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PÅGÅENDE PLANER 201701, prioriterade 
 
Datum 
till 
listan 

Prio Diarienr/namn Beskrivning 
 

Status Uppdrag Processläge Handläggare 

 Översiktsplaner 
 

 Klf. 
 

2013/165 212 
(2011-0042-212) 

Översiktsplan för 
Tingsryd kommun 
 

Pågående enl. plan KS 20130417 
(Ksau 20110131  
§ 31) 

Skriva samrådsredogörelse 
och göra ändringar i ÖP. 
Det kan bli så pass stora 
ändringar att länsstyrelsen 
anser att den behöver 
skickas ut på nytt. 
 

Laila Jeppsson 

20130930   FÖP Urshult Vilande SBU20130930 Vilande i avvaktan på färdig 
ÖP. 

BH 

20130930   FÖP Rävemåla Vilande 
 

SBU20130930 Vilande i avvaktan på färdig 
ÖP. 

EW 

 Detaljplaner 
 

20151109  2010-2027-211 Näckrosen 1 Återupptaget 
Au 110103 § 7 
 

SBU 20151109 Kontakt med 
Tingsrydsbostäder ang. hur vi 
ska gå vidare. Vilande. 

BH 

20140428   2014-0627-211 Gestaltningsprogram Vilande 
 
 

 Vilande. 
 
 

EW/(BH) 

20150902 1 2015-1315-213 Sånnahult 2:3 
(Kurrebo)   

Vilande  Vilande. EW 

   Linneryd (JGA) Vilande  Justering bef. Dp för EW 

Tmgsryds 
kommun 

Sam häl lsbyggnadsförvaltn ingen 
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 sågverket. Avvaktar 
information från Filip 
angående hur de vill gå 
vidare. 

 1 2015-1828-211 Mårslycke 1:29 Planuppdrag 
Vilande 

 Beslut i SBN 20160823 
avseende samråd. 
Samrådsförslaget 
tillbakadraget. Nytt förslag tas 
fram. Väntar på Filip ang. 
värdering av mark. 
 

BH 

 1 2016-1281-211 Del av Tingsryd 14:1 
och del av Örnen 13 
m fl 
 

Planuppdrag 
Pågående 

 Planavtal ska skrivas under 
och undersökningar ska göras.   

JL 

 1 2017-0008-211 Tåget 1:2 
 

Planuppdrag 
Pågående 

 Planavtal har skrivits under. 
Undersökningar ska göras. 
Samrådshandlingar tas fram. 

 

   Mårslycke del av 1: 
29 

Planuppdrag 
Pågående 

 Konsultuppdrag CN 

   Linneryd 5:54 Planuppdrag 
Pågående 

 Samråd 1-30 sep 2017 JL 

 
 Övriga planer 
   Väckelsång 4:33 

 
Planuppdrag 
Pågående 

 Missionshus till bostad C till 
B. Samrådsskedet 

BH 

 
 
 

I 

Tmgsryds 
kommun 

Sam häl lsbyggnadsförvaltn ingen 

I I I I 
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Kommunstyrelsen  2017-06-05 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 

  
   

§ 94 

Planuppdrag Mårslycke camping 
Dnr 2017/419    214 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunstyrelsens beslutar att uppdra åt kommunledningsförvaltningen 
att upprätta ett planavtal med miljö- och byggnadsförvaltningen gällande 
utökning av Tingsryds camping vid Mårslycke. 

 
2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtalet. 

 
3. Medlen tas ifrån kommunstyrelsens budgetpost gällande planuppdrag. 

 
4. Återkoppling om hur långt arbetet har kommit sker vid det 

planstrategiska rådet 2017-09-04. 
 
Sammanfattning 
 
Hela Mårslyckeområdet ligger med närhet och god tillgänglighet till Tingsryds 
tätort/centrum och hyser stora värden såväl för allmänhet och turism som för en 
rad olika verksamheter. Med den fördjupade översiktsplanen för Tingsryd samt 
LIS-planen som grund, föreslås att en planprocess för områdesbestämmelser 
inleds inom området söder om befintlig camping. Se bifogad karta. Införande av 
områdesbestämmelser innebär att strandskyddet måste upphävas inom berört 
område. Särskilda skäl för detta bedöms finnas.  
 
Områdesbestämmelserna ska syfta till att säkerställa intentionerna i den 
fördjupade översiktsplanen och åstadkomma en övergripande reglering som 
grund för efterkommande prövningar, som exempelvis bygglovprövning.  
Under planprocessen ska ingående diskussioner föras med både campingen och 
ridskolan för att skapa ett för båda verksamheter fungerande planförslag.   
 
Beskrivning av ärendet 
 
Hela Mårslyckeområdet ligger med närhet och god tillgänglighet till Tingsryds 
tätort/centrum och hyser stora värden såväl för allmänhet och turism som för en 
rad olika verksamheter.  
 
Tingsryds kommun äger huvuddelen av ej ianspråktagen mark mellan befintlig 
camping, ridskola och bostadstomter i söder. Området består till största delen av 
skogsmark. På bifogad karta redovisas befintliga verksamheter.  
 
Gällande kommunomfattande översiktsplan för Tingsryds kommun antogs under 
2007. Arbetet med att revidera planen pågår. Ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen i form av LIS-områden(Landsbygdsutveckling i strandnära läge)  
 

~Tingsryds 
~kommun 
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Kommunstyrelsen  2017-06-05 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 94 forts.       Dnr 2017/419    214 
 
vann laga kraft i januari 2012. Här pekas befintligt campingområde samt ett 
område söder om detta ut som LIS-område för det rörliga friluftslivet.  
Utdrag ur LIS-planen; ”Utpekade LIS-områden ska utgöra ett strandområde som 
efter åtgärd fortfarande kan tillgodose strandskyddets syften långsiktigt…..”.  
 
Den fördjupade översiktsplanen för Tingsryd antogs under 2013 och redovisar 
förslag på markanvändning för Mårslyckeområdet. Bland annat pekas här (i linje 
med LIS-planen) området söder om befintlig camping ut som ”Område 
disponibelt för campingändamål”.  
 
ÖVERGRIPANDE MÅL I ÖP  (Utdrag ur den fördjupade översiktsplanen för 
Tingsryd): 
Skapa en tydlig samhällsstruktur och ett ännu attraktivare centrum med goda 
möjligheter för boende, näringsidkare och besökare 
Skapa boendemiljöer i attraktiva natur- och vattenlägen utan att bygga bort 
själva naturvärdena och allmänhetens tillgänglighet till natur och vatten. 
 
Omfattning och behov får diskuteras vidare i samband med en kommande 
planprocess. 
 
Med den fördjupade översiktsplanen för Tingsryd samt LIS-planen som grund, 
föreslås att en planprocess för områdesbestämmelser inleds inom området söder 
om befintlig camping. Se bifogad karta. Införande av områdesbestämmelser 
innebär att strandskyddet måste upphävas inom berört område. Särskilda skäl för 
detta bedöms finnas.  
 
Områdesbestämmelserna ska syfta till att säkerställa intentionerna i den 
fördjupade översiktsplanen och åstadkomma en övergripande reglering som 
grund för efterkommande prövningar, som exempelvis bygglovprövning.  
 
Under planprocessen ska ingående diskussioner föras med både campingen och 
ridskolan för att skapa ett för båda verksamheter fungerande planförslag.  
 
Övriga viktiga förutsättningar för planprocessen: 

 Planen ska ta hänsyn till och anpassas efter att strandskyddets syften 
långsiktigt kan säkerställas. Befintlig detaljplan för bostäder i söder kan 
ligga till grund för hanteringen av strandområdet (bredd på frizon nere 
vid vattnet).  

 Säkerställa kontakten för gång- och cykeltrafik mellan befintliga och ev. 
framtida bostadstomter i söder och centrum.  

 Aktuella riksintressen samt övriga natur- och kulturvärden i området.  
 Säkerställa tillfarten till scoutstugan 

 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från miljö- och byggnadschef, 2017-06-05 samt karta 

~Tingsryds 
~kommun 
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Kommunstyrelsen  2017-06-05 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 94 forts.       Dnr 2017/419    214 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Patrick Ståhlgren (M) yrkar bifall till förslaget.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Patrick Ståhlgrens (M) yrkande.  
 
 
___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  
Miljö-och byggnadsförvaltningen 
 

~Tingsryds 
~kommun 
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Kommunstyrelsen  2017-06-05 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

~Tingsryds 
~kommun 



Ärende 3 

Länstransportplan Kronobergs 

län 2018-2029 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(5) 
 
 
 2017-08-28 
 Dnr  2017/460  530 
 
 

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

 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Remissvar Länstransportplan för Kronobergs län 2018 -2029 
 
 
Förslag till beslut 
Beslutar att Tingsryds kommun skall inkomma med yttrande i enlighet med Bilaga 1 
 
 
Sammanfattning 
Region Kronoberg vill främja hållbar utveckling och arbetar för att möjliggöra attrak-
tiva boende- och livsmiljöer i Kronoberg. I den regionala utvecklingsstrategin, Gröna 
Kronoberg 2025, pekas på att samhället måste planeras med en helhetssyn där hållbara 
lösningar för kommunikation, infrastruktur och samhällsbyggnad bidrar till att stärka 
tillväxten och tillgängligheten i hela regionen. Arbetet ska vara strategiskt, och utgå från 
ett komplementärt synsätt, där vi kompletterar och drar nytta av varandras 
kvalitéer i platser, orter, städer och regioner. Huvudsyftet med Länstransportplanen är 
att visa på Region Kronobergs prioriteringar vad gäller infrastrukturinvesteringar och 
samfinansiering till nationell plan. Tingsryds kommun lämnar yttrande över remissen i 
enlighet med bilaga 1. Ärendet har beretts av miljö- och byggnadsförvaltningen och 
utvecklingsavdelningen. 
 
 
 
Beskrivning av ärendet 
Region Kronoberg vill främja hållbar utveckling och arbetar för att möjliggöra attrak-
tiva boende- och livsmiljöer i Kronoberg. I den regionala utvecklingsstrategin, Gröna 
Kronoberg 2025, pekas på att samhället måste planeras med en helhetssyn där hållbara 
lösningar för kommunikation, infrastruktur och samhällsbyggnad bidrar till att stärka 
tillväxten och tillgängligheten i hela regionen. Arbetet ska vara strategiskt, och utgå från 
ett komplementärt synsätt, där vi kompletterar och drar nytta av varandras 
kvalitéer i platser, orter, städer och regioner.kvalitéer i platser, orter, städer och region-
er. Huvudsyftet med Länstransportplanen är att visa på Region Kronobergs prioritering-
ar vad gäller infrastrukturinvesteringar och samfinansiering till nationell plan. Region-
ens prioriteringar är samlade i kapitel 2 Huvudsyftet med Länstransportplanen är att 
visa på Region Kronobergs prioriteringar vad gäller infrastrukturinvesteringar 
och samfinansiering till nationell plan.  Regionens prioriteringar är samlade i 
kapitel 2; Regionala investeringar i Kronobergs län 2018-2029 och på sidan 13 presen-
teras de i tabellformat. 
 
Prioriteringarna är uppdelade på:  
 Större namngivna objekt, både vad gäller samfinansiering och som enbart ska fi-
nansieras genom länstransportplanen. 
 Mindre investeringar dvs. under 25 miljoner kronor och vilka mindre objekt inom 
områdena väg, cykel och kollektivtrafik vilka är av stor betydelse för region Kronoberg. 

Camilla Norrman 
camilla.norrman@tingsryd.se 

r.lTingsryds 
\:!:}kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 
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 Bidragsobjekt som omfattar trafiksäkerhets åtgärder, kollektivtrafikåtgärder samt 
bidrag till enskilda vägar och driftbidrag till flygplats.  
 
.  
 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Region Kronoberg 
 
 
   
Camilla Norrman    Christina Gutiérrez Malmbom 
Miljö- och byggnadschef   Utvecklingschef 
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Bilaga 1, yttrande 
 
 
Tingsryds vision för 2030 är att Tingsryds kommun är en levande, attraktiv och modern 
landsbygdskommun, mitt i en stark tillväxtregion med geografisk närhet till Europa. Här 
finns engagerade medborgare, ett aktivt näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till 
mänskliga möten.  
 
Tingsryds kommun består av flera mindre orter som alla är viktiga och vi har inte det 
utpräglade nav i en huvudort som andra kommuner kan ha. Ändå har våra invånare 
samma behov och önskemål som invånare i mer tätbefolkade och centrerade områden. I 
Tingsryds kommun är många beroende av bil. För Tingsryds kommun är också kompe-
tensförsörjningen en av de allra största utmaningarna och inpendlingen till kommunen 
är stor till såväl offentliga som privata arbetsgivare. Det är av stor vikt för kommunen 
att det finns såväl kollektivtrafik som ett vägnät som klarar pendlingsresorna. Då Tings-
ryds kommun saknar järnväg är vägnätet essentiellt för att kunna fortsätta ha ett livs-
kraftig näringsliv. Det är därför av största vikt för kommunens utveckling att möjlighet-
en till fossilbränslefria kollektivtransporter ökar samt att vägarna i kommunen håller 
hög standard och säkerhet.   
 
Det hade varit önskvärt att länstrafikplanen tydligt hade kopplat ihop de olika föreslagna 
åtgärderna med hur de bidrar till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen. Behov 
finns i de mindre bilberoende kommunerna att få regional hjälp för att kunna bygga upp 
tankstationer för fossilfria bränsle såsom el-laddstolpar, biogas m.m. Det är svårt för 
mindre kommuner att kunna avsätta tid att på egen hand ansöka och genomföra sats-
ningar tex genom Klimatklivet. Detta medför att de mindre kommunerna halkar efter i 
den fossilbränslefria omställningen och att det nationella miljökvalitetsmålet: begränsad 
klimatpåverkan kommer att bli svårt att uppnå.   
 
Tingsryds kommun är en kommun med inpendling från såväl Blekinge som andra orter i 
Kronobergs och Kalmar län. När det gäller större infrastrukturåtgärder är ingen av de 
föreslagna i Tingsryds kommun. Det som mest berör oss är Ny Rv 27 Säljeryd- Växjö 
som föreslås etappindelas.  
 
Kommunen anser att många av de föreslagna åtgärderna är i syd-nordlig riktning och att 
ytterligare satsningar i väst-östlig riktning hade varit önskvärt för att regionen skulle 
kunna dra fördel av tillväxtregionerna i dessa områden. En större satsning på bl a v 120 
mellan Älmhult och Emmaboda är behövligt. Vägen trafikeras idag av en hel del tung 
trafik vilket kräver hög standard och säkerhetskrav på vägen. Behov finns för utökade 
kollektivsatsningar på denna sträcka. 
Gällande Rv 27 har satsningar gjorts inom vissa delar och bl a gjorts 2+1 väg. Denna 
utbyggnad bör ske även i övriga delar mellan Växjö och Ronneby. Rv 27 är farligt gods 
väg och trafikeras med tung trafik och har hög trafikintensitet. Utmed rv 27 har många 
trafikolyckor inträffat och vägen har mitträcke endast på en del av sträckan. Vad gäller 
prioriteringar i den kommande perioden för Länstransportplan 2018-2019 önskar Tings-
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ryds kommun att omprioritering sker så att hela Rv 27 snabbare etappindelas. Hela väg-
sträckan inom länet bör etappindelas. När detta görs måste, precis som remissen anger, 
frågan om cykelbana även hanteras. 
Rv 27 är förbindelsen mellan Karlskrona och Rv 40 mot Göteborg och trafikeras av 
mycket lastbilar med olika godstransporter. Sträckan ingår i Baltic-Link och är hårt be-
lastad av såväl bilism som godstransporter och bussar 
 
Då Tingsryd saknar järnväg är möjlighet att ansluta till befintligt järnvägsnät såväl i 
Kronoberg som Blekinge av stor betydelse för kommunen. Om tåg skall vara ett alterna-
tiv för Tingsryds befolkning måste möjligheten att ta sig till en tågstation med förbin-
delser ut i landet öka. Det skulle kunna ske genom upprättande av matarbussar till stam-
banan och en samordning av tågtidtabeller och bussnät. Cyklingen ökar och är viktig 
inte bara för boendes egna transporter utan utgör en av grunderna till turismen i vår 
kommun. Genom Sydostleden har fokus på cykling och cykelleder Beträffande cykling 
och cykelvägar har kommunen lämnat ett separat yttrande och berör därför inte denna 
fråga i detta yttrande förutom att fortsatt utbyggnad av cykelbanor och säkra cykelmil-
jöer efterlyses, särskilt utmed rv 27.  
 
Planerade mindre infrastrukturåtgärder berör heller inte Tingsryds kommun i den Läns-
transportplan som remitteras i någon större grad. Det är olyckligt att ställa or-
ter/kommuner mot varandra men Tingsryd skulle gärna se att fördelningen av insatser 
på något sätt också motsvarar länets geografi.  
 
Inrättandet av en särskild turistväg med bruna tavlor på sträckan över Sirkön mellan 
Huseby och Urshult och vidare ned genom Mien mot Blekingska gränsen är åter ett för-
slag men kräver samverkan mellan såväl kommunerna, regionen och staten. Detta har 
lyfts i tidigare remisser på Länstransportplaner.  
 
 
En annan punkt att beakta i Länstransportplan för Kronobergs Län 2018-2019 är bildan-
det av Nationalpark Åsnen. Man kan utgå ifrån att antal besökare till hela Åsnenområdet 
kommer att öka och i samband med det bör även vägtrafiknät, skyltning, parkeringsplat-
ser, säkerhet och miljöpåverkan beaktas. Det räcker inte att planera för en nationalpark i 
själva området där nationalparken skall ligga utan man måste även ta med transporterna 
dit i planeringen. I nuvarande remiss nämns inte Nationalpark Åsnen som förväntas 
bildas våren 2018. Tingsryds kommun saknar en planering för ökad trafik såväl utmed 
rv 27 som vägarna 120 och 126, eventuellt kommer också rv 23 att beröras. Den förvän-
tade trafikökningen kommer även att kräva tillgång till elstolpar, biogas och tankställen 
där förnyelsebara bränslen kan erhållas eftersom fordonsindustrin just nu står inför en 
stor omvandling vad gäller bränsleförsörjning..  
 
 
Tingsryds kommun ser positivt på att Region Kronoberg klart uttalar att de är av åsikten 
att kommuner och region inte ska behöva finansiera eller medfinansiera det som är ett 
direkt statligt ansvar. Tingsryds kommun anser liksom region Kronoberg att kommuner 
och regioner inte ska behöva höja skatten eller omprioritera annan verksamhet för att 
finansiera statliga uppgifter. Finansieringsprincipen är grundläggande för de ekono-
miska relationerna mellan staten och kommunsektorn, och gäller i båda riktningarna. 
För landsortskommuner som Tingsryd är ekonomiska medel och en plan för drift och 
underhåll av befintligt vägnät oerhört viktigt och bör finnas med i en länstransportplan.  
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Förord 
Region Kronoberg har det samlade regionala utvecklingsansvaret för länet. Planering av infrastruktur 
är ett av flera viktiga områden för att skapa regional utveckling och tillväxt. I arbetet med regionala 
utvecklingsfrågor är processen med att ta fram en ny länstransportplan, eller regional transportplan 
som den också kan kallas, ett viktigt arbete. Planen ligger sedan till grund för kommande infrastruk-
tursatsningar i Kronoberg. 
 
Arbetet att ta fram detta förslag till länstransportplan inleddes när regeringen i mars 2017 lämnade 
direktiven till arbetet och beslutade om den finansiella ramen. Denna plan är förvisso ny men bygger 
på tidigare lagd plan, vilken antogs av Region förbundet södra Småland i december 2013. Revidering 
och utveckling har skett i nära dialog med den nu mer etablerade IKA-gruppen vilken består av tjäns-
tepersoner från samtliga kommuner, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Trafikverket.  Dialog har 
också förts på politisk nivå, framförallt genom regionala utvecklingsnämndens kommunturné och 
kommunalt forum. 
 
Länstransportplanen 2018 – 2029 har också sin utgångspunkt i den systemanalys och det gemen-
samma positionspapper för infrastrukturinvesteringar i Sydsverige, som har arbetats fram inom ra-
men för Regionsamverkan i Sydsverige. Kronobergs länstransportplan kommer att bidra till ett sam-
manknutet Sydsverige genom att förbättra och utveckla de stråk som går genom länet. Planen kom-
mer inte enbart att se till de stora stråken. Det mindre vägnätet är också av stor betydelse för invå-
narna och näringslivet i länet. Genom särskilt utpekande föreslås satsningar på primära och övriga 
länsvägar. 
 
Länstransportplanen 2018-2029 är transportslagsövergripande och kommer att bidra till en utveckling 
av ett hållbart trafiksystem. Framförallt tack vare underlaget Cykla i gröna Kronoberg som pekar ut in-
riktningen kring vilka cykelvägar som bör utvecklas i länet. Genom att avsätta medel i denna plan kan 
regionen tillsammans med kommunerna börja arbetet med ett sammanhållet cykelvägnät i Kronoberg 
för både vardagscykling och turism. För att skapa ett hållbart trafiksystem måste också kollektivtrafi-
ken utvecklas och vara attraktiv. Genom särskilda resurser, utöver länstransportplanens medel, kom-
mer länets hållplatser att nå den standard som har antagits i Trafikförsörjningsprogrammet för Kronoberg 
2016-2025. Genom utpekande av kollektivtrafikåtgärder i planen kan det arbetet slutföras.  
 
Genom denna remiss av Länstransportplanen hoppas vi både få värdefulla synpunkter och samtidigt 
uppnå en bred förankring inför den slutliga versionen som skall överlämnas till Näringsdepartemen-
tet den 16 december 2017. Vi önskar få er synpunkter senast den 22 september 2017. 
 
 
 
Anna Fransson 
Ordförande Regionstyrelsen i 
Region Kronoberg 
 

  



Remissversion; Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 

3 
 

1 Sammanfattning och inledning 
 

1.1 Sammanfattning 
Huvudsyftet med Länstransportplanen är att visa på Region Kronobergs prioriteringar vad gäller in-
frastrukturinvesteringar och samfinansiering till nationell plan. Regionens prioriteringar är samlade i 
kapitel 2; Regionala investeringar i Kronobergs län 2018-2029 och på sidan 13 presenteras de i tabellformat. 
Prioriteringarna är uppdelade på:  

 Större namngivna objekt, både vad gäller samfinansiering och som enbart ska finansieras 
genom länstransportplanen.  

 Mindre investeringar dvs. under 25 miljoner kronor och vilka mindre objekt inom områ-
dena väg, cykel och kollektivtrafik vilka är av stor betydelse för region Kronoberg.  

 Bidragsobjekt som omfattar trafiksäkerhets åtgärder, kollektivtrafikåtgärder samt bidrag till 
enskilda vägar och driftbidrag till flygplats. 

 
I kapitel 3; Uppdrag och nationella riktlinjer, presenteras regeringens riktlinjer för infrastrukturplane-
ringen samt det regelverk Trafikverket har angett och som Region Kronoberg i egenskap av Länspla-
neupprättare har att förhålla sig till. 
 
I kapitel 4 -6 sammanfattas Region Kronobergs argument och motiv till den prioriteringar som pre-
senteras i kapitel 2. Primärt bygger det som tas upp i kapitlen på ställningstaganden och remissvar 
som har behandlats av regionstyrelsen och av regionala utvecklingsnämnden Även sammanfattning av 
betydelsefulla och relevanta strategier vilka är antagna av regionfullmäktige tas upp i kapitlen. 
 
För invånare och näringsliv ska infrastrukturen fungera oavsett administrativa gränser. I kapitel 7 be-
skrivs Region Kronobergs syn på vad som måste prioriteras i nationell transportinfrastrukturplan, 
dels ur det gemensamma sydsvenska perspektivet och dels fördjupningar som enbart berör Krono-
bergs län. Sverigeförhandlingen och investeringarna i ny stambana kommer, av vad som är känt idag, 
inte att påverka länstransportplanens investeringar under planperioden. Arbeten med ny stambana är 
dock av stor betydelse för Kronoberg. I kapitlet har också Regions Kronobergs syn och uppfattning 
om arbetet med ny stambana sammanfattats. 
 
Slutligen återfinns i kapitel 8 återfinns de konsekvensbeskrivningar som har och kommer att utföras 
utifrån de prioriteringar som presenteras i Länstransportplanen. 
 

1.2 Inledning 
Region Kronoberg vill främja hållbar utveckling och arbetar för att möjliggöra attraktiva boende- och 
livsmiljöer i Kronoberg. I den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg 2025, pekas på att sam-
hället måste planeras med en helhetssyn där hållbara lösningar för kommunikation, infrastruktur och 
samhällsbyggnad bidrar till att stärka tillväxten och tillgängligheten i hela regionen. Arbetet ska vara 
strategiskt, och utgå från ett komplementärt synsätt, där vi kompletterar och drar nytta av varandras 
kvalitéer i platser, orter, städer och regioner. 
 

Stråkbygden Kronoberg 
Kronobergs län har glesa strukturer och är sett till folkmängden det fjärde minsta i riket. Länet ge-
nomkorsas av flera järnvägar och riksvägar och har med det fått en stråkstruktur där 87 procent av 
befolkningen bor utmed stråken och 91 procent arbetar i stråken. Alla kommuner i Kronoberg grän-
sar till ett annat län och således finns starka kopplingen mellan olika orter i länet, och till orter utanför 
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länet. Beroende på var i länet man befinner sig finns flera större regionala centrumstäder – Malmö, 
Lund, Helsingborg, Karlskrona, Kalmar, Halmstad och Jönköping – inom ett rimligt pendlingsav-
stånd. Genom Regionsamverkan Sydsverige sker ett aktivt samarbete för att komplettera och dra 
nytta av varandras kvalitéer i hela södra Sverige. För att skapa miljömässigt hållbara pendlingslös-
ningar är satsningar på järnvägssystemet av central betydelse. Även utvecklingen av busstrafik är vik-
tigt. För det exportinriktade näringslivet i regionen och för den ökade satsningen på turismen är möj-
ligheten till snabba transporter väsentlig. Här spelar förutom järnvägen även flygtrafiken en viktig 
roll. En fortsatt utveckling av Småland Airport är därför av strategisk betydelse. 
 
Bra kommunikationer underlättar tillgängligheten och är en förutsättning för större och effektivare 
arbetsmarknadsregioner. En stark tillgänglighet minskar sårbarheten i en region och attraherar också 
arbetskraft. Rörlighet inom och mellan regioner medför bättre möjligheter att matcha utbud och ef-
terfrågan på arbetskraft och den samlade kompetensen kan tillvaratas bättre. Kopplingen mellan de 
större arbetsmarknaderna inom länet är och kommer att vara av stor betydelse, men även den mellan 
orter i Kronobergs län och större orter utanför regionen. En fortsatt specialisering på arbetsmark-
naden leder till en ökad geografisk koncentration av nya arbetstillfällen, vilket bidrar till regionförsto-
ring. Det handlar också om att skapa och bidra till attraktiva och dynamiska miljöer vilka fungerar 
som magneter och därigenom drar till sig kunskap, kapital, och kreativa individer - och bidrar till en 
förstärkning av regionen, så kallad regionförstärkning. Bra kommunikationer förstärker dessutom 
möjligheten till delaktighet i samhället och knyter samman boende, arbete, utbildning, service, kultur, 
rekreation och fritid. 
 

Satsning på kollektivtrafik 
Utvidgade arbetsmarknadsregioner och ökad geografisk rörlighet kan också medföra negativ miljöpå-
verkan. Målkonflikten mellan ekonomisk tillväxt och miljömässig hållbarhet blir tydlig. Trafiken står 
för en stor del av koldioxidutsläppen och för att miljöbelastningen ska minskas krävs att andelen för-
nyelsebart drivna fordon och effektiva kollektivtrafiklösningar ökar. För att främja hållbar regional 
utveckling i hela länet behöver vi planera efter våra specifika förutsättningar. Kronobergs fördel lig-
ger i sin tydliga stråkstuktur och att järnvägen genomkorsar länet. Av länets 51 tätorter finns det tåg-
station i 11 av dessa orter. För orter utan tågtrafik är det viktigt att busstrafiken utvecklas och upplevs 
som attraktiv. Genom det skapas möjlighet till att främja en god rörlighet som möjliggör för männi-
skor att bo och verka utifrån deras preferenser och sociala nätverk. Det krävs dock en helhetssyn och 
samhandling mellan kommuner, region och andra aktörer. 
 
Kollektivtrafik måste involveras tidigt i den fysiska planeringen och planeras med ett helhetsperspek-
tiv där hänsyn tas till olika gruppers behov och förutsättningar. Män och kvinnor har olika resebete-
enden när det gäller arbetsresor och det är därför centralt att beakta jämlikheten i det vardagliga re-
sandet. Ett väl fungerande samspel mellan olika trafikslag underlättar och stimulerar nyttjandet av 
kollektivtrafiken.  
 

Satsning på cykel 
Cykel är ett energisnålt och miljövänligt transportmedel som samtidigt bidrar till förbättrad folkhälsa. 
För sträckor upp till 5 km är cykeln ofta ett attraktivt transportmedel och med elcykel kan sträckor 
upp till 12–15 km vara ett alternativ för vardagscyklandet. I regionen är bilberoendet starkt, vilket har 
sitt ursprung i befolknings- och boendestruktur i länet. Cykeln ska ses som en del av eller hela resan. 
För att åstadkomma detta krävs insatser inom en rad områden – infrastruktur, planering och uppfölj-
ning, regler och vägvisning, organisation och samverkan, kunskapsuppbyggnad samt kommunikation. 
Den största potentialen att snabbt öka andelen resor med cykel bedöms i första hand finnas inom el-
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ler till tätorter. Inom cykelturism finns också en stor potential för tillväxt i regionen. För att tydlig-
göra behovet av cykelvägsutbyggnaden i Kronobergs län genomfördes 2016 en kartläggning av bris-
ter, behov och önskemål av nya cykelvägar. Parallellt med kartläggningen arbetades ett inriktningsun-
derlag (benämns ibland som cykelstrategi) fram för hur länets cykelvägnät bör utvecklas samt att ge 
riktlinjer för prioritering. Ett 30-tal cykelvägar har prioriterats och analyserats (benämns ibland som 
cykelplan). Arbetet med brister, inriktning och prioritering har samlats under namnet ”Cykla i gröna 
Kronoberg” 
 

Satsning på mindre vägar 
Med länets boendestruktur och med omfattande transporter inom skog och industri är länet bero-
ende av ett finmaskigt vägnät med god standard och bra underhåll. Skogstillväxten och länets övriga 
tunga tillverkningsindustri gör länet beroende av robust infrastruktur med sammanbindande stråk 
och noder. Flera industrier är verksamma utanför de större tätorterna och är därför beroende av god 
tillgänglighet till olika kommunikationssystem. Goda kommunikationer gör det möjligt att pendla till 
arbete på längre avstånd från bostaden. Därigenom ökas individens valmöjligheter och företagen får 
en bredare rekryteringsbas. Kronobergs län är ett av få län i riket som har nettoinpendling.  
 

1.3 Infrastruktur som berörs av länstransportplanen 
Region Kronoberg får i egenskap av länsplaneupprättare och genom förordningen 
1997:263 om länsplaner för regional transportinfrastruktur möjlighet att upprätta en länsplan 
till ledning vid fördelning av medel för investeringar och förbättringsåtgärder (standardförbätt-
ring). Det är dock Trafikverket som ansvarar för att genomföra de utpekade åt-
gärderna samt att lagar och regler för infrastrukturutbyggnad följs. Trafikverket 
har förutom ansvaret att genomföra de standardförbättrande åtgärderna på 
vägnätet ansvar för drift och underhåll vilket handlar om att vägar ska bibehålla 
sin bärighet, vara tjälsäkrare, lägga ny beläggning, snöröjning med mera. Det är 
också Trafikverket som ansvarar för drift och underhåll av hela det statliga vägnätet.  
 

Vilka vägar berörs av länstransportplanen? 
Sveriges vägnät består av cirka 9 850 mil statliga vägar, 4 100 mil kommunala gator och vägar och 
cirka 43 000 mil enskilda vägar. Motsvarande uppgifter för Kronoberg är 360 mil statlig väg, xxx mil 
kommunal gator och 390 mil enskilda vägar som är statsbidrags berättigade. 
 
De statliga vägarna delas in i följande kategorier: 
Kategori  Vägnummer Antal mil i G-län 
Europa vägar 
 

Europavägar är en form av riks-
väg 

E4 8,3 mil 

Övriga riksvägar 
 

Benämns vanligtvis enbart som 
riksväg, Rv 

1 - 99 48 mil 

Primära länsvägar 
 

Benämns vanligtvis som länsväg, 
Lv 

100 - 499 32 mil 

Övriga länsvägar 
 

Benämns ibland som länsväg eller 
som sekundäras eller tertiära läns-
vägar.  

500 - 999 276 mil 

 
Europavägar är ett vägnät som förbinder Europas länder. Europavägar numreras med ett E följt av 
ett tal med ett till tre siffor. FN:s ekonomiska kommission för Europa är ansvarig myndighet för 
numreringen av europavägarna. I Kronoberg finns endast Europavägen E4.  
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Riksväg kallas i Sverige de vägar som har vägnummer från 1 till och med 99. Riksvägarna håller ofta 
en relativt hög standard och passerar ibland genom flera län. Riksvägarna med låga nummer ligger i 
söder och de med höga ligger i norr. I Kronoberg finns följande riksvägar: Rv 15, Rv 23, Rv25, Rv 27, 
Rv 28, Rv 29, Rv 30, Rv 31, och Rv 37. 
 
Primära länsvägar har en gemensam nummerserie i hela Sverige och kan, namnet till trots, sträcka 
sig över länsgränser. Primära länsvägar har nummer 100–499 och numret skyltas vid vägen. I Krono-
berg finns följande vägar: Lv 116, Lv 117, Lv 119, Lv 120, Lv 122, Lv 124, Lv 125 och Lv 126. 
 
Övriga länsvägar benämns ibland som sekundära och tertiära. Även begrep som det finmaskiga väg-
nätet eller det kapillära vägnätet förekommer. Övriga länsvägar har vägnummer över 500. De är unika 
per län, vilket innebär att vägar i olika län kan ha samma nummer. För att hålla isär dem sätts vanligt-
vis länsbokstaven framför numret. Sammanlagt finns i Kronobergs län 367 vägar i kategorin övriga 
länsvägar. LvG 500-599 (90 st), LvG 600-699 (94 st), LvG 700-799; (68 st) LvG 800-899 (73 st) och 
LvG 900-999 (42 st). 
 
Av de kategoriserade vägarna finns vissa nationella vägar som är särskilt viktiga för Sverige, vilka har 
beteckningen Nationell stamväg. Riksdagen beslutade 1992 vilka vägar som skall vara nationella 
stamvägar. De är tänkta som rekommenderade huvudvägar både för långväga lastbilar och långväga 
persontransport. Skillnaden är framförallt att de planeras i den nationella vägtransportplanen, till skill-
nad från övriga vägar som planeras länsvis. De har också en särskild, lite större budget. De skyltas 
dock inte på något särskilt sätt i Sverige. Därför ser inte trafikanterna skillnad på vare sig skyltning, 
nummerserie eller i kartor mellan riksvägar som är stamvägar och övriga riksvägar.   
 
För standardförbättringar på vägnätet i Kronoberg ansvarar Trafikverket genom medel från den nat-
ionella planen för de nationella stamvägarna, vilket i Kronoberg är E4 och Rv 25. Standardförbätt-
ringar på det övriga vägnätet sker via prioriteringar och medel från länstransportplanen.  
 

Vilka järnvägar berörs av Länstransportplanen? 
Kronoberg genomkorsas av fyra järnvägar, vilka är Södra Stambanan, Kust-till-Kust banan, Marka-
rydsbanan och Sydostlänken. Till skillnad från vägnätet ligger hela ansvaret för järnvägen hos Trafik-
verket genom den nationella planen, dvs. både för drift underhåll och för utveckling av järnvägssyste-
met.  
 
Även om huvudansvaret för järnvägen vilar på Trafikverket, så har Region Kronoberg och tidigare 
Regionförbundet södra Småland varit initiativtagare och drivande för att utveckla järnvägssystemet. I 
början av 2000-talet fanns enbart 5 stationer och idag finns det 11 stationsorter med tågstopp. Inom 
en radie på 1 km från stationen i dessa orter bor cirka 30 000 invånare dvs. cirka 15 procent av länets 
befolkning, men betydligt fler kan dra nytta av smidiga kommunikationer. Stationerna trafikeras idag 
med Öresundståg, Pågatåg och Krösatåg. Region Kronoberg finansierar årligen tågtrafik för ca 65 
miljoner kronor för att länets invånare på ett smidigt sätt ska kunna transportera sig med tåg till ut-
bildning, jobb och fritid. 
 
Att det idag finns 11 stationsorter i Kronoberg är tack vare ett nära samarbete med Trafikverket, 
med- och samfinansiering från regionen, kommuner och EU-projekt samt att kommunerna har för-
skotterat stora belopp till Trafikverket av statens andel i projekten. Under åren 2009-2014 har sex 
EU‐projekt avseende järnvägsinvesteringar genomförts inom infrastrukturområdet. Dessa projekt har 
resulterat i ett nytt resecentrum i Alvesta, sex nya stationer, tre nya mötesspår, en extra plattform i 
Markaryd samt delfinansiering av ombyggnaden av Växjö bangård. Projekten hade med stor sannolik-
het inte kunnat finansieras och genomföras utan EU-medel och ett drivande regionalt arbete. 
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Sammanställning av järnvägsinvesteringar med sam- och medfinansiering 

Projekt Totalt Var av från:(1) 
  Samfinansiering 

LTP 
Region & 
EU 

Kommunal 
medfinansiering 

Kommunal 
förskottering

Pågatåg nord ost 
Ny station Gemla  
Ny station Vislanda  
Ny station Diö 
Ny station Markaryd och plattform  

153,9 18,6 31,8 105,9

Pågatåg Nordost 
Växjö bangård 217,0 70,0 20,0 36,0 40,0
TSS Tågstopp södra stambanan 
Ny station Moheda 
Ny station Lammhult 
(Ny station Stockaryd (2)  

37,1 0,4 8,3 12,6 1,6

TUSS Tillväxt och utveckling i S Sv 
Mötesstation Åryd 
Alvesta resecentrum 
Mötesstation Örsjö (2) 

142,1 50,0 42,6 14,1 20,0

Räppe 44,0 2,7 33,8 2,2 
  
Planerad åtgärd 
Mötesspår Skruv 146,0 36,5  

Totalt 740,1 159,7 123,4 96,7 167,4
1) Övriga kostnader har finansierats av staten/Trafikverket 
2) Åtgärden har ingått i projektet, men ligger utanför Kronoberg. Kostnaden för åtgärden är ej med i sammanställningen 

Tabell över samtliga åtgärder sedan 2009 som genomförts i Kronobergs län där finansiering har skett via sam- och 
medfinansiering samt förskottering från Region Kronoberg och kommuner i Kronobergs län 
 
Under de senaste 10 åren och med den planerade åtgärden i Skruv har Region Kronoberg medverkat 
till att infrastrukturåtgärder till en total kostnad på cirka 740 miljoner kronor har kunnat genomföras i 
länet. Av kostanden har regionen tillsammans med flera av länets kommuner finansierat cirka 74 % av 
kostnaderna via sam- och medfinansiering samt förskottering. 
 
Utöver de uppräknade åtgärderna har Region Kronoberg inom ramen för Baltic-Link medverkat till 
uppristingen av Kust-till-Kustbanan och hela sträckan mellan Emmaboda och Karlskrona. Totalkost-
naden för åtgärden var cirka 1 miljard kronor. 
 

Region Kronobergs syn på sam- och medfinansiering 
Även om Region Kronoberg har bidragit till samfinansiering finns det anledning att tydliggöra Region 
Kronobergs syn på sam- och medfinansiering. Region Kronoberg är av den åsikten att kommuner 
och region inte ska behöva finansiera eller medfinansiera det som är ett direkt statligt ansvar. Detta 
strider mot finansieringsprincipen och region Kronoberg ser en liknande utveckling inom flera sek-
torsområden. Kommuner och regioner ska inte behöva höja skatten eller omprioritera annan verk-
samhet för att finansiera statliga uppgifter. Finansieringsprincipen är grundläggande för de ekono-
miska relationerna mellan staten och kommunsektorn, och gäller i båda riktningarna. 
 
Region Kronoberg anser vidare att man tar ett stort ansvar för infrastrukturen redan idag genom att 
göra kollektivtrafiken bättre och mer tillgänglig. Speciellt trafikeringskostnaderna både på väg och på 
järnväg blir en stor kostnad för regionen, vilket också måste ses som en medfinansiering för ett väl 
fungerande transportsystem. De sex sydsvenska regionerna som samarbetar inom ramen för Region-
samverkan Sydsverige, finansierar kollektivtrafiken till ett värde av sammanlagt cirka 4 miljarder kro-
nor per år för att skapa en fungerande kollektivtrafik.  
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Region Kronoberg ser dock att sam- och medfinansiering kan vara aktuell i vissa fall, förutsatt att hela 
kostnadsbilden är klar innan investeringen påbörjas. Region Kronoberg har tillsammans med flera av 
länets kommuner medverkat och bidragit till att genomföra åtgärder på järnvägen.  
 

1.4 Arbetet med Gröna tråden i Länstransportplanen 
Nedan beskrivs kortfattat hur framtagandet av länstransportplanen har beaktat Region Kronobergs 
arbetsmetod, Gröna tråden. Arbetet med länstransportplanen inleddes med att en processplan togs 
fram, presenterades för och antogs av regionala utvecklingsnämnden i oktober 2016. Processplanen 
beskrev syftet med länstransportplanen, presenterade en tidsplan, pekade på prioriteringsområden, 
arbetsmetod, intressenter med mera. 
 
Förändringslogik – Syftet med länstransportpla-
nen är att visa på regionens prioriteringar inom in-
frastrukturområdet. Länstransportplanen skall upp-
rättas med hänsyn till de samlade transportbehoven 
inom regionen. Länstransportplanen är regionens 
beställning till Trafikverket över hur regionen vill 
att den regionala infrastrukturen ska utvecklas i lä-
net. Det är dock Trafikverket som är ytterst ansva-
rig att planen genomförs utifrån de ekonomiska ra-
mar som årligen anges av regeringen. Arbetet med 
länstransportplanen har pågått sedan hösten 2016 
och parallellt med framtagandet har Region Krono-
berg inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige 
arbetat med att ta fram systemanalys, positionspap-
per och gemensamma sydsvenska prioriteringar. 
Det arbetet har ut gått från det sydsvenska per-
spektivet men har också haft påverkan på Region 
Kronoberg.   
 
Intressentanalys - Framtagandet av länstransport-
planen är en dialogprocess som sker i samråd med 
olika aktörer i länet. I processplanen presenterades 
samtliga intressenter. De viktigaste intressenterna 
är framförallt Trafikverket, regionerna inom Reg-
ionsamverkan Sydsverige och länets åtta kommu-
ner. Vid framtagandet av Länstransportplanen har 
löpande dialog förts med dessa intressenter.  
 
