentligt överstiga de investeringar som krävs. 

Slutsats 
Torggatan 12 konverteras för att rymma fler verksamheter, eventuell utbyggnad för att frigöra 
ytterligare fastigheter för bostadsändamål utreds vidare. Torggatan 10 konverteras till bostäder 
genom ombyggnad eller nybyggnation. 

Motivering till slutsats. 
Samtidigt som nya bostäder skapas i Tingsryds centrum innebär konvertering/tillbyggnad av 
Torggatan 12 möjlighet att modernisera och effektivisera vårt arbetssätt och skapa en kommunal 
verksamhet och administration som bättre möter medborgarnas och det moderna samhällets 
krav på tillgänglighet, effektivitet och transparens. 

Förslag/beslutsalternativ 
Utredningen diskuterar olika möjligheter kopplade till uppdraget. För att ge en mer detaljerad 
bild av kostnader och konsekvenser krävs resurser som inte varit tillgängliga under 2015. Ut
redningen föreslår där för att 
1. Tingsrydsbostäder ges i uppdrag att närmare utreda ombyggnad och/eller nybyggnation i 

avsikt att omvandla Torggatan 10 till lägenheter 
2. Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att gå vidare med planering och mer detaije

rad kostnadsberäkning för konvertering av Torggatan 12 i avsikt att rymma fler verksam
heter. Uppdraget omfattar även förslag till och kostnadsbedömning för temporära lokaler 
under ombyggnation 

3. Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda och ta fram en kostnads bedömning 
och konsekvensanalys för en möjlig tillbyggnad av Torggatan 12, i avsikt att inrymma Indi-
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vid- och familjeomsorg, IT-avdelning och fler sammanträdesrum och därmed frigöra ytter
ligare lokaler i attraktivt läge för bostadsändamål 

Under förutsättning att föreslagna imiktningsbeslut fattas tidigt 2016 kan Torggatan 12 vara 
ombyggd för inflyttning i slutet av 2018. 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Eva Palmer 
Chef utvecklingsavdelningen 
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Tingsryds 
kommun Uppdrag Hållbar ekonomi 

Utredning 

6.1.6 Skapa fler bostäder - byggklara tomter 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen om fastställd handlingsplan. 

Sammanfattning 
Tingsryds kommun har gott om tillgängliga tomter, i dagsläget finns sammanlagt 75 
tomter avstyckade. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fastställt en handlingsplan för 
iordningsställande och marknadsföring dessa tomter (se bilaga). Det finns färdig plan
lagd mark för bostäder så möjligheten att skapa nya tomter snabbt är god på sina ställen. 
Kommunen saknar dock färdiga tomter med stor attraktionskraft, exempelvis sjönära. 
Sådana tomter är också de som skulle kunna säljas för ett högre tomtpris. Det finns inga 
färdiga detaljplaner i områden som skulle vara särskilt attraktiva för nybyggnation. 

Uppdrags beskrivning 
Uppdrag till kommunchefen att ta fram fler byggklara tomter. Uppdraget bör planeras så 
att fler tomter finns tillgängliga senast år 2017. 

Kommunfullmäktige fastställde i samband med beslut om budget 2016 skapande av fler 
bostäder som ett prioriterat externt fokusområde i kommande arbete med budget, hållbar 
ekonomi och attraktivitet. 

Uppdraget redovisas inom ramen för slutrapportens strategiska prioritering nr 6: Tyd
liga externa fokusområden. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Ärendet har handlagts av mark- och exploateringsingenjör Anna Hansen. Utredningen 
slutfördes under januari 2016. Samtliga lediga tomter i kommunen har inventerats och 
besökts på plats. Möjliga praktiska åtgärder på tomterna har diskuterats med kommu
nens parkavdelning. 

Bakgrund och fakta 
Skapande av fler bostäder är en strategisk fråga för kommunen och en förutsättning för 
att bibehålla och öka befolkningen i kommunen. Nybyggnation av både villor och hy
resfastigheter kräver tillgång till byggklara tomter och mark. Byggandet av nya bostäder 
behöver inte genomföras i kommunal regi , utan kan med fördel om förutsättningar 
finns, göras av privata aktörer. Kommunens roll kan bland annat vara att ge förutsätt-
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ningar för andra aktörer att skapa fler bostäder såsom detaljplaneläggning av mark för 
bostäder. 

I den kommande översiktsplanen pekas inte några nya särskilda områden ut för planläg
gande av bostäder. I första hand är det de redan planlagda områdena för bostäder som 
bör utvecklas. Här saknas avstyckade tomter men möjligheterna till framtida tomter ses 
som stora. Det är inte nödvändigt för kommunen att tillhandahålla färdigavstyckade 
tomter utan det kan vara lika attraktivt för en framtida byggare att det finns mark och att 
de själva står för kontakten med Lantmäteriet och avstyckar i egen regi. Planfrågan 
måste dock vara löst innan mark säljs för byggande av bostäder. 

I kommunen finns i dagsläget sammanlagt 75 tomter avstyckade. Möjligheten till fler 
tomter inom detaljplan är god på flera ställen. 

Tingsryd: 11 färdigavstyckade tomter fördelade enligt följande: Korpastigen (1 tomt), 
Åsstigen (1 tomt), Torparvägen (1 tomt), Ardennervägen (4 tomter) samt Spånvägen (4 
tomter). På Spånvägen tillåter detaljplanen att ytterligare två tomter avstyckas. En av 
tomterna på Spånvägen är reserverad. De två norra tomterna på Ardennervägen är re
serverade. Reservationerna gäller till halvårsskiftet 2016. I Ebbalycke väster om Gårds
vägen och norr om Ebbalyckevägen finns möjlighet enligt detaljplan av att avstycka för 
bostadsändamål. Under de senaste två åren har intresset för att köpa tomt av kommunen 
varit störst i Ebbalyckeområdet. Befintliga tomter bör marknadsföras och lämnas till
mäklare för försäljning då området är attraktivt. Möjlighet till försäljning ses som god. I 
Korpalycke by finns möjlighet till någon/några tomter. Generellt i Tingsryd verkar det 
största intresset vara tomter i nära anslutning till grönområden men ändå nära till ser
vice. 

Ryd: 3 tomter på Mistelvägen. Tomterna är en förtätning av bostadsområden. I norra 
delen av Mistelvägen finns planlagd mark för bostäder så ytterligare tomtmark kan lätt 
friläggas. Dock är det inget färdigt avstyckat ännu. Intresset för nybyggnation av villor i 
Ryd är inte stort. 

Fridafors: 10 stycken tomter inom befintlig bebyggelse samt ytterligare 18 avstyckade 
tomter på Flisvägen. Intresset för tomter i Fridafors är svalt och ingen större ansträng
ning bör läggas på försäljning av tomter här. 

Linneryd: Här finns 4 klara avstyckade tomter inne i befintlig bebyggelse. I södra Lin
neryd på Lundens väg finns möjlighet att avstycka 4 tomter enligt plan. Vägen har fått 
gatubelysning. Dessa tomter bör rensas upp från sly och läggas ut till försäljning. Ett 
siktstråk ner till Linnerydssjön bör röjas fram. Tomterna bör även få skyltar som talar 
om att de är till salu. På angränsande Holms väg finns ytterligare 10 möjliga tomter. 
Detaljplanen tillåter att området byggs ut med totalt ytterligare 16 tomter som inte är 
avstyckade ännu. 

Konga: 8 lediga tomter som är avstyckade. Samtliga är förtätning i befintliga bostads
områden. 

Dångebo: På Utsiktsgatan finns 3 avstyckade tomter. Här finns också ett område på ca 
4 ha planlagt för bostäder. Prospekt om dessa tomter finns framtaget i samarbete med 
Vectura. Materialet skulle lätt kunna återanvändas med en uppfräschning. 
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Väckelsång: 13 avstyckade tomter i den sydvästra delen av samhället och inom bebyg
gelse. 20-30 nya möjliga tomter ryms inom färdig detaljplan med ändamål bostäder. 
Orten ligger inom bra pendlingsavstånd till både Växjö och Tingsryd. Avstyckade tom
ter bör lämnas till mäklare för annonsering. 

Urshult: 2 tomter, en på Dalvägen samt en på Skolvägen. Båda avstyckade. 

Rävemåla: 3 tomter på Ekvägen. 2015 såldes en tomt på Ekvägen för nybyggnation. 
Samhällsföreningen i Rävemåla är aktiv och driver på för en attraktiv bygd. Det plane
ras för upprustning av gångvägar och grönområde. Kommunen bör marknadsföra dessa 
tomter och lämna till mäklare och dra nytta av drivet i byn. 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
Det ökar kommunens attraktivitet att det finns möjlighet att välja bland tomter för att 
finna det alternativ som är bäst för just den familjen. Likaså att det finns planlagd mark 
på ett flertal områden som är klar för att bebyggas. Vid val av bostad är en tilltalande 
grön miijö en viktig faktor för många. Tingsryds kommun har flertalet tomter i nära 
anslutning till grönområden. 

SAMHÄLLE 
Fler invånare. Möjlighet till att utöka befolkningen med attraktiva byggklara tomter. 

EKONOMI 
Nya byggnationer ger även möjlighet till arbetstillfällen till lokala entreprenörer. Ge
nom försäljning av tomter ges en inkomst till kommunen. Taxorna bör i ett nästa skede 
ses över då de varit oförändrade under lång tid. 

MEDARBETARE 
Ingen eller liten påverkan. Samarbete mellan parkavdelning och exploateringsavdel
ningen för att rensa och städa upp på en del av de befintliga tomterna. 

PROCESS 
Rensa och städa upp de tomter som i ett första skede är aktuella för att lämna till mäk
lare och försäljning. Kommunens hemsida bör uppdateras med aktuell information om 
tomterna och kompletteras med nytagna kort. Tomterna skulle kunna marknadsföras 
genom olika prospekt. I eftertraktade områden främst Ebbalycke skulle kommunen 
kunna ansöka om avstyckning hos Lantmäteriet för att ha fler färdiga tomter. Handlägg
ningstiden hos Lantmäteriet för avstyckning av tomter är ca ett halvår. Alternativ till 
avstyckning i egen regi är att avstyckningsmöjligheten ligger hos framtida köpare. På 
det sättet ligger inte kommunen ute med några pengar som inte är garanterade att 
komma tillbaka inom en viss tid. 

Överväganden och slutsats 
För att nå ut till så många som möjligt måste informationen vara rätt, tydlig och klar. 
Kommunens externa hemsida är dit som många kommuninvånare vänder sig till i ett 
första skede för att söka information. Hemsidan måste uppdateras med korrekt informat
ion om vilka lediga tomter som finns och vilka som är reserverade. Tomterna bör mark
nadsföras på sidan med nytagna bilder och information om tomtstorlek. Detta gäller 
även de färdigt planlagda områdena för bostäder. En tydlig karta som pekar ut områdena 
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med nya möjliga tomter och en beskrivning av vad detaljplanen tillåter att man avstyck
ar och bebygger. Skyltar om ledig tomt skulle kunna sättas upp på plats för att öka med
vetandet att det finns lediga tomter och var de finns. 

Vissa områden som ännu inte är avstyckade skulle kunna ses som exploateringsområden 
och marknadsföras därefter. På sådana områden finns två scenarion dels att kommu
nen själva aktivt säljer tomter dels att kommunen skulle kunna sälja ett område till en 
lämplig exploatör med villkor att området bebyggs. Ett sådant förfarande skulle vara 
lämpligt att även annonsera om utomläns. För exploateringsområden skulle en lämplig 
handläggning vara att peka ut specifika områden och göra förklarande prospekt över 
dessa. 

Mer attraktiva tomter måste fram. Sjönära eller med enskilt centralt läge efterfrågas. VA 
och el ska finnas inom närområdet. Möjligheten till fiberanslutning ökar attraktiviteten. 
Tomterna bör vara väl röjda och marken ska vara lättarbetad. 

Processen för att ta fram nya tomter tar tid. Tidsåtgång för att avstycka tomter hos 
Lantmäteriet är beräknat till minst ett halvår. Framtagande av detaljplan kan ta alltifrån 
ett år och uppåt. Ska flera tomter vara klara till 2017 krävs alltså omedelbar start. Då det 
i kommunen redan finns så pass många avstyckade tomter bör i dagsläget inte fler tom
ter avstyckas i kommunens regi. Det kan med fördel åläggas den som är intresserad av 
en tomt. Då ligger kommunen inte ute med pengar för avstyckningen som inte är garan
terade att komma tillbaka inom en viss tid. 

Förslag/beslutsalternativ 
Utpekade tomter ska rensas upp och markeras ordentligt. Arbetet ska vara klart till vå
ren 2016. Tomterna ska marknadsföras på kommunens hemsida med uppdaterad in
formation och kort. Under våren 2016 ska tomterna lämnas till mäklare. 

Åtgärder och tidsplan framgår i fastställd handlingsplan, bilaga 1. 

Kommunstyrelsen föreslås ta emot informationen om handlingsplanen. 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Jonas Weidenmark 
Chef samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Tingsryds 
kommun 

Samhälls byggnadsfö rvaltningen 

Handlingsplan 2016 - byggklara tomter 

Februari-Mars: Röjning av siktstråk ner mot Linnerydssjön har genomförts av parkav
delningen. Städning och röjning av tomter i Tingsryd och Linneryd är planerad. Tom
terna i Väckelsång och Rävemåla bedöms inte vara i behov av några åtgärder. 
Förslag till nya tomttaxor lämnas för politisk behandling. 

April: Lämna lediga tomter i Tingsryd, Linneryd, Väckelsång och Rävemåla till mäk
lare. 
Skapande av riktlinjer för hantering av lediga tomter 
Sammanställa fastighetsinformation som ska läggas ut på hemsidan. 

Maj: Uppdatera kommunens hemsida med nytagna fotografier och arealer på de lediga 
tomterna. Varje tomt ska vara klickbar för att nå mer information. Tomterna som är till 
salu ska även märkas ut på plats. Anslutningsavgifter såsom till VA, fiber, och elnät ska 
skrivas ut på hemsidan eller hänvisas till kontaktperson. 
Den digitala kartan på hemsidan ska peka ut vilka områden som det går att bygga bostä
der på enligt detaljplan, men där det inte är avstyckade tomter ännu. 

1 (1) 
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Tingsryds 
kommun 

6.2 Resurser för utveckling 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Tjänsteskrivelse 

1. Utvecklingsstrategi 2017-2027 fastställs enligt protokollsbilaga. 

2. Inom ramen för god ekonomisk hushållning ska ett budgetanslag för attraktivitets
och utvecklingsarbete om 2 mkr per år 2017-2027 eftersträvas 

Sammanfattning 
Tingsryds kommun står, sedan många år tillbaka, inför två stora utmaningar i arbetet 
med att skapa en hållbar utvecklingsstrategi. Den första utmaningen är kommunens åld
rande och minskande befolkning, vilken skapar negativa effekter på kommunens eko
nomi och riskerar en negativ effekt på näringslivets möjligheter att utvecklas. Det andra 
problemet är en följd av det första, nämligen hur man ska fokusera resurserna för att få 
störst verkan. 

Ovanstående leder naturligt till tanken att inflyttning bör vara en drivande faktor för en 
hållbar befolkningsutveckling. Kommunen har också under många år fokuserat resurser 
för att locka människor att flytta hit. Man kan ana en underliggande förhoppning att 
"blir vi bara fler så löser det sig med resten". Att bli fler kommuninvånare är förvisso 
önskvärt av många olika skäl, men mycket, mycket svårt att uppnå för en liten kommun 
med svag konkurrenskraft jämfört med större kommuner och städer. 

Väljer man istället att arbeta för en hållbar befolkningsstruktur innebär det inte att invå
narantalet behöver öka, men strukturen måste vara jämn och planeringsbar. Om Tings
ryds kommun år 2025 har ungefär lika många invånare som idag, omkring 12 300 invå
nare, kan vi således fortfarande bo och leva i en attraktiv och väl fungerande kommun. 
Förutsättningen är då att vi planerar för vad vi faktiskt kan uppnå med de förutsättningar 
vi har. Istället för att sträva efter fler invånare är det således smartare att ändra fokus till 
nöjda medborgare, vilket också kan uttryckas som att fokusera på att uppnå hållbar kva
litet framför att satsa på kortsiktig kvantitet. 

Genom att konsekvent avsätta resurser och arbeta aktivt med utvecklingsfrågor, externt 
och internt, har kommunen möjlighet att både hitta nya effektiva och ibland innovativa 
lösningar för kommunala verksamheter, men också att satsa på de områden som är lång
siktigt hållbara för hela kommunen. Med kvalitet och långsiktighet har Tingsryds kom
mun om några år möjlighet att alltid ligga steget lite före . 
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U ppdragsbeskrivning 
Fastställa resurser för utveckling som ett prioriterat externt fokusområde i kommande 
budgetarbeten för att möjliggöra fortsatta arbete med attraktivitet och utveckling. Detta 
gjorde kommunfullmäktige i samband med beslut om budget 2016. I slutrapporten 
angavs också att målet bör vara att senast 2017, inom ramen för god ekonomisk hus
hållning, ha ett budgetanslag om 2 mkr för attraktivitets- och utvecklingsarbete. 

Uppdraget redovisas inom ramen för slutrapportens strategiska prioritering nr 6: Tyd
liga externa fokusområden. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
I ett långsiktigt perspektiv är resurser för utveckling en förutsättning för en fortsatt god 
utveckling av kommunen och dess verksamheter. Budgetanslag för utveckling, attrakti
vitet och projektmedel (Sydostleader undantaget) saknas tex helt i budgeten 2016, vil
ket bl a begränsar möjligheten att satsa på utvecklingsprojekt. Med erforderliga resurser 
kan kommunen att arbeta betydligt bredare med projektutveckling, och därmed uppväx
ling av egna resurser, än vad som är möjligt idag. 