Samhandlingstrappan - Infrastrukturplanering är 
en långsam process som kräver samhandling på 
olika nivåer för att framgång ska uppnås. Det är 
oftast mycket stora investeringar som kräver flera 
års planering. Men innan planeringen kan påbörjas 
behöver också olika intressenter gemensamt enas 
kring prioriteringar framförallt för att bristerna och behovet av åtgärder långt överskrider de tillgäng-
liga resurserna. I och med att tidshorisonten är lång och kan sträcka sig över flera mandatperioder 
bygger infrastrukturplaneringen också på ett förtroende mellan intressenter.  

Arbetsmetod Gröna tråden  
I Gröna Kronoberg 2025 presenteras en arbetsmetod 
för att nå hållbar utveckling som utgår från ett utma-
ningsdrivet arbetssätt med samhällsutmaningarna i 
centrum. Regional utveckling genomförs av många 
aktörer som har, och kan ta, olika roller för att lösa 
utmaningarna. Nedan beskrivs verktygen i Gröna trå-
den. 
 
Förändringslogik - ett verktyg som tydliggör vad 
som ska förändras, hur det ska gå till samt vilka re-
surser som finns tillgängliga för arbetet. Det är också 
ett verktyg som säkerställer att förändringsarbetet le-
der mot uppsatta mål. 
 
Intressentanalys - ett verktyg som ska tydliggöra 
vilka som påverkas av och kan påverka utvecklings-
arbetet.  
 
Samhandlingstrappan - ett verktyg som hjälper ak-
törerna att, på olika nivåer, i olika sektorer, agera ef-
fektivt för att möta gemensamma samhällsutma-
ningar som inte kan lösas av en enskild aktör.  
 
Lärandecykel – ett verktyg för att planera ett syste-
matiskt lärande och förvaltning av kunskap. 
 
Kompetent ledarskap – ett verktyg för att utveckla 
kompetent ledarskap är strategiskt kompetensutveckl-
ingsarbete.  
 
Jämställdhets- och mångfaldsintegrering – ett verk-
tyg för att synliggöra eventuella skillnader i förutsätt-
ningar och behov mellan flickor, pojkar, kvinnor och 
män, så att insatser kan riktas till olika målgrupper. 
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Lärandecykel - Region Kronoberg är en liten och relativt ung organisation där erfarenhet och ruti-
ner för infrastrukturplanering är skiftande. Därför har det funnits en ambition om att allt underlags-
material som berör infrastrukturplanering ska vara så pedagogiskt som möjligt. En effekt av detta är 
att visst material kan upplevas som omfattande. Dokumentet har strukturerats på så sätt att ställ-
ningstaganden lätt kan återfinnas.  
 
Som en del i lärandecykeln har också ett arbete påbörjats för att på ett bättre sätt kunna arbeta mer 
systematiskt med hållbarhetsfrågor är utifrån en miljö- och socialkonsekvensbeskrivning (MSKB). 
Syftet är att på ett bättre sätt kunna beakta och ta hänsyn till aspekter så som barn- och ungdomsper-
spektiv, jämställdhet, minskning av klimatpåverkande utsläpp, jämlik hälsa, jämlika levnadsvillkor och 
hållbar kollektivtrafik för alla, integrera intersektoriella perspektiv inom transportinfrastrukturplane-
ringen, för att nämna några. Detta för att systematisera arbetet med aspekterna i det regionala tillväxt-
arbetet och stötta genomförandet av de mål som finns inom hållbarhetsområdet. Målsättningen är att 
den ska bifogas som bilaga till slutversionen av länstransportplanen. 
 
Kompetent ledarskap - För att kunna medverka till ett kompetent ledarskap är ett viktigt moment 
att länstransportplanen är väl förankrad bland intressenterna. Som en del i det arbetet besöktes samt-
liga kommuner under hösten 2016 i regionala utvecklingsnämndens kommun turné. I mars 2016 togs 
länstransportplanens prioriteringar upp på Kommunalt forum. Förutom att länstransportplanen kom-
mer att sändas på remiss ska den också tas upp på kommande Vårforum. Parallellt med detta har 
också den så kallade IKA-gruppen (infrastruktur och kollektivtrafik arbetsgruppen) träffats vid ett 
flertal tillfällen. Gruppen består av tjänstepersoner från länets kommuner, Trafikverket och Länssty-
relsen. 
 
Arbetet har också präglats av en bred förankring inom Region Kronoberg. Formellt ligger det på 
Regionala utvecklingsnämnden att bereda länstransportplanen. Efter behandling av Regionstyrelsen 
är det Regionfullmäktige som antar planen. Infrastrukturfrågor som tas upp i den nationella planen 
och frågor kopplade till Sverigeförhandlingen behandlas av Regionstyrelsen. Arbetsgruppen för infra-
struktur inom Sydsvensk regionsamverkan har också sin förankring i Regionstyrelsen. Eftersom både 
Regionstyrelsen och Regionala utvecklingsnämnden är ansvariga för infrastrukturfrågor beslöt Reg-
ionala utvecklingsnämnden i processplanen för länstransportplanen att en ”politisk infrastruktur-
grupp” skulle inrättas som politisk styrgrupp för arbetet och för att underlätta samordningen. Grup-
pen har bestått av politiska företrädare från både regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden. 
Gruppen har träffats cirka en gång i månaden och tillsammans med tjänstepersoner från regionen dri-
vit arbetet med infrastrukturplaneringen framåt. 
 
Jämställdhets- och mångfaldsintegrering - Det finns tydliga jämlikhets- och jämställdhetsdimens-
ioner när det gäller rörlighet. För att få in detta perspektiv i transportinfrastrukturplaneringen var och 
är ambitionen att framtagandeprocessen av länstransportplanen ska belysa detta. Det handlar om att 
alltid ifrågasätta huruvida både kvinnor och mäns förutsättningar, värderingar och prioriteringar ges 
lika stort utrymme, vilka som gynnas och missgynnas i planeringen, samt om en satsning här innebär 
att den uteblir någon annanstans. Arbetet med att ta fram en metod för miljö- och social konsekvens-
beskrivning, MSKB, har inletts som ett led i att bättre belysa dessa frågor på ett systematiskt sätt. 
 
Underlag som i dag används för prioriteringar i länstransportplanen bygger på metoder som har arbe-
tats fram och antagits av Trafikverket. Av betydelse är framförallt åtgärdsvalsstudier, ÅVS och samlad 
effektbedömning, SEB. Metoderna belyser jämlikhets- och jämställdhetsdimensioner men behöver 
utvecklas och kommuniceras på bättre sätt.  
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Det handlar också om att kunna redovisa och belysa jämställdhet utifrån representation på möten. 
Fram till idag (maj 2017) från det att processplanen antogs har 15 möten hållits som har behandlat 
länstransportplanen. På dessa möten har 62 % varit män, 37 % kvinnor och 1 % ungdomar.  
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2 Regionala investeringar i Kronobergs län 
2018-2029 
I detta kapitel presenteras hur Region Kronoberg har genomfört och kommer att genomföra priorite-
ringar under planperioden. I kapitlet presenteras också de större namngivna investeringarna och bris-
terna i länet. Under rubriken mindre investeringar presenteras den så kallade potten för anpassning av 
transportinfrastrukturen, det vill säga åtgärder under 25 miljoner, som regionen har för avsikt att ge-
nomföra under planperioden. Vidare presenteras regionens samfinansiering till den nationella planen 
samt vilka principer länet har för sam- och medfinansiering. Slutligen tar kapitlet också upp hante-
ringen av bidrag, det vill säga den statliga medfinansieringen till mindre åtgärder. 
 

2.1 Principer för prioriteringar 
Prioritering av infrastrukturobjekt har ingen enkel logik att förhålla sig till. Samhället är komplext och 
olika intressen ska vägas samman. Målkonflikter måste ständigt hanteras och flera intressen och in-
tressenters synpunkter ska beaktas. Prioritering av infrastruktur är också en process som stäcker sig 
över lång tid och görs i flera moment. Det kan ta flera år från det att bristen konstateras till det att åt-
gärden kan pekas ut för genomförande, varpå det oftast tar ytterligare en tid innan utpekad åtgärd kan 
genomföras. I kapitel 4 – 6 har Region Kronobergs utgångspunkter och ställningstaganden som berör 
infrastruktur sammanfattats. Av dokument med särskild betydelse för prioriteringen kan nämnas det 
som tagits fram inom ramen för regionsamverkan Sydsverige positionspapper och prioriteringar samt 
Region Kronobergs utvecklingsstrategi, Gröna Kronoberg 2025. 
 
Prioriteringarna i denna plan bygger på det som slogs fast i Länstransportplanen för 2014 – 2025. De 
utpekanden av objekt som slogs fast i den planen och inte ännu är genomförda kommer att ligga fast 
även i Länstransportplanen 2018-2029. Dessa objekt brukar omnämnas som ”låsning i plan”. Som 
låsta objekt finns både större och mindre åtgärder. En förutsättning för objekt som prioriteras i pla-
nen, och då för både för låsta och nya objekt är att åtgärderna är samhällsekonomiskt lönsamma en-
ligt Trafikverkets beräkning av nettonuvärdeskvoten (NNK), det vill säga har ett positivt värde. 
 
För att stärka möjligheten till att prioritera cykelvägsutbyggnad i länet har Cykla i gröna Kronoberg tagits 
fram, vilken består av inriktningsunderlag och prioriteringsunderlag av ett 30-tal cykelvägsobjekt.  
 
Prioriteringarna som presenteras i denna plan bygger också på en dialog med intressenter, framförallt 
kommuner och Trafikverket. Dialogen inleddes med regionala utvecklingsnämndens kommunturné 
hösten 2016. I mars 2017 togs länstransportplanens prioriteringar upp på Kommunalt forum. Föru-
tom att länstransportplanen kommer att sändas på remiss ska den också tas upp på kommande Vårfo-
rum i juni 2017. Parallellt med detta har också den så kallade IKA-gruppen (infrastruktur och kollek-
tivtrafikarbetsgruppen) träffats vid ett flertal tillfällen. Gruppen består av tjänstepersoner från länets 
kommuner, Trafikverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
 
För att göra avvägningar och slutliga prioriteringar till denna länstransportplan utsåg regionala ut-
vecklingsnämnden en politisk styrgrupp, vilken består av representanter från regionstyrelsen och reg-
ionala utvecklingsnämnden. Gruppen har träffats cirka en gång i månaden under framtagandet.  
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2.2 Ekonomisk sammanställning 
Den ekonomiska sammanställningen av 
Region Kronobergs prioriteringar är preli-
minär i remissversionen av planen. Den ut-
går från tilldelningen i planeringsdirektivet 
som för Region Kronoberg är 768 mkr, ut-
tryckt i 2017 års priser. Beloppet ska juste-
ras i förhållande till utfallet av upparbetade 
medel för nuvarande planperiod. 
 
Fördelningen av medel mellan olika trans-
portslag framgår av grafen till höger. Det 
bör poängteras att Region Kronoberg ge-
nom särskilda ansökningar tillsammans 
med Trafikverket för perioden 2016-2020 har tilldelats cirka 90 miljoner kronor till kollektivtrafikåt-
gärder. Dessa medel ingår inte i fördelningstabellen. De kollektivtrafikåtgärder som kommer att ge-
nomföras med det särskilda anslaget bidrar till att uppfylla målen enligt trafikförsörjningsprogrammet, 
vilket är prioriterat av regionen. Hade inte denna förstärkning getts skulle fördelningen i länstransport 
planen varit annorlunda. Andelen till kollektivtrafik skulle troligen ha uppgått till ca 18 procent och 
för väg cirka 58 procent.  
 
Länstransportplanen 2018-2029 är uppdelad enligt följande: 
Åtgärd Kommentar
Större investeringar  
Samfinansiering järnväg Namngivet objekt på järnväg som ska samfinansiärs med nationell plan
Vägobjekt Namngivna objekt med en total kostnad över 25 miljoner kr. 

Objekten är lagda i prioritetsordning, överst är viktigast 
Mindre investeringar 

Pott för anpassning av transportinfrastrukturen, där den uppskattade 
kostnaden för åtgärden ligger under 25 miljoner kronor. 

Väg 
Cykel 
Kollektivtrafik 
Mobility management   
Bidragsobjekt  
TS trafiksäkerhet och kollektivtrafik  
Enskilda vägar  
Driftbidrag flygplats  

 
Länstransportplanen 2018-2029 är i princip uppdelad i följande kolumner: 

Genomförande Utredningsfas Brister 
År 1-3 åtgärden är klar 
för att genomföras 

År 4 – 6 åtgärden är i princip klar för att 
genomföras viss utredning kvarstår 

År 7 – 12, bristen är definierad ytterligare 
utredningar behövs. 

Kostanden för åtgärden 
utredd och ev. fördelad 

Kostnaden för åtgärden är uppskattad. 
Beloppet som anges kan justeras i kom-
mande plan 

Kostnaden för åtgärden är preliminär. 
Beloppet som anges kan justeras i kom-
mande plan 

För objekt där genomförandeår är känt har kostnaden tagits upp på det aktuella året. 
Om genomförandeår inte är bestämt har avsatt belopp i planen tagits upp i kolumnen ”Summa LTP 2018-29” 
samt markerat med X för troligt genomförande. 

 
 
 
 
 
 

I 

TS-bidrag övrigt 
2% 

Kollektivtrafik 
6% 

Cykel 

13% 

Enskild väg 
3% 

FÖRSLAG LTP 2018 - 2029 

(
MM-åtgärd 

1% 
_ Järnväg 

3% 

Väg 

----69% 

I 
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Sammanställning länstransportplan 2018-2029 
Åtgärd Total 

kostnad 
2018 2019 2020 2021-2023 2024-2029 

Summa  
LTP 2018-29 

% 

Störreinvestering    

Samfinansiering järnväg    

Mötesspår Skruv Tot 123 000 
LTP 33 700 

X  26 000  

    

   26 000 3% 

Större investeringar    

Vägobjekt    

Rv 23 Älmhult-Ljungstorp
Ink. Förbi Älmhult 

78 000 X  60 000  

Rv 23 Huseby-Marklanda 177 000 X  177 000  

Väg 834 Hovmantorp 
Korsning med jvg 

40 000  40 000  

Lv 126 Förbi Alvesta 55 000 X  25 000  

Södra länken Växjö   25 000  

Rv 27 Säljeryd-Växjö 
etappindelning 

196 000  110 000  

   437 000 57% 

Mindre investeringar    

Vägobjekt  X X X X X 91 700  

Cykelvägar  X X X X X 80 000  

Kollektivtrafik  X X 10 000  

Påverkans åtgärder   4 500  

   181 700 24% 

Bidragsobjekt    

Trafiksäkerhet o Kollektiv-
trafik 

 6 000 6 000 6 000 18 000 36 000 72 000  

Enskilda vägar  1 700 1 700 1 700 5 100 10 200 20 400  

Driftbidrag flygplats  2 200 2 200 2 200 6 600 13 200 26 400  

  9 900 9 900 9 900 29 700 59 400 118 800 15% 

    

Summa: 
 

58 921 58 715 57 879 196 917 395 568 768 000  

Tabell: Ekonomisk sammanställning av Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029. Markering med X, är 
troligt genomförande år eller period. 
 

2.3 Större infrastrukturåtgärder 
Region Kronoberg har prioriterat sju större infrastrukturåt-
gärder i Länstransportplanen 2018 – 2029. Till större investe-
ringar ingår objekt som överstiger 25 miljoner kronor. En av 
de större åtgärderna är samfinansiering av mötesspår i Skruv. 
Åtgärdens totala kostnad är 126 miljoner kronor och reg-
ionen samfinansierar åtgärden med 33,7 miljoner kronor, vil-
ket motsvarar 3 procent av planeringsramen. Del av åtgärden 
är utförd före 2018. För väginfrastrukturen pekas sex större 
vägobjekt ut. Den totala investeringsvolymen för perioden 
uppgår till 437 miljoner kronor, vilket motsvarar 57 procent 
av planeringsramen för perioden. Prioriterat är att färdigställa 
trafiksäkerhetsåtgärder på Rv 23. Det kvarstår dock en stäcka 
i närheten av Växjö, en sträcka som är beroende av Växjö 
kommuns utbyggnadsplaner.  

Tecken förklaring tabellerna nedan: 
I Trafikverkets samhällsekonomiska bedöm-
ningar, SEB, görs dels beräkningar men också 
bedömningar över hur åtgärden bidrar bland 
annat till de transportpolitiska målen det vill 
säga funktionsmål och hänsynsmål. Varje mål-
område har också underområden som bedöms. 
I sammanställningen nedan har dessa bedöm-
ningar sammanfattats i tabellen. 
 
Bedömningsnivåerna är: 

Positivt  
bidrag 

Neutralt 
Negativt  
bidrag 
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Figur: Karta över större infrastrukturåtgärder inkl. samfinansieringsåtgärd i länstransportplanen 2018-2029 
 

Mötesspår Skruv, samfinansiering 
Sedan ett par planeringsomgångar finns en möjlighet att samfinansiera betydelsefulla objekt. Samfi-
nansiering innebär att man både i Länstransportplanen och i den Nationella planen avsätter medel för 
en utpekad investering. Objekten är i regel av både regional och nationell betydelse, till exempel åtgär-
der på kust-till-kustbanan. Genom samfinansiering möjliggörs att ett objekt som i den nationella pla-
nen inte prioriteras lika högt som i en regional plan kan lyftas in i den nationella planen. Ett sådant 
objekt är mötesspår i Skruv.  
 
I förstudie om utökad kapacitet på Kust- till-kustbanan som genomfördes 2010, identifierades att mö-
tesspår i Skruv var en angelägen kapacitetshöjande åtgärd. Sträckan mellan Lessebo och Emmaboda 
via Skruv är 23 km. En ny mötesstation i Skruv bidrar till förbättrad kapacitet på sträckan och därmed 
också på hela Kust-till-kustbanan. Mötesspåret minskar också banans störningskänslighet och ökar 
därmed robustheten i tågsystemet. I åtgärden ingår även att en planskild gång- och cykeltunnel byggs 
under spåren vilket bidrar till att minska järnvägens barriäreffekt. Åtgärden, innebär att ett drygt 750 
meter långt mötesspår anläggs på Kust- till- kustbanan i huvudsak på befintlig bangårdsmark.  
 
Från framförallt invånarna i Skruv har det framförts att byggnationen av mötesspår också ska inklu-
dera byggnation av plattformar för resandeutbyte (tågstopp). Då det idag inte finns några planer på att 
trafikera sträckan med tåg, som kan stanna i Skruv kommer inga plattformar att byggas. Byggnationen 
av mötesspåret ska dock byggas så sätt att på ett effektivt sätt kan byggas plattformar i framtiden. 
 
Åtgärden är kostnadsbedömd till cirka 112,4 miljoner kr i 2013 års prisnivå, enligt SEB TRV 
2015/14390. Åtgärden är av såväl nationell som regional nytta och kostnaderna för genomförandet 
fördelas enligt 70 procent finansiering genom nationell plan och 30 procent finansiering genom läns-
transportplanen. Enligt uppgifter från Trafikverket hart drygt 8,2 miljoner kronor lagts på åtgärden till 
och med 2017. I länstransportplanen 2018 – 2029 tas 26 miljoner kronor som samfinansiering till nat-
ionell plan.  

Större infrastrukturåtgärder 

Låsta objekt 263 miljoner kr 

Nya objekt 

Summa 

200 miljoner kr -

463 miljoner kr 
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Rv 23 Älmhult-Ljungstorp inkl. förbi Älmhult 
Älmhult-Ljungstorp är en etapp av hela sträckan Älmhult-Mölleryd. Etappen Ljungstorp-Mölleryd är 
åtgärdad. 

Stråktillhörighet:  Åtgärden ingår i stråk 11, vilken bl.a. utgörs av riksväg 23 

Funktion:  Riksväg 23 är en viktig tvärförbindelse som sträcker sig i sydvästlig - nordöstlig riktning 
från Malmö/Öresund via Älmhult och Växjö mot Linköping. Vägen är ett av de funkt-
ionellt prioriterade stråk som är viktiga enligt den regionala systemanalysen. Riksväg 23 
ingår i de utpekade stråken för ökad regionförstärkning som ska bidra till tillväxten av nä-
ringsliv och tillgång till service och är viktigt för såväl den regionala utvecklingen som för 
långväga transporter.   

Nuläge och brister:  Mellan Hässleholm och Växjö har vägen etappvis mötesseparerats men bland annat delen 
Älmhult – Mölleryd återstår. På grund av avsaknad av mötesseparering är trafiksäkerhets-
standarden låg och hastighetsbegränsningen kan därmed behöva sänkas. Längs med 
sträckan ansluter Lv 120 från Tingsryd, med farlig korsning. 
 
Väglängden är 20,8 km. Vägstandarden är vanlig väg med en bredd på 9 m och hastig-
heten är 90 km/h. Trafikmängden är 3 300 till 5 900 fordon per dygn, varav 12-21 pro-
cent är lastbil.  

Åtgärd:  Genom åtgärden ska vägen mötessepareras i befintlig sträckning, vilket förbättra trafiksä-
kerheten och framkomligheten. Breddning kommer att krävas för omkörningssträckor. 
Den nya väglängden kommer att vara oförändrad. Vägstandarden kommer att bli gles 
mötesfri landsväg, med en bredd på 13 m.  

Tidplan:  2018-2019 

Kostnad:  Enligt SEB 2013 uppskattades kostnaden för Älmhult – Mölleryd till 129 miljoner kro-
nor. Enligt uppgifter från Trafikverket är kostnaden för sträckan Älmhult Ljungstorp 78 
miljoner kronor, var av 18 miljoner kronor ligger på 2017. 
I länstransportplanen 2018 – 2029 avsätts 60 miljoner kronor för åtgärden. 
 

Förväntad effekt:  Trafikmängden kommer att vara oförändrad. Hastigheten kan höjas med 10 km/h till 100 
km/h. Trafiksäkerheten kommer att öka. 
 

Effekter bostad: Inga planer finns för utpekade bostäder i åtgärdens närhet.  

Betydelse för  
Gröna Kronoberg: 

Se sid 46, enkel analys av effekter på mål i Gröna Kronoberg. 
Målområde 1: Positiv för 2 delmål, neutral för 1 och bidrar inte till 1 delmål 
Målområde 2: Positiv för 5 delmål och bidrar inte till 1 delmål 
 
Stödjer följande prioritering: 

1. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta 
av varandra 

 
Bidrar till följande samhandlingspunkter 

• Dra nytta av och komplettera regionens starka stråkstruktur.  
• Stärk förbindelserna mellan mindre orter i Kronobergs län och större centrum-

städer inom ett rimligt pendlingsavstånd, inom- och utanför länet.  
• Stärk förbindelserna mellan större orter inom Kronobergs län, primärt de tre ar-

betsmarknaderna som utgör Kronobergstriangeln.  
Enligt SEB bidrag till:
Funktionsmålet 

Medborgarnas 
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt 

Jämställdhet Funktions-
hindrade 

Barn och 
unga 

K-trafik, 
gång o cykel

Enligt SEB bidrag till:
Hänsynsmål 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet

Nettonuvärdeskvoten 
(NNK)  0,34  

SEB 2013-05-24 
TRV 2012/29166 

Ingen ÅVS finns. Åtgärden 
pekades ut och beslutades 
innan krav på ÅVS fanns. 
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Kommentar till åtgär-
den 
 

Regional Kronoberg har framfört att åtgärden måsta innehålla en bra lösning för cyklis-
ter. 
 

 
 

RV 23 Huseby - Marklanda  
Stråktillhörighet:  Åtgärden ingår i stråk 11, vilken bl.a. utgörs av riksväg 23 

Funktion:  Riksväg 23 är en viktig tvärförbindelse som sträcker sig i sydvästlig - nordöstlig riktning 
från Malmö/Öresund via Älmhult och Växjö mot Linköping. Vägen är ett av de funkt-
ionellt prioriterade stråk som är viktiga enligt den regionala systemanalysen. Riksväg 23 
ingår i de utpekade stråken för ökad regionförstärkning som ska bidra till tillväxten av nä-
ringsliv och tillgång till service och är viktigt för såväl den regionala utvecklingen som för 
långväga transporter.   
  

Nuläge och brister:  Riksväg 23 utgör en viktig regional led som förbinder södra Småland med Skåne och vi-
dare mot kontinenten. Mellan Hässleholm och Växjö har vägen etappvis mötesseparerats 
men delen Huseby - Marklanda återstår. På grund av avsaknad av mötesseparering är tra-
fiksäkerhetsstandarden låg och hastighetsbegränsningen kan därmed behöva sänkas. Väg-
längden är 10,5 km. Vägstandarden är vanlig väg med en bredd på 8 m och hastigheten är 
90 km/h. Trafikmängden är 5 200 till 5 900 fordon per dygn, varav 12 procent är lastbil.  
 

Åtgärd:  Genom åtgärden ska vägen mötessepareras i befintlig sträckning. Breddning kommer att 
krävas för omkörningssträckor. Den nya väglängden kommer att vara oförändrad. Väg-
standarden kommer att bli gles mötesfri landsväg, med en bredd på 13 m. Korsning med 
LV 692 stängs och vägen ansluts istället till LV 697.  
  

Tidplan:  2020 - 2025  

Kostnad:  Totalkostnaden för åtgärden Huseby – Marklanda, Enligt SEB:en uppskattades kostna-
den till 150 miljoner kronor i 2013 års prisnivå. Kostanden har ökat och enligt 2017 års 
prisnivå uppskattas till 177 miljoner kronor. Åtgärden kommer ev. att delas upp i två 
etapper. Hela åtgärden kommer att belasta Länstransportplanen. I länstransportplanen 
avsätts 177 miljoner kronor för åtgärden.

Förväntad effekt:  Trafikmängden kommer att vara oförändrad. Hastigheten kan höjas med 10 km/h till 100 
km/h.  

Effekter bostad: Inga planer finns för utpekade bostäder i åtgärdens närhet. Området Sydväst Växjö och 
Sydöst Alvesta är intressant för tätortsnära landsbygdsboende. 
 

Betydelse för  
Gröna Kronoberg: 

Se sid 46, enkel analys av effekter på mål i Gröna Kronoberg. 
Målområde 1: Positiv för 2 delmål, neutral för 1 och bidrar inte till 1 delmål 
Målområde 2: Positiv för 5 delmål och bidrar inte till 1 delmål 
 
Stödjer följande prioritering: 

2. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta 
av varandra 

 
Bidrar till följande samhandlingspunkter 

• Dra nytta av och komplettera regionens starka stråkstruktur.  
• Stärk förbindelserna mellan mindre orter i Kronobergs län och större centrum-

städer inom ett rimligt pendlingsavstånd, inom- och utanför länet.  
• Stärk förbindelserna mellan större orter inom Kronobergs län, primärt de tre ar-

betsmarknaderna som utgör Kronobergstriangeln.  
 

Enligt SEB bidrag till:
Funktionsmålet 

Medborgarnas 
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt 

Jämställdhet Funktions-
hindrade 

Barn och 
unga 

K-trafik, 
gång o cykel
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Enligt SEB bidrag till:
Hänsynsmål 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet

Nettonuvärdeskvoten 
(NNK)  0,70  

SEB 2013-05-21 
TRV 2012/29166 

ÅVS 2016-12-27 
TRV2016/112580 

Kommentar till åtgär-
den 
 

Region Kronoberg har framfört i Åtgärdsvalsstudien att åtgärden måsta innehålla en bra 
lösning för cyklister. 
 

 
 
Väg 834 Hovmantorp, korsning med järnväg 

Stråktillhörighet:  Åtgärden ingår som en avstickare till stråk 4, vilken bl.a. utgörs av riksväg 25 

Funktion:  Stråket har viktiga funktioner på internationell, nationell, mellanregional, regional och lo-
kal nivå. God tillgänglighet för personresor är betydelsefullt längs kust-till-kuststråket.  
Stråket har stor betydelse för pendling såväl inom som utanför länets gränser.  
Linnéuniversitetet har campus både i Växjö och Kalmar, vilket ytterligare förstärker be-
hovet av goda och snabba kommunikationer längs stråket. Kust-till-kustbanan är också 
länets förbindelse med Göteborg, Södra stambanan och anslutande tågförbindelser till 
Stockholm och Malmö samt Kastrup 
 

Nuläge och brister:  LV 834 passerar Kust-till-kustbanan inne i Hovmantorp. Det är också den enda förbin-
delsen mellan norra och sydöstra delen av samhället. I sydöstra delen av samhället bor det 
idag 1 050 invånare. I hela Hovmantorp bor det ca 3 000 inv. Det finns i dagsläget ingen 
planskild korsning för biltrafik i Hovmantorp. I takt med att tågtrafiken ökat och godstå-
gen blivit längre har problem med täta och långa bomfällningar förvärrats vilket medför 
bilköer och förseningar för boende i samhället. Långa bomfällningstider innebär också 
ökad risk för att utryckningsfordon inte kan betjäna sydöstra Hovmantorp. Plankors-
ningar medför även risker i trafiksäkerheten och Trafikverket jobbar aktivt med att 
minska antalet plankorsningar. Mötesspåret i Hovmantorp sträcker sig över plankors-
ningen. Det medför att godståg i vissa fall kan bli stående relativt länge och blockera 
korsningen vid möten. I tidtabellsplanering och trafikledning har hänsyn tagits för att 
mildra problemet i avvaktan på en mer långsiktig lösning.. Stängda bommar innebär 
också människor smiter över spåret, med allvarliga säkerhetsrisker som följd 
 

Åtgärd:  Åtgärdens syfte: Förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten i Hovmantorp.
 
Ny huvudgata anläggs som en koppling mellan Oxtorgsgatan och Fabriksgatan via ny bro 
över järnvägen. Anslutningen i norr till Centralgatan utformas som en cirkulationsplats. 
Kullagatan ansluts via ett trevägsskäl. Eventuellt stängs Järnvägsgatan mellan Fabriksga-
tan och Storgatan för genomfartstrafik, undantaget räddningstjänsten. Befintlig plankors-
ning med Storgatan (väg 834) stängs. Behovet av en eventuell kompletterande planskild 
korsning med järnvägen för gående och cyklister har diskuterats. I kalkylen förutsätts en 
gång- och cykelport i samma läge som den nuvarande plankorsningen. 
 

Tidplan:  Trafikverket har inte pekat ut någon tid för genomförande. Eftersom åtgärden behöver 
utredas ytterligare är Region Kronobergs bedömning att den tidigast kan genomföras 
2021 – 2023. 
 

Kostnad:  Totalkostnaden för åtgärden är uppskattad till 40 miljoner kronor i 2017 års prisnivå.
 

Förväntad effekt:  Effekten av åtgärden bör förtydligas. 

Effekter bostad: Hovmantorp, med sin närhet till Växjö, är ett levande samhälle och en attraktiv boende-
ort. Hovmantorp är strategiskt beläget mellan Lessebo och Växjö, vilket möjliggör ett 
stort och varierat utbud av arbeten och fritidsaktiviteter inom ett rimligt avstånd. I områ-
det som direkt berörs av åtgärden enligt Lessebos bostadsförsörjningsprogram, (2017-04-
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26)planeras det för perioden 2018 – 2021 för 195 bostäder och för perioden 2022-2025 
för ytterligare 15 bostäder 
 

Betydelse för  
Gröna Kronoberg: 

Se sid 46, enkel analys av effekter på mål i Gröna Kronoberg. 
Målområde 1: Positiv för 2 delmål, neutral för 1 och bidrar inte till 1 delmål 
Målområde 2: Positiv för 5 delmål och bidrar inte till 1 delmål 
 
Stödjer följande prioriteringar: 

3. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta 
av varandra 

4. Utveckla miljöer där människor känner sig välkomna och delaktiga 
 
Bidrar till följande samhandlingspunkter 

• Dra nytta av och komplettera regionens starka stråkstruktur.  
• Stärk förbindelserna mellan mindre orter i Kronobergs län och större centrum-

städer inom ett rimligt pendlingsavstånd, inom- och utanför länet.  
• Utveckla kollektivtrafiken ur ett resenärs- och hela-resan perspektiv.   
• Utveckla orterna utifrån sina geografiska förutsättningar, funktioner och kvali-

teter.  
• Utveckla värdskapet lokalt och regionalt 
• Skapa ett mer levande offentligt rum som en arena för kultur, aktivitet och eve-

nemang 
 

Enligt SEB bidrag till:
Funktionsmålet 

Medborgarnas 
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt 

Jämställdhet Funktions-
hindrade 

Barn och 
unga 

K-trafik, 
gång o cykel

Enligt SEB bidrag till:
Hänsynsmål 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet

Nettonuvärdeskvoten 
(NNK)  

Negativ,  
se kommentar nedan  

SEB 2017-01-12 
TRV 2016/59617 

ÅVS  
Ingen ÅVS finns.  
Finns utredning från 2011. 

Kommentar till åtgär-
den 
 

Region Kronoberg anser att den SEB som tagits fram av Trafikverket inte korrekt åter-
speglar nyttan med åtgärden i Hovmantorp. Framförallt vill vi peka på att SEB har tagits 
fram före det att Lessebos bostadsförsörjningsprogram var tillgängligt.  
 
Region Kronoberg anser det anmärkningsvärt att flera av bedömningarna av den trans-
portpolitiska målanalysen har bedömts med negativt bidrag eller inget bidrag. Enligt vår 
bedömning bör den regionala nyttan vara positiv framförallt då Hovmantorp är en stor 
utpendlingsort. Tillgängligheten till kollektivtrafik kommer att bli bättre och bidra positivt 
till rörligheten i länet Åtgärden kommer också att bidra till en säkrare miljö i anslutning 
till järnvägen vilket således borde bidra till en förbättrad trafiksäkerhet. 
 
Region Kronoberg förutsätter att det till slutversionen av Länstransportplanen, oktober 
2017, finns en mer korrekt SEB framtagen av Trafikverket. Det är dock viktigt att påpeka 
att SEB endast är en analysmetod och hjälpmedel, vilken inte fångar in alla nyttor som 
kan uppstå. 
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Lv 126 Förbi Alvesta 
Stråktillhörighet:  Åtgärden ingår som en avstickare till stråk 5 och 11, vilken bl.a. utgörs av riksvägarna 25 

och 23  
Funktion:  Enligt beslutet om funktionellt prioriterat vägnät är väg 126 beskriven som en prioriterad 

väg för godstransporter och dagliga personresor. Utpekandet innebär att framkomlig-
heten skall prioriteras högt i planeringsarbetet. 
 

Nuläge och brister:  Det finns olägenheter med genomfartstrafik som passerar genom orten på väg 126. Al-
vesta kommun har genom trafikutredning (2008) som angett att de centrala delarna av or-
ten bör avlastas från genomfartstrafik för att god säkerhet och miljö skall uppnås i orten.  
Som grundförutsättning att kunna leda genomfartstrafiken på en alternativ väg genom or-
ten har Trafikverket bedömt det nödvändigt att korsningen väg rv 25/Lv 707 byggs ut till 
hög säkerhetsstandard. Upprättande av vägplan pågår för byggande av en trafikplats med 
beräknat genomförande ca 2018-2020.  
 

Åtgärd:  Den samlade bedömningen vid val mellan olika förbifartsalternativ är att ett tätortsnära 
alternativ är att föredra. För exakt lokalisering av en sådan förbifart behövs mer grundläg-
gande studier. Utgångspunkten som provas i kommande åtgärdsplanering bör enligt Tra-
fikverkets bedömning vara att väg 126 vid ett förbifartsalternativ leds på ny väg sydväst 
om samhället och anknyter till den kommande trafikplatsen vid Alvesta västra (väg 707:s 
anslutning till väg 25).  Väg 126 går sedan som gästväg på väg 25 fram till trafikplatsen 
vid Hjärtenholm där vägen ansluter till nuvarande sträckning av väg 126. 
 

Tidplan:  Trafikverket har inte pekat ut någon tid för genomförande. Eftersom åtgärden behöver 
utredas ytterligare är Region Kronobergs bedömning att den tidigast kan genomföras 
2021 – 2023. 
 

Kostnad:  Totalkostnaden för åtgärden är uppskattad till 55 miljoner kronor. Kostnaden och ev. 
kostnadsfördelning behöver utredas ytterligare. I Länstransportplanen avsats 25 miljoner 
kronor för åtgärden. 
 

Förväntad effekt:  Effekten av åtgärden bör förtydligas. 

Effekter bostad: Alvesta, med sin närhet till Växjö, är ett samhälle som har ett stort attraktionsvärde för 
bostäder. Idag ingår Alvesta i en stor arbetsmarknadsregion med god tillgång till handel, 
service och fritidssysselsättningar. Alvesta har en viktig roll i regionen genom sin funktion 
som resenod i järnvägssytemet. Alvesta ligger strategiskt placerat mellan Kust-till-Kustba-
nan och Södra Stambanan samt längs med Rv 25.  
 
En bedömning av bostadsbehovet har uppskattats till 850-950 bostäder på tio år och ny 
planläggning för cirka 450-550 bostäder under samma period, merparten i Alvesta tätort. 
I Alvesta planeras bostäder dels centralt i stations- och centrumnära lägen och dels i ut-
kanten av orten, med närhet till väg 25 mot Växjö.  
 
Genom föreslagen åtgärd skapas tryggare och mer hälsosamma boendemiljöer för de 
drygt 8000 invånare som bor i Alvesta tätort idag och förbättrar förutsättningarna att för-
täta centralt i stations och centrumnära lägen. 
 

Betydelse för  
Gröna Kronoberg: 

Se sid 46, enkel analys av effekter på mål i Gröna Kronoberg. 
Målområde 1: Positiv för 2 delmål, neutral för 1 och bidrar inte till 1 delmål 
Målområde 2: Positiv för 5 delmål och bidrar inte till 1 delmål 
 
Stödjer följande prioriteringar: 

5. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta 
av varandra 

6. Utveckla miljöer där människor känner sig välkomna och delaktiga 
 
Bidrar till följande samhandlingspunkter 
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• Utveckla kollektivtrafiken ur ett resenärs- och hela-resan perspektiv.   
• Utveckla orterna utifrån sina geografiska förutsättningar, funktioner och kvali-

teter.  
• Utveckla värdskapet lokalt och regionalt 
• Skapa ett mer levande offentligt rum som en arena för kultur, aktivitet och eve-

nemang.  
 

Enligt SEB bidrag till:
Funktionsmålet 

Medborgarnas 
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt 

Jämställdhet Funktions-
hindrade 

Barn och 
unga 

K-trafik, 
gång o cykel

Enligt SEB bidrag till:
Hänsynsmål 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet

Nettonuvärdeskvoten 
(NNK)    

SEB  
Är inte klar. 

ÅVS 2017-04-12 
TRV 2015/83492 

Kommentar till åtgär-
den 
 

 

 
 
Södra länken Växjö 

Stråktillhörighet:  Åtgärden ingår som en avstickare till stråk 4, 9 och 11, vilken bl.a. utgörs av riksvägarna 
23 och 27 

Funktion:  Funktion med hela södra länken dvs. från Rv 27 till Rv 23, är att bidra till målen om bibe-
hållen effektiv framkomlighet för motorfordon runt Växjö och på Växjös regionala hu-
vudgator och ett tillförlitligt transportsystem. 
 

Nuläge och brister:  I Växjö strålar fyra riksvägar samman (23, 25, 27 och 30). Dessa passerar idag i de norra 
delarna av staden (Norrleden) som därmed har bra anslutningar till huvudvägnätet. De 
södra delarna av staden, särskilt Teleborg och Linnéuniversitetet, har sämre övergripande 
kommunikationer. Söder om staden planerar kommunen att exploatera mark för i första 
hand bostäder. 
 

Åtgärd:  Ny förbindelse runt södra Växjö för att knyta samman Rv 23 med Rv 27 
Etapp 1 Rv 27 – Teleborgsvägen 
 
 

Tidplan:  Trafikverket har inte pekat ut någon tid för genomförande. Eftersom åtgärden behöver 
utredas ytterligare är Region Kronobergs bedömning att den tidigast kan genomföras 
2024 – 2029. 
 

Kostnad:  För hela sträckan från Rv 23 till Rv 27 uppskattas totalkostnaden till 250 miljoner kronor. 
Ca 1/3 av vägen har högre prioritet, dvs. delen som ansluter till Rv 27. För den delen 
uppskattas kostnaden till ca 50 miljoner kronor. Den nya vägen har framförallt stor kom-
munal nytta och enbart delvis regional nytta då den underlätta förbindelsen till Linneuni-
versitetet. I Länstransportplanen avsätts 25 miljoner kronor för åtgärden. 
 
O.B.S. Den aktuella etapp 1 dvs Rv27 – Teleborgsvägen ligger inom Växjö kommuns 
väghållningsområde. Detta innebär att statliga medel via Länstransportplanen inte kan fi-
nansiera åtgärden. Detta kommer att klargöras under remissperioden av Länstransport-
planen. 
 

Förväntad effekt:  Effekten av åtgärden bör förtydligas. 

Effekter bostad: Bostadsbyggande som underlättas genom byggnation av södra länken är utvecklingsområ-
den söder om Växjö. Antalet bostäder uppgår till ca 2 550, vilka fördelas enligt följande;   
• Telestadshöjden finns planer att bygga cirka 500 bostäder.  
• Torparängen finns planer att bygga cirka 250 bostäder 

I I I I I I 

I I I 
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• Vikaholm finns planer på cirka 1 000 bostäder
• Välle Broar finns planer på cirk 800 bostäder 
 
Till detta kommer ytterligare utvecklingsområde väster om Vikaholm, Jonsboda. Avlast-
ning av trafik på Teleborgsvägen och vidare mot centrum möjliggör också en förtätning 
in mot centrala Växjö. 
 

Betydelse för  
Gröna Kronoberg: 

Se sid 46, enkel analys av effekter på mål i Gröna Kronoberg. 
Målområde 1: Positiv för 2 delmål, neutral för 1 och bidrar inte till 1 delmål 
Målområde 2: Positiv för 5 delmål och bidrar inte till 1 delmål 
 
Stödjer följande prioriteringar: 

1. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta 
av varandra 

2. Utveckla miljöer där människor känner sig välkomna och delaktiga 
 
Bidrar till följande samhandlingspunkter 

• Dra nytta av och komplettera regionens starka stråkstruktur.  
• Utveckla kollektivtrafiken ur ett resenärs- och hela-resan perspektiv.   
• Utveckla orterna utifrån sina geografiska förutsättningar, funktioner och kvali-

teter.  
• Utveckla värdskapet lokalt och regionalt 
• Skapa ett mer levande offentligt rum som en arena för kultur, aktivitet och eve-

nemang.  
 

Enligt SEB bidrag till:
Funktionsmålet 

Medborgarnas 
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt 

Jämställdhet Funktions-
hindrade 

Barn och 
unga 

K-trafik, 
gång o cykel

Enligt SEB bidrag till:
Hänsynsmål 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet

Nettonuvärdeskvoten 
(NNK)    

SEB  
Är inte klar. 

ÅVS 2016-12-01 
TRV 2015/98602 

Kommentar till åtgär-
den 
 

 

 
 
Rv 27 Säljeryd-Växjö etappindelning 

Stråktillhörighet:  Åtgärden ingår i stråk 4 och 9, vilken bl.a. utgörs av riksväg 27, en del av Baltic-Link

Funktion:  Rv 27 är en viktig förbindelse från Karlskrona och norrut till Växjö och vidare mot Rv 40 
(Borås och Göteborg) och E4. Sträckan ingår i Baltic-Link och via hamnarna i Blekinge 
skapas en länk till Europa. Vilket stödjer de övergripande slutsatser som finns på Europe-
isk nivå där man påtalar vikten av att hitta nya transportsätt och alternativa transportkor-
ridorer för att undvika den så kallade trafikinfarkten i Tyskland.  
Aktuell sträcka är också mycket viktig för arbetspendling.  
 

Nuläge och brister:  Rv 27 har bitvis dålig plan- och profilstandard, saknar mitträcke och har otillfredsstäl-
lande trafiksäkerhet. Passagen genom utkanten av Ingelstad och genom Bramstorp inne-
bär olycksrisker samt negativ miljöpåverkan för de boende. Sträckan är 20 km lång och 
har övervägande 90 km/h som skyltad hastighet men riskerar att sänkas utan mötessepa-
rering. Vid Ingelstad och Bramstorp är skyltad hastighet 50-70 km/h. 
 

Åtgärd:  Genom åtgärden ska vägen mötessepareras i befintlig sträckning. Syftet med åtgärden är 
att öka trafiksäkerheten och förbättra regional tillgänglighet. Översyn av 
korsningar, anslutningar och sidoområde. Genom Ingelstad och Bramstorp (sammanlagt 
3 km) lämnas vägen utan åtgärd.

I I I I I I 

I I I 
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Tidplan:  2020 - 2029  

Kostnad:  Totalkostnaden för åtgärden Säljeryd - Växjö, 196 miljoner kronor i 2017 års prisnivå.
Kostnaden är framtagen av Trafikverket.  
Åtgärden etappindelas i Länstransportplanen 2018-2029 och i planen avsätts 110 miljoner 
kronor för åtgärden. 
 

Förväntad effekt:  Trafikmängden kommer att vara oförändrad. Hastigheten kan höjas till 100 km/h. 

Effekter bostad: Inga planer finns för utpekade bostäder i åtgärdens närhet. Ingelstad erbjuder emellertid 
ett attraktivt boende och flera pendlar till Växjö. I Ingelstad bor ca 2 000 inv. Området 
sydöst om Växjö är intressant för tätortsnära landsbygdsboende. 
 
 

Betydelse för  
Gröna Kronoberg: 

Se sid 46, enkel analys av effekter på mål i Gröna Kronoberg. 
Målområde 1: Positiv för 2 delmål, neutral för 1 och bidrar inte till 1 delmål 
Målområde 2: Positiv för 5 delmål och bidrar inte till 1 delmål 
 
Stödjer följande prioritering: 

1. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta 
av varandra 

 
Bidrar till följande samhandlingspunkter 

• Dra nytta av och komplettera regionens starka stråkstruktur.  
• Stärk förbindelserna mellan mindre orter i Kronobergs län och större centrum-

städer inom ett rimligt pendlingsavstånd, inom- och utanför länet.  
• Stärk förbindelserna mellan större orter inom Kronobergs län, primärt de tre ar-

betsmarknaderna som utgör Kronobergstriangeln.  
 

Enligt SEB bidrag till:
Funktionsmålet 

Medborgarnas 
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt 

Jämställdhet Funktions-
hindrade 

Barn och 
unga 

K-trafik, 
gång o cykel

Enligt SEB bidrag till:
Hänsynsmål 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet

Nettonuvärdeskvoten 
(NNK)  1,43  

SEB 2017-01-09 
TRV 2016/59617 

ÅVS  
 

Kommentar till åtgär-
den 
 

Region Kronoberg har framfört att åtgärden måsta innehålla en bra lösning för cyklister 
och bra hållplatser för kollektivtrafikresenärer. 
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2.4 Mindre infrastrukturåtgärder 
Mindre åtgärder, under 25 miljoner kronor, behandlas i en gemensam pott för anpassning av trans-
portinfrastrukturen. Potten utgör ett värde av totalt 186,2 kronor, vilket motsvarar 24 procent av pla-
neringsramen för perioden. Potten för anpassning av transportinfrastrukturen omfattar följande före-
slagna åtgärdsområden: 
 
Åtgärdsområde. Avsätts i länstransportplanen 2018-2029

Vägobjekt, (Trafiksäkerhetsåtgärder och breddning) 91,7 miljoner kronor 

 
Lv 120 Haganäsleden återställande av Norra 
Esplanden Älmhult * 

9,4 miljoner kronor  

 Lv 120 Göteryd – Älmhult, del 3 * 12,2 miljoner kronor  

 LvG 941 Grönskåra-Fröseke * 13-21 miljoner kronor  

Cykelvägar 80 miljoner kronor 

 Lv 555 Mjälen – Ljungby * 10 miljoner kronor  

 Lv 120 Göteryd - Älmhult, del 3 * 2 miljoner kronor  

Kollektivtrafik 10 miljoner kronor 

Mobility management 4,5 miljoner kronor 

Summa 186,2 miljoner kronor 

Tabell över mindre infrastrukturåtgärder. Tabellen visar också mindre åtgärder som är låsta genom tidigare beslut eller 
särskilt prioriterade i länstransportplanen samt med uppskattad kostnad. Dessa objekt är markerade med *. 
 
Potten avser kompletterande investeringar i transportsystemet för att erhålla ett komplett och sam-
spelande trafiksystem i länet. I Länstransportplanen fastställs normalt enbart storleken på Pott för an-
passning av transportinfrastrukturen medan de ingående mindre objekten inte fastställs. Därefter ges för-
slag på möjliga åtgärder att genomföra. Årliga avstämningar mellan Trafikverket och Region Krono-
berg (efter avstämningar i IKA-gruppen). Detta möjliggör ett flexibelt förfaringssätt med eventualitet 
till anpassningar efter omvärldsförändringar. Inför framtagandet av länstransportplanen 2018-2029 
har det framkommit ett antal specifika mindre åtgärder som ska ha hög prioritet. Dessa åtgärder tas 
upp under respektive åtgärdsområde nedan. 
 
Vägobjekt 
I de senare kapitlen trafiksäkerhet (6.3) och det smala vägnätet i Kronoberg (6.4), ges en beskrivning av be-
hovet av mindre åtgärder med koppling till vägnätet. Kapitlen beskriver behovet av trafiksäkerhetsåt-
gärder och breddningsåtgärder.  
Mindre åtgärder som bedöms som låsta är: 

 Lv 120 Haganäsleden återställande av Norra Esplanden Älmhult, uppskattad kostnad 9,4 mil-
joner kronor 

 Lv 120 Göteryd – Älmhult, del 3, uppskattad kostnad 12,2 miljoner kronor.  
 
Region Kronoberg vill prioritera att breddningsåtgärder ska vidtas på övriga länsvägar, det vill säga 
länsvägar med vägnummer 500-999. I länstransportplanen avsätts 4 miljoner kronor per år, det vill 
säga 48 miljoner kronor för perioden 2018-2029.  
Av övriga länsvägarna prioriteras särskilt:  

 LvG 941 Grönskåra-Fröseke, uppskattad kostnad 13-21 miljoner kronor. 
 
För övriga mindre vägåtgärder, framförallt för mindre åtgärder på övriga riksvägar och primära läns-
vägar avsätts som pott 22,1 miljoner kronor. 

I I 
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Cykelvägar 
Arbetet med brister, inriktning och prioritering vad gäller cykelvägsutbyggnad har samlats under nam-
net ”Cykla i gröna Kronoberg”. För att tydliggöra behovet av cykelvägsutbyggnaden i Kronobergs län 
genomförde 2016 Region Kronoberg tillsammans med länets kommuner och Trafikverket en kart-
läggning av brister, behov och önskemål av nya cykelvägar. Genom kartläggningen tydliggjordes att 
det i länet finns ca 150 sträckor som behöver nya cykelvägar. Kostnaden för att undanröja dessa bris-
ter uppskattas till drygt 1 miljard kronor. Parallellt med kartläggningen inleddes ett arbete för att ge 
inriktningen (strategin) för hur länets cykelvägnät bör utvecklas samt att ge riktlinjer för prioritering 
av de 150 cykelvägarna. Utifrån vad som angavs i inriktningen har 33 cykelvägar prioriterats och ana-
lyserats (plan). Den samlade investeringskostnaden för dessa uppgår till cirka 280 miljoner kronor. I 
inriktningsunderlaget föreslås att kommunerna ska medfinansiera cykelvägsutbyggnaden med 25-50 
procent. En bedömning är att kommunernas medfinansieringsförmåga inte tillåter att samtliga 33 cy-
kelvägar kan byggas under planperioden 2018-2029. En omprövning kan dock göras 2020. I läns-
transportplanen 2018-2029 avsätts 80 miljoner kronor till cykelvägsutbyggnad. 
 
Cykelvägs åtgärder som bedöms som låsta och som ingår i Cykla i gröna Kronoberg är: 

 Lv 555 Mjälen – Ljungby, uppskattad kostnad 10 miljoner kronor. 
 Lv 120 Göteryd - Älmhult, del 3, uppskattad kostnad 2 miljoner kronor. 

 
Kollektivtrafik 
En avgörande faktor för att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas och för att nya resenärer ska vilja 
använda kollektivtrafiken är att det finns en fungerande och ändamålsenlig infrastruktur. Det är där-
för av yttersta vikt att både länstransportplanen och nationell transportinfrastrukturplan ger förutsätt-
ningar för att kollektivtrafiken i Kronoberg ska kunna utvecklas i linje med de uppsatta målen. Enligt 
Trafikförsörjningsprogrammet ska hållplatser med fler än 4000 påstigande per år rustas upp och 
byggas om så att de uppfyller krav på full tillgänglighet för samtliga resenärer. Detta gäller både håll-
platser på statligt vägnät och kommunalt vägnät. Det rör sig om cirka 230 hållplatslägen som finns 
utspridda i länets samtliga kommuner. 
 
Under våren 2016 gjordes tre större nationella satsningar som påverkar kollektivtrafikutvecklingen i 
länet. Sammanlagt tilldelades Kronoberg 89,5 miljoner kronor för perioden 2016-2020. Med anled-
ning av de tilldelade medlen har det enbart avsats ett mindre belopp på 10 miljoner kronor i länstrans-
portplanen för 2018-2029. För hållplatser på kommunalt vägnät finns bidragsmedel för kommunerna 
att söka. Tillsammans med kollektivtrafikåtgärder, ombyggnad av hållplatser, som ingår i de större 
namngiva vägsatsningarna kommer mer än 100 miljoner kronor att satsas på kollektivtrafikåtgärder de 
närmaste åren.  
 

Mobility management  
Även i förra planomgången pekade regeringen på möjligheten till att genomföra påverkansåtgärder. 
Kronoberg avsatte, liksom flera andra länsplaneupprättare, medel i planen för att möjliggöra för på-
verkansåtgärder. Det visade sig dock att Trafikverket, som har ett flertal regelverk att följa, inte kan 
finansiera sådana åtgärder via länstransportplanens medel. En bedömning är att det under kommande 
planperiod kommer att läggas fram en lösning. I Region Kronobergs länstransportplan avsätts 4,5 
miljoner kronor till mobilitet management-åtgärder. Genom detta visar vi på en beredskap under 
planperioden. 
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2.5 Bidragsobjekt 
Inom ramen för länstransportplanen hanteras fyra bidragsområden, vilka kallas för bidragsobjekt 
(ibland nämns också begrepp som statlig medfinansiering, statsbidrag eller driftbidrag som namn på 
bidragsobjekten.) Region Kronoberg avser att avsätta 118,8 miljoner kronor, det vill säga ca 15 pro-
cent av länstransportplanens medel till bidragsobjekt. 
 
De fyra bidragsområdena är: 

1. Regionala kollektivtrafikanläggningar 
2. Åtgärder för miljö och trafiksäkerhet 
3. Bidrag till enskilda vägar 
4. Driftbidrag flygplats 

 
Trafikverket ansvarar för bidragen till område 2–4. Det första området, bidrag till regionala kollektiv-
trafikanläggningar, samordnas av Kollektivtrafikmyndigheten. För åtgärder i regionala kollektivtrafik-
anläggningar och åtgärder för miljö och trafiksäkerhet kan länets kommuner söka ett bidrag på upp till 
50 procent av investeringskostnaden. 
 
Sedan 2015 finns det så kallade stadsmiljöavtalet. Enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja 
hållbara stadsmiljöer kan kommuner och landsting söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer med 
syfte att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektiv-
trafik eller cykeltrafik. Enligt direktiven har regeringen avsatt en miljard kronor per år. Åtgärderna ska 
leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökva-
litetsmålet God bebyggd miljö. Förutsättningar för stöd är också att motprestationer genomförs som 
bidrar till hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. Bidragsobjekt som avses i länstransportpla-
nen kan ses som en regional motsvarighet till statsmiljöavtalet, dock utan samma krav på motprestat-
ion.   
 

Regionala kollektivtrafikanläggningar 
Bidrag till kollektivtrafiken har de senaste åren främst gått till tillgänglighetsanpassning av hållplatser 
och terminaler samt till väderskydd. Ambitionen om utökad kollektivtrafik kommer att kräva ytterli-
gare åtgärder på bland annat förnyelse och anpassning av terminaler. Vägledande för fördelning av 
stadsbidrag är hållplatshandboken i trafikförsörjningsprogrammet. 
 
Åtgärder för miljö och trafiksäkerhet 
När det gäller trafiksäkerhet och miljö återfinns den största potentialen för att stärka cykling inom tä-
torter och tätbefolkade områden med korta avstånd mellan målpunkter. Den vanligaste statsbidragsåt-
gärden inom detta område har varit, och bedöms fortsätta att vara, bidrag till utbyggnad av cykelvägar 
inom det kommunala väghållningsområdet. Bullerstörda fastigheter återfinns till stor del i anslutning 
till det kommunala huvudgatunätet. Bulleråtgärder på det kommunala vägnätet kommer sannolikt att 
bli vanligare som bidragsstöd framöver. Fokus på partiklar i boendemiljöer nära större gator kommer 
sannolikt också öka, vilket kan medföra ökade antal ansökningar om statsbidrag för att genomföra åt-
gärder. 
 
Bidrag till enskilda vägar 
Avseende enskilda vägar finns det i Kronobergs län cirka 390 mil statsbidragsberättigad enskild väg, 
det vill säga något längre sträcka än det allmänna statliga vägnätet i länet. Från nationell plan tillskjuts 
årligen cirka 12 miljoner kronor i så kallat särskilt driftbidrag, som går till smärre upprustningsåtgärder 
på detta vägnät. Från länstransportplanen har anslagits cirka1,7 miljoner kronor per år enligt upprät-
tad 5-årig åtgärdsplan av Trafikverket. Nuvarande plan sträcker sig till och med 2018 och en ny är un-
der framtagande. Dessa medel prioriteras till vägar av stort allmänt intresse, busslinjer, stor andel ge-
nomgående trafik etc. 
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Driftbidrag flygplats 
Länets flygplats, Småland Airport, har idag ett statligt driftbidrag uppgående till 2,2 miljoner kronor 
per år. Detta bidrag har från år 2012 hanterats och administrerats genom regionens länstransportplan, 
varför åtgärden kommer att ingå i insatsområdet bidragsobjekt.  
 
 

2.6 Brister att utreda 
Vid framtagandet av länstransportplanen har det konstaterats ett antal brister i trafiksystemet. Enligt 
den nya planeringsprocessen skall dessa brister utredas genom en grundlig bristanalys. Därefter ge-
nomförs en åtgärdsvalsstudie och lämpliga åtgärder arbetas fram. Beroende på vilken åtgärd som be-
döms som mest lämplig och kostnaden för åtgärden, kan den komma att genomföras under planperi-
oden. Vid större brister eller då behovet av åtgärd är omfattande kan utredningarna tjäna som un-
derlag till kommande prioriteringar i nästa länstransportplan. 
 
De konstaterade större bristerna beskrivs nedan: 
Rv 23 Marklanda-Växjö. Genom denna landtransportsplans prioriteringar kommer större delen av 
Rv 23 från Växjö och söder ut att åtgärdas. Återstår finns sträckan Marklanda-Växjö, vilken delvis är 
beroende av Växjö kommuns utbyggnadsplaner.   
 
Rv 27 Växjö-länsgräns mot Blekinge. Genom denna länstransportsplans prioriteringar kommer ett 
arbete att inledas för att genomföra åtgärder på sträckan Växjö-Säljeryd. Rv 27 ingår i det så kallade 
Baltic Link stråket och är en länk mellan Västra Götaland, Jönköping, Kronoberg och Blekinge. Strå-
ket är viktig både för persontransporter och gods då den är förbindelser till viktiga hamnar. Underlag 
bör tas fram för att i framtiden kunna prioritera standardförbättringar. 
 
Vid utredningar av vägar som troligen kommer att resultera i att mötesseparering skapas genom 2+1 
vägar, ska särskild hänsyn tas till cyklister. Antingen att breddning inkluderar cykelväg eller genom att 
cykelvägar skapas via omledningsvägar. Denna omledning får dock inte vara betydande. 
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3 Uppdrag och nationella riktlinjer 
 

3.1 Uppdraget  
Region Kronoberg är regionalt utvecklingsansvarig aktör och med det utpekad som länsplaneupprät-
tare för Kronobergs län. Genom beslut av regeringen den 23 mars 2017 har regionen fått i uppdrag 
att redovisa ett förslag till trafikslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för peri-
oden 2018-2029 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2017. Försla-
get ska då vara remitterat och sammanställt.  
 
Genom samma beslut fick Trafikverket i uppdrag att presentera förslag till ny nationell transportin-
frastrukturplan. Den nationella planen ska redovisas till Näringsdepartementet och samtidigt sändas 
på remiss senast den 31 augusti 2017. Remissyttrande på nationell plan ska lämnas till Regerings-
kansliet senast den 30 november 2017. Detta i enlighet med riksdagsskrivelse 2016/17:101: Uppdrag 
att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet och trafikslagsövergri-
pande länsplaner för regional transportinfrastruktur. Länsplanen och nationell plan ska planeras i enlighet 
med vissa fastställda direktiv och med utgångspunkt i propositionerna 2016/17:21: Infrastruktur för 
framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling. 
 
Den regionala ramen ska användas för investeringar och förbättringsåtgärder av länets transportinfra-
struktur. Länstransportplanen ska redovisa hur medlen fördelas mellan trafikslagen samt hur mycket 
medel som planeras läggas på cykelinfrastruktur. Som en del i framtagandet av länsplanen ska Region 
Kronoberg beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras för att bidra till att det övergripande transport-
politiska målet samt de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen nås. Prioriteringar i förslaget ska 
motiveras och effekterna på de transportpolitiska målen ska redovisas. Vid prioriteringen av åtgärder 
bör förutsättningar för att möta behov av ökat bostadsbyggande, genom statliga infrastrukturåtgärder, 
vägas in tillsammans med de transportpolitiska målen. 
 
Region Kronoberg ska som länsplaneupprättare integrera miljöaspekter i planen och tillämpa 6 kap. 
miljöbalken. Miljöaspekterna är en viktig del av planprocessen och ska integreras i syfte att främja en 
hållbar utveckling. 
 
I den preliminära ramen som framgår av direktiven är medel inräknade som bland annat får användas 
till bidrag till kommuner som utbetalar ersättning till drift till icke statliga flygplatser. Region Krono-
berg ska som länsplaneupprättare besluta om och i vilken omfattning dessa medel ska användas för 
driftbidrag till regionala flygplatser eller andra åtgärder i de regionala trafiksystemen. 
 

3.2 Ramar för nationella- och regionala planer 
Tilldelningen av medel för denna planeringsomgång har dels slagits fast genom propositionen 
2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling 
och dels i regeringens skrivelse 2016/17:101 Uppdrag att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande 
plan för utveckling av transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur. Re-
geringen har föreslagit att den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen under 
åren 2018–2029 ska uppgå till totalt 622,5 miljarder kronor, fördelad enligt följande:  
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 125 miljarder kronor till vidmakthållande, 
dvs. drift, underhåll och reinvestering av statliga 
järnvägar  
 164 miljarder kronor till vidmakthållande, 
dvs. drift och underhåll av statliga vägar inklu-
sive bärighet och tjälsäkring av vägar samt till bi-
drag för drift av enskild väg 
 333,5 miljarder kronor till utveckling dvs. 
investering av transportsystemet 
 
Utöver detta avsätts 55 miljarder kronor för in-

vesteringar i vissa väg- och järnvägsobjekt för de delar där kapitalkostnaden finansieras med inkoms-
ter från trängselskatt eller infrastrukturavgifter under åren 2018-2029. 
 
Regeringen bedömer att den preliminära ramen för länstransportplaner under planperioden 2018-
2029 ska uppgå till 36,6 miljarder kronor, vilket innebär att cirka 11 % av ramen för utveckling av 
transportsystemet kommer att prioriteras av landets länsplaneupprättare. Utöver detta pekas i direkti-
ven ut att 12 miljarder kronor, dvs. 1 miljard kronor per år ska gå till stadsmiljöavtal, vilka Trafikver-
ket ansvarar för att fördela  
 
För Kronobergs län uppgår den preliminära tilldelningen till 768 miljoner kronor under perioden 
2018-2029. Det innebär en ökning med cirka 38 miljoner jämfört med vad som angavs för fyra år se-
dan för perioden 2014-2025. I den preliminära ramen är medel inräknade som bland annat får använ-
das till bidrag till kommuner som utbetalar ersättning till drift av ickestatliga flygplatser. 
 
Enligt preliminära uppgifter från Trafikverket (april 2017) innebär den så kallade obalansen att Kro-
noberg vid 2017 års utgång kommer att ligga cirka 25 miljoner kronor över tilldelad ram. Kronobergs 
läns genomsnittliga årliga nivå för planperioden ska därför justeras i förhållande till verkligt utfall av 
upparbetade medel för planperioden 2014-2025 vid utgången av 2017. Detta innebär att när rege-
ringen våren 2018 slutligen fastställer ramen kommer tilldelningen sannolikt att ligga på 743 miljoner 
kronor för perioden 2018-2029. 
 

3.3 Planeringsprocess för infrastruktur 
Planering av infrastruktur sker i flera steg och med utgångspunkt från olika regeringsuppdrag och be-
slut. I propositionen 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft 
och hållbar utveckling fastslogs att planeringsprocessen för transportinfrastruktur i Sverige ska följa den 
struktur som riksdagen beslutade om i propositionen 2011/12:118 Planeringssystem för transportinfra-
struktur. Regeringen gjorde i den propositionen bedömningen att den långsiktiga infrastrukturplane-
ringen, såsom i de senaste planomgångarna, även i framtiden bör ha ett perspektiv på minst tio år och 
att regeringen bör ta ställning till vilka åtgärder som ska genomföras i det perspektivet. Regeringen 
gjorde vidare bedömningen att systemet även i framtiden bör innefatta ett beslut om övergripande 
strategiska vägval ungefär en gång per mandatperiod samt ett beslut om vilka ekonomiska ramar som 
ska gälla under den period beslutet avser. Detta gäller framförallt för den nationella planen men på-
verkar också framtagandet av länstransportplaner. Kortfattat kan det sammanfattas i fyra moment: 
 
 
 

PLANERINGSRAM 2018-2029 
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Inriktningsunderlag I maj 2015 gav regeringen i uppdrag till trafikverket att ta fram ett inriktnings-
underlag för perioden 2018-2029. Underlaget var klart november 2015 och 
sändes på remiss. Region Kronoberg lämnade synpunkter på inriktningen ge-
nom svar Dnr 15RK1065 

Regeringens proposition Utifrån inriktningsunderlaget tar regeringen fram Regerings proposition 
2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft 
och hållbar utveckling. Propositionen anger inriktningen och tilldelningen av eko-
nomiska ramen. Den antogs av Riksdagen i december 2016 

Regeringsdirektiv I slutet av mars beslutade regeringen genom skrivelse, (vanligen kallat direkti-
ven) 2016/17:101 Uppdrag att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan 
för utveckling av transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional trans-
portinfrastruktur. Genom direktiven förtydligas inriktningen från propositionen 
och ramen för länsplanerna anges. 

Fastställelse av planer Under våren 2018 kommer slutligen riksdagen att fastställa den nationella pla-
nen och länstransportplanerna. 

 

Planeringsfaser: genomförande, utredning och brister 
Syftet med den planeringsprocess som riksdagen beslutade om i propositionen 2011/12:118 Plane-
ringssystem för transportinfrastruktur är att förkorta ledtiderna i processen och göra den mer effektiv. Den 
nya modellen började gälla från 2013. Detta innebar också att infrastrukturplaneringen tydligare kny-
ter an till den statliga budgetprocessen. Det innebar också ändrade bestämmelser om fysisk planering 
av vägar och järnvägar i väglagen, lagen om byggande av järnväg, miljöbalken och plan- och byggla-
gen. Planeringsprocessen gäller för den nationella infrastrukturplaneringen, men påverkar också den 
regionala infrastrukturplaneringen. Nedan beskrivs kortfattat betydelsen av och effekterna på framta-
gandet av länstransportplanen. 
De två största förändringarna är att: 
 Processen ska utformas som en sammanhållen process och inte som tidigare i tre skeden - för-

studie, utredning och plan. 
 Den obligatoriska tillåtlighetsprövningen avskaffas och ersätts med ett förenklat förfarande som 

garanterar en bättre träffsäkerhet när det gäller vilka objekt som regeringen ska tillåtlighetspröva. 
 

 
Figur över gamla och nya planläggningsprocessen 
 
Modellen för den ekonomiska planeringen innebär att en rullande planering kommer att tillämpas där 
det finns möjlighet att årligen ändra i regeringens planbeslut när ny information kommer fram eller 
när projekt blir fördröjda. De långsiktiga åtgärdsplanerna följs därmed upp genom årliga beslut om 
vilka åtgärder som ska genomföras med hänsyn till anslagna budgetramar och aktuellt planeringsläge. 

Plan
läggning 
fr.o m. 
2013 

Plan- : Id' 1 :······-. 
laggning : s~ie 
t o.m. 2012 : 

i ....... .. 

Förstudie 

Plan läggningsprocess 

Väg-/ Bygg-

järnvägs- Arbets-/järnvägsplan handling Bygg 
utredning 
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Figur: Principskiss över planprocessens faser, Trafikverket 
 

1. Projekt för genomförande avser år 1–3, ska omfatta åtgärder där alla nödvändiga förberedel-
ser är genomförda och där det i princip inte råder några osäkerheter kring att projekten i 
fråga kan påbörjas och genomföras på det sätt och till de kostnader som Trafikverket anger i 
sitt förslag till beslut. 

2. Utredningsfas avser år 4–6, ska omfatta åtgärder där förberedelser gällande projektering och 
kostnadsberäkningar är långt framskridna och eventuella alternativa finansieringslösningar är 
helt utredda. Tanken är att beslutet för år 4–6 ska avse sådana åtgärder som med stor sanno-
likhet kommer att kunna genomföras till de kostnader och på de sätt som Trafikverket anger i 
sitt underlag. Dock bör åtgärder tillåtas ingå i denna kategori även om inte alla förutsättningar 
är helt klarlagda och utredda. 

3. Brister avser år 7-12, och syftar framförallt till att utreda och tydliggöra brister och kapacitets-
problem i trafiksystemet. Utifrån en bristanalys skall man under perioden år 7–12, men även 
under perioden år 4–6 genomföra åtgärdsvalsstudier. Resultatet från dessa avgör vilken form 
av investering som ska genomföras. 

 
För namngivet objekt, det vill säga objekt med en kostnad över 100 miljoner kronor i Nationell plan 
och över 50 miljoner kronor i länstransportplanen, innebär modellen att beslut för ett objekt kommer 
att fattas vid tre tillfällen. Enligt modellen kommer således ett objekt som förs in och beslutas om 
som brist Länstransportplanen 2017 komma att tas upp i Länstransportplanen 2021 och då som ett 
utredningsobjekt. Slutligen kommer samma objekt att tas upp för beslut i Länstransportplanen 2025 
för genomförande, förutsatt att objektet fortfarande är aktuellt för åtgärd. 
 

Åtgärdsvalsstudier 
Transporter har sällan ett egenvärde. Det är tillgängligheten, möjligheten att nå ett utbud och att leve-
rera gods som kan tillgodoses med en transportfunktion. Men tillgängligheten kan också åstadkom-
mas genom bättre lokalisering av exempelvis en växande industri, en skola eller annan bebyggelse. Att 
målpunkter som till exempel samhällsservice i form av affär, post, skola etc. flyttar eller försvinner 
kan inte självklart kompenseras med en transportlösning. Flera samhällssektorer och övriga aktörer 
behöver bidra till god tillgänglighet och effektiva transportlösningar. Transportsystemet har alltså en 
mycket viktig samhällsfunktion, en servicefunktion, som vi alla är beroende av. Hur transportbehovet 
ska tillgodoses och hur vi ska komma till rätta med brister och problem berör och engagerar många 
intressenter i olika situationer. 
 
Regeringen angav i proposition 2011/12:118 Planeringssystem för transportinfrastruktur, avsnitt om den 
fysiska planeringen av vägar och järnvägar, att: ”Den formella fysiska planeringen bör föregås av en förbere-
dande studie som innebär en förutsättningslös transportslagsövergripande analys med tillämpning av fyrstegsprincipen.” 
Denna studie genomförs vanligtvis för objekt som planeras för genomförande om 7-12, dvs. bristfa-

Projekt för genomförande Utrednlngsfas 
Finansiering diskuteras i 

åtgärdsvalsstudle 

Brister 
Prioritering I 

åtgärdsvalsstudie 

7-12 
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sen enligt modellen. Analysen kallas för Åtgärdsvalsstudie, ÅVS. Syftet med att genomföra åtgärds-
valsstudier av definierade brister är att studien därmed också ska utgöra en länk mellan den strate-
giska och ekonomiska planeringen å ena sidan, och den nya planeringsprocessen enligt väglagen och 
lagen om byggande av järnväg å andra sidan. Metodiken för åtgärdsvalsstudier innebär att det skapas 
en arena för dialog i tidigt skede, vilket är en viktig framgångsfaktor. Åtgärdsvalen som genomförs i 
studien skall ske enligt fyrstegsprincipen 
 

 
Bild. Flödesschema över ÅVS-metodens huvudsteg. 
 

Fyrstegsprincipen vägledande 
Fyrstegsprincipen är ursprungligen ett förhållningssätt 
för planering inom väg- transportsystemet som innebär 
att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas 
stegvis. Ursprungligen lanserades fyrstegsprincipen av 
dåvarande Vägverket (1997) för att hushålla med investe-
ringsmedlen. Principen utvecklades till att mer handla 
om en metod som används för att minska trafikens nega-
tiva effekter på till exempel trängsel, luftkvalitet och kli-
mat. Fyrstegsprincipen har nu fått en viktig funktion i 
framtagandet av åtgärdsvalsstudierna för brister och har 
fått en självklar position i samhällsplaneringen. Rätt till-
lämpad bidrar den till att utveckla ett hållbart transport-
system enligt hållbarhetsaspekterna-, miljö, ekonomi och 
människa. 
 
Fyrstegsprincipen ska inte ses som en stegvis metod där 
man först genomför åtgärder i enlighet med steg 1 och 
där efter, om inte önskat resultat uppnås, genomför åt-
gärder enligt steg 2. Istället ska principen ses som en mo-
dell som ingår i en ständigt pågående process som berör hela samhällsutvecklingen. Framförallt gäller 
detta för steg 1 och 2. Det handlar om var vi väljer att bo, var kommunerna lokaliserar våra bostäder, 
näringslivets osv., det vill säga allt som påverkar efterfrågan av transporter och val av transportsätt. 
 
Vilken utgångspunkt som valts är också avgörande för i vilket steg en åtgärd ska läggas. Som exempel 
kan nämnas byggande av nya cykelvägar. Ur ett perspektiv kan åtgärden ses som att man bygger nytt, 
det vill säga steg 4. Om åtgärden i stället ingår i ett större sammanhang som har framkommit genom 
en åtgärdsvalsstudie, kan byggnationen räknas som en åtgärd som handlar om att tänka om, det vill 
säga steg 1. 
 
Åtgärder inom steg 1 och 2 kan samlas i begreppet mobility management eller påverkansarbete. Det 
handla om att på olika sätt effektivisera användandet av transporter och infrastruktur. Syftet är att på-
verka resan eller transporten innan den börjat. Mobility management ska ses som ett komplement, ett 
förstärkningsmedel som får nya eller befintliga tekniska lösningar att ge större effekt. Att mobility 
management ibland helt kan eliminera behovet av ny infrastruktur är en bonus, inte en regel. Mobility 

Fyrstegsprincipen 
 
Tänk om steg 1 
Det första steget handlar om att först och främst 
överväga åtgärder som kan påverka behovet av 
transporter och resor samt valet av transportsätt.  
Optimera steg 2 
Det andra steget innebär att genomföra åtgärder 
som medför ett mer effektivt utnyttjande av den 
befintliga infrastrukturen.   
Bygg om, steg 3 
Vid behov genomförs det tredje steget som in-
nebär begränsade ombyggnationer.   
Bygg nytt, steg 4 
Det fjärde steget genomförs om behovet inte 
kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det be-
tyder nyinvesteringar och/eller större ombygg-
nadsåtgärder. 
 

Init iera Förstå 
situationen 

Pröva tänkbara 
lösningar 

Forma inriktning 
och rekommendera 
åtgärder 
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management kan ses som mjukvaran (kunskaps-, attityd- och beteendepåverkan) som gör att vi får ett 
bättre utnyttjande av hårdvaran (fysiska åtgärder). Det är ett förhållningssätt och alltså inte ett univer-
salmedel som ersätter eller utesluter tekniska lösningar.  
 

3.4 De transportpolitiska målen 
De transportpolitiskamålen visar de politiskt prioriterade områdena inom den statliga transportpoliti-
ken. Målen är en utgångspunkt för alla statens åtgärder inom transport- området, exempelvis hur 
myndigheterna ska prioritera bland olika önskemål och behov när de genomför sina uppdrag. Målen 
ska även vara ett stöd för och kunna inspirera regional och kommunal planering. De transportpoli-
tiska målen antogs av regeringen 2009 enligt prop. 2008/09:93 Mål för framtidens resor och transporter. En 
grundläggande utgångspunkt för åtgärdsplaneringen 2018-2029 är att kommande nationell plan och 
länsplaner i större utsträckning ska bidra till att de transportpolitiska målen nås.  
 

Det övergripande transportpolitiska målet 
Det övergripande målet för transportpoli-
tiken är att säkerställa en samhälls-ekono-
miskt effektiv och långsiktigt hållbar transport-
försörjning för medborgarna och näringslivet i 
hela landet. Det över- gripande målet för-
tydligas genom två jämbördiga mål, ett 
funktionsmål – Tillgänglighet samt ett 
hänsynsmål – Säkerhet, Miljö och Hälsa 
 

Funktionsmål - Tillgänglighet  
Funktionsmålet är formulerat: Transportsystemets utformning, funktion och användning ska med-
verka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet och bidra till 
utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors 
respektive mäns transportbehov.   
 
Preciseringar till funktionsmålet är: 
• Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. 
• Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraf-

ten 
• Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder 
• Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt 

samhälle 
• Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning 
• Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer 

ökar 
• Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras 

 

Hänsynsmål - Säkerhet, miljö och hälsa  
Hänsynsmålet är formulerat: Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att 
ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att 
ökad hälsa uppnås. 
 
 
 

Funktionsmål 
Tillgänglighet 
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Preciseringar till hänsynsmålet är: 
• Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade minskas med 

en fjärdedel mellan 2007 och 2020 
• Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och antalet 

allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020 
• Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransportområdet och luftfartsområdet 

minskar fortlöpande 
• Transportsektorn bidrar till att miljö kvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en steg-

vis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. År 
2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen 

• Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. Prioritet ges 
till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjlighet-
erna att nå uppsatta mål 

 

3.5 Nationella klimat och miljömål 
Arbetet med att uppnå de av riksdagen antagna miljökvalitetsmålen utgör grunden för den nationella 
miljöpolitiken. Generationsmålet lyder: ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta”, och är enligt Sveriges riksdag vägle-
dande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Målet ger vägledning om de värden som ska skyddas 
och den samhällsomställning som krävs för att nå önskad miljökvalitet. För att nå målet krävs en am-
bitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i internationella sammanhang.  
 
Transporterna påverkar de flesta av de nationella miljömålen. Av etappmål som antogs av regeringen 
2012 bör särskilt nämnas Frisk luft, God bebyggd miljö och Ett rikt växt och djurliv. Sedan 2009 finns också 
etappmålet om Begränsad klimatpåverkan.  
 
Etappmålet för Begränsad klimatpåverkan innebär att utsläppen för Sverige år 2020 är: 
 40 procent minskning av klimatutsläppen jämfört med 1990, för de utsläpp som inte ingår i 

EU:s system för handel med utsläppsrätter 
 Minst 50 procent förnybar energi 
 20 procent effektivare energianvändning jämfört med 2008 
 Minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn 

 
I regeringsdirektiven 2016/17:101 Uppdrag att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för ut-
veckling av transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur hänvisas till 
regeringens proposition prop. 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som i mars 2017 över-
lämnades till riksdagen. Enligt förslaget ska Sverige senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthus-
gaser till atmosfären för att därefter uppnå negativa nettoutsläpp. Till år 2030 ska växthusgasutsläppen 
från inrikes transporter även ha minskat med minst 70 procent, jämfört med år 2010. 
 
Sveriges klimatarbete har ett stöd och utgångspunkt i klimatavtalet från Paris 2015, då världens länder 
enades om ett nytt avtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Kravet för att avta-
let skulle bli giltigt var att minst 55 länder, som sammanlagt står för mer än 55 % av de globala utsläp-
pen av växthusgaser, hade ratificerat det, vilket skedde i november 2016. Tills idag, 2017, har sam-
manlagt 140 länder skrivit under avtalet. Enligt avtalet ska den globala medeltemperaturen inte stiga 
med mer än 2 grader, helst inte mer än 1,5 grad. Avtalet handlar också om att bygga system för att an-
passa oss till det ändrade klimatet och varje land ska ha en nationell plan för minskning av utsläppen 
med succesiva skärpningar av målen var femte år. 
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Trafikens klimatpåverkan 
Naturvårdsverket ansvarar för att sammanställa den nationella statistiken för växthusgaser. Utsläpp 
från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. I Kronoberg står transporter för 
drygt en tredjedel (35 %) av länets totala utsläpp. Utsläppen från inrikes transporter kommer från per-
sonbilar, lätt och tung lastbil, bussar, mc och mopeder, tåg samt inrikes flyg och sjöfart. Huvuddelen, 
94 % av de växthusgaser som släpps ut från transportsektorn kommer från vägtrafiken. Det är utsläp-
pen från personbilar och tunga fordon som dominerar.  
 

   
Figur utsläpp av klimatpåverkande gaser nationellt och i Kronoberg. 
 
Utsläppen från personbilar var 14 procent lägre år 2015 jämfört med 1990. Från början av 1990 och 
fram till 2007 ökade personbilstrafiken, och låg därefter på en relativt jämn nivå fram till 2013. Nu 
ökar trafiken återigen, vilket påverkar utsläppen. Den energieffektivisering och ökade användning av 
biobränslen som skett, räcker inte till för att kompensera för den ökade trafiken. Det gör att utsläp-
pen från personbilar nu ökar. 
 
Utsläppstrenden för växthusgaser från tunga lastbilar ökade stadigt ända fram till den ekonomiska 
nedgången som startade 2008. År 2015 var utsläppen 16 procent högre än 1990 års nivå. Sedan 2008 
har utsläppen dock minskat, men den nedåtgående trenden går långsammare nu eftersom lastbilstrafi-
ken ökar. För tunga fordon finns inte utsläppsregleringar, som för personbilar och lätta lastbilar. Där-
för utvecklas nu regler som ska underlätta valet av energieffektiva fordon. För att nå klimatmålen en-
ligt Naturvårdsverket behöver vi även förbättra logistiken och utnyttja möjligheterna att transportera 
med järnväg och sjöfart bättre. 
 
För att åstadkomma väsentliga utsläppsminskningar av växthusgaser krävs det enligt Trafikverkets 
rapport 2016:043 Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser – med fokus på 
transportinfrastrukturen en kombination av åtgärder och styrmedel för ökad energieffektivisering, över-
gång till biodrivmedel samt transportsnålt samhälle. Enligt rapporten räcker det inte med effektivare 
fordon, fartyg och flygplan, ökad andel förnybar energi och elektrifiering av vägtransporter. Det kom-
mer även att krävas en förändrad inriktning i utvecklingen av samhälle och infrastruktur. Den privata 
bilen behöver få en minskad roll som transportmedel, framförallt i större och medelstora städer. Till-
gängligheten behöver i större grad lösas genom effektiv kollektivtrafik, både buss och tåg, samt för-
bättrade möjligheter att gå och cykla. I staden handlar det om att utvecklas i en riktning där behovet 

Klimatpåverkande utsläpp 
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av bil inte är lika stort. Det är en utveckling som i stor omfattning sker redan idag, men det finns be-
hov av att förstärka denna utveckling och vara mer konsekvent. Dessutom behöver logistiken för-
bättras och alla trafikslag utnyttjas på ett bättre sätt tillsammans så att lastbilstrafiken inte ökar. 
 
Rapporten tar vidare upp att det är positivt ur ett klimatscenario att upplåta en del av vägnätet för 
längre och tyngre lastbilar, företrädesvis 74 ton och 34 meter och att möjliggöra att köra längre och 
tyngre tåg på järnväg. Analysen tar också upp behovet av styrmedel så som kilometerbaserad slitage-
avgift för tunga fordon, höjd bränsleskatt samt bonus-malus-system för nya personbilar. 
 

Klimatarbetet i Kronoberg 
Länsstyrelsen har via regeringen uppdrag att strategiskt samordna och leda det regionala arbetet med 
att förverkliga regeringens politik för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Länsstyrelsen 
har initierat en regional nätverksplattform, GreenAct, som bygger vidare på det tidigare arbetet inom 
Klimatkommission Kronoberg. Plattformen är under uppbyggnad. Hittills har en styrgrupp och en 
samhandlingsgrupp formerats med representanter från Region Kronoberg, Linnéuniversitet, 
Sustainable Småland, Miljö Linné, Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
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4 Utgångspunkt Regionsamverkan Sydsverige 
Kronobergs län utgör ett nav i södra Sverige. Länets infrastruktur påverkar och påverkas av angrän-
sande län. Invånare och gods rör sig från norr till söder och öster till väster, och omvänt, oberoende 
av regionala gränser. Ett litet län med åtta kommuner och drygt 190 000 invånare kan inte ensamt ta 
fram de underlag som krävs för en komplett länstransportplan samt påverka och få gehör för åtgär-
der i den nationella infrastrukturplaneringen. Samarbete i olika former sker med samtliga angränsade 
län och regioner. Under 2014 inleddes ett samarbete mellan Region Blekinge, Regionförbundet i Kal-
mar län, Region Kronoberg och Region Skåne. Sedan mitten av 2015 ingår även Region Halland och 
Region Jönköpings län i arbetet. Det gemensamma samarbetet sker inom ramen för Regionsamver-
kan Sydsverige, med syftet att utveckla samarbetet mellan de sex sydsvenska regionerna med medbor-
garnas bästa för ögonen. 
 