Denna utredning bygger delvis på rapporten" Underlag för utvecklingsprojekt Tings
ryds.framtid' (se bilaga 2), vilken togs fram under hösten 2015. Andra utgångspunkter 
har varit Svenskt Näringslivs ranking 2015 och den s.k. Insiktsmätningen. Förutsätt
ningar och möjligheter har diskuterats och processats på tjänstemannanivå och även 
diskuterats med företrädare för näringslivet och lokala utvecklingsgrupper samt med KS 
Au. 

Inom ramen för utredningsuppdraget Hållbar ekonomi ingår en rad utredningar som på 
olika sätt kan kopplas till Resurser för utveckling. Bland dess kan nämnas J. 8 Kollektiv
trafik, 6. Tydliga externa fokusområden, 7. Tydliga interna fokusområden samt 8. Håll
bar ekonomi prioriteras framför kvalitets- och ambitionshöjningar. 

Bakgrund, fakta och analys 

Befolkningsutvecklingen i kommunen 
Tingsryds kommun har under många år haft en negativ befolkningsstrukturell utveckl
ing. Mellan åren 1990-2013 har befolkningen minskat med 2 350 invånare. 
Tendensen till ökad befolkning som har kunnat skönjas under senare tid, beror i stort 
sett uteslutande på omvärldsfaktorer kommunen inte själv kan råda över, så som flyk
tingsituationen i världen och det stora antalet nyanlända. Även om detta medför struktu
rella påfrestningar för de kommunala verksamheterna under en period, så är det på sikt 
positivt för kommunen. Tittar man emellertid rent statistiskt på utvecklingen beräknas 
Tingsryds kommun år 2025 har en befolkning på omkring 11 900 invånare, varav 30 % 
bedöms vara 65 år eller äldre. Denna prognos är gjord våren 2014 och innefattar således 
inte bland annat befolkningsförändringarna till följd av flyktingsituationen under 2014 
och 2015. 

2 
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Befolkningsutvecklingen i riket 
Kommuninvest har tagit fram följande graf som visar befolkningsprognos i riket fram 
till år 2035 : 

y Befolkningsutveckling i Sverige 
1990-2035 

160 000 

• Födelseöverskott I nvandringsöverskott 

w-,•,.w k.Ommunuwost.~ 16 

Av bilden framgår att Sverige för närvarande har en historiskt mycket hög befolknings
ökning, vilken till huvudsaklig del beror på ett stort invandringsöverskott till följd av 
flyktingsituationen. Enligt prognosen minskar invandringsöverskottet relativt kraftigt 
inom några år och därefter sjunker det successivt fram till år 2035 . Bland annat till följd 
av invandringsöverskottet förväntas ett ökat födelseöverskott fram till ca år 2022, för att 
därefter avta successivt fram till år 2035. Den sammantagna befolkningsökningen i riket 
bedöms år 2035 vara ca 1/3 av dagens nivå. 

I följande två grafer beskriver Kommuninvest förväntade förändringar i befolknings
strukturen fram till år 2035, dels i en växande kommun och dels i en krympande kom
mun. Med växande kommun förstås i det här sammanhanget i huvudsak landets 20 
största kommuner. 

V Befolkningsstrukturen I växande kommun 
2014 respektive 2035 

V Befolkningsstrukturen i krympande kommun 
2014 respektive 2035 
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Utifrån graferna kan konstateras att en av de grundläggande förutsättningarna för den 
offentliga verksamhetens finansiering, den s k försörjningskvoten, förväntas försämras 
kraftigt under de närmaste 20 åren. 

I den genomsnittliga växande kommunen är idag 59% av befolkningen i arbetsför ålder 
20-64. Denna befolkning ska således försörja resterande del av befolkningen (barn och 
unga 0-19 år och äldre 65+ ), 41 %. Med försörja menas att finansiera välfärd i form av t 
ex utbildning, barnomsorg, pensioner och sjukvård. År 2035 förväntas andelen befolk
ning i arbetsför ålder 20-64 år ha sjunkit till 57%, som således ska försörja en större 
andel äldre och yngre, 43%. 

I den genomsnittliga krympande kommunen är idag 54% av befolkningen i arbetsför 
ålder 20-64. Denna befolkning ska således försörja resterande del av befolkningen (barn 
och unga 0-19 år och äldre 65+), 46%. År 2035 förväntas andelen befolkning i arbetsför 
ålder 20-64 år ha sjunkit till 43%, som således ska försörja en större andel äldre och 
yngre, 57%. 

Siffrorna och diagrammen tydliggör den stora utmaning som landet står inför när det 
gäller finansieringen av den framtida välfärden p g a den åldrande befolkningen. Allt 
färre ska försörja allt fler, vilket kommer att ställa mycket stora krav på samhället och 
den offentliga verksamheten inom en inte alltför snar framtid. Det är tydligt att nuva
rande resurser och finansiering inte kommer att kunna tillgodose samma offentliga ser
vice och välfärd som idag. Prognosen visar också att denna utmaning kommer att bli 
enormt stor i de mindre och krympande kommunerna, men kommer även finnas i de 
större kommunerna och därmed även i landet som helhet. Tillväxten i de större kommu
nerna kommer således inte att kunna finansiera framtidens välfärd i varken de krym
pande kommunerna eller landet som helhet. För att möta framtiden kommer således 
med stor sannolikt, förutom ett ökat skatteuttag, att krävas andra finansieringsformer 
och innovativa lösningar för den offentliga verksamheten. 

Analys 
Mot denna bakgrund, både rikets och kommunens, står kommunen inför flera olika ut
vecklingsstrukturella problem. Befolkningsstrukturen är en avgörande faktor för kom
munens konkurrenskraft, bland annat vad gäller möjligheten att attrahera olika former 
av företag, för att stärka den inhemska kompetensen samt för att kunna finansiera den 
kommunala verksamheten. 

En befolkning är hållbar när nettoantalet invånare ökar med noll eller mer, det vill säga 
när antalet födda och inflyttade överstiger antalet döda och utflyttade. För att få en 
ökande befolkning måste antalet barn överstiga ett per individ, vilket är en utmaning när 
indikationen visar en minskning i barnafödandet. Resonemanget leder till att inflyttning 
skulle vara en drivande faktor för en hållbar befolkningsutveckling. Kommunen har 
också under många år fokuserat resurser för att locka människor att flytta hit. Man kan 
ana en underliggande förhoppning att "blir vi bara fler så löser det sig med resten". Att 
bli fler kommuninvånare är förvisso önskvärt av många olika skäl men mycket, mycket 
svårt att uppnå för en liten kommun med svag konkurrenskraft jämfört med större 
kommuner och städer. 

4 
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En hållbar befolkningsstruktur betyder emellertid inte att invånarantalet behöver öka, 
men strukturen måste vara jämn och planerings bar. Om Tingsryds kommun år 2025 har 
ungefär lika många invånare som idag, omkring 12 300 invånare, kan vi således fortfa
rande bo och leva i en attraktiv kommun. Förutsättningen är då att börjar planera för vad 
vi faktiskt kan uppnå md de förutsättningar vi har. Istället för fler invånare bör således 
fokus ändras till nöjda medborgare, vilket också kan uttryckas som hållbar kvalitet 
framför kortsiktig kvantitet. 

Tingsryds kommun är decentraliserad och står inför två stora utmaningar när det kom
mer till att skapa en hållbar utvecklingsstrategi. Den första utmaningen är kommunens 
åldrande och minskande befolkning, vilken skapar negativa effekter på kommunens 
ekonomi och riskerar en negativ effekt på näringslivets möjligheter att utvecklas. Det 
andra problemet är en följd av det första, nämligen hur man ska fokusera resurserna för 
att få störst verkan. 

Attraktionskraft är viktig för en kommun, men alla kommuner har olika områden att 
fokusera på för att skapa mest nytta av befintliga resurser. Utan en stabil grund, en tyd
lig strategi och en långsiktig plan, kommer kommunen få det mycket svårt att skapa en 
hållbar ekonomi. Den ständigt negativa utvecklingsspiralen kommer att accelerera och 
tvinga kommunen till ytterligare ekonomiska förändringar som, genomförda på fel sätt, 
riskerar att accelerera den negativa spiralen ännu mer. 

Av genomförda analyser framgår att grunden för att skapa en långsiktig utvecklingsstra
tegi, med fokus på en hållbar befolkningsstruktur och en hållbar ekonomi, består av tre 
viktiga fokusområden, nämligen etablerings.frekvens, drivmotorer och pendlingsmöjlig
heter Dessa områden bör samverka för att uppnå så positiv effekt som möjligt. Effekten 
av ett gott näringslivsklimat, goda pendlingsmöjligheter och förmåga att dra nytta av 
starka drivmotorer, förblir avgörande faktorer i den kommunala utvecklingsprocessen 
och för möjligheten till en hållbar befolkningsstruktur. 

Etablerings.frekvens 
Befolkning och demografisk struktur är inte det enda som påverkar näringslivsutveckl
ingen inom en kommun. Etableringsfrekvens är ett sätt att se tendenser genom att mäta 
hur demografin påverkar företagens vilja att etablera sig i ett givet geografiskt område 
och definieras som antal nya företag per 1000 invånare i åldersgruppen 16 - 64 år under 
samma tidsperiod. I Tingsryds kommun har etableringsfrekvensen under senare år ökat 
samtidigt som befolkningen har minskat. Det finns alltså ingen korrelation mellan en 
ökande befolkning och företagsetablering inom kommunen, vilket kan tolkas som att 
företagsklimatet tycks bli allt bättre. Således föreligger en möjlighet att utveckla. 

Drivmotorer 
I en allt mer globaliserad värld, där konkurrensen ständigt ökar, blir samarbete mellan 
kommuner allt viktigare. Tingsryds kommun har tre starka drivmotorer, Växjö, 
Olofström och Karlshamn, och vikten av att dra nytta av drivmotorernas styrka ska inte 
underskattas. Infrastruktur och pendlingsmöjligheter är en viktig del av processen utan 
vilka det bli svårt för Tingsryds kommun att ta del av drivmotoremas positiva sprid
ningseffekt. Samverkan med omvärlden innebär generellt möjligheter och leder bl a till 
en strak och utökad arbetsmarknad. 

5 
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Pendlingsmöj ligheter 
Goda pendlingsmöjligheter i form av infrastruktur och kollektivtrafik inom och utom 
kommunen, är en viktig del för kommunens fortsatta utveckling och en förutsättning för 
att kommunen långsiktigt ska kunna utvecklas inom ramen för befintliga resurser. 

Slutsats 

Tingsryds kommun har ett antal fokusområden man bör arbeta vidare med och som kan 
ligga till grund för en hållbar utveckling. 

• Etablerings.frekvens. Kommunen bör inom alla sina verksamheter fortsätta utveckla 
ett gott näringslivsklimat i nära samverkan med hela näringslivet, inom produktion, 
tjänster och servicesektor. 

• Drivmotorer. Kommunen bör fortsätta utveckla ett nära samarbete med de tre stora 
drivmotorerna Växjö, Olofström och Karlshamn. Härigenom kan stabila arbets
marknader säkras och tillgodose kommunens invånare med närliggande arbetstill
fällen. Samtidigt kan kommunen tillhandahålla attraktiva boendeformer för att skapa 
en hållbar befolkningsstruktur. 

• Pendlingsmöjligheter. Kommunen bör utveckla goda möjligheter till pendling. Detta 
för att stärka möjligheten för kommunens invånare att röra sig bättre och effektivare 
mellan inom- och utomkommunala orter. 

Konsekvensanalys 
MEDBORGARE 
Utvecklingsarbetet ska vara tydligt och föras i dialog med medborgarna, näringslivet 
och föreningslivet. 

SAMHÄLLE 
Kommunens utvecklingsarbete omfattar kommunal verksamhet men är starkt kopplad 
till samhällets utveckling. 

EKONOMI 
Ett fokuserat utvecklingsarbete bidrar till en långsiktigt hållbar ekonomi. 

MEDARBETARE 
Med rätt resurssättning och möjligheten att arbeta planerat och långsiktigt kan medarbe
tarnas kompetenser nyttjas fullt ut, något som också bidrar till kommunens attraktivitet 
som arbetsgivare 

PROCESS 
Långsiktighet är A och 0. Utvecklingsstrategin siktar därför 10 år fram i tiden, mot 
2027, och beslutas av kommunfullmäktige, som sätter ramarna för kommunens uppdrag 
och ansvar i utvecklingsfrågor. Strategin anger också kommunövergripande utveckl
ingsmål och strategiska prioriteringsområden, kopplade till budget år 1,2 och 3. Ut
vecklingsstrategins aktualitet ska prövas varje mandatperiod. 

6 
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Överväganden och slutsats 
Resurser för utvecklingsarbete behöver planeras långsiktigt, minst tio år, och ha en bas i 
kommunens årliga budget. Långsiktigheten är en förutsättning för att forma kommunens 
verksamheter så att de gemensamma skattemedlen används smart och effektiv, i syfte 
att uppnå ett hållbart och attraktivt samhälle till medborgarnas fromma. 

Beslutsförslag 
Se inledning av skrivelsen. 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila J eppsson 
Kommunchef 

Bilagor 

Uppdragsansvarig 
Eva Palmer 

1. Förslag Utvecklingsstrategi 2017-2027 
2. Rapport "Underlag för utvecklingsprojekt Tingsryds framtid', framtagen hösten 2015 
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Utvecklingsstrategi för Tingsryds kommun 

Syfte 
Tingsryds kommuns utvecklingsarbete ska stödja hela kommunens långsiktigt hållbara 
utveckling utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Utvecklingsstrategin ska 
också medverka till att kommunens verksamheter utvecklas och effektiviseras. 

Omfattning 
Fortsatt utvecklingsarbete är ett prioriterat externt fokusområde för kommunen i kommande 
års arbete med budget, hållbar ekonomi och attraktivitet. Utvecklingsarbetet utgör en 
strategisk grund i arbetet med attraktivitet och planering avseende förutsättningar för boende, 
föreningsliv och näringsliv. Det är också en förutsättning för att kunna utveckla, effektivisera 
och säkra kommunala verksamheter somt ex infrastruktur, hemtjänst och hemsjukvård, olika 
former av e-tjänster med mera. 

Kommunövergripande mål 
• I ett perspektiv 10 år fram i tiden ska Tingsryds kommun ha en långsiktigt stabil 

befolkningsstruktur som är jämn och planeringsbar 
• Samverkan över kommun- och regiongränser ska eftersträvas. 
• Kommunen ska ha en bostadsförsörjning i balans 
• Kommunen ska inom sina ansvarsområden stödja föreningslivet och näringslivets 

utveckling 
• Fokus på barn och unga 

Strategier för utveckling 
• Översiktsplanen utgör den planeringsmässiga grunden för kommunens strategiska 

utveckling 

• 

Strategiska prioriteringar 2016-2018 
o Översiktsplanen och till den knutna processer prioriteras och resurssätts i syfte att 

skapa kontinuitet i den strategiska planeringen 
o Bostadsförsörjningsstrategi beslutas och ett bostadsförsörjningsprogram tas fram 

Kommunen ska fortsätta utveckla ett gott näringslivsklimat i nära samverkan med 
näringslivet 

Strategiska prioriteringar 2016-2018 
o En koncernövergripande näringslivsstrategi för kommunens samlade arbete gentemot 

hela näringslivet tas fram och beslutas 
o Fokus på god intern samverkan mellan kommunala verksamheter och företag, i syfte 

att skapa en tydlig och serviceinriktad kommunikation med näringsidkare och 
medborgare 

• Kommunen ska arbeta aktivt med att säkra stabila arbetsmarknadsregioner 

Strategiska prioriteringar 2016-2018 

• 

o Utveckla samverkan med närliggande kommuner, särskilt med för kommunen viktiga 
drivmotorer, samt utveckla möjligheterna som erbjuds genom regional samverkan. 

Kommunen ska aktivt arbeta för en god infrastruktur och goda pendlingsmöjligheter 
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Strategiska prioriteringar 2015-2018 
o Inom ramen för god ekonomisk hushållning analysera långsiktiga möjligheter till 

utvecklad kollektivtrafik 
o I samverkan med regioner och kommuner aktivt arbeta för en god infrastruktur 
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r.lTingsryds 
\:!;I l~ommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Rapport 

RAPPORT 1 (15) 

Datum (2015-11-20) 

Underlag för utvecklingsprojekt "Tingsryds framtid" 

Sammanfattning 

Tingsryds kommun har en negativ befolkningsstrukturell utveckling. Enligt statistiken 
kommer kommunen ha en minskande befolkning och år 2025 beräknas den ligga på 11 
881 invånare, var av 30 % är i åldern 65+, en ökning från år 2013 då siffran var 27 %. 
Detta kommer få negativa effekter på näringsliv och kommunens ekonomi. 

För att skapa en hållbar befolkningsstruktur bör man använda sig av tre ekonomiskt 
starka drivmotorer, Växjö, Olofström och Karlshamn. Genom att fungera som satellit
kommun till dessa tre, kan Tingsryds kommun skapa en hållbar befolkningsstruktur. 
Detta genom att tillhandahålla med attraktiva boenden, pendlingsmöjligheter och god 
service. Denna utveckling kan man redan se i orterna Väckelsång, Tingsryd och Urs
hult. 

Samtidigt ser man att befolkningstillväxt inte är en avgörande faktor vid etablering av 
företag, utan störredelen av etableringsfrekvensen beror på andra faktorer, där bland 
annat företagsklimat är en avgörande faktor enligt analysen. Genom att skapa en hållbar 
befolkningsstruktur och goda förutsättningar för företagsutveckling, kan kommunen 
skapa en positiv utvecklingsspiral och hållbar ekonomi. 