4.1 Regional systemanalys 
Som ett steg för att kunna beskriva och prioritera viktiga transportkorridorer, samband och samver-
kan mellan olika transportbehov, inleddes det sydsvenska samarbetet med att ta fram en systemanalys. 
Inledningsvis enbart med regionerna Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne. Under 2015 skedde en 
faktainsamling genom beskrivning och analys av nuläge samt behov och utmaningar. Regionerna tog 
fram ett samlat underlag och materialet presenteras i rapport – Systemanalys för Sydsverige 2015-06-
18. När det att det stod klart, hösten 2015, att även Regionerna Halland och Jönköping ingår i arbetet, 
kompletterades systemanalysen så att samtliga sex län belystes. Formellt ingick de båda regionerna i 
det sydsvenska samarbetet från januari 2016. 
Systemanalysen finns för nerladdning från Region Kronobergs hemsida. Nedan presenteras några av 
de viktigaste faktaunderlagen samt med uppdatering och komplettering av viss fakta. 
 

Tillväxtmotorer och regionala kärnor 
Sydsverige har 2.5 miljoner invånare, varav cirka hälf-
ten bor i Halland och västra Skåne. Såväl befolkning 
som arbetsplatser är ojämnt fördelade med en kon-
centration till väst- och sydkusten och längs järnvägs- 
och större vägstråk. 
 
Tillväxtmotorerna är sådana orter som har förhållande-
vis goda möjligheter för ökad sysselsättning. Åtkomlig-
heten till dessa orter är av betydelse för boende i hela 
regionen. De regionala kärnorna har betydelse för 
sysselsättning och service i ett mer begränsat omland. 
 
 
 
 
 

Tillväxtmotorer och regionala kärnor 
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FA-regioner 
Sydsverige har 14 funktionella analysregioner (pend-
lingsområden), vilka är starkt varierade i storlek. Indel-
ningen i FA-regioner visar att länsgränserna endast del-
vis återspeglar funktionella regioner baserat på hur indi-
vider arbetspendlar. Noterbart är främst att norra Hall-
and (Kungsbacka, Varberg och Falkenberg) funktionellt 
sett tillhör Göteborg.  
 
Andra FA-regioner som överskrider länsgräns är Jönkö-
ping som inkluderar Ydre kommun i Östergötland, 
Älmhult-Osby (Skåne och Kronoberg) samt Kristian-
stad-Hässleholm som innefattar Sölvesborgs kommun i 
Blekinge län. 
 
 
 

Tillgänglighet med kollektivtrafik 
Restidsisokronerna visar vilka markområden som når 
centrum i en kärna inom givna tidsintervall. Ytor som 
är röda, orangea och gula når centrum i en tillväxtmo-
tor inom 45 minuter som är ett rimligt tidsavstånd för 
daglig arbetspendling. Notera att restidsisokroner till 
Göteborg och Köpenhamn inte är beräknade. Resti-
den är beräknad från bostad till en målpunkt som re-
presenterar centrum i respektive kärna. Restiden inklu-
derar därmed både åktid, gångtid och väntetid vid by-
ten.  
 
Större delen av Sydsveriges yta täcks in med god till-
gänglighet till de största städerna med bil. Undantagen 
är främst sydöstra Skåne, delar av Kronoberg samt de-
lar av inlandet och delar av Öland i Kalmar län. Kollektivtrafiken har sämre yttäckning och dess ut-
bud är koncentrerat till stråk och områden med stor befolkning. Tillgängligheten med kollektivtrafik 
till Jönköping är begränsad till en mindre yttäckning jämfört med åtkomligheten till andra större stä-
der, den främsta anledningen till detta är längre anslutningstider (för att till fots eller på annat sätt ta 
sig till målpunkten från stationen). 
 

Fun,ktionella analysregioner (FA-reg ioner) 
l k.nande SC8:Jlotala l'lrbttsmartnildSre,giontt (LA~rtglone,l 
men mM hiin:.yn tngen til l.t!ndenser i pcndtingsutv«kJingen 

Restidsisokron kollektivtrafik 
HA!mtUd, ...... lngbcwg. Kltm•r. J6nk.Of)lnJ. K.tbl.t0n..1(,11tiW14d,. l.&,nd, 
Mlllm6,,V11ftlftg.V-~1vitochV-.uj6 • 

• •• 
-

.... 
h),0-----··-



Remissversion; Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 

38 
 

Pendling 

    
 
Antalet pendlingsrörelser till och från Kronoberg visas på kartan över befolkningstätheten i Sydsve-
rige. Vad gäller arbetspendlingen är den volymmässigt koncentrerad till västra Skåne och till Hal-
landskusten. De största pendlingsrelationerna är Kungsbacka-Göteborg och Malmö-Lund. Därutöver 
finns stora pendlingsstråk i anslutning till residensstäderna. Relationerna med störst arbetspendling 
till och från län utanför Sydsverige är Själland, Stockholms län och Västra Götaland. Vad gäller pend-
ling över länsgränser ligger Kronoberg med sina cirka 19 000 pendlingsrörelse över länsgräns på 11:e 
plats bland landets regioner. 
 
I en fördjupad studie från systemanalysen kan man konstatera att Kronoberg har ett positivt pend-
lingsnetto, dvs. fler som pendlar in än som pendlar ut. Endast fem län i Sverige har ett positivt pend-
lingsnetto, vilka är: 
 Inpendlare över 

länsgräns
Utpendlare över 

länsgräns
Nettopendling 

Stockholms län 101 303 39 198 62 105 
Västra Götalands län 46 014 36 175 9 839 
Kronobergs län 11 551 7 042 4 509 
Jönköpings län 12 134 10 136 1 998 
Norrbottens län 4 108 3 920 188 

 
När man tittar på pendlingsnetto i förhållande till bransch kan man konstatera att Kronobergs posi-
tiva pendlingsnetto återfinns inom samtliga branscher. Störst tillskott sker dock inom industrin och 
handeln. 
 
Av länets åtta kommuner har fyra dvs. Älmhult, Markaryd, Växjö och Uppvidinge ett positivt pend-
lingsnetto. En hög inpendling som kan uppvisas i Kronoberg både till länet och till flera av länets 
kommuner kan tolkas på två sätt:  

1. Positivt: 1) Näringslivet får kompetensförsörjning, 2) det finns tillräckliga kommunikationer 
för att folk ska välja att pendla till oss, 3) vi har ett starkt näringsliv 

2. Negativt: 1) Människor pendlar hellre hit än bor här vilket kan tolkas som bristande boende-
attraktivitet, 2) skatteunderlaget tillfaller en annan kommun/region 

 

Befolknfngstäthet 
MMU!IIN'Kffll!iffll r. 
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Stråk 
Ett nät av vägar och järnvägar av särskild betydelse för person- och godstrafik har identifierats med 
utgångspunkt från ortsstrukturen. Persontransportstråken är definierade utifrån en sammanvägd be-
dömning avseende befintliga trafikvolymer och funktionen att binda samman tillväxtmotorer och kär-
nor. 
 
Godstransportstråken är definierade utifrån en sammanvägd bedömning av befintliga godstransport-
flöden, större basindustrier, främst inom skogsnäringen, samt de system av hamnar och terminaler 
som utgör noder i hanteringen av enhetsberett gods (container och trailer). 
 

       
Stråk för person- och godstransporter transporter på väg och järnväg: Källa Ramböll, 2015. Egen bearbetning baserat på Sydsvensk 
systemanalys, 2015. 
 
I den senaste systemanalysen numrerades inte stråken på samma sätt som i den föregående systema-
nalysen. För att tydliggöra stråken som genomkorsar Kronoberg och föra in dem i ett större samman-
hang finns ett värde i att presentera och numrera stråken på samma sätt som tidigare. Genom att pre-
sentera stråken i ett omland blir det tydligare vilken betydelse de har för att nå viktiga målpunkter så 
som viktiga hamnar, terminaler, resecentra och regionala flygplatser. 
 
Kronobergs län berörs av följande identifierade stråk:  

 Stråk 1 utgörs i huvudsak av E4 (genom hela södra Sverige), 
samt Södra stambanan.  

 Stråk 4 utgörs i huvudsak av Baltic-Link, riksvägarna 25 från 
Kalmar och 27 och 29 från Blekinge med förgrening i Växjö, 
samt Kust-till-kustbanan, med förgrening i Emmaboda, till 
Göteborg. 

 Stråk 5 utgörs av riksväg 25 Kalmar-Växjö-Halmstad samt 
riksväg 15 ”Tvärleden” från Karlshamn till Halmstad via 
Olofström-Lönsboda-Osby- Markaryd-Knäred-Veinge. I 
detta stråk ingår även den s.k. Sydost länken. 

 Stråk 7 utgörs tillsammans med stråk 11 den nya sträck-
ningen av RV 23. 

 Stråk 9 utgörs av riksväg 28, 31 och 32 från Karlskrona via 
Emmaboda, Vetlanda, Eksjö och Tranås till Mjölby och riksväg 50 Bergslagsdiagonalen via 
Örebro. 

Stråk · Pel"$ontran$porter Stråk · Godst ra11Sporter 

_ ._ .......... -- .....,.. ,_,- ...... ~--- ~~--.-
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 Stråk 10 utgörs av riksvägarna 23/34 och 37 från Oskarshamn via Vimmerby till Linköping. 
 Stråk 11 utgörs av riksväg 23 och Södra stambanan.  

 

4.2 Sydsvenskt positionspapper 
Utifrån underlaget som framkom genom systemanalysen arbetade de sex syd-
svenska länen fram ett gemensamt positionspapper. - Ett enat Sydsverige skapar 
ett starkt Sverige. Sydsveriges sex regioner; Jönköping, Kronoberg, Kalmar, 
Blekinge, Skåne och Halland har enats kring prioriteringar för den framtida 
infrastrukturen genom att samlas kring tre gemensamma utgångspunkter. 
Vi utgår från dessa i vår planering och föreslår att de tas som utgångspunkt 
i statens planering av infrastrukturen för åren 2018-2029. 
 
Sydsverige har ett strategiskt läge i Sverige med nära koppling till såväl öv-
riga Europa som Mälardalen och Västsverige. 26 % av landets befolkning 
bor i Sydsverige. De tre prioriterade områdena beskrivs kortfattat i det 
följande.  
 
 

Interregional tillgänglighet  
Utbyggnaden av nya stambanor bör starta från storstäderna där kapacitets-
bristerna är som störst. De bör samordnas med förbättringar av sidobanorna 
och den regionala tågtrafiken som regionerna tillhandahåller och utvecklar.  
Satsningar på de anslutande sidobanorna kan inte vänta utan måste ske paral-
lellt för att skapa en nödvändig regional tillgänglighet och underlag för hög-
hastighetstågen.  
 
 
 

Sammanknutet Sydsverige  
Den flerkärniga strukturen med tillväxtmotorer och regionala kärnor är en 
tillgång. Den flerkärniga ortsstrukturen behöver stödjas genom ett finmas-
kigt nät av vägar och ett fungerande järnvägsnät. Närheten mellan tillväxt-
motorer och kärnor med dess omland måste öka. Tillsammans med kom-
munerna bygger vi ut fossilfri busstrafik och ersätter korta bilresor med 
cykelvägnät.  
 
 
 

Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter 
Genom Sydsverige går förbindelserna mellan det kontinentala Europa och 
Skandinavien. 41 % av importvärdet och 31 % av exportvärdet i Sverige 
passerar Sydsveriges hamnar och Öresundsbron. Vidareutveckla och undan-
röj flaskhalsar i TEN-T korridoren. Knyt ihop Östersjöhamnarna med Scan-
Med korridoren för att koppla samman den med TEN-T näten i länderna på 
andra sidan Östersjön.  
 
 

·· - 0 .!. 
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4.3 OECD Territorial Reviews Småland-Blekinge 
OECD genomförde 2012 en analys av Småland-Blekinge - OECD 
Territorial Reviews Småland-Blekinge. Regionerna som studerades var 
Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Jönköping. Fokus låg på ut-
vecklingsförutsättningar som innefattade ett analysarbete byggt på 
statistiska underlag och på intervjuer med olika nyckelpersoner. 
Genom analysen erhölls en kvalificerad bedömning från utomstående experter och även jämförelser 
med andra regioner i världen. Syftet med OECD-analyserna är att skapa underlag för regionala ut-
vecklingsstrategier. Analysen innehåller också viktiga slutsatser kring problem och förutsättningar och 
även rekommendationer med stark relevans för infrastrukturplaneringen. Ett arbete har inletts för att 
uppdatera och analysera om det skett någon utveckling sedan 2012 - OECD Monitoring Review Små-
land-Blekinge. Den nya OECD-rapporten beräknas vara klar i slutet av 2017. 
 

Viktiga slutsatser från OECD 2012 
Enligt OECD-rapporten Småland-Blekinge är de fyra länens läge en till-
gång eftersom de ligger närmare de stora europeiska marknaderna än öv-
riga mer nordliga regioner. Dock har analyser visat att det finns stora 
infrastrukturbegränsningar i Småland-Blekinge. Detta gör att nordligare 
regioner har bättre utgångsläge för att nå stora europeiska marknader 
än t.ex. Kronoberg har. Sett till befolkning och yta och i förhållande 
till den nationella normen har alla fyra länen avsevärda infrastruktur-
luckor.  
Nedan presenteras i punktform de viktigaste slutsatserna från 
OECD rapporten 2012 med betydelse på infrastrukturen i Krono-
bergs län. 

 Länen har fler bilar per invånare än det nationella genomsnit-
tet. Invånarna gör färre men längre resor än det nationella genomsnittet  

 Pendlingen över korta sträckor är lägre än i andra områden. Antalet resor per tillgänglig kilo-
meter, mått på utnyttjandet av väginfrastruktur, är under genomsnittet. Detta tyder på att in-
frastrukturens kvalitet ligger under normen vilket ökar pendlingskostnaden 

 Europavägarna E4 och E22 har en relativt hög standard jämfört med resten av vägnätet, men 
det finns besvärliga flaskhalsar som behövs åtgärdas. Det gäller i synnerhet motortrafik-
led/motorväg E22 längs kusten i sydost. Utöver dessa finns det tvåfiliga vägar mellan region-
erna som gör trafiken i öst-västlig riktning långsam och ger en dålig förbindelse. Vissa vägar 
mellan större städer och de omgivande kommunerna är väldigt dåliga och hindrar den region-
ala utvecklingen.  

 Järnvägsnätet i sydöstra Sverige är eftersatt  
 Flygförbindelse är viktiga och det finns tillgänglighetsproblem inom området. Det krävs goda 

förbindelser till internationella flygplatser  
 Transportinfrastrukturen har ännu inte anpassat sig till de växande marknaderna i öster. Nya 

handelsmöjligheter med Baltikum, Ryssland och Kina har öppnats för företag i länen är geo-
grafiskt placerade för att dra nytta av detta och expandera om infra- satsningar genomförs  

 Infrastrukturbegränsningarna gör att det goda läget gentemot de stora europeiska mark-
naderna inte kan utnyttjas till fullo. Kronoberg och Kalmar är svåråtkomliga om man ser till 
vägnätet. Kronobergs tillgänglighet när det gäller järnvägen är dock bättre 

 

SMÅLAND 
, BLEKINGE 

South Sweden 
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Konsekvenser av infrastrukturbegränsningar enligt OECD 
 De fyra länen har hög andel lågutbildade och en lägre andel högutbildade än genomsnittet i 

Sverige. Bristerna i infrastrukturen hämmar dynamiken inom regionen. Bättre interna förbin-
delser skulle bidra till minskade pendlingskostnader, bredare arbetsmarknader och bättre 
matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft. 

 Bättre transport-och kommunikationsnät innebär att befolkningen inte behöver minska i 
småorter om det finns goda möjligheter till arbetspendling. Infrastrukturbristerna begränsar 
länets möjligheter att dra nytta av sitt geografiska läge.  

 Det finns en oväntad ökande efterfrågan på järnvägstransporter. Underhållet och utveckl-
ingen av järnvägen inom länen är därför en strategisk fråga för regionen. En stor del av järn-
vägsnätet har kapacitetsproblem. 

 Fler regelbundna flygförbindelser till Köpenhamn och andra stora flygplatser i Europa skulle 
underlätta flygtransporterna till resten av världen och göra regionen mer attraktiv för högut-
bildad arbetskraft och kunskapsbaserade företag. 

 

4.4 Resvaneundersökning 
Den senaste resvaneundersökningen för sydöstra Sverige är från 2012 och gjordes på uppdrag av Tra-
fikverket, Regionförbundet Jönköpings län, Regionförbundet södra Småland, Region Blekinge, Reg-
ionförbundet Kalmar samt Växjö och Kalmar kommuner. I dag finns inget beslutat om att en ny 
resvaneundersökning ska genomföras, men diskussioner förs om att ny undersökning ska genomfö-
ras inom de närmaste åren inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige. 
 
Syftet med Resvaneundersökningen 2012 var att ge en uppdaterad kännedom om resvanorna region-
alt och interregionalt. Alla typer av resor är inkluderade i undersökningen vilket innefattar studie och 
arbetspendling, resor i tjänsten och fritidsresor. Resultatet av resvaneundersökningen visar att i hela 
Småland, Blekinge och Öland görs 1,8 miljoner förflyttningar under ett genomsnittligt dygn. I den 
sydöstra regionen som är det aktuella området är siffran ca 1,4 miljoner.  
 

 Invånarna i Småland, Blekinge och Öland reser drygt 33 miljoner km varje dag. Av dessa kilo-
metrar står bilen för 76 procent på vardagar och 85 procent på helgerna. Av de producerade 
personkilometrarna står långa resor (50 km eller längre) för över 50 procent och resor som är 
under 10 km är 12 procent. Räknat i tid motsvarar detta ca 1 timme och 20 minuter på re-
sande fot per dag.  

 I den sydöstra regionen är ca två tredjedelar av alla resor under 10 km långa. Medelresan va-
rar ca 40 minuter, under både vardagar och helger. Förutom tåg, som används för långa resor, 
och cykel/gång som används för korta resor, är det stor spridning på reslängderna för övriga 
färdmedel.  

 Ca 80 procent av befolkningen i regionen reser en vanlig vardag och de som reser mest är 
personer i åldrarna 25-44 år. De som är minst frekventa resenärer är personer över 65 år.  

 Över 90 procent av hushållen har tillgång till bil och lika stor andel har tillgång till cykel. 1,3 
procent av befolkningen har tillgång till en elcykel. Andelen som har ett kollektivtrafikkort 
sjunker med ökande ålder, en majoritet i åldern 16-24 år har ett kollektivtrafikkort. Var femte 
invånare har ett tåg- eller busskort.  

 Strax över hälften av alla förflyttningar görs inom en och samma tätort. Cirka 27 procent av 
förflyttningarna görs i de fyra residensstäderna. De reseströmmar som flyter utanför tätor-
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terna domineras av regionens residensstäder. Samtliga reseströmmar med undantag av Stock-
holm, går in/ut från regionen till närliggande kommuner.  Kollektivtrafikströmmarna liknar 
bilströmmarna och därför finns det potential att öka andelen kollektivtrafikresenärer  

 6 procent av antalet resor görs med kollektivtrafik och resor med bil är över två tredjedelar. 
En överföring av 8 procent av bilresor till kollektivresor skulle innebära en fördubbling av 
kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken svarar för 17 procent av antalet personkilometrar eftersom 
den genomsnittliga längden på resorna för kollektivtrafiken är större än bilresorna. I de större 
städerna står bilen för en mindre andel av resorna, framförallt bland yngre.  

 70 procent av arbetsresorna görs med bil och motsvarande för kollektivtrafiken är 6 procent. 
Resor till och från arbete/studier, eller tjänsteresor utgör knappt hälften av vardagsresorna. 
Inköpsresor, samt resor till olika fritidsaktiviteter står för vardera runt en femtedel av resorna. 
Vid inköpsresor används till största del bilen som medan kollektivtrafiken används vid resor 
till skola/studier.  

 Resor till fritidsaktiviteter motsvarar totalt 185 000 resor och det gäller ungefär 25 procent av 
invånare. På helger är det 35 procent eller 301 000 resor. Fritidsresorna i regionerna görs oft-
ast med bil. Kvinnor samåker i högre grad än män och även yngre samåker i högre utsträck-
ning än andra åldrar samt använder sig mer av cykel eller gång.  Under vardagarna syns det en 
tydlig topp på antalet fritidsresor vid 18-tiden.   

 Pensionärernas resvanor skiljer sig från andra grupper. Det finns inga tydliga toppar när 
denna grupp reser, utan istället är det spritt från 10-tiden på morgonen till 16-tiden på kväl-
len. Endast 2 procent av resorna görs med kollektivtrafik. Bilen är det färdmedel som domi-
nerar.  

 Antalet resor och andelen invånare som reser skiljer beroende på var i regionen man bor. Är 
man bosatt i de större städerna reser man mer frekvent än om man bor på mindre orter eller 
landsbygd. I de större städerna är det också en större andel som använder kollektivtrafik och 
cykel som färdmedel. Andelen bilresor är som störst för boende på landsbygden och i mindre 
orter. Viljan (möjligheten) att ändra sitt färdsätt mot att använda bil i mindre utsträckning är 
som lägst här.  

 Det finns ett starkt samband mellan tillgången till bra kollektivtrafik och viljan att resa mindre 
med bil. Kvinnor, yngre och högutbildade har en större vilja att förändra sitt resesätt och åker 
i större utsträckning mer kollektivtrafik jämfört med andra grupper. En stor andel av bilis-
terna har inte någon vilja att dra ner på sin bilanvändning men var tionde person har redan 
provat eller har tankar kring att använda sig av ett annat färdmedel än bilen. Ytterligare 17 % 
av bilisterna har som ambition att minska sitt bilresande men vet ej hur eller när detta ska ske. 
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5 Regionala utgångspunkter 
Här har de viktigaste styrande dokumenten för upprättandet av länstransportplanen ställts samman. I 
kapitlet presenteras essensen med koppling till infrastruktur från Regionala utvecklingsstrategin 
Gröna Kronoberg 2025, föregående länstransportplan och trafikförsörjningsprogram. 
 

5.1 Regional utvecklingsstrategi ”Gröna Kronoberg 2025” 
Gröna Kronoberg 2025 är Kronobergs regionala utvecklingsstrategi vilken är vägledande för arbetet 
med hållbar regional utveckling. Strategin är övergripande och beskriver hur det ska vara att leva i 
Kronoberg 2025. Målbilden är Gröna Kronoberg - Öppna och hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga. Strate-
gin antogs av regionfullmäktige 11 juni 2015. För att driva arbetet med att förverkliga Gröna Krono-
berg, som beskriver hur det är att leva, bo och verka i Kronoberg 2025, har två målområden brutits ut 
som beskriver utmaningar, mål och prioriteringar. 
 
De två målområdena är: 

 Målområde 1: Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer 
 Målområde 2: Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga 

 
Målområde 1: Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer, handlar om platsen Kronoberg. Kronobergs 
attraktivitet är central för att människor ska välja att bosätta sig här, stanna kvar eller återvända. Vi 
behöver aktivt arbeta med samhällsplanering och arbeta med att utveckla livsmiljöer där alla invånare 
kan hitta sin plats och känna sig välkomna och delaktiga. 

Mål 2025 
 Befolkningen ska öka. Mellan 2014-2025 ska befolkningstillväxten i länet överstiga medianen 

för riket. 
 En god socioekonomisk utveckling. År 2025 ska medianinkomsten i Kronobergs län överstiga 

riksgenomsnittet. 
 En god hälsa hos befolkningen. År 2025 ska den självskattade hälsan hos flickor och pojkar, 

kvinnor och män i Kronobergs län vara högre än riksgenomsnittet. 
 Klimatpåverkan ska minska. Mellan 1990-2025 ska minskningen av klimatpåverkande utsläpp i 

länet vara den största i riket. 
 
Målområde 2: Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga, handlar om vad invånarna i 
Kronobergs län ska leva och växa av. Konkurrensen är hård idag och förändringstakten blir allt 
högre. Förändringarna innebär stora omställningar och det finns risk att arbetslöshet och sociala klyf-
tor uppstår samt att hälsan blir allt mer ojämlik. Därför är det viktigt att vi hittar hållbara sätt för reg-
ionen och människorna här att utvecklas och förnyas. Vi vill växa av en cirkulär ekonomi. Det hand-
lar om att avfall inte ska existera utan ses som en råvara och att människor ses som regionens främsta 
resurser, som får chans att utvecklas, må bra och bidra till sin egen och regionens utveckling genom 
hela livet. 

Mål 2025 
 Produktiviteten ska öka. Mellan 2014–2025 ska BRP/Sysselsatt i Kronobergs län öka mer än i 

riket. 
 Balanserad tillväxt – fler arbeten. Mellan 2014-2025 ska den sysselsatta dagbefolkningen i länet 

öka mer än medianen för riket. 
 Förbättrad matchning – fler i arbete. År 2025 ska sysselsättningsgraden för kvinnor och män i 

länet uppgå till minst 80 procent. 
 Ökad förnyelseförmåga. År 2025 ska länet ligga över medianen sett till antal arbetsställen med 

minst 1 sysselsatt per 1000 invånare. 
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 Ett ökat humankapital. Andelen kvinnor och män med minst en gymnasial utbildning ska över-
stiga riksgenomsnittet. Ohälsotalet hos kvinnor och män i Kronobergs län ska understiga riks-
genomsnittet. 

 På väg mot ett plusenergilän. 80 procent av den totala energianvändningen i Kronobergs län 
kommer 2025 från förnybara källor 

 

Prioriteringar i Gröna Kronoberg 2025 
För att nå de uppsatta målen har prioriteringar pekats ut, som beskriver vad som behöver göras för 
att bemöta utmaningar inom området. De fyra prioriteringarna är: 

1. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta av varandra 
2. Utveckla miljöer där människor känner sig välkomna och delaktiga 
3. Utveckla diversifiering och innovationsförmåga 
4. Utveckla livslångt lärande och jämlik hälsa 

För länstransportplanen finns det kopplingar till de båda målområdena samt till samtliga priorite-
ringar. Det är dock i Gröna Kronoberg 2025 särskilt utpekat att infrastrukturen i första hand ska 
stödja prioritering 1. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta av varandra. 
Området handlar om planera samhället med en helhetssyn för att systemoptimera och få hållbara lös-
ningar för kommunikation, infrastruktur och samhällsbyggnad som kan stärka tillväxten och tillgäng-
ligheten i hela regionen. För att vara en attraktiv region behöver Kronoberg dessutom utveckla bo-
ende- och livsmiljöer som människor finner attraktiva. Prioriteringen syftar till att platser, orter, stä-
der och regioner arbetar mer strategiskt utifrån ett komplementärt synsätt för att komplettera och dra 
nytta av varandras kvalitéer. 
 
Samhällsutmaningarna kan dock inte lösas av en enskild aktör utan kräver en effektiv samhandling 
mellan olika aktörer och intressenter Det innebär att föra samtal och påvisa, om nuläge och mål, samt 
att skapa samsyn om vad som bör göras och hur. Inom prioritetsområde 1 har följande samhand-
lingsområden pekats ut: 

 Dra nytta av och komplettera regionens starka stråkstruktur.  
 Samarbeta över organisationsgränserna kring gemensamma policyer och förvaltning.  
 Samordna fysisk planering och hållbar tillväxt på regional och kommunal nivå, mellankom-

munalt och mellanregionalt.  
 Stärk förbindelserna mellan mindre orter i Kronobergs län och större centrumstäder inom ett 

rimligt pendlingsavstånd, inom- och utanför länet.  
 Stärk förbindelserna mellan större orter inom Kronobergs län, primärt de tre arbetsmark-

naderna som utgör Kronobergstriangeln.  
 Utveckla kollektivtrafiken ur ett resenärs- och hela-resan perspektiv.  
 Främja förnyelsebara fordonsbränslen inom vägtransporter.  
 Stärk tillgången till bredband och service på landsbygden.  

 
Infrastruktur och länstransportplanen har också en koppling till och kan bidra till uppfyllelse av prio-
ritetsområde 2, Utveckla miljöer där människor känner sig välkomna och delaktiga. Framförallt när 
det handlar om den fysiska trafikmiljön i länets orter. Området handlar om att utveckla öppna och 
hållbara livsmiljöer för alla - flickor och pojkar, kvinnor och män oavsett bakgrund. Dels handlar det 
om människor som bor här och vad som får dem att trivas och dels handlar det om att attrahera 
kompetenser, besökare och inflyttare. För att nå dit vi vill så behöver alla vara med i förändringsar-
betet. Prioriteringen syftar till att arbeta mer strategiskt med värdskap och inkludering. 
 
Även inom detta område behövs samhandling och ett gemensamt arbete mellan olika aktörer och in-
tressenter. Inom prioritetsområde 2 har följande samhandlingsområden pekats ut: 

 Utveckla orterna utifrån sina geografiska förutsättningar, funktioner och kvaliteter.  
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 Utveckla värdskapet lokalt och regionalt.  
 Utveckla strategier för inflyttning som riktar sig till kvinnor och män i olika livsstadier.  
 Utveckla förutsättningarna för delaktighet i politiska beslutsprocesser för människor oavsett 

kön, ålder och bakgrund.  
 Utforska metoder för entreprenöriell samverkan lokalt för att inkludera kvinnor och män, fö-

retag och organisationer i arbete med nya servicelösningar.  
 Utveckla förutsättningarna för civila samhällets aktörer att delta i planering och genomfö-

rande av lokalt och regionalt utvecklingsarbete.  
 Skapa ett mer levande offentligt rum som en arena för kultur, aktivitet och evenemang.  
 Stärk dialogen mellan regionen och kommunerna kring folkhälsa.  
 Öka kunskapen om barns och ungas livsvillkor i regionen.  

 

Vägledning för prioritering av Länstransportplanen  
För att tydliggöra effekten av olika prioriteringar i länstransportplanen har en enklare analys av effek-
terna på de uppsatta målen i Gröna Kronoberg 2025 genomförts. Analysen utgår från en sats-
ning/prioritering på fyra trafikslag. Trafikslagen som valts är cykel, kollektivtrafik, järnväg samt väg. 
Åtgärder som krävs är alltså cykelvägsutbyggnad, utbyggnad av hållplatser och pendelparkeringar 
mm, ökad samfinansiering till nationell plan samt trafiksäkerhetsåtgärder. Analysen ger bara en gene-
rell bild och inga bakomliggande kriterier finns. Den visar dock på att oavsett vilket av de fyra trans-
portslagen som prioriteras så är bedömningen att det kommer att bidra till att målen uppfylls eller har 
bedömts vara neutral i måluppfyllelsen. Enda undantaget är satsning på väg vilket med dagens for-
donsflotta inte kommer att bidra till måluppfyllelse.   
 Cykel K-trafik Järnväg Väg
Målområde 1: Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer 

Befolkningen ska öka  
God socioekonomisk utveckling  
God hälsa hos befolkningen  
Klimatpåverkan ska minska  

Målområde 2: Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga 

Produktiviteten skall öka  
Balanserad tillväxt – fler arbetstillfällen  
Förbättrad matchning – fler i arbete  
Ökad förnyelseförmåga  
Ett ökat humankapital  
På väg mot plusenergiregion  

 
En satsning på transportslagets effekt på de reg-
ionala målen Bidrar Neutral Bidrar inte 

Figur: Enkel analys av effekter på mål i Gröna Kronoberg om infrastruktursatsningar sker på cykel, kollektivtrafik, 
järnväg och väg. 
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5.2 Länstransportplan 2014-2025 
Att genomföra infrastrukturprojekt är oftast processer som sträcker sig över flera 
år. En åtgärd kan därför återkomma i flera länstransportplaner innan den blir ge-
nomförd. När en åtgärd som har blivit utpekad i en plan återkommer i en senare 
plan brukar man benämna den som ”låsning i planen”. En låsning kan också 
uppstå genom att som en utblick i den årliga infrastruktur verksamhetsplanen 
peka ut ett objekt. Vart fjärde år ges möjligheter att ompröva och göra juste-
ringar i planen. Även om länsplaneupprättaren har rätt att göra helt nya utpekande 
är det ytterst olämpligt och kan innebära att nerlagt arbete och investeringar kan gå förlo-
rade. Den nu gällande länstransportplanen antogs av Regionförbundet södra Smålands fullmäktige 13 
december 2013.  
 

Utpekade åtgärdsvalsstudier 
För en konstaterad brist i infrastrukturen inleds planeringen med att en åtgärdsvalsstudie, ÅVS, ska 
genomföras. Genom studien prövas möjliga lösningar och grov kostnadsuppskattning. Att en åtgärds-
valsstudie genomförs innebär inte mad automatik att objektet tas upp i kommande plan. 

 Rv 23 Marklanda Räppe 
 Lv 834 i Hovmantorp 
 Lv 126 Förbi Alvesta 
 Södra länken 

 

Låsningar större infrastruktur åtgärder 
 Rv 23 Huseby - Marklanda 
 Rv 23 Älmhult – Ljungstorp (inkl. Förbi Älmhult) 
 Mötesspår Skruv (samfinansiering till NP) 

 

Låsningar mindre infrastrukturåtgärder 
 
Väg 

 LV 120 Haganäsleden återställande Norra Esplanaden i av Älmhult 
 Lv 120 Göteryd - Älmhult, del 3 

 
Cykel 

 Lv 555 Mjälen – Ljungby 
 Lv 120 Göteryd - Älmhult, del 3 
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5.3 Trafikförsörjningsprogram för Kronoberg 2025 
Region Kronoberg antog i december 2015 ett nytt Trafikförsörjningsprogram för länet. 
Programmet har en strategisk ansats med syfte att lägga en långsiktig struktur för hur 
länets kollektivtrafik ska utvecklas. Programmet sträcker sig fram till år 2025 och in-
nehåller 7 mål som ska följas upp genom 23 indikatorer. En helt avgörande faktor 
för att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas och för att nya resenärer ska vilja an-
vända kollektivtrafiken är att det finns en fungerande och ändamålsenlig infra-
struktur. Det är därför av yttersta vikt att både länstransportplanen och nationell 
transportinfrastrukturplan ger förutsättningar för att kollektivtrafiken i Krono-
berg ska kunna utvecklas i linje med de uppsatta målen. 
 
Fyra områden har identifierats som särskilt intressanta och viktiga, där infrastrukturen 
verkligen kan bidra till kollektivtrafikens utveckling. Dessa områden beskrivs nedan. 
 

Järnvägen  
Järnvägen ska vara robust och pålitlig och möjliggöra snabba resor inom länet och också till angrän-
sande län och för fjärrtrafik. Det är därför av stor vikt att befintlig anläggning underhålls på ett sätt så 
trafikstörningar kan minimeras och punktlighet säkerställs. Järnvägsanläggningen behöver också bygg-
gas ut för att kunna ta emot fler tåg och resenärer i framtiden. 
 
Kopplar främst till följande mål i Trafikförsörjningsprogrammet: 
Kollektivtrafiken ska bidra till att utveckla en sammanhållen och gränslös region. 
Kollektivtrafiksystemet ska vara robust och pålitligt 
Indikatorer 

 Resmöjligheterna till och från grannregionernas huvudorter och i andra starka interregionala 
relationer ska bli fler. 

 Restiderna till grannregionerna huvudorter ska minska. 

 Punktligheten i trafiken ska öka 

 Andel inställda turer ska minska 
 

Hållplatser  
Hållplatser med fler än 4000 påstigande per år ska rustas upp och byggas om så att de uppfyller krav 
på full tillgänglighet för samtliga resenärer. Detta gäller både hållplatser på statligt vägnät och kommu-
nalt vägnät. Det rör sig om ca 230 hållplatslägen som finns utspridda i länets samtliga kommuner. 
Vilka dessa är finns beskrivet i hållplatshandboken. Förutom ombyggnation av befintliga hållplatser är 
det av högsta vikt att Trafikverket och kommunerna tar hand och underhåller länets hållplatser på ett 
bra sätt. Fräscha, hela och rena hållplatser och väderskydd är viktiga faktorer för att kunna locka fler 
resenärer till att resa kollektivt.  
 
Kopplar främst till följande mål i Trafikförsörjningsprogrammet: 
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda 
Indikatorer 

 Bytespunkter och hållplatser med minst 20 påstigande per dygn eller minst 4000 påstigande 
per år ska åtgärdas så att de uppfyller krav på tillgänglighet enligt hållplatshandbokens priori-
teringar. 

 Bytespunkter i linjetrafik där många barn och ungdomar reser, ska åtgärdas enligt hållplats-
handbokens prioriteringar. 

 

ren 
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Bussgator och kollektivtrafikkörfält 
Att bussen får eget utrymme i form av egna körfält är ett smart sätt att minska restiderna och öka kol-
lektivtrafikens attraktivitet. Detta är främst aktuellt på vägavsnitt där trängsel uppstår, vilket det gör i 
de större tätorterna. Denna typ av åtgärder gynnar både stadsbusstrafiken och regionbusstrafik. Lä-
nets kommuner kan söka medel genom Länstransportplanen för denna typ av åtgärder. En annan 
möjlig finansieringsväg för denna typ av åtgärder är genom stadsmiljöavtal. Denna finansieringsmöj-
lighet är föreslagen som en del kommande nationell planen. 
 
Kopplar främst till följande mål i Trafikförsörjningsprogrammet: 
Kollektivtrafiken ska bidra till att utveckla en sammanhållen och gränslös region. 
Indikatorer: 

 Restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil mellan kommunernas centralorter och Växjö 
samt i övriga viktiga relationer ska minska. 

 Restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil i Växjö tätort ska minska. 
 

Kollektivtrafik och cykel  
Trafikförsörjningsprogrammet pekar tydligt ut cykel som en viktig faktor för att även öka kollektivtra-
fikresandet. Det handlar om att resenärer ska kunna cykla till hållplatser/stationer/terminaler och 
kunna parkera sin cykel på ett tryggt och säkert sätt.  Därför behövs cykelparkeringsplatser, helst med 
tak, anordnas vid de större hållplatserna i länet. Detta är kommunernas ansvar, både där kommunen 
och staten är väghållare. För denna typ av åtgärd kan medel sökas i Länstransportplanen.  
 

Gjorda satsningar 
Under våren 2016 gjordes tre större nationella satsningar som påverkar kollektivtrafikutvecklingen i 
länet. Dels gjordes en tillgänglighetssatsning, där Kronoberg fick 17 miljoner kronor för att förbättra 
tillgängligheten till hållplatserna men också på hållplatserna i form av högt kantstöd, kontrastmarke-
ringar etc. Dels gjordes en landsbygdsatsning, där hållplatser på landsbygden ska rustas upp. För detta 
fick Kronoberg 27 miljoner kronor. Båda dessa satsningar omfattar endast hållplatser utmed statlig 
väg och det är Trafikverket som har blivit tilldelad dessa medel.  Väderskydd är dock alltid kommu-
nernas ansvar, både där kommunen och staten är väghållare. 
 
Slutligen fick Växjö kommun och Region Kronoberg ta del av statliga medel genom stadsmiljöavtalet 
i syfte att förbättra kollektivtrafikens infrastruktur och stärka sambanden mellan kollektivtrafik och 
fysisk planering i Växjö stad. Satsningen omfattar 45,5 miljoner kronor, vara hälften kommer från sta-
ten. Åtgärderna ska vara genomförda senast under 2018. 
 
Summa satsningar kollektivtrafik 2016-2020 
Statsmiljöavtal  45,5 miljoner kronor 
Tillgänglighetssatsning  17 miljoner kronor 
Landsbygdsatsning 27 miljoner kronor 
Summa  89,5 miljoner kronor 
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6 Regionala förutsättningar och ambitioner 
I kapitlet ges beskrivning av specifika förutsättningar för Region Kronobergs samt ambition och ställ-
ningstagande. Kapitlet ger också en motivering till de prioriteringar som läggs fast i denna länstrans-
portplan 2018-2029.  
 

6.1 Regionförstoring- och förstärkning 
Kronobergs län har glesa strukturer och benämns ofta som en glesbygd. Sett till folkmängden, det 
fjärde minsta i riket och tillsammans med Kalmar, är Kronoberg det glesaste länet i södra Sverige. 
Samtidigt är kopplingen mellan olika orter i Kronobergs län, och till orter utanför länet, stark. Länet 
genomkorsas av en stambana, en europaväg och flertalet riksvägar, och beroende på var i länet man 
befinner sig finns flera Sydsvenska större regionala centrumstäder – Malmö, Lund, Helsingborg, 
Karlskrona, Kalmar, Halmstad och Jönköping – inom en rimlig pendlingstid. Kronoberg har en tydlig 
stråkstruktur där 87 procent av människor bor utmed stråken och 91 procent arbetar i stråken. Kro-
noberg kan mer benämnas som en stråkbygd. I stråken ligger också de 11 stationsorterna som under-
lättar förbindelsen mellan orter både i och utanför länet.  

 

 
 

 
 

 
För att nå en balanserad utveckling i hela länet i enligt med Gröna Kronobergs första prioritering (Ut-
veckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta av varandra), finns det skäl att främja 
regionförstoring och regionförstärkning, Givet den ökade koncentreringen till städer har diskussionen 
kommit att handla om hur vi i framtiden kan främja en hållbar utveckling både i större och mindre 
orter. Ett svar är en ökad rörlighet, en regionförstoring, där orter drar nytta av varandra. Men det 
handlar också om att skapa attraktiva orter, platser och verksamheter, det vill säga att bidra till täta 
dynamiska miljöer vilka fungerar som magneter och därigenom drar till sig kunskap, kapital/närings-
liv, och kreativa individer vilket bidrar till en förstärkning av regionen, så kallad regionförstärkning. 
Vilket ligger i linje med Gröna Kronobergs andra prioritering om att utveckla miljöer där människor 
känner sig välkomna och delaktiga. 
 
För att uppnå en långsiktigt hållbar regionförstoring och regionförstärkning måste det finnas en klar 
koppling mellan infrastrukturåtgärder, investeringar och trafikering. Det är angeläget att skapa förut-
sättningar för lokalt och regionalt anpassade trafik- och transportlösningar med intermodalitet, det vill 
säga byte från ett trafik- och transportslag till ett annat.  

Figur: Glesbygden Kronoberg 
8 kommuner, 51 tätorter, 22 inv/km2 

Figur: Stråkbygden Kronoberg 
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Näringslivets utveckling och tillgången till service är de kanske enskilt viktigaste faktorerna för att 
åstadkomma en vidgad geografi för invånarna i en region. Tillväxten hos företagen i regionen är bero-
ende av snabba och bekväma personresor, men också tillförlitliga och effektiva transporter av gods. 
För att uppnå detta och säkerställa både bekväma och säkra person- och godstransporter, uppnå reg-
ionförstoring till fördel för arbetsmarknadsförstoring samt för att säkerställa näringslivets behov av 
arbetskraft, krävs infrastruktursatsningar i stråk. Dessa stråks betydelse stärks än mer när man jämför 
dem med länets pendlingsstruktur som även de utgör de ”tunga” pendlingsstråken i Kronobergs län.  
 
Pendlingen skiljer sig dock avsevärt mellan olika kommuner, vilket inte är oväntat eftersom kommu-
nerna skiljer sig åt vad gäller förutsättningar och storlek. Växjö har den största inpendlingen, vilket 
enkelt förklaras med att det är länets största ort och region- centra. Hit pendlar den större delen av de 
övriga kommunernas pendlare. Samtidigt har Växjö kommun också den högsta utpendlingen. Älm-
hult har högre inpendling än utpendling, vilket beror på att IKEA är en stor och attraktiv arbetsgi-
vare. Alvesta har både stor in- och utpendling, vilket kan bero på ortens närhet till Växjö, dit 2600 
personer pendlar. Markaryd och Älmhult har en högre in- och utpendling mot Skåne och Halland 
medan Tingsryd har en större pendling till och från Blekinge. 
 

 
Karta över pendlingstrafik i Kronobergs län 2015 
 
Om andelen av de sysselsatta som pendlar ut till annan kommun för att arbeta överstiger 20 % upp-
hör man som centrum för en arbetsmarknadsregion och inryms under en annan. I Kronobergs län 
finns Älmhult, Ljungby och Växjös arbetsmarknadsregion. Även pendlingen delas upp utifrån kön så 
ser förhållandet likadant ut – även om en lägre andel kvinnor pendlar, med undantag av Markaryd där 
fler kvinnor än män pendlar ut från kommunen  
 
 
 
 

Totalt antal pendlare (in- och utpendlare) 2015 
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Utpendlare över 
kommungräns 

Män Kvinnor 
Män och 
kvinnor 

Differens 
kvinnor 
och män 

0760 Uppvidinge 26 % 24 % 25 % 1,5 %

0761 Lessebo 51 % 44 % 48 % 7,6 %

0763 Tingsryd 30 % 28 % 29 % 2,5 %

0764 Alvesta 44 % 43 % 43 % 0,9 %

0765 Älmhult 19 % 15 % 17 % 3,9 %

0767 Markaryd 23 % 25 % 24 % -2,0%

0780 Växjö 19 % 13 % 16 % 5,9 %

0781 Ljungby 17 % 14 % 16 % 3,5 %

Totalt 24 % 19 % 22 % 4,3 %
Figur: Andel av kvinnor/män av de sysselsatta som pendlar över kommungräns Rödmarkerade är orter där utpend-
lingen är mer än 20 procent. Under 20 procent klassas orten som egen arbetsmarknadsregion. 
 

6.2 Bostadsplanering och kopplingen till infrastruktur 
Utvecklingen av bebyggelsestrukturen spelar långsiktigt mycket stor roll för möjligheterna att utveckla 
transportsystemet i linje med de transportpolitiska målen. Ett effektivt transportsystem är en förut-
sättning för att nå generella samhällsmål som regional utveckling och hållbar tillväxt. Om inte tillgäng-
ligheten i transportsystemet utvecklas i takt med regionens tillväxt riskerar förutsättningarna för bo-
stadsbyggande och näringslivsutveckling att försämras, likväl som lokalisering av bebyggelse har stor 
betydelse för tillgänglighet och effektivitet i transportsystemet. Bra kommunikationer och en väl fun-
gerande infrastruktur behövs för att attraktiva samhällen ska kunna utvecklas. Det handlar om god 
tillgänglighet till arbetsmarknad, service, fritidsaktiviteter, kultur och naturupplevelser etc.  
 

Samplanering Kronberg 
Planering av bostäder och infrastruktur är emellertid ett komplext system, där olika aktörer, på olika 
beslutsnivåer, inom olika kompetensområden behöver samverka. Planeringen av bostäder och stads-
utveckling ligger till exempel på kommunerna, medan infrastruktur- och trafikfrågor är fördelade mel-
lan kommuner, landsting/regioner och staten. Det är nödvändigt med en samordning av de olika pla-
neringsprocesserna för trafik, trafikinfrastruktur samt övrig fysisk samhällsplanering på olika organisa-
toriska nivåer i samhället, det vill säga nationell, regional och kommunal nivå. För att förstärka sam-
verkan i dessa frågor arbetar Region Kronoberg, Länsstyrelsen Kronoberg tillsammans med länets 
åtta kommuner med ett förslag till projekt som går under arbetsnamnet, Samplanering Kronberg. Syf-
tet med projektet är bland annat att skapa en plattform för ett bestående samarbete mellan Region 
Kronoberg, Länsstyrelsen och länets kommuner om kommunal översiktsplanering och arbete reg-
ional utvecklingsstrategi, infrastruktur- och transportplaner  
 

Transportpolitiska effekter på bostäder 
Enligt regeringens direktiv ska länsplaneupprättarna förutom att beskriva effekterna av föreslagna åt-
gärder på de transportpolitiska målen också väga in vilka effekter föreslagna åtgärder väntas ge på för-
utsättningarna för bostadsbyggandet. Det handlar om att beskriva hur många ytterligare bostäder som 
åtgärderna bedöms skapa förutsättningar för, i vilket planeringsskede de befinner sig, när de beräknas 
vara färdigställda och vilken typ av bebyggelse det rör sig om. Enligt regeringens direktiv ska planupp-
rättarna utgå från Boverkets modell för att bedöma bostadsbyggnadsbehovet och det skall ske i dialog 
med berörda kommuner.  
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Boverket ansvarar för analyser av bostadsmarknaden och gör därför olika typer av prognoser och be-
dömningar av bostadsmarknadsläget. Däribland gör Boverket långsiktiga bedömningar av behovet av 
nya bostäder. Boverkets modell utgår från data som relateras till 60 stycken FA-regioner. Kommu-
nerna i Kronbergs län delas in i tre olika FA regioner; FA-region 9: Älmhults och Osby, FA-region 
10: Ljungby och Markaryd, FA-region 11: Uppvidinge-, Lessebo-, Tingsryd-, Alvesta- och Växjö.  Det 
totala bostadsbehovet utifrån Boverkets modell för de tre FA-regionerna beräknades 2015 till om-
kring 6800 bostäder på tio år, vilket blir ca 600-700 bostäder per år. Uträkningen baseras på statistik 
från 2011 och överensstämmer inte helt med dagens befolkningsutveckling i länet. Sedan 2015 har det 
skett en hög befolkningstillväxt i hela länet. Boverket har emellertid reviderat denna byggbehovspro-
gnos och en uppräkning har skett, men det är enbart för riket som helhet. Det finns i dag ingen me-
tod för hur dessa siffror ska brytas ned på lokal nivå.  
 

Bostadsplanering i Kronoberg 
Underlag till slutsatser i denna plan gällande kopplingar mellan föreslagna åtgärder och bostadsbyg-
gande baseras på dialog som skett med respektive kommun, den årliga bostadsmarkandsanalys som 
sammanställs av Länsstyrelsen Kronoberg, Boverkets bostadsmarknadsenkät, samt kommunernas bo-
stadsförsörjningsprogram. I samtliga fall framgår att länets åtta kommuner bedömer att det råder un-
derskott av bostäder i kommunerna som helhet. I centrumorterna är bostadsbehovet dock som störst, 
men hälften av kommunerna säger också i bostadsmarknadsenkäten att det råder underskott av bostä-
der även i kommunens övriga delar. Förväntat bostadsbyggande i länet under 2017 beräknas till om-
kring 2 200 bostäder totalt, vilket är en siffra som också gäller för 2018. I tabell nedan återfinns en 
sammanställning från respektive kommun. 
 

Kommun Befolkningstill-
växt antal/år 
(1) 

Byggbehovs-
prognos 10 år 
(2) 

Pågående pla-
ner 2025 (3) 

Övrigt

Alvesta  78 850-950 450-550 Merparten av bostäder planeras till Alvesta tätort. 

Lessebo 260 630 650 Kraftig befolkningsutveckling de senaste åren, sam-
tidigt som bostadsbyggande ökat marginellt. Utma-
ning då personer inte kan få en bostad, och kom-
munen inte kan växa.  

Ljungby 116 860 

Markaryd 230 - - För nuvarande finns ett behov av bostäder i tätor-
ten, vilket påtalas av näringslivet som har svår att 
finna bostäder för sina anställda.  

Tingsryd 62 - - Mindre orter i god balans.  

Uppvidinge  97 - - Obalans på bostadsmarknaden. Underskott på bo-
städer för ungdomar och nyanlända och ett över-
skott när det gäller bostäder för äldre i särskilt bo-
ende.  

Växjö 1138 5000 6000 (presentat-
ion: Stadsut-

veckling Växjö, 
170505) 

Växjö ska fortsätta ligga i topp när det gäller ny-
byggnation per 1000 invånare. Till och med 2018 
ska minst 3000 nya bostäder byggas.  

Älmhult 260 1000-1500 1400 Kommunen ska ha ständig planberedskap på 500 
bostadsenheter.  

(1). Källa: Befolkningsutveckling i Kronobergs län 2015 
(2). Källa: Bostadsförsörjningsprogram, bostadsenkät Boverket 
(3). Källa: Bostadsförsörjningsprogram, bostadsenkät Boverket, dialog kommuner 
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6.3 Trafiksäkerhet 
Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken. Det 
är ett förhållningssätt, men utgör också en strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem. I Noll-
visionen fastslås att det är oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv. Trafiksäkerhetsarbetet i 
Nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon i högre grad ska anpassas till människans för-
utsättningar. Ansvaret för säkerheten delas mellan dem som utformar och dem som använder väg-
transportsystemet. Trafiksäkerhetsarbetet enligt Nollvisionen utgår från att allt ska göras för att för-
hindra att människor dödas eller skadas allvarligt. Samtidigt som åtgärder ska vidtas för att förhindra 
olyckor, måste vägtransportsystemet utformas med hänsyn till insikten om att människor gör misstag 
och att trafikolyckor därför inte kan undvikas helt. Den perfekta människan finns inte. Nollvisionen 
accepterar att olyckor inträffar, men inte att de leder till allvarliga personskador. Sedan Nollvisionen 
etablerats i Sverige har antalet dödade i vägtrafiken minskat, men under de senaste åren har utveckl-
ingen planat ut. 
 
Sedan 1997 då Nollvisionen lanserades har mycket hänt. Cirkulationsplatser, mitträcken, alkolås och 
trafiksäkerhetskameror är några av de innovationer som höjt säkerheten på de svenska vägarna. Insat-
serna har gett resultat. När nollvisionen antogs var antalet omkomna i trafikolyckor omkring 500 per 
år; och år 2016 var antalet omkomna 270. Utvecklingen mot Nollvisionen går dock inte lika snabbt 
som tidigare; vi har nått en platå. Nya utmaningar har uppstått, bland annat beroende på högre hastig-
heter på vägarna.  
 
Den 1 september 2016 fattade regeringen beslut om en nystart för Nollvisionen. Regeringen presente-
rade ett inriktningsdokument som tydliggör regeringens inriktningar för svensk trafiksäkerhetspolitik. 
Regeringen börjar arbetet med att presentera tre regeringsuppdrag som ska förbättra förutsättning-
arna för en god utveckling av trafiksäkerheten. Vid sidan av visionen är det viktigt med mer konkreta 
mål som vägleder arbetet rätt. Trafikanalys har därför fått i uppdrag att se över och föreslå nya trans-
portpolitiska preciseringar på trafiksäkerhetsområdet. För vägtrafik ingår att ge förslag på nytt etapp-
mål för arbetet efter 2020. 
 

Vägtrafikolyckor i Kronobergs län 2016 
Trafikanalys sammanställer årlig statistik över vägtrafikskador per län. Utfallet för Kronobergs län 
2016 var följande:  

 7 personer dödades 
 46 personer skadades svårt 
 374 personer skadades lindrigt 

 
Det finns en osäkerhet kring uppgiften om antalet lindrigt skadade eftersom inte alla olyckor blir 
kända av polis och sjukvård. 
 

Trafiksäkerhetsåtgärder i Kronoberg 
Nedan presenteras de vanligaste åtgärderna som har eller kan genomföras som mindre åtgärd efter 
utpekande i länstransportplanen. 
 
Mötesseparering 
I mitten av 1990-talet lanserades vägtypen med mittseparering eller så kallad 2+1-väg, som ett kost-
nadseffektivt sätt att minska mötesolyckorna utan att bygga om till motorväg. Sedan dess har många 
vägar i landet mötesseparerats med hjälp av vajerräcke i mitten. Även i Kronoberg har många vägar 
fått mittseparering. Enligt, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, ger denna vägtyp en re-
duktion av dödligheten med 80 procent och av svårt skadade med 55 procent. Det finns dock en del 
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kritik eftersom denna vägtyp inte nödvändigtvis är klassad som motorväg eller motortrafikled, vilket 
innebär att oskyddade trafikanter får färdas på vägen. Detta kan medföra problem och olycksrisker då 
vägbanan ofta är smalare än före ombyggnaden.  
 
Sidoområdesåtgärder 
När det gäller sidoområdesåtgärder i form av rensning av vägområdet från sten och stubbar eller att 
sätta upp längsgående fångsträcken på risksträckor, genomförs de normalt i samband med andra väg-
byggnadsåtgärder på vägen. I vissa fall kan sidoområdesåtgärder vidtas som egen åtgärd. Detta är ett 
viktigt åtgärdsområde för länet då den vanligaste dödsolyckan i Kronobergs län är en singelolycka där 
bilen hamnar vid sidan av vägen och krockar med något fast föremål såsom en sten eller ett träd. Si-
doområdesåtgärder kan ofta genomföras utan att en föregående vägplan upprättas. 
 
Korsningsåtgärder 
Höjd säkerhetsstandard i korsningar är ett prioriterat åtgärdsområde inom trafiksäkerhetsområdet. Åt-
gärderna kan till exempel bestå av passager för vissa trafikantkategorier, kanaliseringar, öglor, cirkulat-
ions- eller trafikplatser. Åtgärdsbehovet baseras på riskanalyser. Under senare år har åtgärder i kors-
ningar framförallt samordnats i samband med utbyggnad av mitträcken.  
 
Tätorter  
I denna kategori ingår så kallade tätortsåtgärder, vilket innebär mer eller mindre omfattande föränd-
ringar av statliga vägar som passerar genom tätorter. Åtgärderna innebär oftast att vägen bättre anpas-
sas funktionellt och miljömässigt till tätortsförhållanden genom till exempel utbyggnad av stråk för 
oskyddade trafikanter, att vägen smalnas av och säkras för lägre hastighet eller att vägen ges en anpas-
sad standard i samband med ett förändrat väghållningsansvar.  
 
Rastplatser  
Trafikverkets ambition är att rastplatser skall återfinnas var 40-80:e minut. För riksväg 23 finns rast-
platser vid Osby (Lars Dufva) och vid sjön Innaren norr om Växjö. Behov finns av en rastplats däre-
mellan, till exempel vid Huseby. Behov av rastplatser finns också norr om Innaren för väg 23 där 
nästa rastplats vid färd norrut är vid Vimmerby. Längs väg 37 mot Oskarshamn finns det inte någon 
ytterligare rastplats. 
 

6.4 De ”smala” vägarna viktiga för Kronoberg 
Även om de större orterna i länet fyller en viktig funktion sett till service och arbeten utgör landsbyg-
den en stor del av Kronobergs län – drygt var femte invånare bor utanför en tätort. För att ta tillvara 
på landsbygdens potential är det viktigt att det i närliggande orter finns ett visst serviceutbud i form 
av dagligvarubutiker, drivmedelsstationer och offentliga verksamheter. Att upprätthålla god offentlig 
och kommersiell service samt ändamålsenlig infrastruktur i ett stort och glest län likt Kronoberg stäl-
ler höga krav på planeringen och insatser. 
 
En god väghållning behövs både för framkomlighet och tillgänglighet men också ur trafiksäkerhets-
synpunkt. Även ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att sköta det lågtrafikerade vägnätet genom 
en effektiv drift- och underhållsplanering. Eftersläpande underhåll medför högre kostnader i framti-
den och olägenheter för trafikanterna. Ett eftersatt vägnät ger försämrad tillgänglighet vilket hämmar 
vägnätets funktion för boende och förvärvsarbetande. Det mindre vägnätet är också av stor vikt för 
näringslivets transporter och då särskilt skogs- och lantbrukstransporter. En avgörande fråga för 
dessa transporter är att vägen har tillräcklig bärighet för tunga transporter. För att upprätthålla bärig-
heten finns ett särskilt bärighetsanslag finansierad inom nationell plan som används till att upprätt-
hålla god bärighet på delar av det mindre vägnätet - ett särskilt utpekat näringslivsvägnät. 
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Då vägnätet är lågtrafikerat kan det vara svårt att utifrån sedvanliga kalkyler över kostnader och nyttor 
prioritera drift- och underhållssatsningar eller standardhöjningar såsom breddning relativt andra ange-
lägna satsningar i samhället. 
 
För att möta behovet av åtgärder på det lågtrafikerade och framförallt smala vägnätet har det sedan 
Länstransportplanen 2004-2015 funnits en finansieringsmetod där de nationella bärighetsmedlen har 
kunnat samverka med medel från länstransportplanen. Av bärighetsmedel har under senare år medel i 
storleksordningen 30-40 miljoner kronor per år tilldelats Kronobergs län. Standardhöjning i form av 
vägbreddning skall finansieras med medel från länstransportplanen. Samordningsvinsterna är i många 
fall stora, om breddning sker i samband med bärighetsförstärkning i de fall breddning är aktuell. Ge-
nerellt har en kombinerad bärighetsförstärkning och breddning av aktuella vägar direkt bäring på nä-
ringslivets tillgänglighet och därigenom den lokala utvecklingen och indirekt landsbygdsboendets möj-
ligheter till goda arbetspendlingsförbindelser. Mellan nationell och regional plan är synergin påtaglig 
och därigenom effektiviteten av skattemedel.  
 
En följd av detta arbetssätt är att tidpunkten för genomförandet av de breddningsåtgärder som ur ett 
regionalt perspektiv prioriteras måste anpassas till när behov av bärighetsåtgärder föreligger och me-
del för bärighetsförstärkning finns tillgängliga. Eventuella nackdelar med att koppla tidpunkten för 
genomförandet till bärighetsbehovet uppvägs av att det har medfört mycket vägförbättring till en låg 
kostnad för regionen.  
 
Kartläggning av smala vägar 
För att kartlägga bristerna på det smala väg-
nätet i Kronobergs län gav 2014 Regionför-
bundet södra Småland ett uppdrag till Tra-
fikverket. Inventeringen var ett första steg i 
en kommande åtgärdsvalsanalys. 
 
Kartläggningen skulle ta sin utgångspunkt i 
de kriterier för breddning av smala vägar 
som arbetades fram som underlag till läns-
transportplanen 2004-2015, se ruta. Syftet 
var att få fram de mest prioriterade vägarna 
att åtgärda i respektive grupp samt ge en 
kostnadsuppskattning. 
 
Från kartläggningen framkom att det stat-
liga vägnätet i Kronobergs län har en sam-
manlagd längd av ca 360 mil. På dessa större 
vägar går en betydande del av resorna och 
transporterna inom länet. Nära 40 % av tra-
fikarbetet som sker på statlig väg i länet ut-
förs på motorväg, motortrafikled eller 2+1-
väg, som endast utgör 5,7 % av vägnätet. 
Ytterligare 47 % av trafikarbetet utförs på 
de 30 % av vägarna som utgörs av vanlig 
landsväg bredare än 6,5 meter. Den övervä-
gande delen av trafikarbetet i länet sker såle-
des på det större vägnätet. Cirka 40 % av 

Underlag for prioritering för breddning av smala 
vägar  
 
A. Viktiga länsvägar med mycket tung trafik, mer än 100 
lastbilar/dygn och en vägbredd kring 6 meter. Möten mellan 
tunga fordon är många och marginalerna är mycket små, om 
lastbilarna inte skall sänka farten betydligt vid möten. Bredd-
ning bör ske till 7 – 8 m. 
 
B. Mindre länsvägar som är viktiga för näringslivets trans-
porter, cirka 20-50 lastbilar/dygn eller mer och en vägbredd 
kring eller mindre än 5,5 m. Möten mellan tunga fordon kan 
endast ske vid låg fart om fordon samtidigt kör utanför väg-
banan eller vid mötesplatser. Det gäller både lastbil-lastbil 
som möte med buss (kollektivtrafiken) Även möte mellan 
lastbil och personbil kan vara problem. Breddning bör ske 
till 6 - 6,5 m. 
 
C. Mindre länsvägar med få lastbilar och problem vid möten. 
Genomgående breddning bedöms ej som rimlig, men mötes-
möjligheterna bör förbättras med enkla mötesplatser. Detta 
bedömer vi på Vägverket att det bör normalt kunna inrym-
mas i bärighetsförstärkningen och inte ta något anspråk av 
länsplanernas utrymme 
 
Gemensamt för grupp A och B ovan är att kombinationen 
stor lastbilsandel och "smal väg" även inverkar negativt på 
tillgängligheten för arbetspendlingen. 
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vägnätet i länet är smalare än 5,6 meter. På dessa smala vägar sker bara ca 4 % av det trafikarbete som 
sker på länets statliga vägar. 
 
Antal vägar i behov av breddning enligt analysen 2014: 

 Analysgrupp A 11 vägar. 
o Väg 120 Göteryd – Älmhult 
o Väg 120 Älmhult – Häradsbäck 
o Väg 120 Holmahult – Länsgränsen 
o Väg 124 Hjälmaryd – Össjö 
o Väg 124 Tjukö – Liatorp 
o Väg 126 Fridafors – Ryd 
o Väg 520 Timsfors – Alandsköp 
o Väg 707 Alvesta – Gemla 
o Väg 880 Åby - Borlanda 
o Väg 897 Stockekvarn - Rottne 

 Analysgrupp B: 7 vägar 
‐ Väg 530 Nötja – Hamneda 
‐ Väg 555 Bolmstad – tanåker 
‐ Väg 557 Guddarp – Lagan 
‐ Väg 577 Eneborg – Kimmelsbygd 
‐ Väg 682 Urshult – Rössmåla 
‐ Väg 693 Väghult - Frännafälle 

 Analysgrupp C: 6 vägar 
‐ Väg 536 Glamshult – Lidhult 
‐ Väg 546 Loshult – Odensjö 
‐ Väg 555 Tanåker – Sandvik 
‐ Väg 564 Torset – Dörarp 
‐ Väg 678 Grimslöv – Sjöby 
‐ Väg 696 Odenslanda - Rikaby 

 
I analysgrupp A grupp återfinns i huvudsak vägavsnitt som återfinns på de prioriterade vägar/stråk 
som går i länet. I denna grupp är åtgärderna ofta förhållandevis omfattande och därmed också kost-
samma. 
 
Den erfarenhetsmässiga kostnaden för breddning under normala förhållanden uppgår till 1500-2500 
kr per kvadratmeter. Avvikelser från detta riktvärde kan förekomma. Utöver breddnings kostnad till-
kommer kostnader för de bärighetsåtgärder på befintlig väg som oftast genomförs i samband med att 
vägbreddning utförs. Bärighetsdelen kan i vissa fall utgöra betydande belopp. Med den kostnadsbild 
för breddning som redovisas så skulle den sammanlagda kostnaden att bredda de 23 vägar som listats 
ovan uppgå till storleksordningen 325-550 miljoner kronor. Eftersom endast en mindre del av läns-
transportplanens anslag kan användas för breddningsåtgärder krävs en tydlig prioritering bland möj-
liga objekt. 
 
Prioritering av landsbygdens vägar 
I förslag till länstransportplan 2018 – 2029 pekar Region Kronoberg specifikt ut att Trafikverket ska 
vidta standardförbättrande åtgärder på de primära och övriga länsvägarna. Detta är vägar med väg-
nummer 100–999. Under perioden kommer 48 miljoner kronor att avsättas i pott för mindre investe-
ringar till detta vägnät. 
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Normalt innebär ett utpekande i pott för mindre investeringar att Trafikverket får ansvar att under 
planperioden genomföra åtgärder som ligger i linje med utpekandet. I ansvaret ligger bl.a. att genom-
föra åtgärdsvalsstudier, ta fram vägplan, projektering etc. samt att i möjligaste mån samordna stan-
dardförbättrande åtgärder med bärighet-, tjälsäkring- och beläggningsåtgärder.  
 
Genom särskilt utpekande av Regionala utvecklingsnämnden i april 2017 beslöt nämnden att stan-
dardförbättrande åtgärder ska vidtas på väg 941 Grönskåra - Fröseke och att detta ska ske 2018. 
 

6.5 Bredbandsstrategi 
Utbyggnaden av den digitala infrastrukturen är viktig såväl i tätort som på landsbygd. Oavsett vägnä-
tets struktur och skick på landsbygden så är förhållandet oftast att det är långa avstånd till service och 
andra målpunkter i tätorten eller centralorten. Då är möjligheten att kommunicera genom bredband 
en tillgång som har särskilt stor betydelse på landsbygden. 
 
Region Kronoberg har en bredbansstrategi antagen av Länsstyrelsen och Regionala utvecklingsnämn-
den augusti 2016. Målet är att snabba på utbyggnaden, säkerställa robusthet och stärka bredbandet 
som en samhällsnyttig resurs. 
 
Kronoberg har en stor utmaning i att etablera god digital infrastruktur. Idag har ca 58 % av länets 
hushåll och företag en bredbandsanslutning på minst 100 Mb/s vilket placerar Kronoberg på 18:e 
plats av 21 län i landet. Det krävs en hög ambition i utbyggnaden för att nå de Regionala målen på 98 
% till utgången av 2020. Målet för Kronoberg är högre satt än den nationella bredbandsstrategin och 
dess mål om att 95 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s till 
2020. 
 
Kopplingen mellan bredbandsstrategin och länstransportplanen är att tydliggöra behovet och kravet 
på nedläggning av så kallade kanalisationsrör vid infrastrukturutbyggnaden av vägar. 
 

6.6 Cykla i gröna Kronoberg 
Cykel är ett energisnålt och miljövänligt transportmedel som samtidigt bidrar till förbättrad folkhälsa. 
För sträckor upp till 5 km är cykeln ofta ett attraktivt transportmedel och med elcykel kan sträckor 
upp till 12 – 15 km vara ett alternativ för vardagscyklandet. I regionen är bilberoendet starkt, vilket 
har sitt ursprung i befolknings- och boendestruktur i länet. Cykelvägsstrukturen utanför tätorterna är 
relativt svag och förutsättningarna för cykling har försämrats på vägar som har byggts om till 2+1- 
eller 1+1-vägar.  
 
För att tydliggöra behovet av cykelvägsutbyggnaden i Kronobergs län genomförde 2016 Region Kro-
noberg tillsammans med länets kommuner och Trafikverket en kartläggning av brister, behov och 
önskemål av nya cykelvägar. Genom kartläggningen tydliggjordes att det i länet finns ca 150 sträckor 
som behöver nya cykelvägar. Kostnaden för att undanröja dessa brister uppskattas till drygt en miljard 
kronor. Parallellt med kartläggningen inleddes ett arbete för att ge inriktningen (cykelstrategi) för hur 
länets cykelvägnät bör utvecklas samt att ge riktlinjer för prioritering av de 150 cykelvägarna. Utifrån 
angivelser i inriktningen har ett 30-tal cykelvägar prioriterats och analyserats (cykelplan). Arbetet med 
brister, inriktning och prioritering har samlats under namnet ”Cykla i gröna Kronoberg”. 
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Cykla i Gröna Kronoberg är uppdelat i två delar: 
 Del 1 Inriktningar. I delen beskrivs bakgrund och syfte med att arbeta med cykelvägsut-

byggnad i Kronoberg. Det ger också en förklaring till vilka förutsättningar som finns för cy-
kelvägsutbyggnad i länet och nyttan med cykling. I delen tydliggörs också betydelsefulla in-
riktningar för prioritering, finansiering och utbyggnad. 

 Del 2 Prioriteringar och analys av cykelvägsobjekt. Utifrån en kartläggning av kommu-
nernas önskemål och prioriteringar, har ett 30-tal cykelvägsobjekt analyserats utifrån inrikt-
ningarna som angavs i del 1. 

 
”Cykla i gröna Kronoberg” är Region Kronobergs första strategiska dokument som handlar om cy-
kel. Genom dokumentet läggs en grund för inriktningen när det gäller att utveckla cykelvägar, från 
vardagscyklingen till cykelleder. 
 
Regeringen vill stimulera långsiktigt hållbara transportlösningar. En 
ökad och säker cykling kan bidra till att minska resandets miljöpåver-
kan och trängseln i tätorter samt bidra till en bättre folkhälsa. I samt-
liga underlag från regeringen inför infrastrukturplaneringen 2018 – 
2029 har cykel särskilt pekats ut samt att Länsplaneupprättare speci-
fikt ska redovisa hur mycket resurser regionerna planera att lägga på 
cykelinfrastruktur. Regeringens ambitioner på cykel tydliggörs ytter-
ligare genom att regeringen i april beslutade om en Nationell cykel-
strategi i vilken det avsätts 100 miljoner kronor extra för cykelsats-
ningar under 2016 – 2017.   
 
I den nationella cykelstrategin pekas fem insatsområden ut för det 
fortsatta arbetet. 

• Lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen. 
• Öka fokus på grupper av cyklister.  
• Främja en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur.  
• Främja en säker cykeltrafik. 
• Utveckla statistik och forskning. 

 

6.7 Mobility management 
Genom planeringsprocessen som gäller från 1 januari 2013 har metoden med bristanalys och åtgärds-
valsstudier fått en central position i arbetet att utveckla infrastrukturen. Det innebär att val av åtgär-
der för brister ska analyseras och föreslås utifrån fyrstegsprincipen. I regeringens direktiv till planupp-
rättarna pekas specifikt på att nationella planen kan omfatta ”Åtgärder som kan påverka transportef-
terfrågan och val av transportsätt.” Vidare hänvisas till förordningen (1997:263) i vilken det tydligt 
framgår att planen får omfatta ”Åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transport-
sätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur”. 
 
Åtgärder som kan påverka valet av transportefterfrågan brukar samlas under begreppet och metoden 
mobility management. Det finns vanligen två möjliga huvudinriktningar för arbetet nämligen mobility ma-
nagement i byggskedet och förebyggande mobility management arbete. 

1. Mobility management i byggskedet syftar till att effektivt hantera störningar under byggti-
den, att på kort och eventuellt även lång sikt förändra resandet och att säkra arbetsmiljön. 
Generellt sett finns störst potential för mobility management i byggskedet för projekt inom 
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nationell plan. Finansiering av mobility management i byggskedet bör ske genom att medel 
säkerställs direkt i investeringsobjekten. 

2. ”Förebyggande” mobility management syftar till att skapa högre och bättre nyttjandegrad 
av befintlig infrastruktur, minska ensamåkandet i bil, öka kollektivresandet (väg och järnväg) 
och cyklandet på utvalda stråk med potential. Dessa åtgärder kan också med fördel genomfö-
ras ”i väntan på” en större investering i infrastrukturen. 

 
Även i förra planomgången pekade regeringen på möjligheten till att genomföra påverkansåtgärder. 
Kronoberg, liksom flera andra länsplaneupprättare, avsatte medel i planen för att möjliggöra för på-
verkansåtgärder. Dock visade det sig att Trafikverket som har ett flertal regelverk att följa inte kan 
finansiera sådana åtgärder via länstransportplanens medel. En bedömning är att det under kommande 
planperioden kommer att läggas fram en lösning. I Region Kronobergs länstransportplan avsätts 4,5 
miljoner kronor till mobility management-åtgärder. Genom detta visar vi på en beredskap.  
 

Region Kronoberg har erfarenheter 
Region Kronoberg har lång erfarenhet av att arbeta med mobility management. Inom ramen för Reg-
ionförbundet södra Smålands regionala klimatinvesteringsprogram, KLIMP, startades redan 2004 ett 
av landets första regionala mobilitetskontor för att stimulera och arbeta för ett mer hållbart resande. 
Som exempel på dagens arbete har inriktningsunderlaget Cykla i gröna Kronoberg tydliga uppma-
ningar till kommunerna att genomföra mobility management-åtgärder för att stödja och snabbt få ef-
fekter av cykelvägsutbyggnaden. 
 
Vidare har Region Kronoberg 2017 ansökt genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), 
om medel till ett tre årigt projekt, Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg. Projektet vänder sig till 15-25 
större arbetsplatser från länets alla kommuner. Det kommer att arbeta med de flesta av de resor som 
en arbetsplats genererar; arbetsresor, tjänsteresor, besökares resor samt godstransporter. Syftet med 
projektet är att denna typ av resor på respektive arbetsplats ska generera mindre koldioxidutsläpp 
jämfört med idag. Projektet kommer att bidra till Gröna Kronobergs mål om minskad klimatpåver-
kan inom första prioriteringen, Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta av 
varandra. Projektet möter också mål i regionens trafikförsörjningsprogram som handlar om ökat re-
sande med kollektivtrafik. 
 

6.8 Informationsspridning 
I samband med byggnation är det vanligt att informationsmaterial och informationsskyltar tas fram av 
Trafikverket. För att stärka den regionala kopplingen till de åtgärder som genomförs med finansiering 
via Länstransportplanen ska Region Kronobergs logotyp finnas med. Det ska tydligt framgå att åtgär-
dens genomförande har skett tack vare prioritering av Region Kronoberg. 
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7 Nationella investeringar i Kronobergs län 
2018-2029 
Innan byggnationen av ett infrastrukturprojekt påbörjas, görs en långsiktig ekonomisk planering av 
det samlade transportsystemet för väg, järnväg, sjöfart och luftfart. Denna planering sammanställs i 
den nationella transportplanen, vilken upprättas vart fjärde år. Planen innehåller bland annat uppgifter 
om hur mycket medel Trafikverket har att använda, vad som ska göras och vilka geografiska områden 
det rör sig om. Den nationella planen är framtagen utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv. Det 
kan handla om såväl nya järnvägar, vägar eller farleder som ombyggnader, drift och underhåll, samt 
åtgärder för trafiksäkerhet eller miljö. Den sista augusti 2017 kommer Trafikverket att sända ett för-
slag på nationell plan på remiss. Remisstiden är satt till den sista november 2017. Det är sedan rege-
ringen som slutligen beslutar om innehållet i den nationella planen utifrån Trafikverkets förslag, vilket 
kommer att ske under våren 2018. 
 
Trafikverket har ett ansvar genom den nationella planen för drift och underhåll av samtliga vägar och 
järnvägar i Kronobergs län, samt att utveckla det statliga väg- och järnvägsnätet, vilka i Kronobergs 
län är: 

 Europaväg 4, E4 
 Riksväg 25, 25:an 
 Järnväg, Södra stambanan 
 Järnväg, Kust-till-kustbanan 
 Järnväg, Markarydsbanan 
 Järnväg, Sydostlänken 

 
Transporter och resor hänger dock samman oavsett vilka administrativa gränser som finns eller vem 
som har huvudansvaret för infrastrukturen. Av det skälet samarbetar de sex sydsvenska regionerna 
kring viktiga mål och satsningar på södra Sveriges infrastruktur. Av samma skäl är kontakterna och 
samråden med Trafikverket väsentliga för optimal nytta för hela transportinfrastrukturen, oavsett om 
den tillhör det nationella eller regionala nätverket.  
 

7.1 Sydsvenska prioriteringar 
Sydsveriges gemensamma prioriteringar av objekt i nationell plan utgår från positionspapperet och 
den underliggande systemanalysen. Med våra prioriteringar vill vi stärka hållbar utveckling, konkur-
renskraft och sysselsättning i Sydsverige och i hela Sverige. Vi vill bidra till ett klimatsmart transport-
system. Vi vill också medverka till en välfungerande helhet genom att ta till vara och bygga vidare på 
den befintliga infrastrukturen och genom att kollektivtrafik, infrastruktur och bostadsbyggande går 
hand i hand.  
 
Syftet med gemensamma prioriteringar är att förtydliga positionspapperet genom att föreslå de mer 
konkreta insatser som bör genomföras under kommande planperiod. De största satsningarna lyfts 
fram som är av gemensam betydelse för Sydsverige. I planerna ska även ingå mindre projekt som är 
av mer specifikt intresse inom regionerna. Förutom investeringar är förstärkt järnvägsunderhåll på 
både stambanor och regionala banor av största vikt. Här anser vi att samverkan kring prioritering och 
genomförande bör utvecklas mellan Trafikverket och regionerna som driver den regionala tågtrafiken. 
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7.2 Region Kronobergs prioriteringar 
Region Kronoberg ställer sig fullt eniga till de 17 prioriteringarna som arbetats fram i regionsamver-
kan Sydsverige. Flera av åtgärderna, även de som ligger utanför Kronobergs län, har stor betydelse för 
Kronobergs utveckling både för person- och godstransporter. Nedan vill Region Kronoberg peka på 
vissa både större och mindre åtgärder i nationell plan som har betydelse för länet. Åtgärderna är mar-
kerade. 

Järnvägsobjekt 
Utveckling av Kust-till-Kustbanan. Region 
Kronoberg vill framhålla åtgärder på Kust-till-
kust-banan och att det för vissa delar även byggs 
dubbelspår Växjö – Alvesta och att plankors-
ningar åtgärdas. Åtgärder på Kust-till-kustbanan, 
främst öster om Alvesta, är oberoende av var ny 
stambana kommer att dras. Region Kronoberg 
bidrar till utvecklingen genom samfinansiering av 
mötesspår i Skruv. Staten behöver rikta insatser 
för att på sikt kunna öka hastigheten till 200 
km/h på Kust-till-kustbanan, i och utanför 
Kronobergs län, för kortare restider.  
 
Utveckling av Markarydsbanan. Markarydsba-
nan sträcker sig mellan Eldsberga (på Västkust-
banan) och Hässleholm (på Södra stambanan), 
via Markaryd. I dagsläget trafikeras sträckan Hässleholm - Markaryd av pendeltåg. Markaryd är en stor 
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inpendlingsort både från Halland och Skåne. Att persontrafik ska gå på hela sträckan tas upp i de tre 
länens trafikförsörjningsprogram. Längs med banan finns behov av mötesspår i Knäred. Detta bör 
ses som en trimningsåtgärd, dvs. under 100 miljoner kronor. För att rationellt kunna trafikera med 
persontrafik behövs även åtgärder på Halmstads centralstation förutom att det också byggs stat-
ioner i Knäred och Veinge. 
 
Ett Triangelspår i Alvesta mellan Södra stambanan och Kust-till-Kustbanan skulle avsevärt för-
bättra kapaciteten för framförallt godståg. Med förlängning av stickspår på Älmhults bangård och 
att Sydostlänken mellan Älmhult och Karlshamn både elektrifieras och byggs skapas en ny och kost-
nadseffektiv systemlösning för godstransporter på järnväg i sydostlig riktning. 
 
Förstärk Södra stambanans kapacitet genom att bygga bort plankorsningar, bygga förbigångsspår 
och återupprätta kvalitén. Stambanan måste vara säker och tillgänglig för både fjärr-, regional- och 
godstrafik. 
 

Vägobjekt 
Åtgärd på Europaväg 4, E4, är beslutad att 
genomföras men ännu ej utförd. Region Kro-
noberg förutsätter att beslutad åtgärd ska ge-
nomföras. E4:an har betydelse för den långväga 
nationella och internationella trafiken och i syn-
nerhet godstrafiken, denna väg har en viktig 
funktion i det övergripande transportsystemet. 
Sträckan, 32 km, förbi Ljungby måste åtgärdas. 
Sträckans utformning och standard är idag 
bristfällig i förhållande till trafikmängden. Detta 
leder till att trafiken får återkommande stopp, 
vilket föranleder samhällsekonomiskt kost-
samma omledningar av trafiken genom mindre 
tätorter och på det mindre vägnätet. Omled-
ningen av trafiken medför att denna tunga tra-
fiken, ofta med farligt gods, passerar genom 
dessa mindre tätorter och genom ett viktig vattentäktsområde som försörjer både Ljungby och Växjö 
kommun med vatten. 
 
Riksväg 25, Rv 25, är länken mellan tre av Sydsveriges tillväxtmotorer, Halmstad, Växjö och Kalmar. 
Den är också länken mellan arbetsmarknadsregionerna Ljungby och Växjö. Öster om Växjö går 
vägen parallellt med Kust-till-Kustbanan medan det väster om Växjö inte finns någon kompletterande 
järnväg. Mellan Växjö och Ljungby finns omfattande busstrafik. På sträckan Växjö – Hjortsberga är 
RV 25 samma som RV 27 vilket är en del av Baltic-Link stråket. Region Kronoberg anser att hela RV 
25 ska få mötesseparering för att få förbättrad trafiksäkerhet och bidra till ett sammanknutet Sydsve-
rige. Detta innebär att Rv 25 Österleden i Växjö byggs. En utpekad åtgärd i Länstransportplanen är 
direkt beroende av att åtgärder på Rv 25 genomförs, framförallt berörs Lv 126 förbi Alvesta att trafik-
plats Rv25/707 Alvesta västra byggs. 
 
Bärighets- och tjälsäkra det mindre vägnätet i Kronobergs län. Kronobergs län är beroende av 
det finmaskiga vägnätet och att detta håller god standard dels på grund av länets boendestruktur och 
dels för de stora mängder skogs och virkestransporter som går i länet, det vill säga på det primära- 
och övriga länsvägnätet. Genom den nationella planen avsätts medel för bärighets- och tjälsäkring, för 
Trafikverket region syd är beloppet drygt 100 miljoner kronor per år. Det är viktigt att detta fortsätter 
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vara prioriterat och att det i fortsättningen också är möjligt att dessa medel ska kunna kombineras 
med medel från länstransportplanen, och på så sätt kunna förbättra och höja standarden på länets fin-
maskiga vägnät på ett kostnadseffektivt sätt. Region Kronoberg ser en risk med att införandet av BK 
4, det vill säga att 74-tonslasbilar kan minska medlen till vägnätet och enbart prioriteras till kostsamma 
broåtgärder.  
 
Utbyggnad av cykelvägar längs med statliga vägnätet. Finansiering av cykelvägsutbyggnaden kan 
ske på tre sätt; genom medel från nationell plan, länstransportplanen eller genom kommunerna. I 
Kronoberg finns två vägar som är nationella, E4 och väg 25. Det innebär att åtgärderna på vägarna 
eller utbyggnad av cykelvägar längs med dessa vägar bör finansieras av medel från nationell transport-
plan. I Region Kronobergs cykelplan Cykla i gröna Kronoberg pekas 33 cykelvägar ut var av flera av 
dessa går längsmed det statliga vägnätet. Som exempel kan nämnas cykelvägar Alvesta-Växjö, Hov-
mantorp – Lessebo, Markaryd-Strömsnäsbruk-Traryd. 
 
Vid ombyggnaden av det statliga vägnätet till mötesseparering, dvs. 2+1-väg ska möjlighet för cykel-
trafik vara normen. Vid planering och byggnation av mötesseparering ska separerad cykelväg, bredd-
ning av vägren eller på annat sätt beakta cyklisternas behov av trafiksäkerhet. 
 