Beskrivning 

Det finns tre sektorer som dominerar en kommuns arbetsmarknad. tjänster, produktion 
och servicesektorn. Ofta finner man en kombination av dessa sektorer i en kommun och 
beroende på resurser och närområde, kan olika sektorer vara olika starka och viktiga för 
kommunens ekonomiska kapacitet. I en kommun där en större del av befolkningen sak
nar högre utbildning kan det bli svårt att skapa en stark tjänstesektor. Kommunens för
måga att bilda kluster och samarbeta med andra områden är avgörande för att stärka 
resurser och den ekonomiska kapaciteten, framför allt då konkurrenstrycket från andra 
länder ökar. 

Lösningen är inte så enkel att genomföra då det finns kommuner som står inför stora 
utmaningar som gör att man måste genomföra stora strukturella omvandlingar. Tings
ryds kommun står till exempel inför ett stort befolkningsdemografiskt problem, med 
både åldrande och minskande befolkning, vilket leder till att kommunen tappar konkur
renskraft. Det finns flera olika åtgärder som kommunen kan vidta, dessa olika åtgärder 
måste dock granskas då alla förutsättningar och risker måste analyseras och granskas. 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöks adress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Analys 

Befolkningsstruktur 

Tingsryds kommun står inför flera olika utvecklingsstrukturella problem. Grunden till 
dessa går större del att spåra till befolkningsstruktur, demografi och sociala strukturer. 
Kommunens befolkningsstruktur är en avgörande faktor för dess konkmTenskraft, bland 
annat när det kommer till att attrahera olika former av företag och stärka den inhemska 
kompetensen. 

Mellan åren 1990-2013 minskade befolkningen med 2 351 invånare, från 14 507 till 12 
156. Av dessa är 6 991 i arbetsför ålder och åldersstrukturen går mot en allt mer åld
rande befolkning. Enligt statistiska tolkningar kommer kommunen fortsätta att förlora 
befolkning och år 2025 beräknas den ligga på 11 881 invånare, varav 30 % i åldern 65+, 
detta är en ökning från år 2013 då siffran var 27 %. Samtidigt förblir åldern 0-15 oför
ändrad på 15 % och gruppen som är 16-64 år minskar från 58 % 2013 till 55 % 2025. 

Befolkningssituationen för Tingsryd befinner sig i en nedåtgående trend som bland an
nat påverkar den hållbara befolkningsutvecklingen. Statistiken pekar bland annat på att 
den totala minskningen av befolkningen beror på utflyttning till andra kommuner under 
2010-2013, då netto minskningen blev 41 invånare. Under 2011-2013 minskade invåna
rantalet med 218 individer enbart genom dödligheten översteg barnafödandet, vilket kan 
beror på den höga åldersdemografin i kommunen, kontra det minskande antalet invånare 
som är i åldern 16-64 år. 

Då enbart 3 072 (25 %) invånare är i åldern 20-44 och 3 327 (27 %) invånare är i åldern 
65+, kommer nettodödligheten överstiga barnafödandet. Anledningen är att människor 
tenderar att skaffa allt färre barn allt senare i livet. Det skall tilläggas att av de 3 072 
invånarna mellan 20-44, kommer inte alla att skaffa barn och därav är den siffran fluk
tuerande. Då prognoserna indikerar att åldern kommer öka inom kommunen, finns ris
ken att problemet att skapa en hållbar befolkning fördjupas. 

En befolkning är hållbar då nettoantalet invånare ökar med noll eller mer, vilket är svårt 
att uppnå, då ökningen av befolkningen enbart uppkommer då antalet födda och inflyt
tade överstiger antalet döda och utflyttade. Om man utgår från att den hållbara befolk
ningsstrukturen skall utgöras av ett nettovärde av antalet födda kontra döda i kommu
nen, måste man räkna med att varje individ måste ersätta sig själv med ett barn, annars 
kommer en minskning av befolkningen att uppstå. 

För att få en ökande befolkning måste antalet barn överstiga ett per individ, vilket blir 
en utmaning då det finns indikationer på en minskning i barnafödandet. Därav måste 
man utgå från att inflyttning till kommunen skall vara en drivande faktor till hållbar 
befolkningsutveckling. Tingsryds kommun hade en nettominskning av inflyttning 
kontra utflyttning med 41 invånare, år 2013, vilket bör brytas om en hållbar befolk
ningsstruktur skall skapas. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 
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En hållbar befolkningsstruktur betyder dock inte att invånarantalet behöver öka, det 
betyder att den skall förblir jämn och planeringsbar. För att skapa denna struktur måste 
man använda sig av de variabler och metoder som påverka befolkningsdemografin. 
Dessa variabler och metoder kan delas in i arbetstillfällen, pendlingsmöjligheter, bra 
service och en god och attraktiv bostadsförsörjning. Dessa variabler och metoder kan 
sedan plockas ut och granskas, vissa är mer lämpade för kommunen, medan vissa vari
abler och metoder har en svagare verkan på befolkningsstrukturen. 

Ortsdem ografi 

Då kommunen är decentraliserad och saknar en kraftig drivmotor till centralort, bör man 
undersöka de olika infallsvinklarna för utvecklingsmöjlighetema inom kommunen. Till 
skillnad från vissa kommuner befinner sig Tingsryd i en situation där enbart 3 039 invå
nare fanns i centralorten 2013, alltså motsvarande 25 % av den totala befolkningen, vil
ket indikerar en decentraliserad kommun. Resterande orter i storleksföljd är Ryd 1 388 
invånare, Väckelsång 969, Urshult 843, Konga 468, Linneryd 466 och Rävemåla 274. 
(Figur 1). 

Invånarantal 
3500 

-I 1~~-• --1-__ _. 
Ryd Väckels1ng UrshuJt Konga UMer,;d Rä,emåla 

Figur 1. 

7 447 invånare bor inom kommunens orter, vilket betyder att 4 709 invånare är ut
spridda på landsbygd. Detta är fakta som man bör ta hänsyn till när man utvecklar 
kommunens planeringsstrategi (Figur 2). 
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Figur 2. Bilden visar Tingsryds kommun och de tre drivmotorerna. 

Undersökningen visar också att befolkningsstrukturen inte är fördelad på en jämn yta, 
tendenserna pekar på att orter i den norra och västra delen har en jämn eller ökande be
folkningsstruktur under åren 2010-2013 . Den östra delen av kommunen står inför större 
utmaningar och har under samma tidsperiod haft en minskning. (Figur 3 och 4) 

De fyra största orterna 
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Figur 3. 1=2010, 2=2012, 3=2013. Tingsryd, Ryd, Väckelsångoch Urshult. 

Diagrammet visar den sammanlagda befolkningsförändringen under åren 2010, 2012 
och 2013 för de fyra största orterna i Tingsryds kommun. Aven om en ort har haft 
nettominskning så syns en tydlig tendens i utvecklingen. 
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Figur 4. 1=2010, 2=2012, 3=2012. Linneryd, Rävemåla och Konga. 

Diagrammet visar den sammanlagda befolkningsförändringenför de tre minsta orterna 
i Tingsryds kommun, även om någon ort har haft en enstaka nettoökning är tendensen 
tydlig. 

Drivmotorer och Pendlingsmönster 

Befolkningsstrukturen inom kommunen kan påverkas av olika variabler. En tydlig vari
abel är närheten till en större ort eller stad som fungerar som en drivmotor för kommu
nen och dess orter. Dessa drivmotorer förser Tingsryds kommun med positiva effekter 
som påverkar utveckling och utvecklingsmöjligheter. För Tingsryds kommun finns det 
tre viktiga drivmotorer, Växjö, Olofström och Karlshamn. Anledningen till att dessa 
väljs som drivmotorer för kommunen, är att de står för de största pendlingsströmningar
na från Tingsryds kommun och till respektive drivmotor. Enligt undersökningen pendlar 
dagligen 833 arbetande individer från Tingsryds kommun till Växjö kommun, 115 till 
Olofström och 93 till Karlshamn (Figur 5). 
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Figur 5. Avgränsningen görs efter de tre största pendlingsströmmar, på fjärde och 
femte plats kommer Lessebo med 70 utpendlare och Ronneby med 69 utpendlare. 

Dessa pendlingsströmar indikerar vikten av goda förbindelser och pendlingsmöjligheter, 
för att trygga människors förmåga att bo i Tingsryds kommun, men att jobba i en annan 
kommun. 

Det finns tendenser som tyder på att drivmotorema samtidigt ger upphov till ett speci
fikt utvecklingsscenario, statistiken visar att drivmotorema påverkar de geografiska 
pendlingsströmmen tydligt inom kommunen. Största pendlingsströmmar till Växjö står 
Väckelsång för med 147 pendlare, Tingsryd 136 och Linneryd 48. Till Olofström gäller 
följande, Ryd 46 pendlare, Fridafors 13 och Urshult 8. Den tredje största pendlingsorten 
står Karlshamn för, 16 pendlare från Ryd och 10 från Tingsryd. (Figur 6) 
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Figur 6. 

Drivmotorerna erbjuder de nämnda orterna arbetstillfällen och orterna i sin tur erbjuder 
boende, vilket i sin tur är en av de bidragande faktorerna till pendlingsströmmarna. 
Undersökningen och statistiken visar dock att de tre största drivmotorerna tycks skapa 
en mycket liten effekt på Konga och Rävemåla, när man granskar pendlingsströmmarna. 
Detta kan bero på deras geografiska läge i förhållande till drivmotorerna, vilket gör att 
de inte kan dra nytta av de positiva effekterna som uppstår, vilket kan leda till en ojämn 
befolkningsutveckling inom kommunen. 

Statistiken visar också att de fyra största inpendlingskommunerna till Tingsryds kom
mun är Växjö på 431 pendlare, Ronneby 221, Karlshamn 189 och Olofström 122. De tre 
drivmotorema erbjuder inte enbart arbetstillfällen utan också arbetskraft som kommu
nen tar del av, vilket indikerar ett gott flöde av pendlare mellan kommunerna. 

Satellitkommun 

Tingsryds kommun står inför en befolkningsdemografisk utmaning, med en allt åld
rande och minskande befolkning, vilket indikerar behovet av att skapa en befolknings
tillväxt för att uppnå en hållbar befolkning. I detta arbete ingår att skapa arbetstillfällen, 
bostadsförsörjning, väl fungerande infrastruktur och god service. 

Kommunen hade ett invånarantal på cirka 12156 invånare 2013. Arbetstillfällen för in
vånarna finner man både innanför och utanför kommunen, men då arbetsmarknaden är 
begränsad så blir de tre drivmotorerna allt viktigare som arbetsgivare. Tingsryds kom
mun saknar på egen hand den ekonomiska kapaciteten att bilda en stark arbetsmarknad 
och behöver därför allt starkare infrastruktur för att tillgodose invånarna med pend
lingsmöjligheter till andra arbetsmarknadsområden. 
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När bostadsbrist uppkommer och bostadspriserna ökar inom drivmotorerna, i detta fall 
framför allt Växjö, kommer individers behov av nya bostadsplatser att öka. Med god 
infrastruktur, attraktivt boende och lägre bostadspriser kommer Tingsryds kommun att 
bli en allt attraktivare inflyttningskommun. 

Spridningseffekten av inflyttningen till kommunen kommer dock att förbli ojämn, man 
kan redan se tendenser som pekar på att Väckelsång, Tingsryd och Linneryd är de orter 
som stärks av inflyttning från Växjö då de har de starkaste pendlingsströmmarna. Tittar 
man på den näst största drivmotorn Olofström, ser man en liknande bild, där Ryd och 
Urshult är de mest sannolikaste expansionerna inom kommunen om man tittar på ut
pendlingsströmmarna. 

Karlshamn, som enligt utpendlingsströmmarna klassificeras som den tredje största 
drivmotorn, skulle i så fall har störst effekt på Ryd och Tingsryd. Detta gör att två orter 
lämnas utanför i detta samband, Rävemåla och Konga, när man tittar på de största ut
pendlingsströmmarna till våra tre största drivmotorer. Detta indikerar att orterna ligger 
utanför de tre drivmotorernas direkta påverkan, den variabel som direkt påverkar ut
pendlingsströmmen och som indikerar utvecklingsmöjligheterna i analysen. Istället 
finns möjligheten för Konga och Rävemåla att få en inomkommunal drivmotor, alltså en 
annan ort inom kommunen, som skulle kunna bli tillräckligt stark för att börja påverka 
utvecklingen för dessa två orter. 

Inpendling kontra utpendling 

När man tittar närmare på utpendling kontra inpendling till kommunen finns det två 
viktiga variabler att diskutera. Den första är att nattbefolkningen är grunden till kom
munens befolkningsdemografi, det är den som avgör grunden till den kommunala ser
vicen, så som skola, vård och omsorg. Den är också den grupp som avgör grundbasen 
för skatteintäkterna. Både natt- och dagbefolkning har dock inverkan på näringslivet i 
kommunen, som exempel kan man ta livsmedelsbutiker, klädaffärer och restauranger. 

Problematiken uppkommer när en kommun tenderar att vara decentraliserad. Risken 
finns att en mindre, decentraliserad kommun inte har kapaciteten och näringslivet att dra 
nytta av inpendlarnas ekonomiska effekt. Nettoinpendlingen riskeras att delas upp mel
lan orterna inom kommunen och på så sätt kan inte näringslivet i de olika orterna ut
nyttja den totala ekonomiska kapaciteten, nettoinpendlarna blir helt enkelt för få för att 
kunna driva runt näringslivet i de enskilda orterna. Skillnaden är med nattbefolkningen 
som bor inom kommunen och behöver närhet till service, som bland annat livsmedelsaf
färer och andra former av affärsverksamheter. 

Nattbefolkningen tenderar att vara en viktigare och stabilare bas och underlag för ut
budsdrivna verksamheter, när man tittar på en decentraliserad kommun, då de lättare 
kan dra nytta av de positiva effekterna. Därför blir utpendling ett viktigare fokus när 
man vill skapa en hållbar befolkningsstruktur, vilket indikerar att satsningar bör göras 
för att underlätta denna form av utveckling. 

Tingsryds kommun är en decentraliserad kommun utifrån perspektivet att det saknas en 
stark centralort. Centralorten Tingsryd har ett invånarantal som 2013 låg på 3 039 indi
vider, vilket motsvarar 25 % av den totala befolkningen. Samtidigt som centralorten har 
25 % av befolkningen, är inte befolkningen jämt fördelat över kommunen, 6 434 (53 %) 
av kommunens invånare bor i de västra och centrala orterna. 
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Denna ojämna fördelning av befolkningen kan leda till att vissa delar inom kommunens 
geografi kräver större infrastruktursatsningar för att kunna tillgodose behovet av goda 
och fungerande pendlingsmöjligheter. Samtidig kan en analys behövas över den ojämna 
befolkningsfördelningen inom kommunen. Olika förändringar i infrastrukturen kan vara 
nödvändigt, då tillväxten mellan de olika orterna är olika och förutsättningarna ständigt 
förändras. 

Kommunala planeringsstrategier och översiktsplaner bör ta in denna ojämna fördelning 
i sin planering, då det tar tid att anpassa resurser och infrastruktur. Detta kan leda till 
både negativa effekter men också positiva, då satsningar måste prioriteras, samtidigt 
som utvecklingsmöjligheter för de svagare orterna kan tas fram. Ett exempel på infra
struktur är busslinjer, där starka pendlingsströmmar ofta är en avgörande faktor för vart 
busslinjerna dras. Samtidigt innebär det också att linjer där pendlingsströmmarna är 
svagare riskerar att bli underprioriterade, vilket kan leda till en negativ utvecklingsspiral 
för dessa orter. 

För att undvika denna negativa utvecklingsspiral bör en balans upprätthållas mellan de 
utvecklande orterna och de orter som upplever en negativ utveckling. Möjligheten finns 
att utvecklingsorternas positiva effekter kan få spridning till resterande orter som upple
ver en negativ utvecklingsperiod. För att underlätta spridningseffekten bör infrastruktur 
som busslinjer och goda vägförbindelse vara högprioriterade. Samtidigt måste kommu
nen utföra prioritering av sina resurser för att uppnå fullskalig ekonomisk kapacitet och 
hållbar ekonomi. 

Att centralisera vissa servicefunktioner till de större orterna kan bidra till en stabilare 
ekonomisk utveckling, samtidigt som busslinjer och vägunderhåll bör förbättras och 
optimeras, då pendlingstrafiken kommer att öka på grund ut av centraliseringen. 
Om en centralisering av servicefunktioner görs till större orter, kommer pendlings
strömmarna att öka, den största delen av Tingsryds kommuns invånare bor inte i de två 
största orterna Tingsryd och Ryd. De två största orterna hade tillsammans år 2013, cirka 
4427 invånare, vilket motsvarade 36 % av den totala befolkningen. 

Pendlingstendenserna visar också att de tre drivmotorema fungerar som centralorter för 
vissa områden inom kommunen, vilket indikerar att invånarna inte är bundna av 
kommungränser och att samarbete mellan kommuner blir allt viktigare för att underlätta 
för dess invånare. 

Attraktion och hållbar befolkningsdemografi 

Under de senaste 20 åren har Tingsryds kommun haft en minskande och åldrande be
folkning, en problematik som många mindre kommuner i Sverige upplever. Denna pro
blematik finner man framför allt i den befolkningsutveckling som finns i hela landet och 
som drabbar den kommunala organisationen. Detta har skapat ett starkt argument för att 
investera och attrahera befolkning från andra delar och få sin egen kommun att framstå 
som den attraktiva kommunen. 

Detta grundas i teorin om den kreativa klassens framväxt, där varje kommun skall skapa 
ett attraktivt klimat för att attrahera individer med starka ekonomiska förutsättningar, 
vilka skall lägga grunden till en stabilare ekonomi. 
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Denna planeringsstrategi har haft blandade resultat. Kommuner med större invånarantal 
och starkare resurser tenderar att ha ett starkare övertag när det kommer till att använda 
denna strategi. Detta beror bland annat på att dessa kommuner redan har en välfunge
rande och utvecklad service och en stark arbetsmarknad. 