7.3 Region Kronobergs syn på Sverigeförhandlingen 
Region Kronoberg är positiv till en utbyggnad och utveckling av järnvägstrafiken både för person- 
och godstransporter och att samhället ska ta ett stort ansvar för att utveckla den. Vi ser behov och 
nytta av att en ny stambana byggs, då dagens höga belastning på järnvägsnätet resulterat i kapacitets-
brist och sårbarhet. Region Kronoberg välkomnar Regeringens utpekande i direktiven att före 2029 
påbörja byggandet av ny stambana Hässleholm-Lund. Denna sträcka skulle omgående bidra till ökad 
regional nytta. Det är också bra att regeringen belyser behovet av en analys av vilka hastigheter som är 
lämpliga på olika delsträckor. 
 
Region Kronobergs synpunkter som här sammanfattas, bygger i huvudsak på det remissvar som läm-
nades på Sverigeförhandlingens utredning SOU 2016:3 Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersi-
ella förutsättningar och på Region Kronobergs svar på Sverigeförhandlingens avtalsförslag (diarienum-
mer 16RK163 och 17RK975).  
 
Region Kronoberg anser att Sverigeförhandlingen och dess hittills framlagda förslag inte gynnar hela 
landet eller den regionala utvecklingen. Vi ser med oro på att bygget av höghastighetsjärnvägen enbart 
utformas som ett projekt med syfte stärka kopplingen mellan våra tre storstäder. Genom följande 
kraftiga bostadsbyggande i storstadsregionerna görs stort större jämfört med resten av Sverige. Vi 
saknar en förklaring kring varför en påskyndning av urbanisering och centralisering är önskvärd. 
 
Först i tredje hand lyfter Sverigeförhandlingen att det handlar om att frigöra kapacitet på befintliga 
Västra respektive Södra stambanan för en kombination av mer regionaltrafik, godstrafik och bättre 
punktlighet. Detta välkomnas, men samtidigt saknas analyser eller utförliga resonemang av konse-
kvenserna på Västra och Södra stambanan om höghastighetsjärnvägen byggs. 
 
Region Kronoberg anser att syftet med projektet att bygga höghastighetsjärnväg mellan storstäder 
omgående måste omprövas till att bli en byggnation av ny stambana som bidrar till ett sammanknutet 
Sverige. 
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Region Kronobergs synpunkter på Sverigeförhandlingen sammanfattas i följande tre punkter:  
 Stationsort pekas ut i Kronobergs län: Region Kronoberg är positiva till att en ny stam-

bana byggs och har konstaterat Sverigeförhandlarnas förslag på sträckning. Region Krono-
berg anser att ny stambana både ska bidra till interregional tillgänglighet och ett sammanknu-
tet Sydsverige. För att möjliggöra detta måste Sverigeförhandlingen peka ut att en stationsort 
förläggs i Kronobergs län. 

 Upprustning av kust-till-kustbanan: Region Kronoberg anser att det är nödvändigt att för-
handlingar om ny stambana kombineras med övriga infrastruktursatsningar för att nyttan av 
denna sprids utanför storstadsregionerna. Region Kronoberg anser att det behövs riktade in-
satser för att öka kapaciteten och för att på sikt kunna öka hastigheten till 200 km/h på Kust-
till-kustbanan. Om nyttan av den nya stambanan skall komma Kronoberg eller till övriga reg-
ioner i sydöstra Sverige till del, måste således Sverigeförhandlingen peka ut och i avtalen ta 
upp att kraftfulla åtgärder behöver vidtas både på Kust-till-Kustbanan från Kalmar/Karls-
krona till Värnamo och på Södra stambanan.  

 Anslutning (växel) mellan ny stambana och befintliga banor: För att en ny stambana ska 
bidra till interregional tillgänglighet och ett sammanknutet Sydsverige - med kortare restider 
och ny förstorad arbetsmarknadsregion genom förbättrade förbindelser även med Västra Gö-
talandsregionen - anser Region Kronoberg att det måste finnas en anslutning (växel) mellan 
Kust-till-Kustbanan och Södra stambanan till den nya stambanan, det vill säga att trafikering 
kan ske utan byte för resenärer i Hässleholm, Värnamo och Tranås. 

 
Region Kronoberg är väl medvetna om att grundregeln för finansiering av upprustning av järnvägs-
sträckor utanför ny stambana sker via nationell plan, men dessa är av sådan betydelse att det inte kan 
negligeras i Sverigeförhandlingens arbete. 
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8 Strategiska bedömningar och effekter 
 

8.1 Social konsekvensanalys 
Den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 lyfter, liksom dess understrategier, upp en 
rad olika hållbarhetsaspekter och principer för att stötta och bidra till ett Grönt Kronoberg – där vi 
växer i öppna och hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga. Några exempel på sådana aspekter är: 
barn- och ungdomsperspektiv, jämställdhet, minskning av klimatpåverkande utsläpp, jämlik hälsa, 
jämlika levnadsvillkor, hållbar kollektivtrafik för alla samt intersektoriella perspektiv inom transportin-
frastrukturplaneringen. Ett sätt att arbeta mer systematiskt med hållbarhetsfrågor är utifrån en inte-
grerad social och miljökonsekvensbeskrivning (MSKB). Det handlar om att systematisera arbetet med 
sociala och miljömässiga aspekter i det regionala tillväxtarbetet och stötta genomförandet av de mål 
som finns inom hållbarhetsområdet. 
 
Ett arbete för att utveckla en social konsekvensbeskrivning har inletts i Region Kronoberg som en 
lärandeprocess med en ambition att metoden ska kunna vara användbar inte enbart för kommande 
Länstransportplaner, utan också på flera av Regionala utvecklingsenhetens verksamhetsområde. Me-
toden ska arbetas fram med hjälp av konsultstöd och beräknas vara klar våren 2018. 
 
Framtagandet av Länstransportplanen 2018 – 2029 har ett pressat tidsschema. Direktiven till länspla-
neupprättarna presenterades av Regeringen i slutet av mars 2017. Enligt direktiven ska en slutlig och 
remitterad Länstransportplan överlämnas till Regeringen i december 2017. Detta innebär att en re-
missversion av Länstransportplanen måste finnas senast under maj 2017. Att under de mycket korta 
tidsramarna också bedriva ett utvecklingsarbete har bedömts svårt. Därför har Region Kronoberg valt 
att enbart ta fram en ”traditionell” miljöbedömning av Länstransportplanen.  
 

8.2 Strategisk miljöbedömning 
När en myndighet eller en kommun upprättar en plan som krävs i lag eller i annan författning ska 
planupprättaren göra en miljöbedömning av planen, om dess genomförande kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan (MB 11 § 1 st). En länsplan för regional transportinfrastruktur ska alltid an-
tas medföra betydande miljöpåverkan (4 § förordning (1998:905) om miljökonsekvens-beskrivningar). 
Behovet av en miljöbedömning är därmed lagstadgat. 
 
Miljöbedömning är en process med samrådsförfarande som genomförs integrerat med framtagandet 
av planen. Syftet med en miljöbedömning är att påverka planeringens innehåll och resultat så att en 
hållbar utveckling främjas. Arbetet ska påverka planeringsprocessen löpande och senare slutredovisa 
effekter och konsekvenser i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att vara klar och sändas ut ca en månad efter länstransport-
planens sänds ut på remiss.  
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9 Förkortningar 
Nedan följer en kortfattad förklaring av begrepp och förkortningar som har använts i Länstransport-
planen 
 
 
EU Europeiska unionen 

FA-region Funktionella analysregioner (pendlingsområden) 

Gröna Kronoberg 2025 Kronobergs regionala utvecklingsstrategi

IKA-gruppen  Tjänstepersoner från samtliga kommuner, Länsstyrelsen i Krono-
bergs län, Trafikverket och Region Kronoberg 

KLIMP Klimatinvesteringsprogram

LTP Länstransportplan

Lv Länsvägar

MKB Miljökonsekvensbeskrivning

MSKB Miljö- och socialkonsekvensbeskrivning 

NNK Nettonuvärdeskvoten

Noder Punkt där linjer/vägar skär varandra eller förgrenar sig 

NP Nationell plan

OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling  

Proposition Proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen  

Regionsamverkan Sydsverige Samarbete mellan Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar 
län, Region Kronoberg, Region Skåne, Region Halland och Reg-
ion Jönköpings län. 

Rv Riksvägar

RVU Resvaneundersökning

SEB Samlad effektbedömning

Stråk Väg där personer eller gods vanligen färdas  

TFP Trafikförsörjningsprogrammet för Kronoberg 2016-2025 

VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut 

ÅVS Åtgärdsvalsstudier

 



Ärende 4 

Statistik 



Arbetslöshetsstatistik AF

16-64 år                        Arbetslösa  % Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet
jul-17 jul-16 jul-17 jul-16 jul-17 jul-16

Riket 4 4 3,3 3,3 7,3 7,3
Kronoberg 3,6 3,5 4,6 4,3 8,2 7,8
Tingsryd 3,4 3,6 4,3 3,7 7,7 7,3

18-24 år
                        Arbetslösa  % Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet

jul-17 jul-16 jul-17 jul-16 jul-17 jul-16
Riket 4,7 5,2 5,3 5,9 10 11,1
Kronoberg 4,8 5,3 6,8 6,8 11,6 12,5
Tingsryd 5,4 5,9 7,5 8,1 12,9 14

Antal personer berörda av varsel om uppsägning
            jul-17 jul-16

Kronobergs Län 11  52
Kalmar Län 20  0
Blekinge Län 98  46
Skåne Län 299  191



Lägenhetsstatistik Tingsrydsbostäder 2017-08-16

Område                       Lediga Bostadskö Totalt antal lägenheter
Tingsryd 3 242 511
Ryd 1 40 188
Urshult 0 28 128
Linneryd 1 7 69
Väckelsång 6 44 88
Rävemåla 2 0 62
Älmeboda 1 0 8
Konga 0 0 57
Bostadskö 14 361 1111
Övrig kö 103
Total bostadskö 464



LÄGENHETSSTATISTIK 

Område Totalt antal Villa 4 rok 3 rok 2 rok 1 rok Totalt lediga Uppsagda lägenheter Kommentar 

lägenheter 2017-08-16 i% 2017-07-13 2017-08-31 2017-09-30 2017-10-31 

TINGSRYD 100 511 4 11 121 277 98 11 st Vipan, 13 st Odeng 3 st Sandg 
lediga 1 0 0 1 1 3 1% 2 1 2 2 20 st Dacke/Hall/Storg, 195 st övrigt 
bostadskö 3 24 61 85 69 242 244 124 st byte 

RYD 200 188 0 6 57 104 21 1 st kv.Troja, 
lediga 0 0 1 0 1 1% 1 2 1 3 4st centrum BV, 31st övrigt 
bostadskö 1 11 17 11 40 38 4 st Skogsgatan, 6st byte 

URSHULT 300 128 0 4 40 58 26 22 st övrigt, 2 st Smedjev. 14 
lediga 0 0 0 0 0 0% 0 1 1 1 4st Smedjevägen 26 
bostadskö 2 3 13 10 28 24 2 st byte 

LINNERYD 400 69 0 1 12 36 20 
' 

5st övrigt 1 st Klockvägen 10 
lediga 0 0 1 0 1 1% 1 1 2 0 1 st Väktarevägen 
bostadskö 1 2 4 0 7 9 1st byte 

VÄCKELSÅNG 500 88 1 2 31 39 15 ' 2 st Centrumg.12 
lediga 0 2 2 2 6 7% 5 1 1 1 42 st övrigt 
bostadskö 0 4 12 23 5 44 41 14 st byte 

RÄVEMÅLA, 600 62 22 30 10 
lediga R 1 1 0 2 3% 1 2 2 0 
bostadskö R 0 0 0 0 0 

ÄLMEBODA 675 8 3 2 3 
ledigaÄ 1 0 0 1 13% 1 0 2 0 
bostadskö Ä 0 0 0 0 0 

KONGA 700 57 0 1 13 25 18 
lediga 0 0 0 0 0 0% 0 0 1 0 
bostadskö 0 0 0 0 0 

TOTALT 1111 5 25 299 571 211 14 1,3% 11 8 12 7 
Bostadskö 361 356 
Ovrig bostadskö 1 8 32 28 34 103 117 Söker till hela kommunen 

Total bostadskö 464 473 
Antal lgh. i % 100% 0% 2% 27% 51% 19% 



Arbetslöshetsstatistik AF

16-64 år                        Arbetslösa  % Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet
jun-17 jun-16 jun-17 jun-16 jun-17 jun-16

Riket 3,8 3,7 3,4 3,5 7,2 7,2
Kronoberg 3,6 3,4 4,6 4,5 8,2 7,9
Tingsryd 3,3 3,5 4,1 3,7 7,4 7,2

18-24 år
                        Arbetslösa  % Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet

jun-17 jun-16 jun-17 jun-16 jun-17 jun-16
Riket 4,5 5 5,4 6,1 9,9 11,1
Kronoberg 4,8 5,4 6,6 7,1 11,4 12,5
Tingsryd 4,6 5,9 7,3 8,6 11,9 14,5

Antal personer berörda av varsel om uppsägning
            jun-17 jun-16

Kronobergs Län 144  0
Kalmar Län 42  66
Blekinge Län 10  0
Skåne Län 506  314



Lägenhetsstatistik Tingsrydsbostäder 2017-07-13

Område                       Lediga Bostadskö Totalt antal lägenheter
Tingsryd 2 244 511
Ryd 1 38 188
Urshult 0 24 128
Linneryd 1 9 69
Väckelsång 5 41 88
Rävemåla 1 0 62
Älmeboda 1 0 8
Konga 0 0 57
Bostadskö 11 356 1111
Övrig kö 110
Total bostadskö 472
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1 Uppdrag 
Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. KS har ansvar 
för: 

 den sammantagna verksamhetens utveckling och ekonomi 
 ledning och samordning av kommunkoncernen 
 uppsikt över nämnder och kommunala företag (uppsiktsplikten) 
 samordning av arbete för att förverkliga kommunens vision 

Kommunstyrelsen har även verksamhets- och budgetansvar för 
kommunledningsförvaltningens verksamheter. 

Kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningsförvaltningen (KLF), består av följande 
avdelningar: 

 Kansliavdelning 
 Utvecklingsavdelning 
 Ekonomiavdelning 
 Personalavdelning 
 Avdelning för Arbete och Lärande 

Från och med 1 april 2017 ingår även Tekniska avdelningen i kommunledningsförvaltningen. 
Det politiska ansvaret för dessa verksamheter ligger dock kvar hos 
samhällsbyggnadsnämnden fram till årsskiftet, varför de ingår i samhällsbyggnadsnämndens 
budgetförslag för 2018. Verksamheten kommer att överföras till kommunstyrelsen 1 januari 
2018. 

 

2 Omvärld 
Förändringar och händelser i vår omvärld påverkar vår kommun. I det informationssamhälle 
vi nu lever i har det som händer långt borta kommit närmre i en psykologisk mening. Världen 
är global och våra system inom såväl politik, handel och kultur är sammanknutna. Världen 
kan tyckas instabil och osäker men samtidigt minskar antalet krig och konflikter enl. freds- 
och konfliktforskare. Vi upplever det kanske inte så när vi matas med terror och krig via 
media men vi behöver samtidigt besinna oss och vara källkritiska innan vi helt tar till oss de 
mediala bilder vi får. 

2018 års valrörelse kommer att påverka oss. Den är en del av den demokratiska processen 
som har inverkan på kommunens planering. 

Den nya kommunallagen som träder i kraft 1 januari 2018 är en annan känd faktor som 
påverkar oss. 

Den regionala utvecklingen mot gränsöverskridande samverkan inom många olika områden 
kan både ge förutsättningar och utmaningar för kommunens verksamheter. 

Flyktingströmmarna i världen medför utmaningar både globalt, regionalt och lokalt. Vi har 
upplevt ett stort inflöde och kan komma att hamna där igen. Den extremism och terror som 
tyvärr gästar hela jordklotet är en annan omvärldsfaktor vi måste vara medvetna om och 
förhålla oss till. 

Miljön och då kanske främst situationen med tillgång till rent grundvatten är en faktor som 
behöver belysas och hanteras. Flera kommuner i Sverige har stora problem med sin 
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vattenförsörjning och de klimatförändringar vi nu ser kan komma att påverka oss mycket och 
snabbt. 

Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning som lever längre är en faktor att 
bevaka och ta hänsyn till. Många kommer förmodligen att välja att arbeta längre upp i 
åldrarna men man vet att på sikt kommer färre att få försörja fler. 

Bristen på rätt kompetens när man inom näringsliv och offentlig förvaltning skall besätta 
tjänster är ytterligare en faktor som behöver belysas och hanteras. Det råder brister inom 
många yrken och det är en framtidsprognos som verkar bestå när man ser till vad unga väljer 
att utbilda sig till. Det gäller exempelvis lärare, vårdyrken, socionomer men också en mängd 
yrken som krävs inom industri och transport. 

  

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Prioriterade områden 

 Förbättrade skolresultat 
 Fler bostäder 
 Mer bredband 

3.2 Medborgare 
Basen för kommunens arbete att tillgodose medborgarnas behov på ett bra sätt, är demokrati, 
dialog och delaktighet. Ett gott värdskap har hög politisk prioritet och är tillsammans med god 
tillgänglighet och rätt service en förutsättning för en attraktiv och trivsam kommun att bo och 
leva i. Värdskap och medborgardialog är två viktiga verktyg som ska vidareutvecklas under 
2018. Digitalisering är ett smart sätt att ökad medborgarnas tillgänglighet till den kommunala 
servicen. Utvecklingen av e-tjänster är en investering i demokrati, dialog och delaktighet och 
ett prioriterat område. 

Den fysiska miljön berör både barn och vuxna och är en viktig parameter för att det 
kommunövergripande målet om förbättrade skolresultat ska kunna uppfyllas. 
Vuxenutbildningens koppling till arbetsmarknaden utgör en annan del som också har 
betydelse för kommande generationers skolresultat. Genom att stödja verksamheterna i 
rekryteringsarbetet samt att arbeta med utveckling av arbetsgivarvarumärket och 
rekryteringsprocesser m.m. kan tillgången till kompetent och behörig personal inom både 
skola och socialtjänst förhoppningsvis säkerställas på sikt. Kommunledningsförvaltningen 
bidrar också genom bl a ett fortsatt utvecklande arbete inom folkhälsa och demokrati. 

3.3 Samhälle 
Ett av kommunens övergripande mål som lyfts i fullmäktiges bostadsförsörjningsstrategi är 
att skapa fler bostäder. Kommunstyrelsen måste arbeta med detaljplaneringen för att 
möjliggöra detta oavsett om det är kommunala eller privata som bygger bostäderna.  Ett 
bostadsförsörjningsprogram med strategin som bas skulle redan ha tagits fram men är ännu 
inte utarbetat och beslutat. Det blir därför en viktig uppgift under 2018. 

Kommunen fortsätter att arbeta med bredbandsutbyggnaden utifrån fullmäktiges 
bredbandsstrategi. Detta sker genom aktiv ägarstyrning gentemot Teab och Wexnet men 
också genom att samordna olika verksamheter och åtgärder inom kommunorganisationen. 
Regeringen har uppdaterat sitt mål om bredbandsutbyggnad varför även bredbandsstrategin 



Kommunstyrelse, Budget 2018 5(11) 

behöver ses över under budgetåret och komma i fas med det statliga målet. På kort sikt höjs 
den nationella målsättningen till att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020. På längre sikt bör två mål formuleras; tillgång 
till snabbt bredband i hela kommunen och stabila, mobila tjänster av god kvalitet. I de statliga 
målen är siktet inställt på 2023. 

Inom området fritid, kultur och föreningsliv finns förslag till strategi samt nya riktlinjer för 
bidrag och sponsring som har lagts fram för kommunstyrelsen. Ett av syftena med nytt 
regelverk är att genom olika kriterier för föreningsbidrag ge incitament för utveckling av 
kommunens föreningsliv. 

Arbete pågår med framtagande av en ny näringslivsstrategi. Under mätningar av 
näringslivsklimatet som genomförts de senaste åren har Tingsryds kommun fått sämre 
omdömen varför frågan är prioriterad 2018. Tingsryds kommun måste samverka med det 
lokala näringslivet i denna fråga. 

3.4 Ekonomi 
Under 2018 ligger fortsatt fokus på att leda och samordna arbetet inom uppdraget Hållbar 
ekonomi, dels genom verkställande av de politiska beslut som fattats och dels genom att 
säkerställa att fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning kan uppnås med långsiktig 
varaktighet. Arbetet syftar till att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet i 
kommunen och dess företag och därmed ge möjlighet och ekonomiskt utrymme för 
utveckling på lång sikt. Flerårsplanen visar att det kommer att bli en stor utmaning att leva 
upp till fullmäktiges ekonomiska mål under de närmaste åren. 

Den tilldelade budgetramen för Kommunstyrelsen innebär en budget med inga eller mycket 
små ekonomiska marginaler för t ex volymökningar, oplanerade kostnader och oförutsedda 
händelser. Detta är särskilt tydligt för individ- och familjeomsorgen och 
överförmyndarverksamheten. Dessa verksamheter uppvisar underskottsprognos 2017 och 
beslut om åtgärder har fattats för att undvika underskott vid årets slut. 2018 års budgetram 
förutsätter ett fortsatt målmedvetet arbete med dessa åtgärder för att i november kunna besluta 
om en internbudget för 2018 i balans. 

3.5 Medarbetare 
Huvudinriktningen inom perspektivet medarbetare är att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
Ett gott ledarskap och medarbetarskap tillsammans med en gemensam värdegrund är en 
nyckelfaktor i det arbetet. Det är även viktigt att skapa förutsättningar för att rekrytera och 
behålla kompetenta medarbetare. För att kunna behålla en god kvalitet och arbetsmiljö i 
verksamheterna behöver vi under 2018 fortsatt fokusera på att arbeta med 
kompetensförsörjning inom våra bristyrken. Vi behöver även satsa på att utveckla våra ledare 
samt arbeta fram en gemensam värdegrund. En medarbetarenkät ska genomföras under 2018. 

Även arbetet med att minska sjukfrånvaron är en prioriterad fråga inom 
medarbetarperspektivet. Tingsryds kommun har tillsammans med Älmhults och Osbys 
kommun startat ett projekt, Bryta Trenden, för att ta fram metoder som påverkar sjuktal och 
den upplevda hälsan. Projekt kommer att pågå fram till år 2020. 

3.6 Process 
Utifrån fullmäktiges beslut om en ny politisk organisation från och med 2018 har omfattande 
förändringar i tjänstemannaorganisationen genomförts. Arbete med att implementera den nya 
organisationen och säkerställa rutiner och verksamheter pågår och har hög prioritet. 2018 är 
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ett valår och det finns stora fördelar med att en väl fungerande organisation är på plats och 
inarbetad inför den nya mandatperioden. 

Den nya organisationen skapar möjligheter för tvärsektoriell samverkan mellan kommunens 
olika verksamheter, vilket är till nytta för medborgarna. En effekt av den nya organisationen 
är också att behovet av att strukturera om olika arbetsprocesser har förtydligats. Enkla och 
tydliga processer skapar utrymme för högre effektivitet, vilket i sin tur bidrar till att resurser 
kan frigöras för att arbeta med kvalitetssäkring och utvecklingsarbete. Detta är tidskrävande 
men nödvändigt för en kommun som önskar vara modern, tillgänglig och erbjuda ett gott 
värdskap. 

Upphandling av nytt dokument- och ärendehanteringssystem är påbörjad och planeras införas 
under 2018. Även verksamhetssystemen inom andra områden är i behov av förnyelse för att 
arbetsprocesserna ska kunna utvecklas och möta behoven hos moderna medborgare. De är 
också en grundförutsättning för att kunna öka tillgången av e-tjänster inom alla områden. 

3.7 Balans mellan perspektiven 
Införandet av en ny politisk organisation och ny tjänstemannaorganisation kommer, som 
nämnts ovan, ha hög prioritet under innevarande och kommande budgetår. Likaså är det av 
stor vikt att övriga politiska beslut som fattats inom ramen för uppdraget Hållbar ekonomi kan 
verkställas inom rimlig tid. Kommunstyrelsen och KLF har ett ansvar att leda och samordna 
båda dessa delar och det finns en utmaning i att genomföra verkställande av ett stort antal 
beslut parallellt och inom önskvärda tidsplaner. För lyckade resultat krävs målvetenhet, 
tydliga prioriteringar och effektivt nyttjande av befintliga resurser. 

Utifrån uppsatta mål, pågående uppdrag samt ovan nämnda arbete med omorganisation och 
verkställande av beslut i Hållbar ekonomi kan ses följande risker för obalans mellan de olika 
perspektiven i vår styrmodell: 

Ekonomi - budgeten innehåller inga eller mycket små marginaler för eventuella 
volymökningar, oplanerade kostnader eller oförutsedda händelser. Det finns också en risk att 
personalresurserna i vissa fall kan vara otillräckliga i förhållande till rådande ambitionsnivåer. 

Medarbetare - kompetensförsörjningen har en avgörande betydelse för hur väl mål och 
uppdrag kan uppfyllas och genomföras. Både kortare och längre vakanser påverkar 
organisationens förmåga att uppnå de uppsatta målen. Vidare kan bristande personalresurser 
och otydligheter i organisation och processer i den nya organisationen påverka medarbetarna 
negativt. 

Process - den pågående omorganisationen för både politik och tjänstemän ställer stora krav på 
att rutiner och beslutsprocesser anpassas till de nya förutsättningarna. Om effektiva och 
kvalitetssäkra processer inte tydliggörs i den nya organisationen finns en uppbar risk att 
måluppfyllelsen i de andra perspektiven blir lidande. 

Det är av stor vikt att arbetet med att minimera ovanstående risker ges hög prioritet. 

Inom ramen för de investeringsanslag som finns i investeringsplanen ska tre större 
systembyten genomföras inom de närmaste två åren: dokument- och ärendehanteringssystem, 
verksamhetssystem för socialförvaltningens verksamhet samt verksamhetssystem för 
bildningsförvaltningens verksamheter. Därutöver ska de anslagna medlen även inrymma 
utveckling av e-tjänster i enlighet med fullmäktiges digitala agenda. Här finns en uppenbar 
risk att ambitionerna överstiger de avsatta resurserna och att antingen sänkta ambitioner eller 
ökade resurser blir nödvändiga framöver. 
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4 Framtid 

Förändringar 2018 

Kommunstyrelsens budgetram är i stora drag oförändrad jämfört med 2017. I huvudsak syns 
följande förändringar: 

 Tillfälliga budgetmedel om 0,4 mkr har tillförts budgetramen för genomförandet av 
2018 års allmänna val 

 Budgetramen har minskats med -0,8 mkr avseende genomförande av fullmäktiges 
beslut i Hållbar ekonomi gällande bidrag och sponsring. 

Därutöver har kompensation erhållits för pris- och löneökningar samt kostnadsökningar för 
internhyror av lokaler och anläggningar. 

1 januari 2018 genomförs sista delen i de organisationsförändringar som kommunfullmäktige 
beslutade om juni 2016, vilket innebär att ett utskott för plan- och näringslivsfrågor inrättas 
under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen tar då också över ansvaret för tekniska 
avdelningens verksamheter från samhällsbyggnadsnämnden (som avvecklas). 

Även i tjänstemannaorganisationen genomförs de sista förändringarna 1 januari 2018, då 
planverksamheten och GIS-verksamheten överflyttas till kommunledningsförvaltningens 
utvecklingsavdelning. 

Överföring av budgetmedel avseende de ovan nämnda organisationsförändringarna görs vid 
årsskiftet utifrån fastställda internbudgetar. 

Framtid efter 2018 

Framtiden är svår att förutse. Utmaningar vi brottas med globalt är demografi, urbanisering, 
miljöhot, konflikter, globalisering, social oro, korruption, ekonomi som inte är i balans, 
ojämlikhet, flyktingströmar, extremism och terror. Upplevelsen hos många är att information 
väller över oss och att vi inte hinner överblicka, hänga med och agera innan förutsättningarna 
ändras. 

Ett annat perspektiv på framtiden är möjligheternas. Bättre hälsa hos befolkningen, minskad 
hunger och fattigdom, utbildning, demokrati, fred, innovationer och välfärd är exempel på 
möjligheter vi står inför. 

En grundförutsättning för att kommunen ska ha ett handlingsutrymme och kunna fortsätta att 
finansiera den välfärd och de tjänster medborgare och medarbetare förväntar sig är en 
ekonomi i balans. För att kunna bekosta exempelvis ett ökat vård- och omsorgsbehov hos en 
åldrande befolkning måste vi ha tillräckligt många som kan arbeta och försörja dem som inte 
är arbetskraften. Ny teknik och digitalisering kan vara en lösning på en del av de utmaningar 
vi står inför. Att inteckna varje post i en framtida budget innebär att man låser sig och därmed 
inte skapar det handlingsutrymme som behövs för att kunna möta framtiden och ta tillvara 
möjligheter eller avvärja hot. 

Kommunledningsförvaltningens främsta uppdrag är att tillsammans med den politiska 
ledningen leda och samordna kommunen i strategiska och kommungemensamma frågor. De 
nu gällande övergripande målen som handlar om förbättrade skolresultat, ökat 
bostadsbyggande och bredbandsutbyggnad är exempel på mål som pekar mot att möjliggöra 
framtiden vad den än må innehålla. För den framtid som väntar efter 2018 krävs förmodligen 
mål som är både öppna och breda men samtidigt styr mot att bibehålla en god utveckling. 
Agenda 2030 med sina globala mål bör vara en väg att gå så att man drar nytta av arbete som 
görs såväl lokalt, regionalt, nationellt och globalt. 
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Kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen har en viktig roll i att leda och 
samordna kommunorganisationen, inkl de kommunala företagen, i arbetet med att långsiktigt 
uppfylla de övergripande målen och strategierna. Kommunfullmäktige har ansvaret för att på 
ett visionärt men ändå hållbart sätt besluta om en budget som både är balanserad och 
samtidigt ger handlingsutrymme för det oväntade. Till syvende och sist är det människorna 
som lever och verkar i kommunen som skall göra framtiden möjlig. Genom att skapa 
förutsättningar för dem att verka, bevara, utveckla och leva gör man Tingsryds kommun till 
en plats där livet är härligt även efter 2018. 

Prioriteringar som kopplas till kompetensförsörjning och hållbara transporter av både 
människor och varor behövs. Även om kommunens nuvarande mål om 100 bostäder till 2020 
uppnås så kommer det att krävas möjlighet till både in- och utpendling då arbetsmarknaden är 
regional. Integrationen och tillvaratagandet av nyanländas kompetens i kombination med ett 
aktivt arbete redan i grundskolan för att få medarbetare med rätt kompetens i framtiden krävs. 
Ökad internationalisering där trainee, utbyten och rekrytering sker på båda hållen skapar en 
plats för världen i Tingsryd och en plats för Tingsryd i världen. Satsningar på ny, hållbar 
teknik och innovation, en öppen och tillåtande omvärldsbevakning och kommunikation och 
en satsning på det hållbara ledarskapet är andra viktiga prioriteringar man kan göra. 

5 Styrkort 

5.1 Vision 

Mål 2018 

Perspektiv Nämndmål Mått Resultat-
mål 

Medborgare Dialog, demokrati och delaktighet Nöjd-Inflytande-Index 
helhetsbedömning, 
Medborgarundersökning 

Genomsnitt 
andra 
kommuner 

Hög tillgänglighet, god information, gott 
bemötande 

Nöjd-Medborgar-Index (bemötande 
och tillgänglighet), 
Medborgarundersökning 

Genomsnitt 
andra 
kommuner 

Aktiv ledning och samordning av den 
kommunala organisationen 

Nöjd-Medborgar-Index, NMI Genomsnitt 
andra 
kommuner 

God kvalitet i verksamheten för våra 
målgrupper 

Nöjd-Brukar-Index 
(brukarundersökningar) 

Förbättra jfr 
året före 

Fler i arbete eller sysselsättning Arbetslöshet 18-64 år i kommunen 
(Kolada) 

Minskning jfr 
året före 

Skapa goda uppväxt- och levnadsvillkor Antal vårddygn i institutionsvård 0-20 
år (Kolada) 

Minskning jfr 
året före 

Antal vårddygn i institutionsvård från 
21 år (egen mätning) 

Minskning jfr 
året före 

Samhälle God service och bra förutsättningar för 
näringslivet 

Vad ger företagarna för 
sammanfattande omdöme om 
företagsklimatet i kommunen (Insikt) 

Genomsnitt 
andra 
kommuner 

Svenskt Näringslivs ranking av 
kommunerna 

Förbättra jfr 
året före 

Tingsryds kommun ska vara en bra 
plats att leva och bo i 

Nöjd-Region-Index, NRI , 
Medborgarundersökning 2017 

Genomsnitt 
andra 
kommuner 
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Perspektiv Nämndmål Mått Resultat-
mål 

Ekonomi God ekonomisk hushållning Resultat i % av skatteintäkter och 
generella statsbidrag 

2% 

Självfinansiering av investeringar 100% 

Minskning av låneskulden Minskning 

God kostnadskontroll och hög 
prognossäkerhet inom KLF 

Avvikelse mot budget, tkr 0 tkr 

Medarbetare God arbetsmiljö och frisk personal Sjukfrånvaro för hela 
kommunorganisationen 

6% 

Sjukfrånvaro för KLF 3% 

Attraktiv arbetsplats med bra 
anställningsförhållanden, kompetenta 
medarbetare och gott ledar- och 
medarbetarskap 

Hållbart medarbetarengagemang, 
HME (totalindex för hela 
kommunorganisationen) 

Genomsnitt 
andra 
kommuner 

Nöjd-Medarbetarindex (totalindex för 
hela kommunorganisationen) 

Minst 4 av 5 

Hållbart medarbetarengagemang, 
HME, för KLF 

Genomsnitt 
andra 
kommuner 

Nöjd-Medarbetarindex KLF Minst 4 av 5 

Process Utveckling genom processorienterad 
verksamhet 

Processutveckling, antal processer 5 processer 

Tjänstegarantierna ska uppfyllas Nämndernas måluppfyllelse gällande 
tjänstegarantier 

Egen 
bedömning 

God kvalitet i arbetet med intern kontroll Kommunstyrelsens samlade 
bedömning av IK 

Egen 
bedömning 

Ökad digitalisering Antal e-tjänster Ökning 

 

 

6 Planeringsmått 

Avdelning Planeringsmått Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Kommunledningsförvaltning Nettokostnader, mkr 33,3 43,3 40,6 87 87,9 

Kommunledningsförvaltningen Nettoinvesteringar, mkr 2,7 4,4 3,7 3,1 3,5 

Kommunledningsförvaltningen Antal utförda 
årsarbeten 

39,6 46,9    

Kommunledningsförvaltningen Sjukfrånvaro, % av 
tillgänglig arbetstid 

2,2% 2,3% 2,5% 3% 3% 

Kommunledningsförvaltningen Personalkostnad 27,5 30,4 34,7   

IFO Antal hushåll med 
försörjningsstöd 

428 482 518 480 500 

IFO Antal personer med 
försörjningsstöd 

833 1 008 1 070 950 1 000 

IFO varav barn (0-17 år)   409 420 420 

IFO Antal vårddygn på 
institution SoL 
(missbruk) 

760 804 807 200 200 
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Avdelning Planeringsmått Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

IFO Antal vårddygn på 
institution LVM 
(missbruk) 

316 1 218 155 200 200 

IFO Antal vårddygn på 
institution SoL (skyddat 
boende) 

  1 701 800 400 

IFO Antal vårddygn på 
institution SoL och LVU 
(barn och ungdomar) 

10 267 10 088 15 019 10 500 10 000 

IFO varav 
ensamkommande 
flyktingbarn 

9 082 8 571 13 116 9 500 9 125 

IFO Antal vårddygn i 
familjehem 

5 505 11 498 23 741 10 000 15 000 

IFO varav 
ensamkommande 
flyktingbarn 

1 020 6 971 19 197 8 000 11 000 

Vuxenutb Komvux, TLC 
heltidsstuderande 

159 202 244 250 250 

Ökningen av nettokostnaderna mellan åren 2014 och 2015 förklaras av övertagandet av kultur- och fritidsverksamhet. 
Ökningen av nettokostnaderna mellan 2016 och 2017 förklaras av att verksamheterna individ- och familjeomsorg samt 
vuxenutbildningen flyttats över till kommunstyrelsen från barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden. 

7 Bilagor 

Redovisning av moduler/sparåtgärder 2018 

Modul 
inom 
verksamh
et, mkr 

Beskrivning av av 
åtgärd/verksamhet 

Så påverkas verksamhetens 
mål, kvalitet och omfattning 

Så påverkas arbetsmiljön 
för personalen 

Kollektivtraf
ik 0,45 mkr 

Projektmedel från 
Länsstyrelsen för finansiering 
av utökad kollektivtrafik 
Tingsryd, Ryd, Konga upphör 
2017. Utan finansiering 
upphör de utökade turerna. 
Ansvar och finansiering av 
kollektivtrafiken 
skatteväxlades till Region 
Kronoberg år 2015. 

Försämrad service för 
medborgarna. 

Ingen påverkan. 
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Förslag till investeringsbudget 2018 och plan 2019-2021 

Investering Budget 
2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Totalt (2018-

2021) 

1 ) E-tjänster och IT-stöd 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 

2 ) Inventarier och övrigt 500 500 500 500 2 000 

      

1) Anslaget avser alla förvaltningar i kommunorganisationen. 
2) Anslaget avser kommunledningsförvaltningen, inklusive inventarier inom kultur- och fritidsverksamheten. 
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   TJÄNSTESKRIVELSE  1(1) 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 2017-08-30 
 
Daniel Gustafsson 
0477 441 26  
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

 
 Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
  
 
 
 
Budget, skattesats och låneram 2018 samt ekonomisk plan 2019-
2020 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kommunfullmäktige fastställer budget för år 2018 och ekonomisk plan för åren 2019-2020 
enligt protokollsbilaga. 
 
2. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen av allmän kommunalskatt till xx,xx (21,07) 
kronor per skattekrona för år 2018. 
 
3. Kommunstyrelsen får under 2018 inte öka kommunens långfristiga låneskuld. Den totala 
långfristiga låneskulden får under år 2018 uppgå till högst 160 mkr. 
 
4. Kommunstyrelsen har under 2018 rätta att omsätta lån, d v s låna upp belopp, motsvarande 
belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2018. 
 
Beskrivning av ärendet 
Föreligger förslag till budget 2018 och ekonomisk plan 2019-2020. Förslaget är upprättat utifrån 
kommunstyrelsens beslut om ekonomiska arbetsramar 2017-05-15 §66. Budget och flerårsplan 
utgår ifrån en oförändrad skattesats under hela perioden.  
 
Förslaget innebär ett budgeterat resultat om +13,4 mkr för år 2018, vilket motsvarar 1,8% av 
skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Det innebär att det långsiktiga finansiella 
resultatmålet om 2% i fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning inte uppfylls för 
budgetåret 2018.  
 
Fullmäktiges finansiella mål om egenfinansiering av investeringar samt minskning av låneskul-
den uppfylls i förslaget för 2018. 
 
Flerårsplanen visar att det kommer att bli en stor utmaning att under de närmaste åren leva upp 
till de ekonomiska målen i fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts och sammanställts hos Kommunledningsförvaltningen. Respektive 
nämnd har fastställt budgetförslag för den egna verksamheten utifrån de ekonomiska arbetsra-
mar som kommunstyrelsen har fastställt. 
 
 
Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

~Tingsryds 
\:!;)kommun 
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Budget 2018 - sammanfattning resultaträkning

KS beslut om ramar 2017-05-15 tkr

Budgeterat resultat 2017 14 749
Skatteprognos (inkl extra statsbidrag) 17 129
Pris- och löneökningar -19 810
Övriga justeringar centrala budgetmedel 700
Delsumma resultat 12 768

Hållbar ekonomi del 2 - enl plan 2018 250
Hållbar ekonomi del 3 - enl plan 2018 2 625
Hållbar ekonomi - tillkommande 2018 2 175
Upphävt beslut KF - privata utfartsvägar (SBN) -1 300
Summa utgångsläge resultat ramar 16 518

Utfördelning i ramar:

Permanenta anslag
IT-kostnader, licensiering (alla förvaltningar) -800
Fastighetsförvaltning, höjda internhyror (alla förvaltningar) -2 000

Tillfälliga anslag
Socialnämnd (3700 tkr B2017-B2018) ingår
Barn- och utbildningsnämnd (3700 tkr B2017-B2018) ingår
Kommunstyrelsen (300 tkr B2017-B2018) ingår
Kommunstyrelsen Val 2018 -400
Finansiering: minskat anslag finansnetto 2018 400

Summa resultat B2018 enligt ramar (KS 170515) 13 718 1,8%

Förändringar centrala budgetposter efter rambeslut
Skatteprognos - extra statsbidrag -1 207
Skatteprognos - övrigt 874
Summa förändringar centrala budgetposter -333

KSAU KS KF

Summa resultat B2018 utgångsläge 13 385 1,8% 13 385 13 385 13 385

Förändringar budgetförslag/beslut

Summa resultat B2018 13 385 13 385 13 385 13 385

% av skatteintäkter och utjämning 1,8% 1,8% 1,8% 1,8%

1



FLERÅRSPLAN 2018-2020

Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Plan Plan Plan
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens intäkter* 188,6 201,4 271,2 271,2 250,0 251,0 252,0 253,0
Verksamhetens kostnader* -806,3 -831,3 -908,9 -938,7 -941,5 -963,8 -986,4 -1008,1
Avskrivningar -28,3 -33,2 -36,6 -38,2 -38,1 -38,1 -38,1 -38,1
Verksamhetens nettokostnader -646,0 -663,1 -674,3 -705,7 -729,6 -750,9 -772,5 -793,2
Skatteintäkter 442,9 451,3 470,9 480,6 495,1 508,9 522,4 537,4
Generellt statsbidrag 205,6 203,3 238,8 241,7 247,5 246,5 245,8 245,0

Finansiella intäkter 2,9 2,2 4,4 3,8 4,2 4,2 4,2 4,2
Finansiella kostnader -1,5 -2,1 -3,4 -3,0 -3,8 4,2 4,2 4,2
Resultat före extraordinära poster 3,9 -8,4 36,4 17,4 13,4 12,9 4,1 -2,4
Jämförelsestörande poster - 2,5 - - - 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 3,9 -5,9 36,4 17,4 13,4 12,9 4,1 -2,4

Resultat % av skatteintäkter och GS 0,6% -0,9% 5,1% 2,4% 1,8% 1,7% 0,5% -0,3%

* Bruttobelopp för intäkter och kostnader 2017-2021 är endast preliminärt
beräknade då budgetering och prognos görs på nettokostnader.

Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Plan Plan Plan
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Löpande verksamhet
Årets resultat 3,9 -5,9 36,4 17,4 13,4 12,9 4,1 -2,4
Poster som ej ingår i kassaflödet -0,4 1,4 -1,0 0,0
Avskrivningar 28,3 33,2 36,6 38,2 38,1 38,1 38,1 38,1
Resultat försäljning anläggningstillgångar 0 -4,5 -0,2 0,0
Minskn/ökn av kortfristiga fordringar -12,0 10,8 -30,2 0,0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder -2,6 27,6 20,0 0,0
Kassaflöde löpande verksamhet 17,2 62,6 61,6 55,6 51,5 51,0 42,2 35,7 180,4

Investeringar
Årets nettoinvesteringar -144,7 -75,2 -23,5 -40,0 -46,8 -51,3 -38,2 -38,8 -175,1
Förvärv av aktier och andelar 0,0 -6,2 -20,0 0,0
Erhållna investeringsbidrag 23,2 6,4 0,0 0,0
Försäljning av anläggningstillgångar 1,1 12,2 0,2 0,0 15,0 5,0 20,0
Kassaflöde investeringar -120,4 -62,8 -43,3 -40,0 -31,8 -46,3 -38,2 -38,8

Finansiering
Minskn/ökn långfristiga fordringar 0,4 7,4 0,2 4,0
Ökn/minskning lån 65,0 30,0 -15,0 -25,0 -20,0 -5,0 -5,0 5,0 -25,0
Kassaflöde finansiering 65,4 37,4 -14,8 -21,0 -20,0 -5,0 -5,0 5,0

Årets kassaflöde -37,8 37,2 3,5 -5,4 -0,3 -0,3 -1,0 1,9
Lilkvida medel vid årets början 76,5 38,7 75,9 75,9 70,5 70,2 69,9 68,9
Likvida medel vid årets slut 38,7 75,9 79,4 70,5 70,2 69,9 68,9 70,8

Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Plan Plan Plan
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 621,2 662,6 669,3 671,1 664,8 673,0 673,1 673,8
Omsättningstillgångar 120,2 146,7 180,3 174,9 174,6 174,3 173,3 175,2
Summa tillgångar 741,4 809,3 849,6 846,0 839,4 847,3 846,4 849,0

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 360,0 362,4 398,9 416,3 429,7 442,6 446,7 444,3
Avsatt för Elsemålatippen 13,0 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6
Avsatt för pensioner 5,1 7,8 7,7 7,4 7,1 6,8 6,5 6,2
Låneskuld 170,0 200,0 185,0 160,0 140,0 135,0 130,0 135,0
Övr långfristiga skulder (inv.bidrag) 24,6 30,1 29,1 28,6 28,1 27,6 27,1 26,6
Kortfristiga skulder 168,7 196,4 216,3 221,1 221,9 222,7 223,5 224,3
Summa eget kapital och skulder 741,4 809,3 849,6 846,0 839,4 847,3 846,4 849,0

Soliditet 48,6% 44,8% 47,0% 49,2% 51,2% 52,2% 52,8% 52,3%

RESULTATBUDGET (mkr)

KASSAFLÖDESBUDGET (mkr)

BALANSBUDGET (mkr)
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Investeringsbudget 2018 och plan 2019-2021

Budget Plan Plan Plan Summa Kommentar

tkr 2018 2019 2020 2021 2018-2021

Kommunstyrelse (KLF)
E-tjänster och IT-stöd (alla förvaltningar) 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 Hållbar ekonomi: 3 000 tkr per år

Inventarier och övrigt 500 500 500 500 2 000
Summa kommunstyrelse 3 500 3 500 3 500 3 500 14 000

Samhällsbyggnadsnämnd
Infrastruktur 2 100 600 100 100 2 900
Infrastruktur - underhåll gata 3 900 3 900 3 900 3 900 15 600 Hållbar ekonomi: 3 900 tkr per år

Fordon och maskiner 500 4 600 450 500 6 050
Energisparåtgärder 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Hållbar ekonomi: 5 000 tkr per år

Fastighetsinvesteringar - ny-, till- och ombyggnad 0 0 0 0 0
Fastighetsinvesteringar - reinvesteringar (underhåll) 6 200 6 200 6 200 6 200 24 800 Hållbar ekonomi: 6 200 tkr per år

Inventarier och övrigt 200 200 200 200 800
Renhållningsverksamhet 300 12 000 250 0 12 550
VA-verksamhet 12 000 12 000 12 000 12 000 48 000 Hållbar ekonomi: 12 000 tkr per år

Centrala IT-investeringar 3 250 1 950 2 300 3 110 10 610
Summa samhällsbyggnadsnämnd 33 450 46 450 30 400 31 010 141 310

Bildningsnämnd
Inventarier och övrigt 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000
Biblioteksförnyelse 2 000 2 000
Summa bildningsnämnd 3 000 1 000 1 000 1 000 6 000

Vård- och omsorgsnämnd
Inventarier och övrigt 820 320 320 320 1 780
Summa vård och omsorgsnämnd 820 320 320 320 1 780

Kommunfullmäktige
Förfogande för investeringar 6 000 0 3 000 3 000 12 000
Summa kommunfullmäktige 6 000 0 3 000 3 000 12 000

Totalt 46 770 51 270 38 220 38 830 175 090
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DRIFTBUDGET B2018 (tkr) Omfördelningar inom budget: CCG:s förslag

Budg 2017 Löneök Löneök 2018 Justering Summa Centrala Ny Pris HE 2 HE3 HE CCG Fördeln Arbetsram Ändr Ändr
Fullmäktige 2016 Köp o sälj internränta 2018 poster org 1,9% plan18 plan18 tillk förslag centr 2018 ksau KS

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen centrala medel -1 111 -1 111 -1 111

Kommunledningsförvaltning -41 053 -562 -24 -41 639 -45 847 -692 800 -400 -163 -87 941

Räddningstjänsten -14 526 -14 526 -300 407 -14 419

Summa kommunstyrelsen -56 690 -562 -24 0 -57 276 -300 -45 847 -692 0 1 207 0 -400 -163 -103 471 0 0

Nämnder

Samhällsbyggnadsnämnd -36 171 -517 -100 -36 788 -475 1 300 -88 -36 051 -1 300
Bildningsnämnd -273 121 -5 059 -620 -278 800 7 291 -1 918 250 450 600 -37 -272 164
Vård- o omsorgsnämnd -311 690 -6 784 -272 -318 746 38 556 -720 -937 -281 847
Summa nämnder -620 982 -12 360 -992 0 -634 334 0 45 847 -3 113 250 1 750 600 0 -1 062 -590 062 0 -1 300

Fullmäktige inkl revision -1 858 -1 858 -11 -1 869
Revision 0 0 0
Jävsnämnd -76 -76 0 -76

Taxefinansierad verksamhet
VA-verksamhet 0 0 0
Renhållningsverksamhet 0 0 0

Summa verksamhet -679 606 -12 922 -1 016 0 -693 544 -300 0 -3 816 250 2 957 600 -400 -1 225 -695 478 0 -1 300

Övriga centrala poster
Åter EK RFSS (skatteväxling) 300 300 -300 0
Utvecklingspott KSAU -2 000 -2 000 -2 000
Social investeringsfond KS -2 000 -2 000 -2 000
EU-verksamhet central pott KS -332 -332 -332 -664
Löneökningar 2017 (12) 2018 (9) -21 820 12 922 1 016 -7 882 -16 200 206 -23 876
Pensionsutbetalningar -15 000 -15 000 -500 -15 500
Kapitalkostnader 47 367 47 367 47 367
Internränta från VA 2 000 2 000 2 000
Avskrivningar -38 133 -38 133 -38 133
Poster som ska fördelas ut till förv:
Kost (minskning kök) HE-beslut KF 0 0 1 575 -1 575 0
Komp prisökn 1,9% KPIF-KS förvaltn 0 0 -3 610 3 610 0
IT-kostnader, licensiering 0 -800 800 0
Fastighetsförvaltning, höjda internhyror 0 -2 000 2 000 0

NETTOKOSTNAD -709 224 0 0 0 -709 224 -20 910 0 0 250 2 625 2 175 -3 200 0 -728 284 0 -1 300

Skatteintäkter
Skatteintäkter, gs och utjämning 725 773 725 773 17 129 742 902

Finansnetto

Finansiella intäkter 4 200 4 200 4 200
Finansiella kostnader -6 000 -6 000 1 800 400 -3 800
Summa finansnetto -1 800 0 0 0 -1 800 1 800 0 0 0 0 0 400 0 400 0 0

SUMMA RESULTAT 14 749 0 0 0 14 749 -1 981 0 0 250 2 625 2 175 -2 800 0 15 018 0 -1 300
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DRIFTBUDGET B2018 (tkr)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen centrala medel

Kommunledningsförvaltning

Räddningstjänsten

Summa kommunstyrelsen

Nämnder

Samhällsbyggnadsnämnd
Bildningsnämnd
Vård- o omsorgsnämnd
Summa nämnder

Fullmäktige inkl revision
Revision
Jävsnämnd

Taxefinansierad verksamhet
VA-verksamhet
Renhållningsverksamhet

Summa verksamhet

Övriga centrala poster
Åter EK RFSS (skatteväxling)
Utvecklingspott KSAU
Social investeringsfond KS
EU-verksamhet central pott KS
Löneökningar 2017 (12) 2018 (9)
Pensionsutbetalningar
Kapitalkostnader
Internränta från VA
Avskrivningar 
Poster som ska fördelas ut till förv:
Kost (minskning kök) HE-beslut KF
Komp prisökn 1,9% KPIF-KS förvaltn
IT-kostnader, licensiering
Fastighetsförvaltning, höjda internhyror

NETTOKOSTNAD

Skatteintäkter
Skatteintäkter, gs och utjämning

Finansnetto

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa finansnetto

SUMMA RESULTAT

KS beslut KF beslut

Arbetsram Just Övr B2018 Ändr Ändr Ändr Budget
2018 centr utg.läge ksau ks kf 2018

-1 111 -1 111 -1 111

-87 941 -592 -88 533 -88 533

-14 419 -14 419 -14 419

-103 471 -592 0 -104 063 0 0 0 -104 063

-37 351 -37 351 -37 351
-272 164 106 -272 058 -272 058
-281 847 486 -281 361 -281 361
-591 362 592 0 -590 770 0 0 0 -590 770

-1 869 -1 869 -1 869
0 0 0

-76 -76 -76

0 0 0
0 0 0

-696 778 0 0 -696 778 0 0 0 -696 778

0 0 0
-2 000 -2 000 -2 000
-2 000 -2 000 -2 000

-664 -664 -664
-23 876 -23 876 -23 876
-15 500 -15 500 -15 500
47 367 47 367 47 367
2 000 2 000 2 000

-38 133 -38 133 -38 133

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

-729 584 0 0 -729 584 0 0 0 -729 584

742 902 -333 742 569 742 569

4 200 4 200 4 200
-3 800 -3 800 -3 800

400 0 0 400 0 0 0 400

13 718 -333 0 13 385 0 0 0 13 385
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Hållbar ekonomi ‐ sammanställning resultatbudget (tkr)
Beslut med direkt budgetpåverkan ‐ hantering i budget 2016‐2019

Budget Totalbelopp Totalbelopp Förändr Förändr Förändr Förändr
Nämnd enl förslag enl KF-beslut B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B15-B16 B16-B17 B17-B18 B18-B19

DEL 1 - budget 2016
2.3.2 Lediga lokaler KS (SBN) -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 0 0 0
2.4 Förvaltning egna fastigheter bolag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6.2 Skogens nettoavkastning KS/SBN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.7.2 Höjd borgensavgift FIN -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 0 0 0
3.1 Sommarlovsentreprenörer KS-KLF -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140 0 0 0
3.4 Inackorderingsbidrag BUN -80 -80 -40 -80 -80 -80 -40 -40 0 0
3.5 Konsumentrådgivning KS-KLF -50 -50 -25 -50 -50 -50 -25 -25 0 0
3.6 Varuhemsändningsbidrag KS-KLF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.8.1 Förberedande ledarprogram KS-KLF -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 0 0 0
3.8.2 Bidrag till personalklubben KS-KLF -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 0 0 0
3.8.3 Omplaceringstjänster KS-KLF -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 0 0 0
3.8.4 Julklappar till personalen KS-KLF/alla -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 0 0 0
3.8.5 Ledigheter för tjänstemän alla -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 0 0 0
3.9.1 Vårdnadsbidrag BUN -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.9.2 Pedagogisk omsorg BUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.10 Pedagogiska måltider avgift BUN -1 000 -300 -300 -300 -300 -300 -300 0 0 0
4.4 Fritidshem BUN -1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5 Förskola BUN -2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.7 Ekonomisk styrning (KB) alla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.8 Städverksamhet SBN/alla -900 -900 -530 -900 -900 -900 -530 -370 0 0
4.9 Taxor bygg och miljö SBN -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 0 0 0
4.11 Leasingbilar alla -250 -500 -250 -500 -500 -500 -250 -250 0 0
4.12 Taxor äo - avgift matdistribution SN -150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.13 Förfogandemedel i budget KS-CENTR -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 0 0 0
Summa DEL 1 -11 340 -6 240 -5 555 -6 240 -6 240 -6 240 -5 555 -685 0 0

DEL 2 - budget 2017
1.1 Bibliotek BUN -3 300 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 0 -1 400 0 0
1.1 Bibliotek (25% behålla) BUN 800 350 350 350 350 0 350 0 0
1.2 Grundskola BUN -1 900 -500 -250 -500 -500 0 -250 -250 0
1.3 Äldreomsorg SN -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 0 -5 000 0 0
1.3 Äldreomsorg (25% behålla) SN 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 0 1 250 0 0
1.4 Idrottsanläggningar KS-KLF -500 -200 -200 -200 -200 0 -200 0 0
1.4 Idrottsanläggningar (25% behålla) KS-KLF 125 50 50 50 50 0 50 0 0
1.5 Kostverksamhet SBN/alla -2 100 -2 100 0 -2 100 -2 100 0 0 -2 100 0
1.5 Kostverksamhet (25% behålla) SBN/alla 525 525 0 525 525 0 0 525 0
1.6 Fritidsgårdar BUN 475 0 0 0 0 0 0 0 0
1.7 Samlingslokaler KS-KLF -300 0 0 0 0 0 0 0 0
1.7 Samlingslokaler (25% behålla) KS-KLF 75 200 200 200 200 200 0 0
1.8 Kollektivtrafik KS-KLF - - 0 0 0 0 0 0 0
Summa DEL 2 -9 850 -6 825 -5 000 -6 825 -6 825 0 -5 000 -1 825 0

DEL 3 - budget 2017
4.6 Gymnasieskola BUN -1 000 -1 000 -450 -900 -1 000 0 -450 -450 -100
4.1 Vuxenutbildning BUN -200 -200 -200 -200 -200 0 -200 0 0
3.3 Gator och vägar SBN -4 500 -1 300 0 0 * 0 * 0 0 0 0
3.2 Bidrag och sponsring KS-KLF -800 -800 0 -800 -800 0 0 -800 0
6.2 Resurser för utveckling KS-CENTR 700 700 700 700 700 0 700 0 0
6.4 Förebyggande arb barn o unga KS-CENTR 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0
7.5 EU-verksamhet KS-CENTR 1 900 1 327 332 664 1 327 0 332 332 663
4.3 Räddningstjänst KS-CENTR -1 406 -777 -370 -777 -777 0 -370 -407 0
Summa DEL 3 -2 306 -50 2 012 687 1 250 0 2 012 -1 325 563

* KS 170515: förslag till KF att upphäva tidigare KF-beslut (-1300 tkr per år)

ÖVRIGT - budget 2018
3.7 Musik- och kulturskola BUN -900 -600 -600 -600 0 0 -600 0
4.2 Politisk verksamhet alla ? ? 0 0 0 0

Summa ÖVR -900 -600 0 -600 -600 0 0 -600 0

SUMMA -24 396 -13 715 -5 555 -9 228 -12 978 -12 415 -5 555 -3 673 -3 750 563

varav
BUDGETMINSKNING
Del 1 -11 340 -6 240 -5 555 -6 240 -6 240 -6 240 -5 555 -685 0 0
Del 2 -13 100 -9 200 0 -6 850 -9 200 -9 200 0 -6 850 -2 350 0
Del 3 -7 906 -4 077 0 -1 020 -2 677 -2 777 0 -1 020 -1 657 -100
Övr -900 -600 0 0 -600 -600 0 0 -600 0
Summa minskning -33 246 -20 117 -5 555 -14 110 -18 717 -18 817 -5 555 -8 555 -4 607 -100

BUDGETÖKNING
Del 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Del 2 3 250 2 375 0 1 850 2 375 2 375 0 1 850 525 0
Del 3 5 600 4 027 0 3 032 3 364 4 027 0 3 032 332 663
Övr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa ökning 8 850 6 402 0 4 882 5 739 6 402 0 4 882 857 663

Kontroll, netto -24 396 -13 715 -5 555 -9 228 -12 978 -12 415 -5 555 -3 673 -3 750 563

Tidsplan budget (ack nivå)
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  KF presidium 2017-04-11 

   
Preliminära 
Kommunövergripande verksamhetsmål mandatperioden 2015-2018 
- för fastställande i budget 2018 
 

 Höjda resultat i skolan 
 Fler bostäder 
 Mer bredband 

 
Tingsryds kommun ska i samverkan med kommunkoncernen, näringsliv, föreningsliv 
och invånare arbeta för att nå de övergripande målen. Tillsammans är det möjligt!  
 
Skolresultat 
Resultaten i skolan ska höjas, med särskilt fokus på grundskolan. Genom samverkan 
mellan berörda parter skapas en trygg och stimulerande lär- och livsmiljö för våra elever 
där bra skolresultat skapar stolthet hos elever, föräldrar och medarbetare. 
 
Mål: Andelen avgångselever i åk 9 som fått behörighet till gymnasieskolans nationella 
program ska öka årligen. 
 
Utgångsläge: år 2015 var utfallet 74,3%. Mått: Andel avgångselever i grundskolans åk 9 med behörighet till gymnasieskolans 
yrkesprogram.  
 
Bostäder 
Fler bostäder ska tillskapas. En större och mer rörlig bostadsmarknad ger förbättrade 
förutsättningar för kommunens invånare, näringsliv och verksamheter samt förstärker 
viktiga långsiktiga framgångsfaktorer som t ex kompetensförsörjning, integration och 
befolkningsunderlag för viktiga samhällsfunktioner.  
 
Mål: År 2020 ska minst 100 nya bostäder ha tillkommit i kommunen (sammanlagt för 
kommunal och privat regi). Inriktningen är ett ökat fokus på hållbart byggande genom 
träbyggnationer. 
 
Utgångsläge: målet mäts från och med år 2016. Mått: Antal färdigställda nya bostäder i kommunen.  
 
Bredband 
Tillgången till snabbt bredband ska öka. En utbredd tillgång till fiberbredband i kom-
munen är en grundläggande förutsättning för attraktivitet avseende boende, föreningsliv 
och näringsliv. Tingsryds kommun ska följa de nationella målen för bredbandsutbygg-
nad. 
 
Mål: År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag i Tingsryds kommun ha tillgång 
till bredband om minst 100 Mbit/s. 
 
Utgångsläge: år 2015 var utfallet 30,44% för hushåll och 44,76% för arbetsställen. Mått: Andel hushåll och företag med tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s enligt PTS.  
 
 
De övergripande verksamhetsmålen ska ligga till grund för kommunkoncernens arbete 
och budget. Målen utgör verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning 
i enlighet med kommunallagen 8 kap 5§.  
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Fullmäktiges styrkort  
Budget 2018 
 
MEDBORGARE    SAMHÄLLE    EKONOMI    MEDARBETARE    PROCESS 
Kommunövergripande mål   Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål   Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål

                 
Nöjda medborgare    Attraktiv kommun    Hållbar ekonomi    Attraktiv arbetsplats    Effektiv verksamhet 
                 
Fullmäktiges tre prioriterade mål       

                 
Höjda resultat i skolan    Fler bostäder             
Andelen avgångselever i åk 9 som 
fått behörighet till gymnasieskolans 
nationella program ska öka årligen. 

  År 2020 ska minst 100 nya bostäder 
ha tillkommit i kommunen 
(sammanlagt för kommunal och 
privat regi). Inriktningen är ett ökat 
fokus på hållbart byggande genom 
träbyggnationer. 

           

                 
    Mer bredband             
    År 2020 bör 95 procent av alla 

hushåll och företag i Tingsryds 
kommun ha tillgång till bredband 
om minst 100 Mbit/s. 

           

                 
Indikatorer för kommunövergripande mål       
         
         
Nöjd-Medborgar-Index, NMI  Nöjd-Region-Index, NRI  Resultat i % av skatteintäkter  Hållbart  Nämndernas måluppfyllelse 
    och generella statsbidrag  Medarbetarengagemang,   
Nöjd-Inflytande-Index, NII  Antal folkbokförda    (HME-index)  Uppfyllande av tjänstegarantier 
    Självfinansiering av     
Valdeltagande, %  Nettoinflyttning  investeringar  Sjukfrånvaro, %  Bedömning av kommunens 
        samlade system för intern 
  Arbetslöshet 18-64 år  Minskning av låneskulden  Nöjd-Medarbetar-Index  kontroll 
         
  Trygghetsindex       
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1 Uppdrag 
Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. KS har ansvar 
för: 

 den sammantagna verksamhetens utveckling och ekonomi 
 ledning och samordning av kommunkoncernen 
 uppsikt över nämnder och kommunala företag (uppsiktsplikten) 
 samordning av arbete för att förverkliga kommunens vision 

Kommunstyrelsen har även verksamhets- och budgetansvar för 
kommunledningsförvaltningens verksamheter. 

Kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningsförvaltningen (KLF), består av följande 
avdelningar: 

 Kansliavdelning 
 Utvecklingsavdelning 
 Ekonomiavdelning 
 Personalavdelning 
 Avdelning för Arbete och Lärande 

Från och med 1 april 2017 ingår även Tekniska avdelningen i kommunledningsförvaltningen. 
Det politiska ansvaret för dessa verksamheter ligger dock kvar hos 
samhällsbyggnadsnämnden fram till årsskiftet, varför de ingår i samhällsbyggnadsnämndens 
budgetförslag för 2018. Verksamheten kommer att överföras till kommunstyrelsen 1 januari 
2018. 

 

2 Omvärld 
Förändringar och händelser i vår omvärld påverkar vår kommun. I det informationssamhälle 
vi nu lever i har det som händer långt borta kommit närmre i en psykologisk mening. Världen 
är global och våra system inom såväl politik, handel och kultur är sammanknutna. Världen 
kan tyckas instabil och osäker men samtidigt minskar antalet krig och konflikter enl. freds- 
och konfliktforskare. Vi upplever det kanske inte så när vi matas med terror och krig via 
media men vi behöver samtidigt besinna oss och vara källkritiska innan vi helt tar till oss de 
mediala bilder vi får. 

2018 års valrörelse kommer att påverka oss. Den är en del av den demokratiska processen 
som har inverkan på kommunens planering. 

Den nya kommunallagen som träder i kraft 1 januari 2018 är en annan känd faktor som 
påverkar oss. 

Den regionala utvecklingen mot gränsöverskridande samverkan inom många olika områden 
kan både ge förutsättningar och utmaningar för kommunens verksamheter. 

Flyktingströmmarna i världen medför utmaningar både globalt, regionalt och lokalt. Vi har 
upplevt ett stort inflöde och kan komma att hamna där igen. Den extremism och terror som 
tyvärr gästar hela jordklotet är en annan omvärldsfaktor vi måste vara medvetna om och 
förhålla oss till. 

Miljön och då kanske främst situationen med tillgång till rent grundvatten är en faktor som 
behöver belysas och hanteras. Flera kommuner i Sverige har stora problem med sin 
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vattenförsörjning och de klimatförändringar vi nu ser kan komma att påverka oss mycket och 
snabbt. 

Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning som lever längre är en faktor att 
bevaka och ta hänsyn till. Många kommer förmodligen att välja att arbeta längre upp i 
åldrarna men man vet att på sikt kommer färre att få försörja fler. 

Bristen på rätt kompetens när man inom näringsliv och offentlig förvaltning skall besätta 
tjänster är ytterligare en faktor som behöver belysas och hanteras. Det råder brister inom 
många yrken och det är en framtidsprognos som verkar bestå när man ser till vad unga väljer 
att utbilda sig till. Det gäller exempelvis lärare, vårdyrken, socionomer men också en mängd 
yrken som krävs inom industri och transport. 

  

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Prioriterade områden 

 Förbättrade skolresultat 
 Fler bostäder 
 Mer bredband 

3.2 Medborgare 
Basen för kommunens arbete att tillgodose medborgarnas behov på ett bra sätt, är demokrati, 
dialog och delaktighet. Ett gott värdskap har hög politisk prioritet och är tillsammans med god 
tillgänglighet och rätt service en förutsättning för en attraktiv och trivsam kommun att bo och 
leva i. Värdskap och medborgardialog är två viktiga verktyg som ska vidareutvecklas under 
2018. Digitalisering är ett smart sätt att ökad medborgarnas tillgänglighet till den kommunala 
servicen. Utvecklingen av e-tjänster är en investering i demokrati, dialog och delaktighet och 
ett prioriterat område. 

Den fysiska miljön berör både barn och vuxna och är en viktig parameter för att det 
kommunövergripande målet om förbättrade skolresultat ska kunna uppfyllas. 
Vuxenutbildningens koppling till arbetsmarknaden utgör en annan del som också har 
betydelse för kommande generationers skolresultat. Genom att stödja verksamheterna i 
rekryteringsarbetet samt att arbeta med utveckling av arbetsgivarvarumärket och 
rekryteringsprocesser m.m. kan tillgången till kompetent och behörig personal inom både 
skola och socialtjänst förhoppningsvis säkerställas på sikt. Kommunledningsförvaltningen 
bidrar också genom bl a ett fortsatt utvecklande arbete inom folkhälsa och demokrati. 

3.3 Samhälle 
Ett av kommunens övergripande mål som lyfts i fullmäktiges bostadsförsörjningsstrategi är 
att skapa fler bostäder. Kommunstyrelsen måste arbeta med detaljplaneringen för att 
möjliggöra detta oavsett om det är kommunala eller privata som bygger bostäderna.  Ett 
bostadsförsörjningsprogram med strategin som bas skulle redan ha tagits fram men är ännu 
inte utarbetat och beslutat. Det blir därför en viktig uppgift under 2018. 

Kommunen fortsätter att arbeta med bredbandsutbyggnaden utifrån fullmäktiges 
bredbandsstrategi. Detta sker genom aktiv ägarstyrning gentemot Teab och Wexnet men 
också genom att samordna olika verksamheter och åtgärder inom kommunorganisationen. 
Regeringen har uppdaterat sitt mål om bredbandsutbyggnad varför även bredbandsstrategin 
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behöver ses över under budgetåret och komma i fas med det statliga målet. På kort sikt höjs 
den nationella målsättningen till att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020. På längre sikt bör två mål formuleras; tillgång 
till snabbt bredband i hela kommunen och stabila, mobila tjänster av god kvalitet. I de statliga 
målen är siktet inställt på 2023. 

Inom området fritid, kultur och föreningsliv finns förslag till strategi samt nya riktlinjer för 
bidrag och sponsring som har lagts fram för kommunstyrelsen. Ett av syftena med nytt 
regelverk är att genom olika kriterier för föreningsbidrag ge incitament för utveckling av 
kommunens föreningsliv. 

Arbete pågår med framtagande av en ny näringslivsstrategi. Under mätningar av 
näringslivsklimatet som genomförts de senaste åren har Tingsryds kommun fått sämre 
omdömen varför frågan är prioriterad 2018. Tingsryds kommun måste samverka med det 
lokala näringslivet i denna fråga. 

3.4 Ekonomi 
Under 2018 ligger fortsatt fokus på att leda och samordna arbetet inom uppdraget Hållbar 
ekonomi, dels genom verkställande av de politiska beslut som fattats och dels genom att 
säkerställa att fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning kan uppnås med långsiktig 
varaktighet. Arbetet syftar till att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet i 
kommunen och dess företag och därmed ge möjlighet och ekonomiskt utrymme för 
utveckling på lång sikt. Flerårsplanen visar att det kommer att bli en stor utmaning att leva 
upp till fullmäktiges ekonomiska mål under de närmaste åren. 

Den tilldelade budgetramen för Kommunstyrelsen innebär en budget med inga eller mycket 
små ekonomiska marginaler för t ex volymökningar, oplanerade kostnader och oförutsedda 
händelser. Detta är särskilt tydligt för individ- och familjeomsorgen och 
överförmyndarverksamheten. Dessa verksamheter uppvisar underskottsprognos 2017 och 
beslut om åtgärder har fattats för att undvika underskott vid årets slut. 2018 års budgetram 
förutsätter ett fortsatt målmedvetet arbete med dessa åtgärder för att i november kunna besluta 
om en internbudget för 2018 i balans. 

3.5 Medarbetare 
Huvudinriktningen inom perspektivet medarbetare är att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
Ett gott ledarskap och medarbetarskap tillsammans med en gemensam värdegrund är en 
nyckelfaktor i det arbetet. Det är även viktigt att skapa förutsättningar för att rekrytera och 
behålla kompetenta medarbetare. För att kunna behålla en god kvalitet och arbetsmiljö i 
verksamheterna behöver vi under 2018 fortsatt fokusera på att arbeta med 
kompetensförsörjning inom våra bristyrken. Vi behöver även satsa på att utveckla våra ledare 
samt arbeta fram en gemensam värdegrund. En medarbetarenkät ska genomföras under 2018. 

Även arbetet med att minska sjukfrånvaron är en prioriterad fråga inom 
medarbetarperspektivet. Tingsryds kommun har tillsammans med Älmhults och Osbys 
kommun startat ett projekt, Bryta Trenden, för att ta fram metoder som påverkar sjuktal och 
den upplevda hälsan. Projekt kommer att pågå fram till år 2020. 

3.6 Process 
Utifrån fullmäktiges beslut om en ny politisk organisation från och med 2018 har omfattande 
förändringar i tjänstemannaorganisationen genomförts. Arbete med att implementera den nya 
organisationen och säkerställa rutiner och verksamheter pågår och har hög prioritet. 2018 är 
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ett valår och det finns stora fördelar med att en väl fungerande organisation är på plats och 
inarbetad inför den nya mandatperioden. 

Den nya organisationen skapar möjligheter för tvärsektoriell samverkan mellan kommunens 
olika verksamheter, vilket är till nytta för medborgarna. En effekt av den nya organisationen 
är också att behovet av att strukturera om olika arbetsprocesser har förtydligats. Enkla och 
tydliga processer skapar utrymme för högre effektivitet, vilket i sin tur bidrar till att resurser 
kan frigöras för att arbeta med kvalitetssäkring och utvecklingsarbete. Detta är tidskrävande 
men nödvändigt för en kommun som önskar vara modern, tillgänglig och erbjuda ett gott 
värdskap. 

Upphandling av nytt dokument- och ärendehanteringssystem är påbörjad och planeras införas 
under 2018. Även verksamhetssystemen inom andra områden är i behov av förnyelse för att 
arbetsprocesserna ska kunna utvecklas och möta behoven hos moderna medborgare. De är 
också en grundförutsättning för att kunna öka tillgången av e-tjänster inom alla områden. 

3.7 Balans mellan perspektiven 
Införandet av en ny politisk organisation och ny tjänstemannaorganisation kommer, som 
nämnts ovan, ha hög prioritet under innevarande och kommande budgetår. Likaså är det av 
stor vikt att övriga politiska beslut som fattats inom ramen för uppdraget Hållbar ekonomi kan 
verkställas inom rimlig tid. Kommunstyrelsen och KLF har ett ansvar att leda och samordna 
båda dessa delar och det finns en utmaning i att genomföra verkställande av ett stort antal 
beslut parallellt och inom önskvärda tidsplaner. För lyckade resultat krävs målvetenhet, 
tydliga prioriteringar och effektivt nyttjande av befintliga resurser. 

Utifrån uppsatta mål, pågående uppdrag samt ovan nämnda arbete med omorganisation och 
verkställande av beslut i Hållbar ekonomi kan ses följande risker för obalans mellan de olika 
perspektiven i vår styrmodell: 

Ekonomi - budgeten innehåller inga eller mycket små marginaler för eventuella 
volymökningar, oplanerade kostnader eller oförutsedda händelser. Det finns också en risk att 
personalresurserna i vissa fall kan vara otillräckliga i förhållande till rådande ambitionsnivåer. 

Medarbetare - kompetensförsörjningen har en avgörande betydelse för hur väl mål och 
uppdrag kan uppfyllas och genomföras. Både kortare och längre vakanser påverkar 
organisationens förmåga att uppnå de uppsatta målen. Vidare kan bristande personalresurser 
och otydligheter i organisation och processer i den nya organisationen påverka medarbetarna 
negativt. 

Process - den pågående omorganisationen för både politik och tjänstemän ställer stora krav på 
att rutiner och beslutsprocesser anpassas till de nya förutsättningarna. Om effektiva och 
kvalitetssäkra processer inte tydliggörs i den nya organisationen finns en uppbar risk att 
måluppfyllelsen i de andra perspektiven blir lidande. 

Det är av stor vikt att arbetet med att minimera ovanstående risker ges hög prioritet. 

Inom ramen för de investeringsanslag som finns i investeringsplanen ska tre större 
systembyten genomföras inom de närmaste två åren: dokument- och ärendehanteringssystem, 
verksamhetssystem för socialförvaltningens verksamhet samt verksamhetssystem för 
bildningsförvaltningens verksamheter. Därutöver ska de anslagna medlen även inrymma 
utveckling av e-tjänster i enlighet med fullmäktiges digitala agenda. Här finns en uppenbar 
risk att ambitionerna överstiger de avsatta resurserna och att antingen sänkta ambitioner eller 
ökade resurser blir nödvändiga framöver. 
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4 Framtid 

Förändringar 2018 

Kommunstyrelsens budgetram är i stora drag oförändrad jämfört med 2017. I huvudsak syns 
följande förändringar: 

 Tillfälliga budgetmedel om 0,4 mkr har tillförts budgetramen för genomförandet av 
2018 års allmänna val 

 Budgetramen har minskats med -0,8 mkr avseende genomförande av fullmäktiges 
beslut i Hållbar ekonomi gällande bidrag och sponsring. 

Därutöver har kompensation erhållits för pris- och löneökningar samt kostnadsökningar för 
internhyror av lokaler och anläggningar. 

1 januari 2018 genomförs sista delen i de organisationsförändringar som kommunfullmäktige 
beslutade om juni 2016, vilket innebär att ett utskott för plan- och näringslivsfrågor inrättas 
under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen tar då också över ansvaret för tekniska 
avdelningens verksamheter från samhällsbyggnadsnämnden (som avvecklas). 

Även i tjänstemannaorganisationen genomförs de sista förändringarna 1 januari 2018, då 
planverksamheten och GIS-verksamheten överflyttas till kommunledningsförvaltningens 
utvecklingsavdelning. 

Överföring av budgetmedel avseende de ovan nämnda organisationsförändringarna görs vid 
årsskiftet utifrån fastställda internbudgetar. 

Framtid efter 2018 

Framtiden är svår att förutse. Utmaningar vi brottas med globalt är demografi, urbanisering, 
miljöhot, konflikter, globalisering, social oro, korruption, ekonomi som inte är i balans, 
ojämlikhet, flyktingströmar, extremism och terror. Upplevelsen hos många är att information 
väller över oss och att vi inte hinner överblicka, hänga med och agera innan förutsättningarna 
ändras. 

Ett annat perspektiv på framtiden är möjligheternas. Bättre hälsa hos befolkningen, minskad 
hunger och fattigdom, utbildning, demokrati, fred, innovationer och välfärd är exempel på 
möjligheter vi står inför. 

En grundförutsättning för att kommunen ska ha ett handlingsutrymme och kunna fortsätta att 
finansiera den välfärd och de tjänster medborgare och medarbetare förväntar sig är en 
ekonomi i balans. För att kunna bekosta exempelvis ett ökat vård- och omsorgsbehov hos en 
åldrande befolkning måste vi ha tillräckligt många som kan arbeta och försörja dem som inte 
är arbetskraften. Ny teknik och digitalisering kan vara en lösning på en del av de utmaningar 
vi står inför. Att inteckna varje post i en framtida budget innebär att man låser sig och därmed 
inte skapar det handlingsutrymme som behövs för att kunna möta framtiden och ta tillvara 
möjligheter eller avvärja hot. 

Kommunledningsförvaltningens främsta uppdrag är att tillsammans med den politiska 
ledningen leda och samordna kommunen i strategiska och kommungemensamma frågor. De 
nu gällande övergripande målen som handlar om förbättrade skolresultat, ökat 
bostadsbyggande och bredbandsutbyggnad är exempel på mål som pekar mot att möjliggöra 
framtiden vad den än må innehålla. För den framtid som väntar efter 2018 krävs förmodligen 
mål som är både öppna och breda men samtidigt styr mot att bibehålla en god utveckling. 
Agenda 2030 med sina globala mål bör vara en väg att gå så att man drar nytta av arbete som 
görs såväl lokalt, regionalt, nationellt och globalt. 
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Kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen har en viktig roll i att leda och 
samordna kommunorganisationen, inkl de kommunala företagen, i arbetet med att långsiktigt 
uppfylla de övergripande målen och strategierna. Kommunfullmäktige har ansvaret för att på 
ett visionärt men ändå hållbart sätt besluta om en budget som både är balanserad och 
samtidigt ger handlingsutrymme för det oväntade. Till syvende och sist är det människorna 
som lever och verkar i kommunen som skall göra framtiden möjlig. Genom att skapa 
förutsättningar för dem att verka, bevara, utveckla och leva gör man Tingsryds kommun till 
en plats där livet är härligt även efter 2018. 

Prioriteringar som kopplas till kompetensförsörjning och hållbara transporter av både 
människor och varor behövs. Även om kommunens nuvarande mål om 100 bostäder till 2020 
uppnås så kommer det att krävas möjlighet till både in- och utpendling då arbetsmarknaden är 
regional. Integrationen och tillvaratagandet av nyanländas kompetens i kombination med ett 
aktivt arbete redan i grundskolan för att få medarbetare med rätt kompetens i framtiden krävs. 
Ökad internationalisering där trainee, utbyten och rekrytering sker på båda hållen skapar en 
plats för världen i Tingsryd och en plats för Tingsryd i världen. Satsningar på ny, hållbar 
teknik och innovation, en öppen och tillåtande omvärldsbevakning och kommunikation och 
en satsning på det hållbara ledarskapet är andra viktiga prioriteringar man kan göra. 

5 Styrkort 

5.1 Vision 

Mål 2018 

Perspektiv Nämndmål Mått Resultat-
mål 

Medborgare Dialog, demokrati och delaktighet Nöjd-Inflytande-Index 
helhetsbedömning, 
Medborgarundersökning 

Genomsnitt 
andra 
kommuner 

Hög tillgänglighet, god information, gott 
bemötande 

Nöjd-Medborgar-Index (bemötande 
och tillgänglighet), 
Medborgarundersökning 

Genomsnitt 
andra 
kommuner 

Aktiv ledning och samordning av den 
kommunala organisationen 

Nöjd-Medborgar-Index, NMI Genomsnitt 
andra 
kommuner 

God kvalitet i verksamheten för våra 
målgrupper 

Nöjd-Brukar-Index 
(brukarundersökningar) 

Förbättra jfr 
året före 

Fler i arbete eller sysselsättning Arbetslöshet 18-64 år i kommunen 
(Kolada) 

Minskning jfr 
året före 

Skapa goda uppväxt- och levnadsvillkor Antal vårddygn i institutionsvård 0-20 
år (Kolada) 

Minskning jfr 
året före 

Antal vårddygn i institutionsvård från 
21 år (egen mätning) 

Minskning jfr 
året före 

Samhälle God service och bra förutsättningar för 
näringslivet 

Vad ger företagarna för 
sammanfattande omdöme om 
företagsklimatet i kommunen (Insikt) 

Genomsnitt 
andra 
kommuner 

Svenskt Näringslivs ranking av 
kommunerna 

Förbättra jfr 
året före 

Tingsryds kommun ska vara en bra 
plats att leva och bo i 

Nöjd-Region-Index, NRI , 
Medborgarundersökning 2017 

Genomsnitt 
andra 
kommuner 
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Perspektiv Nämndmål Mått Resultat-
mål 

Ekonomi God ekonomisk hushållning Resultat i % av skatteintäkter och 
generella statsbidrag 

2% 

Självfinansiering av investeringar 100% 

Minskning av låneskulden Minskning 

God kostnadskontroll och hög 
prognossäkerhet inom KLF 

Avvikelse mot budget, tkr 0 tkr 

Medarbetare God arbetsmiljö och frisk personal Sjukfrånvaro för hela 
kommunorganisationen 

6% 

Sjukfrånvaro för KLF 3% 

Attraktiv arbetsplats med bra 
anställningsförhållanden, kompetenta 
medarbetare och gott ledar- och 
medarbetarskap 

Hållbart medarbetarengagemang, 
HME (totalindex för hela 
kommunorganisationen) 

Genomsnitt 
andra 
kommuner 

Nöjd-Medarbetarindex (totalindex för 
hela kommunorganisationen) 

Minst 4 av 5 

Hållbart medarbetarengagemang, 
HME, för KLF 

Genomsnitt 
andra 
kommuner 

Nöjd-Medarbetarindex KLF Minst 4 av 5 

Process Utveckling genom processorienterad 
verksamhet 

Processutveckling, antal processer 5 processer 

Tjänstegarantierna ska uppfyllas Nämndernas måluppfyllelse gällande 
tjänstegarantier 

Egen 
bedömning 

God kvalitet i arbetet med intern kontroll Kommunstyrelsens samlade 
bedömning av IK 

Egen 
bedömning 

Ökad digitalisering Antal e-tjänster Ökning 

 

 

6 Planeringsmått 

Avdelning Planeringsmått Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Kommunledningsförvaltning Nettokostnader, mkr 33,3 43,3 40,6 87 87,9 

Kommunledningsförvaltningen Nettoinvesteringar, mkr 2,7 4,4 3,7 3,1 3,5 

Kommunledningsförvaltningen Antal utförda 
årsarbeten 

39,6 46,9    

Kommunledningsförvaltningen Sjukfrånvaro, % av 
tillgänglig arbetstid 

2,2% 2,3% 2,5% 3% 3% 

Kommunledningsförvaltningen Personalkostnad 27,5 30,4 34,7   

IFO Antal hushåll med 
försörjningsstöd 

428 482 518 480 500 

IFO Antal personer med 
försörjningsstöd 

833 1 008 1 070 950 1 000 

IFO varav barn (0-17 år)   409 420 420 

IFO Antal vårddygn på 
institution SoL 
(missbruk) 

760 804 807 200 200 
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Avdelning Planeringsmått Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

IFO Antal vårddygn på 
institution LVM 
(missbruk) 

316 1 218 155 200 200 

IFO Antal vårddygn på 
institution SoL (skyddat 
boende) 

  1 701 800 400 

IFO Antal vårddygn på 
institution SoL och LVU 
(barn och ungdomar) 

10 267 10 088 15 019 10 500 10 000 

IFO varav 
ensamkommande 
flyktingbarn 

9 082 8 571 13 116 9 500 9 125 

IFO Antal vårddygn i 
familjehem 

5 505 11 498 23 741 10 000 15 000 

IFO varav 
ensamkommande 
flyktingbarn 

1 020 6 971 19 197 8 000 11 000 

Vuxenutb Komvux, TLC 
heltidsstuderande 

159 202 244 250 250 

Ökningen av nettokostnaderna mellan åren 2014 och 2015 förklaras av övertagandet av kultur- och fritidsverksamhet. 
Ökningen av nettokostnaderna mellan 2016 och 2017 förklaras av att verksamheterna individ- och familjeomsorg samt 
vuxenutbildningen flyttats över till kommunstyrelsen från barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden. 