Mindre kommuner saknar denna starka konkurrenskraft, men har andra fördelar, bland 
annat attraktivare och billigare bostäder. Där kan man se att vissa mindre kommuner har 
en starkare konkurrenskraft än större. Då bostadspriserna ökar och boendeklimatet blir 
allt intensivare, bland annat i storstadsregioner, finns det tendenser som pekar på att 
individer flyttar till angränsande kommuner. Dessa kommuner fungerar då som pend
lingskommuner eller satellitkommuner och använder sina fördelar för undvika att kon
kurrera med storstadskommunen. 

Att skapa samma planeringsstrategi för Tingsryds kommun som för Växjö riskerar att 
skapa en skadlig konkurrens, där Tingsryds kommun kommer ha svårt att konkurrera. 
Kommunens resurser riskerar försvinna i en konkurrensutveckling, vilket kan vara skad
lig för kommunens hållbara ekonomi. 

Tingsryds kommun har starka konkurrensfördelar när det kommer till bostäder och at
traktiva boenden och kan använda denna konkurrenskraft för att skapa en positiv in
flyttningstrend som kan vara med och skapa en hållbar befolkningsstruktur. Tingsryds 
kommun har också en stark utflyttningstrend i åldern 20-24 år, detta kan bland annat 
bero på att ungdomar i 20-24 år tenderar att flytta då de skall utbilda sig eller söker ar
betstillfällen. Inflyttningstrenden vänder inte 3-5 år senare, vilket indikerar att många 
inte återvänder efter avklarade studier. Denna negativa befolkningsflyttning riskerar att 
stärka problematiken i befolkningsstrukturen. 

Kommunens befolkningsdemografiska problem har gjort inflyttning och attraktionskraft 
viktig för att få till en hållbar befolkningsstruktur. En viktig del av attraktionskraften är 
arbetstillfällen och ett välfungerande näringsliv. Här kan man dock se ett cirkulärt pro
blem, attraktionskraft kräver ett fungerande näringsliv, samtidigt som näringslivet be
höver människor och kompetens. Tingsryds kommun har likt många kommuner försökt 
att öka sin befolkning genom attraktion. Detta har dock misslyckats och befolkningen 
har minskat med 15 %, motsvarande 2 141 invånare, de senaste 25 åren. Detta får i sin 
tur negativa effekter på näringslivet och arbetsmarknaden, vilket resulterar i att den 
kommunala attraktionskraften minskar. Man har fått en negativ utvecklingsspiral. 
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Etableringsfrekvens 

Befolkning och demografisk struktur är dock inte det enda som påverkar näringslivsut
vecklingen inom kommunen. Samtidigt som befolkningen har minskat har företagens 
etableringsfrekvens ökat i Tingsryds kommun. Det finns alltså ingen korrelation mellan 
en ökande befolkning och företagsetablering inom kommunen, vilket kan tolkas som att 
företagsklimatet tycks bli allt bättre. För att mäta företagsklimatet inom kommunen, 
används i detta fall etableringsfrekvensen (Etf), som kan visa på tendenser och föränd
ringar. För att visa på skillnaden mellan etableringsfrekvensens effekt på antal företag 
som startas varje år och effekten som en ökande befolkning skulle kunna ge, se uträk
ningen nedan. 

Tingsryds kommuns Etf2010 = 0,92 %. 

Tingsryds kommuns Etf 2011 = 0,81 %. 

Tingsryds kommuns Etf 2012 = 0,97 %. 

Växjö kommuns Etf 2012 = 1,07 %. 

Befolkning i Tingsryds kommun från åldern 16-64 2013 var 6991 invånare. 
A: 6991 x 0,0097 = 68. 

Invånarantalet i åldern 16-64 i Tingsryds kommun 2013 och etablerings.frekvensen 
2012. 

B: (6991 + 1000) x 0,0097 = 78. 

En ökning av invånarna i åldern 16-64 med 1000 personer och etablerings.frekvensen 
för 2012. 

C: 6991 x 0,0107 = 75. 

Invånarantalet i åldern 16-64 i Tingsryds kommun 2013 och Växjö kommuns etable
rings.frekvens 2012. 

Alternativ A innebär att kommunen har 6 991 invånare i åldern 16-64 och en etable
ringsfrekvens på 0,97 %, vilket resultera i 68 nya företag under året. Alternativ B visar 
att en befolkningsökning från 6 991 till 7 991 invånare i åldern 16-64, leder till att 78 
företag startade under det året, vilket är en ökning med tio stycken. Alternativ C visar 
att en ökning av etableringsfrekvensen med 0,1 %, till 1,07 %, leder till att 75 företag 
startades under året. Man ser att B skapar fler företag än C, under ett år. Men ser man 
till prognoser och utvecklingstrender, kommer alternativ B att vara svårt att uppfylla då 
kommunen har haft en minskande befolkningstrend under flera år. Tittar man på alter
nativ C, så visar trenden att etableringsfrekvensen ökar stadigt, vilket kan indikera att 
företagsklimatet blir allt bättre. Skillnaderna mellan alternativ B och C är inte stora när 
det kommer till resultatet, B skapar 78 företag och C 7 5, skillnaden ligger i resurserna 
som krävs för att uppnå detta resultat. 
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Att lyckas öka befolkningen med 1000 invånare i åldern 16-64 är ett mycket svårt pro
jekt, framför allt när prognoserna indikerar att denna ålderskategori kommer att minska 
med ytterligare 3 % till år 2025. Denna uträkning och analys indikerar att företagsklima
tet inom kommunen är oerhört viktig för att skapa nya företag, framför allt då progno
serna pekar mot att kommuninvånarna kommer fortsätta att minska, vilket gör att alter
nativ B blir ännu svårare att uppfylla. 

Om man fortsätter att förbättra företagsklimatet och får en fortsatt förbättrad etable
ringsfrekvens, kommer fler företag att etablera sig, vilket bland annat leder till fler ar
betstillfällen. Detta kommer att öka kommunens attraktionskraft och kunna hjälpa till att 
skapa en hållbar befolkningsstruktur. Detta i sin tur kan leda till att man skapar en be
folkningstillväxt, vilket också gynnar näringslivet och företagsklimatet, man har på så 
sätt skapat en positiv utvecklingsspiral. 

Detta betyder inte att man ska ställa etableringsfrekvens mot befolkningstillväxt, utan 
istället se sambandet och beroendet mellan företagsklimat och attraktionskraft, vilket 
kan bidra till en hållbar befolkningsstruktur. Då prognosen pekar på en minskande och 
åldrande befolkning, tycks målet med en befolkningstillväxt vara svårt att uppnå för 
kommunen. 

Mellan 2013-2025 beräknas den totala befolkningen att minska med 2 %, samtidigt 
kommer antalet invånare i åldern 65+ att öka från 27 % av den totala befolkningen 2013 
till 30 % av den totala befolkningen 2025. Detta tyder på en ohållbar befolkningsstruk
tur, vilket kommer skada både näringsliv, arbetsmarknad, samt underlaget för god ser
vice och infrastruktur. Därför kommer Tingsryds kommun att behöva utnyttja sina för
delar när det kommer till att stärka sin attraktionskraft, som tidigare diskuterades. Målet 
bör inte vara en befolkningstillväxt utan en hållbar befolkningsstruktur, där åldersde
mografin förblir stabil så att den kommunala organisationen kan anpassas efter behovet. 

Diskussion 

Tingsryds kommun är en decentraliserad kommun, som står inför två stora utmaningar, 
när det kommer till att skapa en hållbar utvecklingsstrategi. Den första utmaningen är 
kommunens åldrande och minskande befolkning, kommer skapa negativa effekter på 
kommunens ekonomi och få en negativ effekt på näringslivets möjligheter att utvecklas. 
En negativ utvecklingsspiral kan lätt skapas och accelerera processen. Det andra pro
blemet är mer en följd av det första, nämligen hur skall man fokusera resurserna för att 
få störst verkan, vilket är en viktig fråga att få svar på. 

Attraktionskraft är viktig för en kommun, men alla kommuner har olika områden som 
man bör fokusera på, för att dra störst nytta av resurserna. Dessa problem har diskuterats 
i föregående stycken, men kräver en mer djupgående analys om man skall kartlägga och 
skapa en fullständig utvecklingsanalys. En mer djupgående analys av inflyttningsmöns
ter och resursfokus skulle kunna leda till underlag för en mer handlingskraftig utveckl
ingsstrategi, vars fokus är att skapa en hållbar befolkningsstruktur. Befolkningsstruk
turen är viktig att stabilisera. Utan en stabil grund, kommer kommunen få det mycket 
svårt att skapa en hållbar ekonomi. Den ständigt negativa utvecklingsspiralen kommer 
att accelerera och tvinga kommunen till ytterligare ekonomiska förändringar, som ge
nomförda på fel sätt, riskera att accelerera den negativa spiralen ännu mer. 
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I analysen finner man tre viktiga fokusområden, etableringsfrekvens, pendlingsmöjlig
heter och drivmotorer. Dessa tre områden är grunden för att skapa en hållbar utveckl
ingsstrategi, med fokus på en hållbar befolkningsstruktur och en hållbar ekonomi. Dessa 
områden bör samverka för att uppnå så positiv effekt som möjligt. Analysen har visat 
effekten av ett gott näringslivsklimat, där etableringsfrekvensen är en avgörande faktor, 
jämfört med befolkningstillväxt. Pendlingsmöjligheter och drivmotorer förblir en avgö
rande faktor när det kommer till den kommunala utvecklingsprocessen och möjligheten 
till en hållbar befolkningsstruktur. 

I en allt mer globaliserande värld, där konkurrensen ständigt ökar, blir samarbete allt 
viktigare mellan kommuner. Analysen visar redan på vikten av att dra nytta av drivmo
toremas styrka, där infrastruktur och pendlingsmöjligheter är en viktig del av processen. 
Utan dessa kommer det att bli svårt för Tingsryds kommun att ta del av drivmotoremas 
positiva spridningseffekt. 

Viktigt att förstå är att analysen enbart kartlägger utvecklingsproblem och utvecklings
möjligheter. Det krävs en mer djupgående analys inom varje område för att undvika 
negativa utvecklingseffekter. Risken finns annars att man genomför förändringar som 
leder till "Lock in" effekter i näringslivet, och strukturer som skadar social hållbarhet 
och skadar konkurrensmöjligheterna inom kommunen, samt negativa flyttmönster. 
Detta är effekter som kan uppstå om man inte kartlägger de individuella möjligheter och 
risker som finns inom varje område. 

Ett exempel på detta är "Lock in" effekter, som kan uppstå inom näringslivet om kom
munen uppmuntrar en allt för ensidig utveckling. Detta skulle leda till minskad mot
ståndskraft (Low Resilience ), vilket skulle göra kommunen sårbar vid en eventuell kris 
och skapa negativa effekter på ekonomi och utvecklingsmöjligheter. 

Projektets uppgift var att kartlägga utvecklingsproblem för Tingsryds kommun och sam
tidigt ge förslag på generella lösningar som kan ligga till grund för ett fortsatt utveckl
ingsarbete. Det största enskilda problemet för kommunen förblir befolkningsstrukturen. 
Utan en hållbar befolkningsstruktur kommer det bli svårt för Tingsryds kommun att få 
till en hållbar utveckling och en hållbar ekonomi. 

Detta projekt ger en mycket bred bild av problematiken och isolerar några områden som 
kan ligga till grund för att skapa en hållbar utveckling och en hållbar befolkningsstruk
tur. Samtidigt måste här understrykas att denna rapport och analys inte bör tas som en 
enskild lösning, utan en hänvisning om vilka områden som borde undersökas mer för att 
ge en mer tydlig och klar bild vid beslutsfattning. Vidare studier är också viktiga för att 
kunna kartlägga eventuella risker som kan uppkomma vid olika former av planeringen. 
Detta skiljer sig från kommun till kommun och därför bör en individuell studier göras 
för varje enskilt område. 
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Slutsats 

Rekommendation och bedömning med bakgrund till analysen, är att Tingsryds kommun 
har ett antal fokusområden man bör arbeta vidare med. Rapporten har isolerat tre speci
fika områden som kan ligga till grund för en hållbar utveckling. 

• Etableringsfrekvens. Kommunen rekommenderas att fortsätta utveckla ett gott 
näringslivsklimat i nära samverkan med näringslivet. Samtidigt bör man göra 
en studie av kommunens näringsliv och företagsutveckling för att undersöka 
möjligheter och risker. 

• De tre drivmotorerna. Kommunen rekommenderas att fortsätta utveckla ett 
nära samarbete med de tre stora drivmotorerna Växjö, Olofström och Karls
hamn. Anledningen är att säkra stabila arbetsmarknadsregioner för att tillgo
dose kommunens invånare med närliggande arbetstillfällen. Samtidigt kan 
kommunen tillhandahålla attraktiva boendeformer för att skapa en hållbar be
folkningsstruktur. 

• Pendlingsmöjligheter. Kommunen rekommenderas att utveckla goda möjlig
heter till pendling. Detta för att stärka möjligheten för kommunens invånare att 
röra sig bättre och effektivare mellan inom- och utomkommunala orter. 
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Tingsryds 
kommun Uppdrag Hållbar ekonomi 

Utredning 

6.4 Förebyggande arbete barn och unga 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. En social investeringsfond för förebyggande arbete inom området barn och unga in
rättas från och med budget 2017. 

2. Ett permanent budgetanslag om 2-4 mkr årligen ska eftersträvas. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta och fastställa rutiner för hantering, beslut 
och utvärdering. 

4. Utvärdering av arbetsmodellen ska göras efter fyra år. 

Sammanfattning 
Forskning visar att det finns starka samband mellan hur individer lyckas i skolan och 
senare i livet. Kommunen bör därför öka sina preventiva insatser inom individ- och fa
miljeomsorg samt i förskola och skola. De preventiva insatserna skall leda till bättre 
utfall när det gäller hälsa, välmående och arbetsmarknadsdeltagande för medborgarna 
och därmed ett mer effektivt resursutnyttjande för offentlig sektor. Utredningen föreslår 
därför att kommunfullmäktige beslutar om att inrätta en social investeringsfond från och 
med budgetåret 2017 och att ett budgetanslag på 2-4 miljoner årligen eftersträvas samt 
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att fastsälla rutiner för hantering, beslut och utvärde
ring. 

Uppdrags beskrivning 
Fastställa förebyggande arbete inom individ och familjeomsorgen som ett prioriterat 
externt fokusområde i kommande budgetarbeten med målet att, inom ramen för god 
ekonomisk hushållning, avsätta budgetanslag och inrätta social investeringsfond senast i 
samband med budget 2017. 

Uppdraget redovisas inom ramen för slutrapportens strategiska prioritering nr 6: Tyd
lig externa fokusområden . 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Förslaget bygger på fakta från SKL, litteratur i ämnet samt på erfarenheter som inhäm
tats i kontakter med andra kommuner. Statistik och underlag har hämtats från de egna 
verksamheterna samt från SKL:s enkätstudie genomförd i samarbete med Malmö högs
kola 2014 (litteraturhänvisning sist i dokumentet) 
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Bakgrund och fakta 
Forskning visar att det finns starka samband mellan hur individer lyckas i skolan och 
senare i livet, exempelvis när det gäller arbete, inkomst, hälsa, missbruk och kriminali
tet. Kommunen bör därför öka sina preventiva insatser inom individ- och familjeomsorg 
samt i förskola och skola. Detta kan ge både samhällsekonomiska och kommunekono
miska vinster. Det kan även gälla insatser för vuxna och äldre exempelvis arbetsmark
nadsprojekt och att förebygga fall, undernäring, sår m.m. 

I Sverige har idag har minst var femte kommun, två landsting och två regioner infört 
sociala investeringsfonder för att stärka det förebyggande arbetet och skapa ett socialt 
hållbart samhälle. Storleken på avsatta medel till förebyggande arbete har stor variation. 
Från 1 Mkr till 100 Mkr men flertalet ligger under 5 Mkr. Det skiljer sig om man har 
medel avsatta i driftsbudget eller som tilläggsanslag/öronmärkning samt hur återfö
ringskrav och krav på effektutvärdering ser ut. 

Oavsett är det viktigt att hitta en stabil organisation och en finansieringsform som håller 
på lång sikt och som inte är avhängigt politisk styrning eller tjänstemän då effekterna av 
ett förebyggande arbete inte följer budgetår eller mandatperioder. Exempelvis kan tidiga 
insatser till ett nyfött barn och dess familj innebära att en placering för samma barn kan 
undvikas när denne går i grundskola eller gymnasium. På den enskilde individen ses 
därmed inte effekten förrän efter 10-15 år. 

I två rapporter utgivna i mars 2015 från SNS (Studieförbundet Näringliv och Samhälle) 
så beskriver rapportförfattaren Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi vid Örebro 
universitet hur man bör arbeta med sociala investeringsfonder för att få bästa effekt. 
Han menar att: 
1. Avsatta medel för förbyggande arbete bör ha en fristående redovisning utanför 

normal budgetprocess. 
2. Återföringskraven bör ställas i relation till risken med projekten som skall genom

föras och begränsas till de minskade utgifter för kommunen som uppstår inom en 
överblickbar period (förslagsvis fem år) 

3. Utvärdering skall göras men kraven på den skall anpassa till projektet och vara rim
lig att genomföra. 

4. Effektutvärderingar bör i hög grad inriktas mot sådana variabler som bör kunna 
länkas till långsiktiga samhällsekonomiska effekter, exempelvis antal elever som 
uppfyller grundläggande kunskapskrav i skolan eller antal som har behörighet till 
gymnasiet. 

5. Processen för urval av projekt bör vara tydlig och öppen. Det bör finnas en särskild 
beredningsgrupp så projekt väljs ut på sakliga och professionella grunder och ett 
politiskt organ som tar det slutliga beslutet. 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
Medborgare känner att insatser sätts in i rätt tid och att insatsen blir av god kvalitet. I det 
förebyggande arbete finns större möjligheter för berörda att påverka sina insatser själva. 
På lång sikt kommer alla medborgaren uppleva ett samhälle som gör insatser i rätt tid 
och som skapar en trygghet för alla; föräldrar, barn, äldre mm. 
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SAMHÄLLE 
Samhället upplevs som en positiv plats att leva och bo på där livet är tryggt och påverk
bart. 

EKONOMI 
För att spara pengar med hjälp av förebyggande insatser så behöver man först satsa 
pengar. Detta innebär initialt en ökad kostnad då utgifterna för de som inte ingått i de 
förebyggande insatserna fortfarande finns kvar. 
På lång sikt kommer dock ekonomin att förbättras i så motto att mindre pengar behöver 
läggas på akuta insatser i sena stadier av ett problemområde. 

MEDARBETARE 
För medarbetare som jobbar inom skola, individ och familjeomsorg men också i övriga 
delar av vår kommunala verksamhet så blir arbetet mer hållbart och tryggt då man kan 
arbeta mer planerat och mindre med tvång och tillsägelser som medför risk för hot och 
våld. 

PROCESS 
Arbetsprocesser blir mer förutsägbara om fokus kan läggas på planerade och förebyg
gande insatser istället för akuta insatser som så ofta sker oplanerat och utanför arbetsid. 
Därmed lägger vi tid på rätt saker. 

Överväganden och slutsats 
Tingsryds kommun bör inrätta en social investeringsfond och avsätta budgetmedel till 
denna årligen. Begreppet sociala investeringsfonder är omdiskuterat i Sveriges kommu
ner då det inte hanteras som en fond utifrån ett redovisningsperspektiv samt att det anses 
ta fokus från den sociala delen av investeringen. Dock ses begreppet sociala investe
ringsfonder i många artiklar och i litteratur och :far därmed anses som ett vedertaget be
grepp. 

Utredningen föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar om att inrätta en social 
investeringsfond från och med budgetåret 2017 och att ett budgetanslag på 2-4 miljoner 
årligen eftersträvas samt att kommunstyrelsen ges i uppdrag att fastsälla rutiner för han
tering, beslut och utvärdering. 

Förslag på fortsatt utveckling 
I detta uppdrag ingår att ge förslag kring förbyggande arbete på IFO när det gäller barn 
och unga. Det bör övervägas huruvida alla förvaltningar och bolag, kanske tillsammans 
med privata aktörer eller ideella föreningar bör kunna söka projektmedel. 

Det bör också övervägas huruvida vuxna och äldre skall ingå i det förebyggande arbetet 
exempelvis när det gäller arbetslöshet, hemlöshet, förebygga fall , undernäring och sår. 
De stimulansmedel som kommer från statligt håll t.ex. i fonn av pengar för kvalitetsre
gister, arbete med psykisk ohälsa (PRIO), bemanning i äldreomsorgen m.m. skulle 
kunna hanteras enligt samma rutiner och inom samma investeringsfond. 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila J eppsson 
Kommunchef 

Katarina Carlzon 
Socialchef 
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Tingsryds 
kommun 

6.5. Fortsatt bredbandsutbyggnad 

Förslag till beslut 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Tjänsteskrivelse 

Kommunfullmäktige fastställer Bredbandsstrategi för Tingsryds kommun enligt proto
ko Ils bilaga. 

Sammanfattning 
Enligt beslut i budget 2016 är fortsatt bredbandsutbyggnad ett prioriterat fokusområde 
för kommunen i kommande arbete med budget, hållbar ekonomi och attraktivitet. Ut
bredd tillgång till fiberbredband i kommunen utgör en grundläggande förutsättning för 
attraktivitet avseende boende, föreningsliv och näringsliv. Det är också en förutsättning 
för att kunna utveckla, effektivisera och säkra kommunala verksamheter som t ex vat
tenverk, hemtjänst och hemsjukvård, återvinningsstationer, olika former av e-tjänster 
med mera. Kommunal tillgång till fiberbredband ska samordnas verksarnhetsövergri
pande. 

U ppdragsbeskrivning 
Uppdraget i Hållbar ekonomi var att fastställa fortsatt bredbandsutbyggnad som ett prio
riterat externt fokusområde i kommande arbete med budget, hållbar ekonomi och attrak
tivitet. Detta gjorde fullmäktige i samband med beslut om budget 2016. För att tydlig
göra mål och strategier för fokusområdet har förslag till bredbandsstrategi tagits fram. 
Genom en bredbandstrategi med tydliga mål och strategiska prioriteringar är det möjligt 
att effektivt planera och verkställa den fortsatta bredbandsutbyggnaden. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 6: Tydliga externafo
kusområden. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Förslag till bredbandsstrategi utgår från beslutet att fastställa fortsatt bredbandsutbygg
nad som ett prioriterat externt fokusområde och har tagits fram i samverkan mellan 
Tingsryds Energi AB och Kommunledningsförvaltningen. 

Bakgrund och fakta 
Bredbandsverksarnheten bedrivs från och med maj 2013 i Wexnet AB, vari kommunens 
helägda dotterbolag Tingsryds Energi AB är delägare tillsammans med bolag ägda av 
Alvesta, Lessebo och Växjö kommuner. Wexnet ansvarar för utbyggnad av stamnätet. 
Kommunal finansiering kan tillkomma för ej lönsamma sträckor/områden. Eventuellt 
tillkommande finansiering från kommunerna ska ske genom ägartillskott. 
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Utbyggnaden av så kallade stamnät för :fiberbredband har tack vare engagerade :fiberför
eningar och kommunala bidrag kommit förhållandevis långt i Tingsryds kommun. 
Kommunen har utöver egna investeringar bidragit med viss medfinansiering i förening
arnas bredbandsutbyggnad. Detta är inte längre möjligt på grund av ändrade nationella 
regler och kommunen har inte längre några anslag för med:finansiering. 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
Förslaget innebär ökade möjligheter för näringsliv, föreningar och privatpersoner att 
ansluta sig till bredband. 

SAMHÄLLE 
Samhällsfunktioner som inte är anslutna till bredband idag ges möjlighet att utveckla 
och effektivisera sin verksamhet. 

EKONOMI 
Utbyggnaden av bredband ska i princip vara självbärande. Eventuella investeringar han
teras i ordinarie budget. 

MEDARBETARE 
I verksamheter som idag inte är uppkopplade till bredband påverkas medarbetare genom 
möjlighet till mer effektiva processer och arbetssätt. 

Överväganden och slutsats 
Genom en bredbandstrategi med tydliga mål och strategiska prioriteringar är det möjligt 
att effektivt planera och verkställa den fortsatta bredbandsutbyggnaden. 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila J eppsson 
Kommunchef 

Eva Palmer 
Utvecklingschef 
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Bredbandstrategi för Tingsryds kommun 

Syfte 
Tillgången till bredband i Tingsryds kommun ska stödja hela kommunens långsiktigt hållbara 
utveckling utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Bredbandstrategin ska 
medverka till att det är möjligt att bo och bedriva verksamhet i hela kommunen. 

Förutsättningar 
Fortsatt bredbandsutbyggnad är ett prioriterat externt fokusområde för kommunen i 
kommande arbete med budget, hållbar ekonomi och attraktivitet. Utbredd tillgång till 
:fiberbredband i kommunen utgör en grundläggande förutsättning för attraktivitet avseende 
boende, föreningsliv och näringsliv. Det är också en förutsättning för att kunna utveckla, 
effektivisera och säkra kommunala verksamheter somt ex vattenverk, hemtjänst och 
hemsjukvård, återvinningsstationer, olika former av e-tjänster med mera. Kommunal tillgång 
till fiberbredband ska samordnas verksamhetsövergripande. 
Bredbandstrategin ska aktualitetsprövas minst varje mandatperiod. 

Kommunövergripande mål 
• År 2020 ska 90 procent av alla hushåll och företag i Tingsryds kommun ha tillgång till 

bredband om minst 100 Mbit/s, i enlighet med det nationella målet. 
• IT-infrastrukturen ska säkerställas ur ett beredskaps- och säkerhetsperspektiv. 
• Ökad redundans i det totala :fibernätet för minskade driftstörningar och därmed förbättrad 

säkerhet för såväl näringsliv, privat sektor och kommunal verksamhet. 

Strategier för bredbandsutbyggnad 

• Utbyggnadstakten för bredband till flerbostadshus, villor och verksamheter i kommunens 
tätorter ska öka i väsentlig omfattning. 

• 

• 

Strategiska prioriteringar 2016-2018 
o Tingsryds Energi AB har genom ägardirektiv och delägarskap i Wexnet AB att aktivt 

verka för planering och genomförande av bredbandsutbyggnad i kommunens tätorter. 
o Tingsrydbostäder har genom ägardirektiv att verka för ökad tillgång till :fiberbredband 

i bolagets hyresbostäder. 

Stamnätet ska, inom ramen för god ekonomisk hushållning, byggas ut i de områden på 
landsbygden som ännu inte fått tillgång till bredband (s.k. vita fläckar), till förmån för 
medborgare och näringsliv 

Strategiska prioriteringar 2016-2018 
o Tingsryds Energi AB har genom ägardirektiv och delägarskap i Wexnet AB att aktivt 

verka för en fortsatt utveckling av tillgången till bredband och bredbandstjänster för 
kommunens invånare, näringsliv och verksamheter. 

o Bredbandsföreningar bör i princip kunna ansluta till stamfibernätet inom ett avstånd 
omca5 km. 

Kommunen ska aktivt främja fortsatt bredbandsutbyggnad på landsbygden 

Strategiska prioriteringar 2016-2018 
o Kommunen främjar bildandet av nya fiberföreningar. 
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Tingsryds 
kommun 

6.6 Bästa nytta av gjorda investeringar 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Tjänsteskrivelse 

1. Följande investeringar fastställs som prioriterade fokusområden för fortsatt utveckl
mg: 
-Aldreboendet Örnen inklusive köket 
-Sydost/eden och Destination Åsnen 
-Korrö med omgivningar 
-Gibson Auditorium 
-Hästriket och Tingsryds hästsportanläggning 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram och fastställa handlingsplaner för fortsatt 
utveckling av de prioriterade investeringarna. Handlingsplanerna ska, i den mån de in
nebär kostnader för kommunen, vara finansierade i budget. 

Sammanfattning 
Utöver huvudansvar för kommunal kärnverksamhet, utgör näringsliv, föreningsliv och 
bostadsförsörjning viktiga grundpelare i samhället. Dessa områden ingår i flera av ut
redningarna i Hållbar ekonomi. Flera nya strategier för olika delar av kommunens verk
samhet, som lokalförsörjning, bredband, utveckling och näringsliv, har tagits fram i 
förbindelse med arbetet kring Hållbar ekonomi. 

Utredningens helhetsperspektiv sätter särskilt fokus på barn och ungdomar och kommu
nens förmåga att vara en attraktiv arbetsgivare, inte minst inom vård och omsorg, är en 
viktig framgångsfaktor för framtiden. Näringslivets möjligheter att utvecklas är en an
nan framgångsfaktor, inte minst inom besöksnäringen då detta skapar möjlighet för ett 
diversifierat företagande. 

Vid prioritering av vilka investeringar och satsningar som bör sättas i fokus som strate
giska områden, och därmed utgöra basen för kommunens attraktivitetsarbete under 
kommande år, har kommunens utveckling och marknadsföring särskilt beaktats. 

Mot denna bakgrund utgår förslagen till prioriterade fokusområden utifrån bästa nytta 
av gjorda investeringar, från kommunens attraktivitet i olika roller, strävan att uppnå en 
långsiktigt hållbar befolkningsstruktur och en god ekonomi. 
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U ppdragsbeskrivning 
Fastställa bästa nytta av gjorda investeringar som ett prioriterat fokusområde i kom
mande arbeten med budget, hållbar ekonomi och attraktivitet samt uppdra åt kommun
chefen att inom attraktivitetsarbetet ta fram förslag till 2-4 styck av genomförda investe
ringar att ge högre prioritet. 

Uppdraget redovisas inom ramen för slutrapportens strategiska prioritering nr 6: Tyd
liga externa fokusområden. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
De förslag som presenteras nedan har växt fram parallellt med processerna kring flera 
av utredningarna i Hållbar ekonomi. 

Bakgrund och fakta 
Tingsryds kommun och kommunens bolag har genom åren genomfört ett antal större 
investeringar. I föreliggande uppdrag ges begreppet investering en bredare definition 
och omfattar även en rad satsningar som gjorts för att utveckla kommunens attraktivitet. 
Exempel är Gibson Auditorium, Örnen, satsningar på bredband, industrimark, Hästriket 
med travbaneanläggning, Sydostleden, Destination Åsnen, Korrö, med flera. 

Vid sidan av kommunens huvudsakliga ansvar för kärnverksamhet, utgör näringsliv, 
föreningsliv och bostadsförsörjning viktiga grundpelare i samhället. Dessa områden 
ingår i flera av utredningarna i Hållbar ekonomi. Flera nya strategier för olika delar av 
kommunens verksamhet, lokalförsörjning, bredband, utveckling och näringsliv, har 
tagits fram i förbindelse med arbetet kring Hållbar ekonomi. 

Vid prioritering av vilka investeringar och satsningar som bör sättas i fokus som strate
giska utvecklingsområden, och därmed utgöra basen för kommunens attraktivitetsarbete 
under kommande år, spelar besöksnäringen och dess betydelse för kommunens utveckl
ing och marknadsföring en viktig roll. 

Med utgångspunkt i kommunens attraktivitet, strävan att uppnå en långsiktigt hållbar 
befolkningsstruktur och en god ekonomi, föreslås följande fokusområden prioriteras 
under kommande 5-10 år. 

• Örnen 
Örnen är en av kommunens tyngsta investeringar någonsin och bör användas opti
malt. Detta gäller inte minst köket, vars kapacitet kan användas i större utsträckning 
än nu sker. Örnens framsynta energisystem lockar idag externa studiebesök och bi
drar därmed till att placera Tingsryds kommun på kartan. Örnen är också viktig ur 
perspektivet att främja kommunen som attraktiv arbetsgivare och kan bidra till att ge 
utbildningar inom vård och omsorg ett attraktivt ansikte. 

• Gibson Auditorium 
Tillgång till en arena som Gibson Auditorium skapar möjligheter i många samman
hang, inte minst som scen för ett brett och utvecklat kulturliv. Kopplingen till verk
samheten vid Academy of Music and Business och utbildningens värdegrundsar
bete, är en stolthet för hela kommunen och dess invånare. AMB's elever medverkar 
till att vitalisera Tingsryds kommun. 
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Destination Asnen och Sydost/eden 
Cykling är generellt en växande marknad och i Tingsryds kommun finns ett antal 
cykelleder av intresse för besöksnäringen. Kommunens investeringar i Sydostleden 
och Destination Åsnen är långsiktiga. Med en nationell cykelled som invigs i juni 
2016 och en planerad invigning av nationalparken Åsnen 2017, har Tingsryds be
söksnäring synnerligen goda möjligheter att utvecklas och växa. 

Hästriket och Tingsryds hästsportanläggning (idrottsanläggning och stadion) 
Varumärket Hästriket ägs av kommunen. Kommunen har också sedan år 2000 gjort 
omfattande investeringar i både anläggningar och i form av marknadsföring. Idag 
står kommunen, genom ett av sina företag, också som ägare av Tingsryds häst
sportanläggning. Planer finns för ny och utvecklad verksamhet där anläggningens 
många faciliteter kan användas även för icke hästanknuten verksamhet och en lång 
rad olika evenemang. Det finns också tydliga kopplingar till och möjligheter för 
barn och ungdomar. En positiv utveckling på anläggningen ger Tingsryds kommun 
möjlighet att dra nytta av det relativt välkända varumärket, Hästriket. Varumärket 
kan utvecklas och appellerar till en målgrupp som ser Tingsryd som ett naturligt be
söksmål. 

Korrö 
Korrö by och det omgivande naturvårdsornrådet är en stor tillgång för hela Tings
ryds kommun. Längs väg 122 finns också ett antal företag för vilka Korrö kan fun
gera som dragplåster. Korrö bidrar till att stärka Tingsryds kommuns profil som en 
attraktiv och spännande kommun. Bästa nytta av gjorda kommunala investeringar är 
inte nödvändigtvis ett fortsatt kommunalt ägande, det kan tvärtom vara så att Korrös 
potential hindras av aktuellt tillstånd hos kommunens ekonomi. Bästa nytta för 
Korrö, både för verksamheten och som en av kommunens attraktiva besöksmål, är 
sannolikt försäljning till en aktör som vill fortsätta utveckla och bygga en stark 
verksamhet. 

Andra verksamheter med utvecklingspotential 
I Tingsryds kommun finns fler starka varumärken som medverkar till att ge ett at
traktivt skimmer över vår kommun. Andra större välkända besöksmål är Tingsryds 
Resort, Hätteboda Vildmarkscamping, Börjes Varuhus och Hammarplast fabriksför
säljning, men det finns många, många fler. 

I en utredning om "bästa nytta av gjorda investeringar" är det svårt att inte nämna 
TAIF och det senaste årets idrottsliga framgångar. Tingsryds kommun har under 
många år sällat sig till den trogna skara av företag och privatpersoner, som investe
rat tid, pengar och inte minst hjärta, i både med- och motgång. TAIF är ett historiskt 
starkt varumärke och det kommer att vara så under många år framöver, alldeles oav
sett vilka resultat som visas på isen. I nuläget vågar sannolikt ingen ha en åsikt om 
TAIF's eventuella behov framöver, och hur stor del dessa behov skulle utgöra vid en 
prioritering av kommunala resurser. Denna utredning väljer därför att inte ta ställ
ning till TAIF's eventuella behov som prioriterat område. 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
Som medborgare i Tingsryds kommun ska man kunna vara stolt över de många olika 
slags verksamheter som väcker uppmärksamhet utanför kommunens gränser. 
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SAMHÄLLE 
En kommun av Tingsryds storlek behöver ett antal attraktiva varumärken där alla i sam
hället har möjlighet att hitta något att känna stolthet över och som är viktiga för mark
nadsföringen av Tingsryds kommun. 

EKONOMI 
En tydlig prioritering innebär att tillgängliga resurser, ekonomiska och personella, kan 
samordnas och användas så effektivt som möjligt. 

MEDARBETARE 
Utifrån ett medarbetarperspektiv är långsiktigt och kvalitetsinriktat arbete alltid positivt 
och bidrar också till att befästa Tingsryds kommun som attraktiv arbetsgivare. 

PROCESS 
Utvecklingsarbete sker alltid i en process, som kan vara mycket snabb eller mer lång
sam. Att arbeta med prioriterade områden ger möjlighet att fokusera på långsiktighet 
och kvalitet. 

Överväganden och slutsats 
Besöksnäringen utgör en stark potential för Tingsryds kommun och är en viktig del i 
attraktivitetsarbetet. Det finns några större och ett stort antal mindre eller små företag 
vars utvecklingspotential stärks av en tydlig satsning på besöksnäringen. Därav åter
finns flera av förslagen till prioriterade fokusområden i denna näring. 

Förslag till beslut 
Se inledning av skrivelsen. 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila J eppsson 
Kommunchef 

Eva Palmer 
Chef utvecklingsavdelningen 
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Tingsryds 
kommun 

7.2 E-tjänster och IT-stöd 

Förslag till beslut 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Tjänsteskrivelse 

Kommunfullmäktige fastställer strategin Digital agenda för Tingsryds kommun enligt 
protokollsbilaga. 

Sammanfattning 
Utveckling av e-tjänster samt IT-stöd för verksamheterna är en strategisk fråga med ett 
långsiktigt perspektiv. Den digitala världen utvecklas i mycket snabb takt och medbor
garnas önskemål och krav på interaktiv, snabb och smidig kommunikation med kom
munens samtliga verksamheter kommer att fortsätta öka. 

Det handlar i slutänden om att ge medborgarna i hela kommunen bästa möjliga service, 
allt ifrån att enkelt och smidigt ansöka om barnomsorgsplats, få elektroniska fakturor 
från kommunala verksamheter och bolag eller att hitta hjälpmedel i äldreomsorgen som 
ger personalen mer tid till personlig omsorg. Man måste emellertid vara medveten om 
att resan inte är en "quick fix". Det krävs både långsiktighet och tålamod och en medve
tenhet om att alla processer inte ändras över en natt. Utvecklingsarbetet är verksamhets
och koncernövergripande och måste samordnas. 

En förutsättning för att på ett tryggt och säkert sätt starta, implementera och därefter 
förvalta en genomgripande utveckling med inriktning på e-tjänster och IT-stöd, både 
som service till medborgarna och som stöd till kommunens medarbetare, är en grund
lagd förmåga avseende informationssäkerhet i hela organisationen 

Tingsryds kommun står nu inför valet att avsätta resurser för att påbörja vägen mot 
framtiden, eller att skjuta upp framtidsbesluten kring e-tjänster och IT-stöd - och riskera 
en väsentligt mer kostbar resa inom några år. 

U ppdragsbeskrivning 
Fastställa utveckling av e-tjänster och IT-stöd som ett internt fokusområde. Från och 
med budget 2016 årligen reservera totalt årligt anslag om 3 mkr i investerings budgeten 
avseende utveckling av e-tjänster och IT-stöd för verksamheterna samt ta fram strategi 
och plan för utveckling av e-tjänster och IT-stöd för verksamheterna. 

Kommunfullmäktige fastställde e-tjänster och IT-stöd som ett internt fokusområde i 
beslut om budget 2016 och i samma beslut avsattes ett totalt årligt anslag om 3 mkr i 
investeringsbudgeten. För att förtydliga mål och strategier har förslag till strategi tagits 
fram. Genom en strategi med tydliga mål och strategiska prioriteringar är det möjligt att 
effektivt planera och verkställa den fortsatta utvecklingen inom området. 

Uppdraget redovisas inom ramen för slutrapportens strategiska prioritering nr 7: Tyd
liga interna fokusområden. 
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Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Tidigare genomförd inventering av kommunens system, inklusive förutsättningar sam
ordning internt och extern, samt pågående IT-säkerhetsanalys. Omvärldsbevakning med 
genomgång av nationella och regionala agendor samt motsvarande arbete i andra kom
muner mm. 

Bakgrund och fakta 
I takt med samhällets ökade krav på tillgänglighet och snabba resultat, uppföljning och 
dokumentation, ökar kraven mycket snabbt på effektiva och kvalitetssäkra arbetsproces
ser i den kommunala verksamheten. Ny teknik, digitalisering och internet är några av 
nycklarna för att hitta nya och effektiva arbetssätt och smartare tjänster inom välfärden. 

En förutsättning för att på ett tryggt och säkert sätt starta, implementera och sedan för
valta en genomgripande utveckling med inriktning på e-tjänster och IT-stöd, både som 
service till medborgaren och som stöd till kommunens medarbetare, är en grundlagd 
förmåga avseende informationssäkerhet i hela organisationen - hela vägen från enskild 
användare och rekrytering av personal, till inköp av kravspecifika system och drift av 
desamma. Detta arbete har påbörjats och efterhand som handlingsprogram, planer och 
rutiner fastställs och implementeras kommer vidare utveckling av e-tjänster och IT-stöd 
att underlättas avsevärt. 

Strategi 
Utveckling av e-tjänster samt IT-stöd för verksamheterna är en strategisk fråga med ett 
långsiktigt perspektiv. Den digitala världen utvecklas i mycket snabb takt och medbor
garnas önskemål och krav på interaktiv, snabb och smidig kommunikation med kom
munens samtliga verksamheter kommer att fortsätta öka. 

SKL har tidigare presenterat mål och strategier för e-samhället. Man konstaterar att det 
är hög tid för kommuner, landsting och regioner att ta vara på det förändringstryck som 
digitaliseringen ger och att dra full nytta av möjligheterna, bland annat för att klara väl
färdens framtida finansiering och för att tillmötesgå människors, det vill säga medbor
garnas, förväntningar. 

SKL anger följande övergripande mål för utveckling 
• Enklare vardag för privatpersoner och företag 
• Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet 
• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

Vidare anger SKL nyttan med digitalisering och förändrat arbetssätt som 
• Bättre hälsa och ökad patientsäkerhet 
• Bättre lärande och ökad motivation 
• Drivkraft för innovation, tillväxt och sysselsättning 
• Minskad energiförbrukning, olyckor och trängsel 
• Utvecklad demokrati, dialog och tillit 
• Bättre service, minskad byråkrati och minskad risk för fel 

SKL har också lett arbetet med en strategiföre-samhället, vilken ska stödja utveckling
en av e-samhället i den kommunala sektorn. Utifrån denna strategi finns också en hand
lingsplan som konkretiserar strateginföre-samhället och pekar ut 32 viktiga initiativ. 
Strategi och handlingsplan finns tillgängliga på www.skl.se. 
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Omvärld 
Tingsryds kommun samverkar sedan ett antal år tillbaka med Växjö kommun och Les
sebo kommun avseende IT-plattformar, verksamhetssystem och service. Samarbetet 
ingicks utifrån en långsiktig ambition att upprätthålla en god kompetens och säkra de 
kommunala verksamhetssystemen. Samarbetet fungerar tillfredsställande men kan ut
vecklas vidare. Med utgångspunkt i kommunens Strategiföre-tjänster och IT-stöd, 
finns anledning att utvärdera samarbetet och hur det kan utvecklas utifrån kommunens 
specifika behov och önskemål och kvalitet och säkerhet. 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
Bättre kommunikation med, och snabbare och bättre service till medborgarna. 

SAMHÄLLE 
Tingsryds kommun är decentraliserad men bör sträva efter att bygga ett modernt och 
tidsenligt samhälle för moderna människor. Digitalisering är en attraktivitetsfaktor för 
medborgarna och en drivkraft för innovation, tillväxt och sysselsättning. 

EKONOMI 
Arbetet med e-tjänster och IT-stöd är långsiktigt och kan med fördel ske i projektform. 
Möjlighet till extern finansiering bör undersökas. Uppväxling av budgetmedel kan inne
bära snabbare resultat och implementering. 

MEDARBETARE 
Bättre arbetsprocesser, enklare hantering. En effekt av ett långsiktigt och tålmodigt ar
bete med digital utveckling medför över tid att rätt kompetens får möjlighet att arbeta 
med rätt saker, vilket både är tillfredsställande och leder till förbättrad arbetsmiljö. 

PROCESS 
Utvecklingsarbetet är verksamhets- och koncernövergripande och måste samordnas. 
Stuprörsarbete är aldrig en framgångsfaktor. 

Överväganden och slutsats 
Tingsryds kommun står inför valet att avsätta resurser för att påbörja vägen mot framti
den, eller att skjuta upp framtidsbesluten kring e-tjänster och IT-stöd- och riskera en 
väsentligt mer kostbar resa inom några år. 

Att allt utvecklingsarbete ska utgå från medborgaren i fokus är en självklarhet. Utveckl
ing av både e-tjänster och IT-stöd påverkar också verksamheternas arbetsprocesser i 
positiv riktning. Man måste emellertid vara medveten om att resan inte är en "quick 
fix". Det krävs både långsiktighet, tålamod och en medvetenhet om att alla processer 
inte ändras över en natt. Utvecklingsarbetet är verksamhets- och koncernövergripande 
och måste samordnas. 

I en ständigt föränderlig värld, där digitala tjänster och hjälpmedel skapar oanade möj
ligheter, handlar det i slutänden om att ge medborgarna i hela kommunen bästa möjliga 
service. Det kan handla om allt ifrån att enkelt och smidigt ansöka om barnomsorgs
plats, få elektroniska fakturor från kommunala verksamheter och bolag eller att hitta 
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hjälpmedel i äldreomsorgen som ger personalen mer tid till personlig omsorg. Med 
medborgaren i fokus är möjligheterna möjliga. 

Förslag till beslut/beslutsalternativ 
Se inledning av skrivelsen. 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Eva Palmer 
Chef utvecklingsavdelningen 

4(4) 
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Syfte 
Att ange ramar för utveckling av e-tjänster och IT-stöd för att möta de utmaningar och 
realisera de möjligheter som digitaliseringen erbjuder och kräver, i syfte att ge medborgarna 
bästa möjliga service, kvalitetssäkra kommunens verksamhetssystem samt utveckla 
arbetsprocesser och med ett långsiktigt fokus ta steget in i en digital tid. 

Omfattning 
Utveckling av e-tjänster och IT-stöd är ett prioriterat internt fokusområde för kommunen i 
kommande arbete med budget, hållbar ekonomi och attraktivitet. Omställning till en digital 
agenda är långsiktig och tar tid. Utvecklingen ska ha medborgaren i fokus. Den digitala 
agendan är koncernövergripande och gäller för hela kommunorganisationen. Koppling finns 
till verksamheternas tillgång till bredband och ökad redundans. 

Strategin ska aktualitetsprövas varje mandatperiod. 

Kommunövergripande mål 
• Enklare vardag för medborgare och näringsliv 
• Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet 
• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

Strategier 

År 2020 
• Ska medborgarna uppleva en ökad tillgänglighet till kommunal service 
• Ska verksamhetssystem och digitala arbetsprocesser vara kvalitetssäkrade 

Strategiska prioriteringar 2016-2018 
o Implementering av nytt personalsystem och nytt ekonomisystem 
o E-tjänster identifieras och implementeras kontinuerligt 
o Handlingsplan för IT-säkerhet implementeras 
o Upphandling av nya verksamhetssystem för ärendehantering respektive 

vård och omsorg 
o Långsiktig plan för kommunens större verksamhetssystem 
o Frågan om samverkan med andra kommuner i upphandling och 

förvaltning ska alltid prövas. 

• Ska kommunens samtliga verksamheter och företag arbeta samordnat, 
synkroniserat och innovativt med långsiktig utveckling av digitala 
arbetsprocesser 

Strategiska prioriteringar 2016-2018 
o Handlingsplan (projektplan) och organisation för digital agenda tas fram 
o Förutsättningar för nya arbetssätt och processer skapas och implementeras 
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Tingsryds 
kommun Uppdrag Hållbar ekonomi 

Utredning 

7.3 Inköp och upphandling - handlingsplan 

Förslag till beslut 
1) Kommunstyrelsen tar emot informationen avseende handlingsplan för inköp och upphandling 
2016-2017. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Fastställa inköp och upphandling som ett internt fokusområde samt fortsätta utvecklingsarbetet i 
enlighet med fastställd handlingsplan. När inköpssystem och distributionscentral samt policy 
och riktlinjer med tillhörande inköpsorganisation har införts ska utvecklingsarbetet imiktas mot 
mätningar och nyckeltal samt ökad konkurrensutsättning och fler upphandlingar och avtal. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 7: Tydliga interna fokusområ
den. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Kommunfullmäktige fastställde 2015-10-26 genom beslut om budget 2016 och plan 2017-2018 
inköp och upphandling som ett internt fokusområde. Det återstående utredningsarbetet avgrän
sas därför till att ta fram en handlingsplan för det fortsatta utvecklingsarbetet inom fokusområ
det. 

Utredningen och framtagande av handlingsplanen har genomförts av ekonomichefen i samråd 
med upphandlare och inköpscontroller. Synpunkter har inhämtats från inköpssamordnare i för
valtningar och företag. Handlingsplanen har fastställts av centrala chefsgruppen (bilaga). 

Bakgrund och fakta 
Utveckling och förändring av kommunens samlade arbete med inköp och upphandling påbörja
des 2012. Under benämningen Fokus inköp har ekonomiavdelningen sedan dess genomfört 
utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner för 2013 respektive 2014-2015 som bl a lett fram till 

• ökad andel e-fakturor (nu ca 60%) 
• omvandling av administratörstjänst till inköpscontroller 
• införande av inköpssystem och samordnad varudistribution i samverkan med kommuner 

i länet 
• ny policy för inköp och upphandling med tillhörande riktlinjer. 

Behovet av genomförd och fortsatt utveckling inom området kan härledas till bl a följande fak
torer: 

• Bedömning att vi har potential för minskade kostnader genom effektivare inköp både 
vad gäller priser och tidsåtgång. 

• Nya regler i LOU och LUF från 1 juli 2014 med bl a höjd beloppsgräns för direktupp
handling samt krav på riktlinjer och dokumentation för direktupphandlingar. 

• Revisionsrapportjanuari 2014, där revisorernas bedömning var att kommunstyrelsens 
och nämndernas hantering av upphandling och inköp behöver utvecklas. 

• Minimera risk för felaktigheter och skadestånd till följd av tex otillåtna köp 
• Minimera risk för oegentligheter, mutor och jäv 
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• Säkerställa likabehandling av leverantörer, god affärsetik, konkurrensutsättning, öppen
het och transparens. Området Upphandling har under flera år haft låga betyg i Svenskt 
Näringslivs näringslivsenkät. 

• Samordnad varudistribution och inköpssystem förutsätter tydlighet i organisation, roller 
och kompetenser. 

• Ökat politiskt fokus på upphandling som ett verktyg att styra utvecklingen i önskad 
riktning, tex inom miljö, livsmedel, social hänsyn. 

• Utveckling/ambitionshöjning pågår i flertalet kommuner i landet. 

Konsekvensanalys 
Handlingsplanen bedöms bland annat kunna ge följande konsekvenser: 

SAMHÄLLE 
Ökad konkurrensutsättning som förbättrar möjligheten för mindre och lokala företag att delta i 
konkurrensen bland leverantörer till kommunen 

EKONOMI 
Lägre priser och långsiktigt minskad tidsåtgång genom konkurrensutsättning och styrning av 
inköp 

MEDARBETARE 
Ökad kompetens i inköps- och upphandlingsfrågor 

PROCESS 
Utvecklad målstyrning 
Långsiktigt minskad tidsåtgång genom fler ramavtal och utnyttjande av modern teknik (e
handel) 

Överväganden och slutsats 
I handlingsplanen för 2016-2017 läggs det fortsatta utvecklingsarbetet på följande områden: 

• Implementering av policy och riktlinjer 
• Styrning och uppföljning av inköp 
• Fullskalig e-handel 

Handlingsplanen har fastställts av centrala chefsgruppen 2015-11-26. 

Förslag/beslutsalternativ 
Kommunstyrelsen föreslås ta emot informationen. 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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HANDLINGSPLAN FÖR 
INKÖP OCH UPPHANDLING 2016-2017 

Handlingsplanen syftar till att förverkliga kommunens Inköps- och upphandlingspolicy, antagen av 
kommunfullmäktige 2015-06-22. 

2015 2016 2017 
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i -policy faststä lld KF juni 2015 1 i ; ;--+--

i____- ri ktlinjer fastställda. CCG maj 2015·-----·-·-·-------·-· 
1 

_ ___. _ __. _ _. _ __._~-~ -~I _ _,I ______ ,_: _ ...,....._ 
!--····---·---·-·-- -·-·----··-··- -----······------.. -·--
! Pågående och kommande aktiviteter , , , , 
L _ --- ·- ___ _ _ ___ _ ' _J I 1----+-
1 __ I mplementering __ policy _och _riktlinjer --··-----··-······-·----·-·'··-···-········,.._---' 
! -inköpssa mordnare förvaltningar 
I -utbildning/certifiering av direktupphandlare m fl 
i -it-stöd för direktupphandling 
J -annonsering av direktupphandling 
! -marknadsföring loka lt näringsliv 
I -upphandlingsplaner 
I -avtalsdatabas 
! -anvisningar 
I -uppfö ljning av avtal 

-översyn delegationsordningar och diarieföring 

i__-m. m ........... ·-·----···-···----··········--··--········--·-··· .. ····---·--·-····--- ·-·- ···-·--·-

j Styrning och uppföljning av inköp i ;-. - ....;,--+- --e----;' 

: i--1 
i ! ··----! 

! ! i I -
I J ! ' 

(};~~~~~:::~:~~~~;f ~I, verktyg-etc ········-·······---·-····--r--··1i1 -
-uppfö ljning av mål I I 

. -m. r:!1..-...____________ . -J---+:--+. ---+---+-__,_--+-_ __,__ _ __,___ -+-

:.....--······-----·-- ······-- ····---·-·--··----··----·--+--
I Fullskalig E-handel -- - ···- - -····--·····------··- ---···-
! -undersökning möjligheter, kostnad, samverkan 
I -införandeprojekt 

l 
l._ .. -m.~.:-··-·-·-·-······-·--··· ---.. -·-······-· .. ····-·--·-··-.. ····---·-···· ······-.. ----·-··--··------··-···------········--·~·-··-···········-~-~-~-----~- ------~ -

Handlingsplanen har fastställts av Centrala Chefsgruppen 2015-11-26. 
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Tingsryds 
kommun Uppdrag Hållbar ekonomi 

Utredning 

7.4 Kompetens inom juridik och personalekonomi 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar emot informationen avseende handlingsplan för ökad kompetens 
inom verksamhetsnära juridik och personalekonomi. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Fastställa ökade kompetenser och resurser inom verksamhetsnärajuridik och personal
ekonomi som ett internt fokusområde. Förstärkning av kompetenser och resurser ska 
genomföras inom befintliga budgetramar. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Utredningen och framtagande av handlingsplanen har genomförts av personalchefen i 
samråd med socialchefen och ekonomichefen. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 7: Tydliga interna fo
kusområden. 

Fullmäktige har i beslut om budget 2016 och plan 2017-2018 fastställt kompetens inom 
juridik och personalekonomi som ett internt fokusområde . Utredningsuppdraget har 
syftat till att ta fram en handlingsplan inom området. 

Bakgrund och fakta 
Ökade kompetenser och resurser avseende juridik, personalekonomi och bedöms kunna 
bidra till långsiktigt lägre verksamhetskostnader och effektivare verksamhet. Inom juri
dik avses bl a ökad kompetens att ta ställning till myndighetsbeslut och överprövning 
inom tex socialförvaltningens verksamhetsområde. Inom personalekonomin avses bl a 
bemanning, schemaläggning, sjukfrånvarohantering etc inom personalintensiva verk
samheter såsom t ex äldreomsorg och funktionshinderomsorg. 

Konsekvensanalys 
Handlingsplanen bedöms bland annat kunna ge följande konsekvenser: 

EKONOMI 
Minskade kostnader på sikt. 

PROCESS 
God personalplanering inom de personalintensiva verksamheterna. 
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Överväganden och slutsats 
Handlingsplanen har fastställts av centrala chefsgruppen 2015-12-10, se bilaga. 

Förslag/beslutsalternativ 
Kommunstyrelsen föreslås ta emot informationen. 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila J eppsson 
Kommunchef 

Helena Clemedtson 
Personalchef 

2(2) 
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Tingsryds 
kommun 

Handlingsplan för 
ökad kompetens inom verksamhetsnära juridik och personal
ekonomi 

Rekrytering 
Vid framtida naturliga avgångar inom administrativa tjänster såsom handläggare och 
administratörer bör en noggrann analys av kompetensbehov göras. Analysen ska ta sikte 
på framtida behov inom förvaltningen och kommunen som helhet. Ett extra fokus ska 
riktas mot att öka kompetens inom verksamhetsnära juridik och personalekonomi. Ana
lysen bör göras av förvaltningsledning och vid behov samordnas i kommunens led
ningsgrupp (KLG). 
Ansvarig: Personalchef och förvaltningschefer 

Juridiska tjänster 
Översyn av avtal av juridiska tjänster via rättsdatabaser bör göras. Vi köper tjänster från 
rättsdatabaser på flera håll i kommunen. En genomgång och behovsanalys av befintliga 
avtal bör göras. Därefter bör samordning ske. 
Ansvarig: Kanslichef 

Personalekonomi 
Fokus på personalekonomi i samband med införande av nytt personalsystem. Utdata
rapporterna från personalsystemet ska ge förvaltningarna möjlighet att på ett enkelt sätt 
följa upp personalekonomi och ge förutsättningar för god personalplanering. 
Ansvarig: Personalchef och förvaltningschefer 

Handlingsplanen har fastställts av Centrala chefsgruppen 2015-12-10. 
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Tingsryds 
kommun 

7.5 EU-verksamhet 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Tjänsteskrivelse 

1. Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden får i uppdrag att 

1. årligen arbeta fram en idebank för lämpliga utvecklingsprojekt i verksamheten. 

2. med start i budget 2017 avsätta medel i en projektpott ur vilken medel kan akti
veras vid lämpliga projektutlysningar. Kommunstyrelsens och nämndernas pro
jektpott ska senast i budget 2019 uppgå till minst 0,3% av budgetramen. 

2. En gemensam projektpott ska inrättas i budgeten som möjliggör att nämndernas pro
jektfinansiering internt kan växlas upp med 100%. 

3. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till revidering av Strategi för Tings
ryds kommuns internationella arbete (fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-27 § 
38) 

Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att organisera uppdragets genomförande. 
Utlysningar av möjliga medel att söka sker inte alltid så att god framförhållning i nämn
dernas planering medges. Uppdraget kräver därför möjlighet att avsätta resurser för 
tänkbar medfinansiering i förbindelse med nämndernas budgetarbete. God framförhåll
ning, långsiktig planering och en aktiv och omfattande omvärldsbevakning är en förut
sättning. 

Tingsryds kommunfullmäktige beslutade 2014-03-27 (§38) att anta Strategi för Tings
ryds kommuns internationella arbete (se bilaga). Strategin sätter ramarna för hur kom
munen ska arbeta med bland annat EU-samverkan och EU-finansiering. Strategin togs 
fram i slutet av programperioden för EU's regionala strukturfonder och Leader Sydost. 
Förutsättningarna har delvis ändrats varför det finns behov att revidera nämnda strategi, 
inklusive att omfatta fler externa finansiärer än de som återfinns i EU-sfären. 

All extern projektfinansiering kräver kommunal medfinansiering. Kommunstyrelsen 
och respektive nämnd bör därför årligen sätta av medel till en "projektpott" som kan 
aktiveras när utlysningar som matchar kommunala projektideer publiceras. 
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Uppdrags beskrivning 
Fastställa verksamhetsutveckling genom EU-samverkan och EU-finansiering som ett 
internt fokusområde. Detta gjorde fullmäktige i samband med beslut om budget 2016. I 
slutrapporten angavs också att utvecklingsarbetet bör fokuseras på vidareutveckling 
inom befintliga verksamheter. 

I detta ärende föreslås grundläggande åtgärder för att praktiskt kunna börja arbeta inom 
fokusområdet, bl a avseende finansiering. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 7: Tydliga internafo
kusmoråden. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Utlysningar från EU-program, men även andra möjliga nationella finansiärer, somt ex 
Vinnova m fl, görs ofta med relativt kort framförhållning. För att kunna möta de möj
ligheter som finns till extern finansiering för olika utvecklingsprojekt, bör en projekt
bank inrättas, där ideer kan samlas för att aktiveras när lämpliga utlysningar dyker upp. 
Risken är annars att kommunala projekt riggas utifrån vad som är möjligt att finansiera 
istället för vilka reella behov som föreligger i verksamheterna. 

En projektbank kräver en aktiv omvärldsbevakning av finansieringsmöjligheter. Alla 
utlysningar kräver också någon form av medfinansiering, varför varje nämnd, inklusive 
kommunstyrelsen, årligen bör avsätta en pott projektmedel så att ideer i idebanken kan 
aktiveras när möjlighet ges. En "projektpott" skulle kunna fördelas 50/50 mellan kom
munstyrelsen och nämnderna. 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
Kommunens förmåga att "växla" upp egen finansiering i förbindelse med projektverk
samhet frigör medel som gagnar skattekollektivet. 

SAMHÄLLE 
V erksamhetsutveckling är en indirekt men positiv och viktig resurs för samhället. 

EKONOMI 
Möjligheten till extern finansiering av utvecklingsprojekt är ett bra ekonomiskt incita
ment. 

MEDARBETARE 
Extern finansiering av utvecklingsprojekt är positivt och utmanande men också resurs
och kompetenskrävande. 

Överväganden och slutsats 
Uppdraget bör fastställas enligt förslag. 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Eva Palmer 
Chef utvecklingsavdelningen 
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~kommun 
Kommunfullmäktige 
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Kf§38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-03-27 

Dnr 2013/479 091 

Antagande av strategi för Tingsryd kommuns internationella arbete 

Hållbarhetssamordnare Tim Lux har tagit fram förslag till strategi för 
Tingsryds kommuns internationella arbete. Strategin ska användas som ett 
förvaltningsövergripande styrdokument. 

15 

Ärendet behandlades i kommunstyrelsen 2014-01-20, § 15, och 
återremitterades då med motiveringen att en fördjupad utredning skulle göras 
om strategin borde ersätta kommunens internationella strategi antagen 2003 
(KF § 72 Dnr 209/2003). Efter revidering behandlades ärendet på nytt i 
kommunstyrelsen och läggs nu fram för kommunfullmäktige för antagande. 

Beslutsunderlag 
Missiv hållbarhetssamordnare Tim Lux, 2014-02-19 
Förslag till Tingsryds kommuns internationella strategi för 2014-2018 
Kommunstyrelsen§ 15, 2014-01-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 67, 2014-02-24 
Kommunstyrelsen§ 52, 2014-03-17 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta det bifogade förslaget till internationell strategi 2014-2020, 

att inrätta tjänst (50 %) som internationell samordnare fr.o.m. 15 april 2014, 

att fmansiering av tjänsten 2014 sker med 124 000 kr ur återstående 
budgetmedel för EU-proj ektverksamhet och därefter arbetas in i budgeten för 
2015, samt 

att strategin ersätter kommunens internationella strategi antagen 2003 (KF 
§ 72 Dnr 209/2003) 

Exp: 
Hällbarhetssamordnare Tim Lux 
Kommunchef Laila Jeppsson 
Ekonomiavdelningen 

Ut rags estyr an e 
4 

· 
. 201 -03-31 
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Bilaga Ks Au§ 67 
Ks § 52 
Kf § 38 

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings· 
förvaltningen 

Tim Lux 
0477 441 52 

tim.lux@tingsryd.se 

2014-02-24 
2014-03-17 
2014-03-27 

2014-02-19 

Till Kommunfullmäktige 

Framtagande av strategi för Tingsryd kommuns internationella arbete 

På KSAU:s sammanträde den 25 november 2013, Au§ 385 Dnr 2013/479 091, besluta
des att kommunledningsförvaltningen skulle ges utredningsuppdraget att utarbeta ett 
förslag till strategi för kommunens EU-arbete. Av Kommunstyrelsen (Ks § 15 Dnr 
2013/479 091) blev det framtagna förslaget sedan återremitterat till kommunlednings
förvaltningen för en fördjupad utredning om strategin för Tingsryds kommuns EU
arbete bör ersätta kommunens internationella strategi antagen 2003 (§ 72 Dnr 
209/2003). 

Efter en fördjupad utredning har det framtagna förlagets inriktning breddats med ett 
internationellt perspektiv där arbetet med EU-frågor ingår som en naturlig del. De rele
vanta delarna av den befintliga strategin (antagen 2003), bl.a. vänortsverksamheten, har 
integrerats i strategiförslaget. Genom att ersätta den befintliga strategin med det fram
tagna förslaget kommer det pågående internationella arbetet att fortsätta samtidigt som 
arbetet förtydligas och anpassas till dagens möjligheter. 

Den internationella strategin ska användas som ett förvaltningsövergripande styrdoku
ment för att integrera det internationella och EU-perspektivet i kommunens verksamhet
er. Arbetet enligt strategin förstärker internationell samverkan och bidrar till att uppnå 
kommunens Vision 2030 med hänsyn tagen till målsättningarna i EU:s nya tillväxtstra
tegi Europa 2020. Till strategin ska en handlingsplan arbetas fram som anger konkreta 
aktiviteter. Aktiviteterna ska i sin tur och där det är relevant integreras i respektive för
valtningens verksamhetsplan. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta det bifogade förslaget till internationell strategi 2014-2020 

att inrätta 0,5 tjänst som internationell samordnare fr.o .m. 15 april 2014 

att finansiering av tjänsten 2014 sker med 124 tkr ur återstående budgetmedel för EU
projektverksamhet och därefter arbetas in i budgeten för 2015 

att strategin ersätter kommunens internationella strategi antagen 2003 ( Kf § 72 Dnr 
209/2003) 

Tim Lux, Hållbarhetssamordnare 

besöks adress telefon fax e-post/hemsida 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd 

t:7B f;J vv 
www.tingsryd.se 

,lt:1_ 1\ ~~~ 
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1. Inledning 

Världen förändras i rasande fart och samhället ställs allt oftare inför nya utmaningar samtidigt 

som andra möjligheter öppnas. Genom globaliseringen kommer människor närmare varandra 

och nations gränserna hfil' blivit mer flytande. Samtidigt har konkurrensen ökat och 

kompetensförsörjningen blivit allt svårare. Klimatförändringen och hoten mot ekosystemen 

och den biologiska mångfalden är andra globala utmaningar som förtydligar att vfu.i lokala 

agerande har en global påverkan. Kommuner och regioner har ett st01i ansvar för att skapa en 

hållbm: utveckling och en grön strukturomvandling som kräver i allt högre grad ett 

internationellt synsätt. 

Sveriges medlemskap i EU har bidragit till en ökad internationalisering och enligt SKL 

påverkas 60 procent av punk:tema på kommunfullmäktiges dagordning av EU. Det pratiska 

genomförandet av EU lagstiftningen ligger ofta under kommuneinas ansvar och en stor del av 

EU stödet från olika fonder hamnar till slut på den lokala nivån. Stödet laäver i många fall 

projektverksarnhet med samarbetspaitners i andra EU medlemsländer. 

Ås 2010 antog EU den nya tillväxtstrategin Europa 2020. Den kommande fleråriga 

budgetramen 2014-2020 har kopplats till Europa 2020 och strategins övergripande ledorden 

är: 

• Smaii tillväxt - utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation. · 

• Hållbar tillväxt- främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenslaaftigare 

ekonomi. 

• Tillväxt för alla- stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och 

territoriell sammanhållning. 

1.1 Varför en internationell strategi? 

Frågan är inte om utan hur kommunen ska arbeta med internationella frågor i allmänhet och 

EU-frågor i synnerhet. 
I 

Samarbetsprojekt med intemationella paiiners kan bidra till ökat entreprenörskap och 

utvecldingen av innovativa ideer. Detta kan lätt bli nedprioriterat i den pågående 

verksamheten trots att nya ideer kan leda till ökad effektivitet och attraktivitet. 

Med projektsamai·beten följer kompetensutveckling både för ensldlda individer och för 

grupper och verksamheter. När det gäller pi·oj elct för utbildning och kompetenshöjande 

åtgärder är detta ett tydligt och önskat resultat. Men även andra samarbeten, såsom europeiska 

pa1inerskap, kan bidra till att höja deltagarnas kompetens genom allt från förbättrad 

ämneskunskap och nya perspektiv till språkkunskaper och ökad kulturell förståelse. 

2 
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Idag varierar engagemanget i EU-projekt mycket mellan olika verksamhetsområden. I vissa 

vei1csamheter arbetar man redan strategiskt, i andra är EU:s möjligheter ganska okända. Med 

aktuell kunskap om EU:s fonder och program kan kommunens verksamheter öka sina 

möjligheter att utvecklas. Ett stöne engagemang i internationella projekt och europeiska 

nätverk kan också göra kommunen mer synlig och attraktiv utåt. 

1.2 Syfte 

Tingsryds kommuns internationella strategi är ett kommunövergripande styrdokument och en 

del i kommunens långsiktiga strategiska arbete för att uppnå kommunens Vision 2030 med 

hänsyn till målsättningarna inom Europa 2020. 

Strategin ska främja 

• verksamhetsutveckling 

• kompetensutveckling 

• omvärldsbevakning 

• nätverkande och gränsöverskridande samverkan 

• internationalisering 

3 
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2. Mål och strategier 

2.1 Internationellt samarbete 
Kommunens intemationella strategi ska bidra till ett förstärkt internationellt och EU

perspektiv vid verksamhetsutveckling. På regional plan pågår olika intemationella samarbeten 
och projekt som kommunen kan dra nytta av och bli mer involverad i. Även på lokal nivå 
finns outnyttjade intemationella kontakter som kan tas tillvara på ett mer effektivt sätt genom 

förstärkta samarbeten med näringslivet, föreningslivet och utländska medborgare. 

2.2 Europa 2020 

Inom EU:s nya tillväxtstrategi Europa 2020 anges övergripande mål som ska beaktas vid 

verksamhetsplaneringen på både kort och längre sikt. Målen är anpassade till nationella 
målsättningar; för Sverige se tabell 1. 

Tabell 1: Övergripande mål inom Europa 2020 för Sverige 

Energieffektivitet -
Minskning av 

Sysselsättnings- FoUi% 
Målen för 

Förnybar minskning av Skolavhopp 
Eftergymnasial befolkningsandelen i 

minslming av utbildning (i riskzonen för fattigdom 
grad (i%) avBNP 

koldio:xidutsläpp 1 energi energiförbrukningen (i%) 
%) eller social utestängning, 

i milj. ton 
uttryckt i antal personer 

Minskningen av andelen 
kvinnor och män utanför 
arbetsmarknaden (utom 

Betydligt över 
heltidsstuderande) samt 

4% -17% 49% 12,8% <10% 40-45 % andelen 
80% 

f 

' ' 

( 

långtidsarbetslösa e11er 
långtidssjukskrivna till 
betydligt under 14 % 

senast2020 

1. De nationella må/för utsltippsminslmingen som anges i beslut 2009/406/EG gäller utsläpp som inte onifattas av utsltlppshandelssystemet. 
De utsläpp som onifattas av 11/släppshandelssystemet kommer att minskas med 21 %jci11ifört med 2005 års nivåer. Motsvarande 
övergripande utsläppsminslming blir 20 %jä11ifört med 1990 års nivåer. 

'f1;;b"/ 
//;t,-Z_, 
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2.3 Övergripande strategier 

För att involvera det internationella och EU-perspektivet i verksamhetsutvecldingen krävs att 
relevanta satsningar och aktiviteter integreras i kommunens målstyrningsarbete. Följande 

övergripande strategier med utgångspunkt i styrkortsperspektiven ska involveras vid 
framtagandet av verksamhetsspecifika målsättningar och handlingsplaner. 

Z.3.1 Medborgarperspektiv 

Mervärdet för medborgarnn ska vara i fokus vid verksainhetsutveckling genom internationella 
samarbeten och EU-finansierade projekt. Befintliga internationella kontakter ska tas tillvara 
på ett mer effektivt sätt. 

2.3.2 Samhällsperspektiv 

Ett ökat intemationellt perspektiv vid samhällsutveclding ska bidra till en attraktivare 
kommun samt ett hållbart samhälle och därmed till ökad inflyttning. 

Z.3.3 Medarbetarperspektiv 

Den internationella kompetens och kunskapen inom EU-området ska höj as hos medarbetarna 
vilket bidrar till verksamhetsutveckling och ökar kommunens attraktivitet som arbetsgivare. 

Z.3.4 Processperspektiv 

Behovsorienterade och integrerade aktiviteter med ett internationellt perspektiv som kan bidra 
( till att uppnå verksamhetens samt de kommunövergripande målen eftersträvs. 

2.3.5 Ekonomiperspektiv 

Möjlighet till extern delfinansiering och deltagande i internationella samarbetsprojekt för 
verksamhetsutveckling och nyskapande verksamhet ska alltid prövas. 

5 
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3. Implementering 

Projekt med externt stöd ska inte vara separata från den ordinarie verksamheten inorn 

kommunen utan bli en naturlig och integrerad del av den. Positiva resultat och effekter ska 

under och efter projektperioden arbetas in i verksamheten. Mål för respektive verksamhet ska 

utgå från kommunens övergripande målsättningar och medhjälp av denna strategi integreras i 
respektive verl<:samhetsplan. 

3.1 Ansvarsfördelning 
Kommunfullmäktige är ytterst ansvaTig för den intemationella strategin och beslutar om revidering 
under vaije mandatperiod. 

Kommunstyrelsen och nämnderna 

Kommunstyrelsen antar handlingsplanen för ett förstärkt intemationellt arbete som utgår från 

( strategin. Kommunstyrelsen ansvarar även för den årliga uppföljningen av arbetet. 
\. 

( 

Ko1mnunstyrelsens arbetsutskott ftmgerar som styrgrupp för det internationella arbetet. 

Respektive nämnd har ansvaret att föra in det internationella perspektivet i kommunens olika 

verksamhetsområden genom att anta relevanta nämndsmål. Inom årsrapporteringen ska 

information om pågående och genomförda insatser sarnt resultat med koppling till 

internationellt arbete redovisas. 

Förvaltningar 

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för samordningen av det internationella arbetet och 

framtagandet av handlingsplanen i samve1kan med representanter från alla förvaltningar. 

Respektive förvaltning ska utse en representant och kontaktperson som ingår i arbetsgruppen 

för arbetet. Förvaltningarnas representanter i arbetsgruppen ska på sin respektive förvaltning se till att 
relevanta aktiviteter och möjligheten till extern finansiering integreras i verksamhetsplaneringen. 

Utöver arbetsgruppen kan vid behov tillfälliga projektgrupper me~ lämpliga deltagare bildas. 
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Samordnare med ansvar för det internationella arbetet 

Kommunledningens samordnare för internationella frågor har följande uppgifter: 

• Samordningen av arbetsgruppen 

• Framtagandet av handlingsplanen i samverkan med de övriga förvaltningarna 

• Rapp01tering till styrgruppen (KSAU) två gånger/år 

• Uppföljning och årlig redovisning till Kommunstyrelsen 

• Bevakning av utveckling inom EU fonder och program samt motsvarande inom 
Nordiska rådet 

• Intern stöd genom rådgivning, utbildning och :infonnation om relevanta aktiviteter och 

initiativ 

• Kommunens representant i det regionala nätverket för internationella frågor 

• Kommunens kontaktperson för vänortsverksamhet 

• Framtagande och uppdatering av inf01mation om internationella och EU frågor på 
kommunens hemsida och Intranätet. 

3.2 Kontaktytor och kanaler 

Ett effektivt och utvecklande internationellt arbete bygger på bra samarbeten, ett brett nätverk 

med olika aktörer samt en kontinuerlig omvärldsbevakning. Länets nätverk för internationella 
frågor är en viktig plattform för erfarenhetsutbyte och uppdatering. En annan central aktör i 
sammanhanget är Regionens Brysselkontor. Intressant är även deltagandet i samarbeten med 
aktörer kring ett avgränsat geografiskt område såsom Östersjön samt med kommunens 

vän01ter. Bredvid de mer givna aktörerna finns ett antal redan befintliga kontaktytor och 
( kanaler som kan utvecklas ytterligare. 

3.2.1 Utländska medborgare 

Kommunens inflyttare från länder inom och utanför EU har oftå goda kontakter i utlandet och 

f kunskap som kan gagna kommunens arbete vid internationella frågor. Det kan handla om 
ämnesspec:ifik kunskap men även mer allmänt om språldrnnskaper och kulturell förståelse. 
Kommunens inflyttarråd är en viktig dialogpaitner i sammanhanget. 

3.2.2 Näringslivets och föreningarnas internationella kontakter 

Företag har genom sina affärsnätverk utländska kunder och samarbetspaitners. 
Företagai'organisationer är viktiga kontaktytor för möjligheten att hitta gemensamma 
internationella projekt som skapar mervärde för alla inblandade pa1ter. Även föreningar kan 

ha kontakter i utlandet och genom utbyten kan den kulturella förståelsen främjas. Utbyten kan 

bland annat ske i form av volontärsverksamhet. 
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3.2.3 Vänortsverksamhet 

Den vänortsverksamhet som. bedrivs idag kommer att fortsätta. Strategin uppmanar dock till 

att vänorterna i största möjliga mån även prövas som partners i samarbetsprojekt. Väno1terna 
ko1mner då att få en tyngre och mer strategisk roll än tidigare. Föreningen Norden spelar en 

central roll även i det fortsätta arbetet. 

3.2.4 Befintliga kontakter 

Även kontakter från pågående eller genomförda projekt ska hållas levande. Det kan både 

handla om kontakter i utlandet men även på hemmaplan. Exempelvis är Energikontor Sydost 
en viktig bollplank i utvecklingsfrågor inom klimat- och energio1mådet. Även Wasaskolan 

har genom samarbeten med näringslivet och andra aktörer skapat sig ett nätverk av 
internationella kontakter som kan användas mer och byggas ut. 

4. Ekonomi 

Varje nämnd har inom sin budgetram eget ekonomiskt ansvar för sitt internationella arbete 

och för att uppnå verksamhetens mål. Inga centrala anslag finns att disponera. Möjligheten till 
extern finansiering via projektmedel ska vägas in i samtliga nämnders ordinarie budget- och 
verksamhetsplanering i syfte att uppnå ett bättre resultat för kommunen. Btedvid 

internationella samarbetsprojekt som kan delfinansieras via EU:s fonder och program bör 
alltid möjligheten för finansiering via regionala och nationella fonder och program prövas. 

5. Uppföljning och revidering 
Kommunstyrelsen ansvarar för den årliga uppföljningen av strategin viå handlingsplanen. 

Redovisningen bör ske på Kommunstyrelsens sammanträde i december varje år. Nämnderna 
redovisar sina resultat inom respektive årsrapp01t. Kommunfullmäktige beslutar om 

revidering av strategin som ska ske en gång per mandatperiod. 

--kZ /{,-' (\ 
V~ )1/Zf J'\I 
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~Tingsryds 
\;!!) kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-30 

Justerare 

§ 167 

Äskande av medel för flyktingmottagande i Tingsryds 
kommun 
Dnr 2016/102 133 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över förslag för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt beslut i kommunstyrelsen har elevhälsan inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen sedan läsåret 2010/11 fått extra resurser för stöd 
till gruppen nyanlända flyktingar. Kommunstyrelsen har även beslutat om 
extra medel från kommunens flyktingkonto för ökade kostnader för 
förberedelseklass i Tingsryd under läsåren 2014/15 och 2015/16. Utöver 
detta beslutade kommunstyrelsen 2016-03-14 om ytterligare medel för att, 
under kalenderåret 2016, täcka ökade kostnader för vaccination av 
nyanlända elever, språkstöd, skolpsykolog och tolkar mm. Med denna 
skrivelse ansöker Barn- och utbildningsförvaltningen att kommunstyrelsen 
beslutar om motsvarande resurser även för nästa läsår, 2016/2017, enligt 
specifikation. Samråd i det här ärendet har skett med Socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från skolchefen Yngve Rehnström, 2016-05-20 

I Utdrag,,bestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Äskande av medel för flyktingmottagande i Tingsryds kommun, läsåret 
2016/17 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avsätter 3 .520 tkr från kommunens flyktingkonto för perioden 
2016-08-01--2017-07-31 till projekt för bättre stöd till gruppen nyanlända flyktingar ge
nom förstärkning av Elevhälsan och finansiering av ökade kostnader för förberedelseklas
ser i Tingsryd och Ryd och för modersmålsundervisning och studiehandledning på mo
dersmålet i enlighet med denna skrivelse. 
Medlen tillförs Barn- och utbildningsförvaltningens budget. 

Sammanfattning 
Enligt beslut i kommunstyrelsen har elevhälsan inom Barn- och utbildningsförvaltningen 
sedan läsåret 2010/11 fått extra resurser för stöd till gruppen nyanlända flyktingar. Kom
munstyrelsen har även beslutat om extra medel från kommunens flyktingkonto för ökade 
kostnader för förberedelseklass i Tingsryd under läsåren 2014/15 och 2015/16. Utöver 
detta beslutade kommunstyrelsen 2016-03-14 om ytterligare medel för att, under kalender
året 2016, täcka ökade kostnader för vaccination av nyanlända elever, språkstöd, skolpsy
kolog och tolkar mm. Med denna skrivelse ansöker Barn- och utbildningsförvaltningen att 
kommunstyrelsen beslutar om motsvarande resurser även för nästa läsår, 2016/2017, enligt 
nedanstående specifikation. Samråd i det här ärendet har skett med Socialförvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 
Tingsryds kommun har ett fortsatt stort mottagande av både asylsökande flyktingar och 
flyktingar som har fått uppehållstillstånd. Migrationsverket placerar asylsök.ande på sina 
olika anläggnings boenden och andra platser där det finns möjligheter till boende. Vi upp
lever nu en extraordinär situation där asylsökande flyktingar kan bli placerade i alla våra 
01ter. Det är också en stor rörlighet bland flyktingarna där deras första boende ofta är kort
varigt. För att ta hand om de nyanlända barnen på ett bra sätt och ge dem bra förutsättning
ar för kommande skolgång behöver de inledningsvis få sin undervisning i en sk förberedel
seklass. Målet med verksamheten är att de här eleverna efter högst två läsår är helt integre
rade i de ordinarie klasserna. Vi har svårt att, i den här situationen, organisera förberedel
seklasser på alla våra skolor i alla våra sju orter. Den stora rörligheten innebär att om vi 
skulle ha behov av att starta upp förberedelseklass i t ex Väckelsång eller Linneryd så kan 
underlaget ha försvunnit några veckor senare. Vi har därför tagit beslut om att ha förbere
delseklasser inom grundskolan på enbart två 01ter inom kommunen. Dels i Ryd, med fort
sättning på den verksamhet vi har där, samt dels i Tingsryd. Detta beslut innebär att alla 
flyktingar som är i behov av förberedelseklass och som inte bor i Ryd skjutsas till Tings
ryd. Vi behöver då bara organisera den här verksamheten på två orter och förutsättningarna 
för att få personal med bra kompetens ökar. En annan fördel är att om familjerna flyttar 
inom kommunen så kan deras barn gå kvar i samma förberedelseklass på Dackeskolan 
(skulle de flytta till Ryd så blir det bättre att de går där). Det är också enklare att organisera 
skolskjuts till Tingsryd. Utöver Tingsryd och Ryd har vi även mottagande av nyanlända 
elever på F-3-skolan i Konga utan särskild förberedelseklass. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 444 09 

e-post/hemsida 
barn.utbildning@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Mottagandet av nyanlända flyktingar har ökat kraftigt under år 2015 och idag är ca 20% av 
alla våra grundskoleelever nyanlända (ko1tare tid än fyra år i Sverige) och alla kommunens 
skolor möter idag nyanlända elever. Antingen är de kommunplacerade med uppehållstill
stånd eller asylsökande. Wasaskolan i Tingsryd har sedan 2008 ett !VIK-program (Indivi
duella programmet, Internationella klassen) som i och med gymnasiereformen 2011 bytte 
namn till IMSPR (Introduktionsprogram, Språkintroduktion) där man tar emot nya elever, 
som är i gymnasieålder, med annat modersmål än svenska. Idag går ca en tredjedel av 
gymnasieskolans elever på Språkintroduktionen. Lärcenter tar emot vuxna nyanlända som 
ska läsa SFI och även här har den verksamheten ökat mycket kraftigt under senare år. 

Regelverket kring kartläggning av nyanlända elevers kunskaper har ändrats från och med 
den 15 april 2016 och det är nu obligatoriskt att använda Skolverkets kartläggningsmateri
al. Kravet är att varje elev individuellt kartläggs i två steg med en tidsomfattning av minst 
3 X 70 minuter. Detta arbete kräver både pedagoger och tolkar. 

De nyanlända har särskilda behov av stöd och hjälp för att fungera i skola och annan 
sysselsättning. Många bär med sig svåra trauman efter krigsupplevelser och flykt. 
Samhällets förmåga att möta de särskilda behoven är helt avgörande för det långsiktiga 
resultatet av de nyanländas integration. 

Förslag på förstärkning 

För att fullgöra vårt ansvarstagande gentemot gruppen nyanlända flyktingar föreslås föl
jande förstärkning: 

1. Samordning av mottagandet och av undervisning och studiehandledning på mo
dersmålet med 0,25 åa (175 tkr helår inkl sociala avgifter). 

2. Fmtsatt förstärkning av undervisningen och kartläggning av nyanlända i våra för
beredelseklasser på Dackeskolan med 2,0 åa (950 tkr helår inkl sociala avgifter) i 
enlighet med ansökan inför läsåret 2015/16. 

3. Förstärkning av undervisningen och kartläggning av nyanlända i våra förberedel
seklasser på Trojaskolan med 2,0 åa (950 tkr helår inkl sociala avgifter). 

4. Utökning av kuratorstjänst med 0,6 åa (285 tkr helår inkl sociala avgifter) för att 
kunna möta individer i samtal och på så sätt avlasta/förstärka befintliga kurators
tjänster. 

5. Utökning av skolsköterska med 0,6 åa (285 tkr helår inkl sociala avgifter) för att 
kunna bidra med breda, utökade hälsosamtal. 

6. 0,5 tjänst, vårterminen 2017, som skolsköterska för uppdraget att vaccinera alla 
nyanlända elever (0,5 åa, 125 tkr halvår inkl sociala avgifter) . 

7. 0,2 tjänst, vårterminen 2017, som specialpedagog riktat mot förberedelseklasser
na, särskilt inriktat mot Dackeskolan (0,2 åa, 50 tkr halvår inkl sociala avgifter). 

8. 50 tkr till skolpsykolog, vårterminen 2017, motsvararande ca 5 utredningar. 

9. 1,0 tjänst som språkstöd i förskolan, vårterminen 2017 (1 ,0 åa, 200 tkr halvår inkl 
sociala avgifter) . 
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10. 100 tkr, vårterminen 2017, för ökade, ej budgeterade, tolkkostnader. 

11. Beräknad ökning med 27 nyanlända barn som är kommunplacerade inom fritids
hemsverksamheten. Ökningen motsvarar 1,5 heltidstjänst och innebär en kostnad 
på 700 tkr på helårsbasis. Här äskas hälften förhöstterminen 2016, 350 tkr ef
tersom denna ökning ingår i 2017 års budgetram. 

Punkterna 6 - 10 ovan gäller för vårterminen 2017 på grund av redan beviljat anslag 
för kalenderåret 2016. 

Arbetet riktar sig i första hand mot Dackeskolan, Wasaskolan, Trojaskolan samt 
Örmoskolan. 

Finansieringen, totalt 3.520 tkr görs via kommunens flyktingkonto, avsatt för ändamålet 
nyanländas introduktion. 

Ärendets beredning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har handlagt ärendet i samråd med Socialförvaltningen. 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 

i:~;; 
1ug/tR.ehnström 
Skolchef 
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