7 Bilagor 

Redovisning av moduler/sparåtgärder 2018 

Modul 
inom 
verksamh
et, mkr 

Beskrivning av av 
åtgärd/verksamhet 

Så påverkas verksamhetens 
mål, kvalitet och omfattning 

Så påverkas arbetsmiljön 
för personalen 

Kollektivtraf
ik 0,45 mkr 

Projektmedel från 
Länsstyrelsen för finansiering 
av utökad kollektivtrafik 
Tingsryd, Ryd, Konga upphör 
2017. Utan finansiering 
upphör de utökade turerna. 
Ansvar och finansiering av 
kollektivtrafiken 
skatteväxlades till Region 
Kronoberg år 2015. 

Försämrad service för 
medborgarna. 

Ingen påverkan. 
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Förslag till investeringsbudget 2018 och plan 2019-2021 

Investering Budget 
2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Totalt (2018-

2021) 

1 ) E-tjänster och IT-stöd 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 

2 ) Inventarier och övrigt 500 500 500 500 2 000 

      

1) Anslaget avser alla förvaltningar i kommunorganisationen. 
2) Anslaget avser kommunledningsförvaltningen, inklusive inventarier inom kultur- och fritidsverksamheten. 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-08-22 

Justerare 

l+H 

§ 133 

Budget 2018 
Dnr 2016-1583-202, 2017-0748-041 

Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner budgetförslag enligt bilaga 1 
med tillägg om investeringar för IT 2018 till 2021 enligt följande: 

Investering 

Summa tkr: 

2018 2019 
3250 1950 

2020 
2300 

Summa 
2018 till 

2021 2021 
3110 10610 

2. Samhällsbyggnadsnämnden sänder förslaget vidare till 
kommunstyrelsen. 

3. Samhällsbyggnadsnämnden justerar paragrafen omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämndens budget för 2018 är ett gemensamt 

budgetförslag som omfattar miljö- och byggnadsförvaltningen med 

planavdelning, tekniska avdelningen och IT-enheten. Under 2018 kommer 

miljö- och byggnadsförvaltningen att separeras från tekniska avdelningen. 

Plan- och MBK-verksamhetema kommer att flyttas över till 

kommunledningsförvaltningen och IT-budgeten integreras i tekniska 

avdelningens budget. Föreliggande beslut omfattar rambudgeten för 

helheten och uppdelning av verksamheterna sker i detaljbudgeten. 

Målarbetet görs i de nämnder som tar över respektive ansvar, i inledningen 

av 2018. 

Nettobudgeten för tekniska verksamheten och miljö- och 
byggnadsförvaltningen är 37351 tkr. IT ger inga tillkommande 

driftskostnader då verksamheten är självfmansierande. 

Viktiga förändringar för 2018 är: 
Ökning av kostnaden för fastighetsförvaltning, 2 miljoner. 

Krav på utökade licenser för användning av IT system, 800 tkr. 

Två kök har lagts ner. 
Verksamheten på Lindegården har lagts ner. 
Rävemåla skola är såld. 
Beslut om fastighetsnära insamling är taget vilket kommer att medföra 

investeringar på 12 till 17 miljoner. 

I~ I 

I Utdrngsbosty,kande 
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~Tingsryds 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) 

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-08-22 

Justerare 

cHH 

§ 133 fortsättning 

Krav på miljö- och byggnadsförvaltningen på självfinansieringsgrad på 80 

% (miljöverksamheten cirka 100 %). 

MBK-verksamheten: Utbildning inom GIS för användare, ajourhållning av 

primärkartan. 
Planverksamhet: Tydliga uppdrag och viljeinriktningar för att skapa 

förutsättningar att arbeta långsiktigt. 

Föreligger förslag att samhällsbyggnadsnämnden ska godkänna 

budgetförslag enligt bilaga 1 och sända förslaget vidare till 

kommunstyrelsen. 

MBL-förhandling har ägt rum den 21 augusti 2017. Sveriges ingenjörer och 

Vision har inkommit med ett yttrande. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från teknisk chef Jonas Weidenmark, 2017-08-22. 

2. Protokoll vid förhandling enligt§ 11 MBL, 2017-08-21. 

3. Tjänsteskrivelse med tillhörande Stratsysrapport från teknisk chef Jonas 

Weidenmark och miljö- och byggnadschef Camilla Norrman, 

2017-08-15. 
4. Samhällsbyggnadsutskottets sammanträdesprotokoll 2017-08-08 § 106, 

Budget 2018 samhällsbyggnadsnämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teknisk chef Jonas Weidenmark föreslår att ett tillägg till 

budgetförslaget ska göras gällande investeringar för IT 2018 till 2021 

enligt följande: 

Investering 
Summa tkr: 

2018 2019 
3250 1950 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Kommunchef 
Miljö- och byggnadschef 
Teknisk chef 

2020 
2300 

I Utdrngsbestydrand, 

Summa 
2018 till 

2021 2021 
3110 10610 
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1 Uppdrag 

Från och med 2018 kommer de verksamheter som ligger under samhällsbyggnadsnämnden 

idag, dvs telmisk avdelningen och Miljö och byggnadsförvaltningen att styras av 

komunstyrelsen respektive miljö och byggnadsnämnden. Kommunstyrelsen får därmed det 

övergripande ansvaret för kommunens fysiska och tekniska miljö. Miljö- och 

byggnadsnämnden blir en myndighetsnämnd enligt bl a Plan- och bygglagen och Miljöbalken. 

Verksamheterna ska bedrivas så att fullmäktige får fullt stöd för och skapar förutsättningar att 

uppnå prioriterade mål. 

Telmiska avdelningen skall bedriva exploateringsverksamhet samt anskaffa, utveckla och 

förvalta kommunens innehav av fastigheter för skola och omsorg. Vidare telmiska 

avdelningen verkställa kommunens åtagande avseende gator, vägar, parker, lekplatser, grön

och skogsområden, vatten och avlopp samt renhållning. Förvaltningen ombesörjer 

trafiknämndens myndighetsutövande och skall på uppdrag erbjuda andra förvaltningar städ

och måltidsservice. Miljö och byggnadsförvaltningen förvaltningen ansvarar för kommunens 

lagreglerade verksamhet inom plan- och byggnadsväsendet samt miljö- och hälsa. Från och 

med 1/1 2018 kommer plan- och mbk verksamheterna att flyttas över från miljö och 

byggnadsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen och därmed hamna under 

kommunstyrelsen. 

2 Omvärld 

Utvecklingen inom framförallt miljö- och energieffektiviseringsområdet går snabbt framåt 

vilket innebär en kontinuerligt skarpare lagstiftning. Denna typ av lagstiftning påverkar 

samtliga verksamheter inom nämnden. För kommunen ligger utmaningen i att vara 

tillräckligt förutseende för att kunna arbeta proaktivt i verksamheten och samtidigt minska 

risken för felaktiga vägval. Riskerna kan minskas bland annat genom att följa beprövade 

taktiska åtgärder. Kommunen ska vara ett gott föredöme inom miljö- och energifrågor men att 

vara först på bollen är mycket riskfyllt. Nämnden kan således ta lärdom av hur andra 

kommuner möter de nya förutsättningarna. Arbete med övergripande miljöstrategiska frågor 

är en förutsättning för att möta de framtida utmaningar som kommuner står inför. 

I likhet med övriga Sveriges bebyggelse står Tingsryds infrastruktur (vägar, VA, 

renhållningsnät liksom kommunens fastigheter) inför större förnyelsebehov utöver de 

löpande underhållet. Vid sidan av den finansiella utmaningen ställer detta krav på nämndens 

kompetens. Det finns signaler som pekar på att kompetensbehovet kan vara svårt att möta 

men detta är avgörande för att anläggningarna ska hålla i många år framöver. Teknisk 

kompetens är också nödvändig för att kunna medverka till att nå nationella såväl som 

internationella kvalitets-, miljö- och energimål. 

Verksamhet bygger på långsiktiga förändringar i omvärlden. Den demografiska 

utvecklingen, balansen mellan unga- och äldre i kommunen, är väsentligt för hur vi ska 

förvalta fastighetsbeståndet samt planera vår serviceverksamhet. Den sociala utvecklingen är 

i högsta grad aktuell för n_ämndens verksamhet. Exempel på detta är förändrade beteenden 

kring bosättning och transport samt förändrade sociala värden kring vilken teknisk service 

som den offentliga sektorn ska ansvara för. Även förändringar i den fysiska miljön, 

exempelvis klimatet, är avgörande för hur kommunen planerar och genomför investeringar 

som ska hålla upp emot hundra år framöver. 

Cf+H 
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3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Prioriterade områden 

., Förbättrade skolresultat 

e Fler bostäder 
., Mer bredband 

Förbättrade skolresultat 
Den fysiska miljön i skolan har betydelse för elevernas välmående och deras förutsättningar 

att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Det prioriterade området innebär att vid 

reinvestringar skall skollokaler pririteras framför andra behov. Måltids och städverksamheten 

är också en naturlig del av elevernas vardag. Genom att bidra till en trivsam arbetsmiljö och 

möjliggöra måltiden till en del av den pedagogiska undervisningen kan elevernas närvaro och 

resultat påverkas i en positiv riktning. 

Fler bostäder 
En aktuell och tydlig översiktsplan samt de redan upprättade och kommande fördjupade 

översiktsplaner över kommunens tätorter är ett första steg till ett ökat bostadsbyggande. För 

att bibehålla en hög attraktivitet är ett gestaltningsprogram samt grönstrukturplan på sikt en 

nödvändiget. Ny organisation och nya budgetförutsättningar from 2018 innebär att 

verksamheternas mjlighet att svara till dessa uppdrag bedöms som goda. 

En effektiv ärendehantering, av såväl bygglov, som kommunal service i form av VA- och 

renhållning, minskar tiden från planlagt område till nyckelfärdigt boende. En väl fungerande 

MBK-verksamheten är en förutsättning för en ökad effektivitet både för upprättande av nya 

detaljplaner men också för bygg- och miljö- och hälsoskyddsärende. Med de nya 

förutsättningar med avseende på flytt av primärkartan från Växjö till Metria finns 

grundförutsättningarna för detta. Dock måste underhållet av primärkartan skötas och personal 

utbildas för att kunna hantera GIS. En del av attraktionslaaften för nybyggnation finns i 

platsens tillgång till kommunal infrastruktur samt dess kvalitet. Genom att stärka 

attraktiviteten på orter där detaljplanelagt mark för bostäder finns ökar sannolikheten för 

bostads byggande även på dessa platser. Under 2018 kommer förnyelsearbeten att göras i 

centrala Ryd som ett.led för att öka attraktiviteten för orten. 

Mer bredband 
Den fortsatta utbyggnaden av bredband i kommunen kommer till stor del att ske på kommunal 

mark. Kommunen skall då verka för att tillgång på mark sker så smidigt som möjligt och att 

eventuella tillståndsprocesser uppfyller såväl lagstiftning som antagna tjänstegarantier. 

Genom en tidig och kontinuerlig dialog med intressenter skapas möjligheten att samordna 

mark- och infrastuktursarbeten, vilket är intressant utifrån ett finansiellt perspektiv. 

3.2 Medborgare 

För att skapa bra förutsättningar för nöjda medborgare behöver nämnden ta vara på alla 

dialogtillfällen soin erbjuds och som verksamheten själv skapar. Både formella- och 

informella plattf01mar för kommunikation skall behandlas med likvärdig integritet. 

Måltidsverksamheten har tjänat som ett gott exempel på hur kommunens verksamheter kan 

använda sociala medier för att öka medborgarnas insyn och inflytande i verksamheten. 

Under cie senaste åren har kundnöjdhetsmätningar utförts inom måltids- och 

renhållningsverksamheten. Beträffande myndighetsutövning har undersökningar gjort av 
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företagens uppfattning. Denna typ av uppföljning bör utökas för att ge en tydligare bild av hur 

samhällsbyggarna uppfyller medborgarnas förväntningar. Under hösten 2017 kommer en 

medborgarundersökning att genomföras och resultatet från denna bör vara vägledande för 

verksamheterna både 2018 och 2019. 

Ett ökat bostadsbyggande inom kommunen ställer höga krav på transparens och tydlighet vid 

plan- och bygglovsärenden. Både tekniska avdelningen och miljö och byggnadsförvaltningen 

är ofta medborgarnas kontaktpunkt vid dessa ärenden och med utgångspunkt i gällande 

lagstiftning skall alla medborgare få sina ärenden prövade utifrån samma principer. 

3.3 Samhälle 

Tidigare beslut i hållbar ekonomi ger ur ett fmansiellt perspektiv förutsättningar för en 

långsiktigt välfungerande och hållbar infrastruktur på fastighets- och VA-sidan. Utmaning är 

att matcha den organisatoriska kapaciteten med avseende på arbetstid och kompetens. 

Plan- och J\1BK verksamheterna hamnar 2018 organisatorsikt under 

kommunledningsförvaltningen. 

Inom tekniska avdelningen vilja att skapa attraktiva fysiska miljöer, där teknik, miljö och 

människa beaktas. Torget i Ryd kommer att ses över och utvecklas under 2017-2018. 

Projektet har slgutits upp under flera år. I övrigt är utrymmet för denna typ av åtgärder ytterst 

litet. 

En vesäntlig verksamhet som kmmer att bedriva 2018 och med en långsiktig forts.ättning är 

bekämpningen av sjögull. Detta kommer att ta resurser i anspråk men större delen av projketet 

fmansieras av Hav och vattenmyndigheten. 

Utvecklingen inom upphandlingsornrådet ställer allt större krav på upphandlingskompetensen 

inom nämnden. Möjligheterna att använda upphandlingar som instrument för att nå 

finansiella, miljömässiga och sociala hållbarhetsmål är dock stora, varför en förstärkning av 

denna kompetens bör prioriteras. 

3.4 Ekonomi 

Genom att följa fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning stärker nämnden sina egna 

förutsättningar för att ha god uppsikt över verksamheternas finansiella läge. Budgeterad ram 

för 2018 är i den nya organisationen i stort oförändrad. Rutiner behöver arbetas om och 

förfinas för att skapa säkra system för uppföljning och planering. Vilket också påpekades i en 

revision av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 2017. Väl fungerande 

verksamhetssystem är också en grundförutsättning för att öka effektivitet. På miljö- och 

byggsidan finns mål på 80% sjävfinansieringgrad för de verksamheter som idag finns inom 

miljö- och bygg: J\1BK, plan, miljö- och bygg. För verksamheten miljö ligger 

kostnadstäckning nästan på 100 % vilket skall jämföras med ett rikssnitt på ca 50%. Denna 

självfmasieringsgrad innebär stora utmaningar för verksamheterna och måste tittas över innan 

samhällsbyggnadsnämndens budget delas upp mellan tekniska avdelningen och miljö- och 

byggnadsförvaltningen för att det skall finnas en möjlighet till en framtida hållbar budget. En 

nyckelfaktor är att budgetansvariga deltar och känner att de har möjlighet att påverka den 

löpande budgetprocessen för att således kunna sätta uppföljningsarbetet i ett vidare 

sammanhang. 

3.5 Medarbetare 

Att rekrytera och bibehålla kompetent personal är en absolut nödvändighet för att kunna 
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uppnå nämndsmålen inom övriga perspektiv. 

Slutsatsen från medarbetarenkäten 2016 är att majoriteten av samhällsbyggarna ser sitt arbete 

som betydelsefullt och att arbetsplatsen är förenad med trivsel och god kamratskap. Bland de 

svagare punkterna finns den personliga utvecldingen men också arbetsplatsens 

måluppföljning och beredskap inför oväntade situationer. 

Sjuktalen har ökat och är ett problem som måste bearbetas under 2018. 

3.6 Process 

Det senaste årets introduktion av nya, kommunövergripande, verksamhetssystem har 

frammanat förändringar i nämndens grundläggande arbetsprocesser. Under 2018 kommer 

förändrade arbetsprocesser att påskyndas som en nödvändig reaktion på de organisatoriska 

förändringar som realiseras. 

Verksamhetena vill i framtiden agera betydligt mer proaktivt och själva initiera ett målinriktat 

arbete med att förbättra de interna arbetsprocesserna. Vi måste ständigt blir att uppmuntra till 

ett förbättringsarbete på individ- och avdelningsnivå. Som individer tenderar vi att hålla kvar 

vid trygga arbetsmetoder när vi upplever att stora förändringar sker i den omgivande 

arbetsmiljön. För dessa processer behövs tydlighet i de nya målen. 

3.7 Balans mellan perspektiven 

De finansiella förutsättningarna att uppfylla målen inom de olika perspektiven bedöms som 

likvärdiga. En budget i balans ses av nämnden som ett grundläggande krav för att uppnå mål 

inom samtliga perspektiv och utgör således inte ett enskilt mål i styrkortet. 

Tidigare har det funnits en obalans mellan ekonomi och övriga mål. Efter besluten i hållbar 

ekonomi har denna obalans till viss del reducerats. Framöver finns det större risk i 

kompetensförsörjningen. Förändringsprocesser genererar alltid oro och ofta personalflykt som 

måste bearbetas aktivt. 

Det finns också en svaghet i förmågan att mäta, utvärdera och vidare svara på målen inom de 

olika perspektiven. På organisatorisk nivå är risken att mål som följs upp kvantitativt får 

stöne betydelse än de områden där det fortfarande saknas formaliserad utvärdering. På 

individnivå är det snarare så att de kvantitativa uppföljningarna uppfattas som främmande och 

svåra att påverka, vilket bidrar till att de övergripande nämndsmålen inte med säkerhet 

beaktas i likvärdig utsträckning under det dagliga arbetet. En viktig aspekt är dock att 

uppföljningsarbetet i sig inte får överbelasta verksamheternas huvuduppdrag. 

4 Framtid 

Förändringar 2018 

Den budgeterade nettoramen för 2018 är i princip oförändrad. Justeringar för löner, priser och 

räntekostnader tillsammans med beslut inom ramen för de två första delarna av 

Hållbarekonomi, tar ut varandra. 

Fastighetsavdelningen har påverkats av lokaluppsägningar. Under 2018 finns inte samma 

risker då de större uppsägningarna är avklarade. Arbetet med att fylla tomma utrymmen i 

befintliga verksamhetsfastigheter är redan påbörjat och utsikterna att hyra ut dessa till andra 

kommunala verksamheter är goda. Rävemåla skola är såld men Lindegården kvarstår utan hctt*en s~ är ett problem som måste lösas. 
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Inför 2018 kommer ett nytt avtal att upprättas om fastighetsförvaltning som utförs v 

Tingsrydsbostäder. fuför denna förändring kommer kostnaden att öka med 2 miljoner per år. 

Ökningen är en följd av att det befintlig avtalet har haft samma kostnad i fyra år och inte 

reglerats efter kostnadsökningar. 

Det ökade trycket på måltidsverksamheten kommer sannolikt att fortsätta till följd av ett ökat 

antal skolelever i kommunen. Skolorna har dock inte aviserat en fortsatt ökning. Förutsatt att 

nuvarande nivå inte ökar bedöms nämnden kunna fortsätta leverera måltidsservice av god 

kvalitet även under 2018. Målidverksamheten kommer också att ha två kök mindre i 2018 års 

budget då Rävemåla skola och Lindegårdens kök har lagts ner. 

Inom Hållbarekonomi har beslut fattats om att engagemanget för privata utfarter skall 

upphöra, beslutet har tagits tillbaka och budgetmedel har återförts i kommunens beslut om 

budgetramar. 

Matavfallsinsamling är någonting som i allt större utsträckning efterfrågas av kommunens 

invånare som också finns med i kommunens avfallsplan. Beslut är fattade både i avallsplan 

och i inriktnigsbeslut för att åstadkomma en fastighetsnära sorterng. Detta arbete har påbörjats 

och kommer att fortsätta intensivt under 2018 slutlig förändring kommer att ske 2019. Det 

utökade uppdraget kommer med största sannolikhet innebära att kostnaden för de nya kärl 

som krävs måste läggas in i investringsbudgeten. Beräkningarna för kostnaden är än så länge 

preliminär men bedös till mellan 12 och 17 miljoner. Detta är en mycket stor andel av den 

totla investeringsbudgeten för kommunen. Beslut och strategi för hur man skall ta fram dessa 

pengar måste tas. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten har de senaste åren redovisat ett överskott. 

Sannolikheten att denna utveckling fortskrider minskas då en ökad investeringsvolym 

kommer att bidra till högre kapitalkostnader. På sikt väntas även räntan sakta röra sig mot en 

högre nivå. 

I den tredje och avslutande delen av Hållbarekonomi fattades beslut angående kommunens 

politiska- och verksamhetsmässiga organisation. Detta komrnr att slutföras i början av 2018 

då samhällsbygnadsnämnden upphör. Plan- och MBK verksamheten går över till 

kommunledningsförvaltningen och det bildas en miljö och byggnadsnämnd. Utgångspunkten 

är att medborgarna inte ska uppleva några negativa konsekvenser av detta. Utmaningen 

kommer främst handla om att behålla stabilitet och trygghet för de medarbetare som påverkas 

mest. Miljö- och bygg står inför en utmaning beträffande den fastslagna 

självfinansieringsgraden vilket kommer att medföra höga krav på effektivitet. De 

miljöstrategiska frågorna kommer sannolikt att vara än viktigare att arbeta proaktivt med för 

att möta framtida utmaningar. 

Framtid efter 2018 

I takt med att tillgången till högklassigt bredband ökar blir det även väsentligt att kunna dra 

nytta av de möjligheter som tillgång till kraftfullt bredband ger. Samhällsbyggarna möter detta 

genom att bevaka goda exempel från andra kommuner såväl som från det privata näringslivet. 

Inom de kommande åren måste vi också förnya och förbättra våra kommunikationsvägar med 

medborgarna. Det ska vara lätt och säkert att använda digitala tjänster inom nämndens 

verksamhetsområden, för såväl medarbetare som användare. 

Mycket talar för att ett utvidgat insamlingsansvar avseende förpackningar och eventuellt 

också tidningar kommer att bli en realitet inom de kommande fem åren. Även kommunens 

övriga verksamheter kommer att påverkas av en sådan förändring och exempelvis ingår det i 

fastighetsavdelningens investerj.ngsplan att bygga om de kommunala köken för att möjliggöra 
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sortering. För att de telmiska aspekterna ska utnyttjas optimalt la:ävs ett förändrat beteende 

hos privata hushåll såväl som hos kommunala verksamheter, vilket förutsätter ett omfattande 

informationsarbete. 

Det finns ett ökat fokus på hur vi hanterar vårt dricksvatten. Det kommer framöver bli 

viktigare att ta hänsyn till reservtäkter, driftssäkerhet, hygien och utökade kommunala 

verksamhetsområden. Vad detta innebär är svårt att överblicka idag men helt klart är att det 

kommer att kräva mer resurser. 

5 Styrkort 

5.1 Vision 

Mål 2018 

Perspektiv Nämndsmål 

Medborgar Prioritering av underhållsatgärder på 
e skollokaler 

Atgärder för yttre skolmiljön skall 
planeras 

God förmåga att möta behov av planer 
och mark 

Nöjda kunder 

Kommunikation med medborgarna skall 
vara tydlig och öppen 

Samhälle God förmåga att möta behov av planer 
och mark 

Verka för aktivt samarbete i 
bredbandsutbyggnaden 

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

Skapa en kommun med attraktiva 
fysiska miljöer och välfungerande 
infrastruktur 

Ekonomi Följa fullmäktiges riktlinjer för budget 
och redovisning 

Med arbeta God hälsa 
re 

Medarbetarna skall ha kompetens, 
utvecklas, känna sig hörda och 
delaktiga i verksamheten. 

Process Ständiga förbättringar skall prägla 
samhällsbyggarnas processer 

Samhällsbyggnadsnämnd, Budget 2018 

Mått Resultatmål 

Plan för åtgärder 

Avdelningarna följer projektplaner, 
leveranstider, tjänstegarantier 

Kundnöjdhetsmätningar uppfyller -
faställda målnivåer 

Avdelningarna följer projektplaner, 
leveranstider, tjänstegarantier 

Avdelningarnas uppfyllnad av måtten 
kopplade till målet 

Upparbetad andel av pengar för 
energisparåtgärder 

Upparbetade pengar till 
reinvesteringar 

Budgetawikelse inom vatten och 
avlopp 

Mängd sålda lokaler som inte är 
verksamhetslokaler 

Sjukfrånvaro, % 

Andel medarbete som är nöjda med 
sin arbetssituation. 

Nöjd Medarbetarindex (NMI) 

Avdelningarnas arbete med att 
löpande revidera, värdera och 
anpassa sin verksamhet efter 
rådande behov 

8(10) 
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6 Planeringsmått 

Avdelning Planeringsmått Utfall Utfall Utfall Budget Budget 
2014 2015 2016 2017 2018 

Skattefinansierad Driftbudget -35,6 -35,5 -34,5 -36,2 -37,4 

verksamhet nettokostnader 
(skattefin vht), mkr 

Skattefinansierad lnvesteringsbudget 126,3 60,8 8,8 12,8 
verksamhet (skattefin vht), mkr 

Renhållning lnvesteringsbudget 0,1 0,3 0,5 0,4 
(taxefin vht, 
renhållning), mkr 

VA I nvesteringsbudget 2,5 4 9,9 12 
(taxefin vht, 
VA), mkr 

7 Bilagor 

Redovisning av moduler/sparåtgärder 2018 
.... 
Modul 
inom Beskrivning av av Så påverkas verksamhetens Så påv~rkas arbetsmiljön 
verksamh 
et, mki-

åtgärd/verksamh~t mål, kvalitet och omfattning för personalen 

Förslag till investeringsbudget 2018 och plan 2019-2021 

Investering 
Buct'get P'lan 2019 Plan 2020 Pian 2021 

Totalt (2018-
2018 2og1J 

Infrastruktur 5 4,5 4 4 17,5 
(skattefinansierad) 

Fordon och maskiner 0,5 4,6 0,45 0,5 6,05 

Energieffektivisering 5 5 5 5 20 

Fastighetsinvestering 6,2 6,2 6,2 6,2 24,8 

Inventarier och övrigt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Renhållning 0,3 10 0,25 0 10,55 

VA investeringar 12 12 12 12 48 

Nämnden vill verka för en hållbar och trygg infrastruktur för att säkerställa framkomlighet, 

säkerhet och kapacitet inom hela kommunens vägnät. Årligen avsätts 100 tkr för 

trafikåtgärder, villcet endast räcker till mindre åtgärder. 2017-2018 rymmer en större 

investering för att öka attraktiviteten i Ryds tätort. · 

Nämndens maskinpark utsätts för hårt slitage och med hjälp av gatuavdelningens utbytesplan 

har nämnden god framförhållning för att undvika höga reparationskostnader och säkerställa 

driften. Budgetförslaget räcker för att upprätthålla delar av maskinparken i driftsäkert skick. 

Under kommande år har VA-verksamheten tilldelats finansiella medel att följa den långsiktiga 

investeringsplanering som kontinuerligt uppdateras. Den organisatoriska kapaciteten kommer 

sannolikt att behöva stärkas för att genomföra detta. 

Kapitalkostnaderna för framtida investeringar bedöms som rimliga att rymmas inom befintligt 

ramförslag samt med nuvarande taxenivå på VA-sidan. I takt med att räntan når en högre nivå 

0 [ HHed~ avskrivna investeringar ersätts med nya kommer sannolikt VA-taxan 
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att behöva justeras för att täcka verkliga kostnader. 

( 
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Tingsryds 
.kommun Protokoll vid förhandling enl § 11 MBL 

I Datum 2017-08-21 

Parter 

Sveriges ingenjörer 
Vision 

Ärende 

Plats Torggatan 12 

Närvarande 

Filip Storm 
Eva Berggren-Svensson 

Kallade inte närvarande 

Budget för tekniska avdelningen och Miljö och byggnadsförvaltningen 

Arbetsgivarens förslag 

Arbetsgivaren redovisar budgeten som kommer att tas upp av samhällsbyggnadsnämnden 
2017-08-22. 

Arbetstagarpartens förslag/yttrande/erinran 

Sveriges Ingenjörer har författat ett yttrande avs budgeten. Vision instämmer i yttrandet. 
Yttrandet bifogas 

Resultat 

Yttrandet lämnas till samhällsbyggnadsnämnden i samband med att budgeten behandlas. 

Bilaga: Yttrande från Sveriges Ingenjörer Tingsryd 

Förhandlingen förklarades avslutad 2017-08-21 

Justeras för arbetsgivarparten Justeras för arbetstagarparten 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
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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Yttrande från Sveriges Ingenjörer Tingsryd 

Ärende 

MBL § 11 inför Samhällsbyggnadsnämnden den 22 augusti 2017. 

Närvarande 

Jonas Weidenmark för arbetsgivaren, Tingsryds kommun, 
Eva Berggren Svensson för fackförbundet Vision, och 
undertecknad för fackförbundet Sveriges Ingenjörer. 

Saken 

Denna förhandling handlar i huvudsak om den rambudget för år 2018 som ska gälla för 
Tekniska avdelningen, med flera enheter, som i dagsläget sorterar under 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Tidigare kritik 

Vid MBL § 19 per den 17 augusti 2017 framfördes från samtliga tre deltagande fackförbund 
att budgetprocessen varit sen och att underlaget inkommit till de fackliga företrädarna mycket 
sent, (se detta protokoll). Tingsryds kommun valde då, vilket de fackliga företrädarna 
godkände, att förlägga MBL § 11 till den 21 augusti 2017 för att ge facken en möjlighet att 
studera rambudgeten. 

Konsekvensen av det sent inkomna materialet är dels att fackförbundet Kommunal inte kan 
medverka på MBL § 11 i detta ärende, och dels att beslutsunderlaget redan är skickat till 
beslutshavarna. 

Sveriges Ingenjörers yttrande i saken 

Beslutsdokumentet "Budget 2018 Samhällsbyggnadsnämnd" har följande brister: 

1. Dokumentet är i vissa stycken otydligt och det kan på dessa ställen vara svårt att förstå 
vad som egentligen menas, ( detta hänger samman med punkten tre). Förkortningen 
MBK behöver utskrivas minst en gång så att alla förstår vad denna står för, (Mätning, 
Beräkning, Kartframställning). 

2. Dokumentet är motsägelsefullt. Om miljöenheten ligger på en kostnadstäckning på 
nästan 100 %, vilket ska jämföras med ett rikssnitt på 50 %, så är ju självfinansierings
graden inget problem för denna enhet, Gämför vad som framförs på sidan 28 med det 
som framförs på sidan 30). Eller ska det uppfattas som så att miljöenheten ska uppnå 
100 % täckningsgrad? Detta strider ju i så fall mot det som sägs om 80 % 
täckningsgrad, eller gäller den täckningsgraden endast bygglovsenheten? Görs någon 
skillnad mellan miljö- och bygglovsenhetema ifråga om täckningsgrad och taxor? Helt 
klart är dokumentet i denna del motsägelsefull. 

3. Dokumentet behöver konekturläsas. 
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I sak har Sveriges Ingenjörer lokalavdelningen Tingsryd följande att erinra: 

• MBK-verksamheten sköts numer helt av en konsult. Detta ska inte vara något problem 
i sig, men då måste kommunen ha adekvat kompetens så att rätt tjänster beställs och 
rätt uppdrag utförs. Detta har inte minst bäring på hållbar ekonomi, det vill säga att rätt 
saker utförs för att minimera extrabeställningar, etcetera. Erfarna medlemmar vittnar 
om en nedmontering av den kommunala MBK-verksarnheten. Exempelvis hade 
kommunen tidigare egen personal för att sköta mätningstekniskt arbete och därmed 
sammanhängande ajourhållning av primärkartan. Sve1iges Ingenjörer befarar att denna 
ajourhållning inte längre sköts i den omfattning som krävs för att på sikt upprätthålla 
en rättssäker primärkarta för medborgarna. 

• Det bör framgå att det är ett nytt avtal som kommunen förhandlar om med 
Tingsrydsbostäder avseende fastighetsförvaltningen, och att ökningen av förvaltnings
kostnaden med 2 miljoner kronor är en osäker skattning. 

• Under rubriken "7 Bilagor" anges skattefinansierad infrastruktur. Avses med detta 
uttryck vägunderhåll? 

• Vilka är konsekvenserna, på kort och lång sikt, av beslutet att tillsvidare behålla 
Lindegården och samtidigt inte ge Samhällsbyggnadsnämnden ett extra kapitaltillskott 
för att klara det ekonomiska åtagande detta innebär? Kommer detta att inverka på 
fastighetsunderhållet eller på personalen? Kan personalneddragningar bli aktuella för 
att klara de ekonomiska ramarna? 

• Kan 800 000 kronor i kostnadsökning för fler Windows användarlicenser, helt eller 
delvis, undvikas genom införande av Linux eller något annat (konkurrerande) system? 
Denna fråga bör diskuteras med IT-enheten. 

• IT-enhetens budgetramar bör också framgå av beslutsunderlaget "Budget 2018 
Samhällsbyggnadsnämnd". 

Fackförbundet Vision instämmer i Sveriges Ingenjörer avdelning Tingsryds framförda 
synpunkter på rambudgeten för år 2018 . 

Tingsryd måndagen den 21 augusti 2017 

Sveriges Ingenjörer lokalavdelningen Tingsryd 

~~ Filip St nn, ordförande 
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~Tingsryds 
\:!;)kommun 

Bildningsnärnnden 

Plats och tid 

Beslutande 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

§ 44 

Budget 2018 
Dm 2017/78 041 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(4) 

2017-08-23 

1. Bildningsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att fastställa 
förslag till driftbudget för år 2018 till en nettokostnad på 272164 tkr, 
vilket är inom den av kommunstyrelsen tilldelade ramen. Se bilaga 1. 

2. Bildningsnämnden hemställer till kommunfullmäktige om fastställande 
av investeringsbudget för år 2018 på 3000 tkr och investeringsplan för 
åren 2019-2021 på 3000 tkr, fördelat på 1000 tkr de kommande åren. De 
totala investeringarna under perioden uppgår därmed till 6000 tkr. Se 
bilaga 1. 

3. Bildningsnämnden gör följande tillägg under avsnittet Gymnasieskolan 
och efter meningen "Glädjande är att Wasaskolan har uppfyllt 
Skolverkets krav på att starta ett Fjärde tekniskt år inför lå 17 /18." på 
sidan 7 i bilaga 1: Vid terrninsstarten visade det sig att antalet sökande 
var för få, därför beslutades det att inte starta det fjärde året. 

4. Bildningsnämnden instämmer i Lärarnas Riksförbunds, Kommunals, 
Lärarförbundets och Visions påtalande från MBL-förhandling § 11 att 
det är viktigt att fördelningsnyckeln över medel för etablering av 
nyanlända tas fram snarast och att skolan prioriteras i denna fördelning. 

5. Bildningsnämndenjusterar paragrafen omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 

Bildningsförvaltningen (BF) har till bildningsnämnden arbetat fram ett 
budgetförslag inom den av kommunstyrelsen tilldelade ramen och enligt de 
förutsättningar som anges i anvisningarna, samt med beaktande av 
redovisade budgetförutsättningar. 

Budgetförslaget kan sammanfattas och redovisas enligt följ ande: 

Omslutningen i budgetförslaget är 
Intäkter -31751 tkr 
Kostnader 303915 tkr 
Nettokostnad 272164 tkr 
Varav personalbudget som uppgår till 157837 tkr. 

Utdrags bestyrkande 
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~ Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(4) 

2017-08-23 

§ 44 fortsättning 

Kommande årens investeringar avser inventarier och utrustning inom 

bildningsförvaltningen kopplat till den pedagogiska verksamheten. 

Investeringar i arbetsplatser och lokaler kan förekomma. Vidare 

investeringsanslag för biblioteksförnyelse som tidigare beslutats av 

kommunfullmäktige. Total investeringsutgift uppgår till beräknat 3000 tkr 

för år 2018, fördelat biblioteksförnyelse 2000 tkr och inventarier och 

utrustning 1000 tkr. I plan 2019-2021 uppgår investeringsutgiften till totalt 

3000 tkr, fördelat på 1000 tkr de kommande åren. Totala investeringar under 

perioden uppgår därmed till 6000 tkr. 

Föreligger förslag att bildningsnämnden ska hemställa till 
kommunfullmäktige att fastställa förslag till driftbudget för år 2018 till 

en nettokostnad på 272164 tkr, vilket är inom den av 
kommunstyrelsen tilldelade ramen. Vidare att bildningsnämnden ska 

hemställa till kommunfullmäktige om fastställande av 
investeringsbudget för år 2018 på 3000 tkr och investeringsplan för 

åren 2019-2021 på 3000 tkr, fördelat på 1000 tkr de kommande åren. 

De totala investeringarna under perioden uppgår därmed till 6000 tkr. 

MBL-förhandling har ägt rum den 17 augusti 2017. Lärarnas Riksförbund, 

Kommunal, Lärarförbundet och Vision hade inget att erima mot förslaget. 

Samtliga parter påtalade dock att det är viktigt att fördelningsnyckeln över 

medel för etablering av nyanlända tas fram snarast och att skolan prioriteras 

i denna fördelning. 

Beslutsunderlag 

1. Protokoll vid förhandling enligt§ 11 MBL, 2017-08-17. 
2. Tjänsteskrivelse från förvaltningskamrer Jan-Hemik Lothigius, 

2017-07-14. 
3. Budgetrapport 2018 för bildningsnämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Marie Sahlberg (M) föreslår att följande tillägg ska göras 

under avsnittet Gymnasieskolan och efter meningen "Glädjande är att 

Wasaskolan har uppfyllt Skolverkets krav på att starta ett Fjärde 

tekniskt år inför lå 17 /18." på sidan 7 i bilaga 1: Vid terminsstarten 

visade det sig att antalet sökande var för få, därför beslutades det att 

inte starta det fjärde året. 

Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
\:.!;)kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-08-23 

§ 44 f 01isättning 

Vidare föreslår ordförande Marie Sahlberg (M) att nämnden ska 

instämma i Lärarnas Riksförbunds, Kommunals, Lärarförbundets och 

Visions påtalande från MBL-förhandling § 11 att det är viktigt att 

fördelningsnyckeln över medel för etablering av nyanlända tas fram 

snarast och att skolan prioriteras i denna fördelning. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 

Utdrags bestyrkande 

4(4) 
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1 Uppdrag 

Bildningsnämnden (BN), ansvarar för bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola, förskola, 
fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, och särskola inom respektive skolform. 
Från den 1 april 2017 har vuxenutbildningen övergått till Arbete och Lärande inom 
kommunledningsförvaltningen. 

2 Omvärld 

Kompetensförsörjning 

Kompetensförsötjningen inom samtliga yrkeskategorier inom skolområdet (förskola, 
fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola) är en stor 
utmaning. Det blir allt svårare att rekrytera personal och vi har brist på behöriga och 
legitimerade lärare i alla kategorier. Universitet och högskolor utbildar alldeles för få personer 
med pedagogisk examen i förhållande till det behov som finns ute i våra verksamheter. Det är 
och kommer också fortsättningsvis att vara svårt att rekrytera chefer, både rektorer och 
förskolechefer. Kompetensförsörjningsproblematiken kan innebära att vi får svårt att 
upprätthålla kvaliten i undervisningen på våra förskolor och skolor. 

Fortsatt stort antal nyanlända elever 

Tingsryds kommun har under senare år välkomnat ett stort antal nyanlända i olika åldrar. 
Lärare med behörighet i svenska som andraspråk är för få i förhållande till behoven. Lärarna 
ställs inför stora utmaningar att undervisa elever med helt olika förutsättningar och kunskaper 
och som kommer från olika länder med olika kulturer och religioner. I början av år 2017 var 
18 % ( ca 200) av våra grundskolelever nyanlända elever (varit i Sverige kortare tid än fyra år 
efter sju års ålder) och 38 % (över 100) av våra elever på Wasaskolan är nyanlända. 

Nu har inflödet av nya flyktingar minskat kraftigt och flera flyktingboenden har stängts. Vi 
har fortfarande en stor grupp nyanlända elever, men om det inte kommer så många nya så 
kommer antalet successivt att minska. Även den här situationen kommer dock att ställa stora 
krav på omställning i våra olika verksamheter. När antalet nyanlända elever minskar skall en 
utbyggd organisation krympas. Intäkterna från Migrationsverket kommer att minska, dels 
beroende på att antalet nyanlända minskar och dels för att många kommer att få 
uppehållstillstånd. 

Statsbidrag 

Under senare år har staten genom Skolverket mer och mer gått in för att styra de olika 
huvudmännens skolverksamhet genom en stor mängd statsbidrag som finns att söka för våra 
verksamheter. Det finns politiska signaler på att antalet statsbidrag kommer att minskas under 
kommande år. Statsbidragsansökningarna är ofta komplicerade till sin natur, framförallt i den 
ekonomiska och verksamhetsutvecklande redovisning som avkrävs som villkor för den 
ekonomiska tilldelningen till huvudmannen. Detta ställer höga krav på förvaltningens 
inledande och uppföljande arbete med de olika statsbidragen. 

Digitalisering och förslag till ny nationell IT-strategi 

Nu är det inom skol-Sverige stort fokus på digital kompetens och detta har lett fram till 
förändrade kursplaner och krav på digitala verktyg och läromedel. T ex skall eleverna få 
grundläggande kunskaper inom programmering. Det finns ett förslag till nationell IT-strategi 
för skolan och om den blir beslutad innebär det att vi måste göra stora investeringar i 
datorutrustning och nätverk. 

~-
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3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Prioriterade områden 

• Förbättrade skolresultat 
• Fler bostäder 
• Mer bredband 

3.2 Medborgare 

Högst prioritet under år 2017 är elevernas lärande och måluppfyllelse, att höja 
kunskapsresultaten inom grundskolan och elevernas behörighet till gymnasieskolan. 

Kunskapsresultaten visar att vi har nått målen för samtliga verksamheter och årskurser under 
läsåret 2016/2017 förutom kunskapsresultat i årskurs 3. Endast 74 % av eleverna i årskurs tre 
( exklusive nyanlända) nådde kravnivån på samtliga delprov (matematik och svenska/svenska 
som andraspråk) i årskurs 3. Här krävs grundliga analyser på enhetsnivå följt av 
huvudmannens analys. Åtgärder för stöd till de elever som inte når kravnivåerna är 
nödvändiga. 

Attitydenkäten visar att 90 % av våra barn och elever uppger att de är trygga i våra 
verksamheter, ett värde som inte når upp till målen (95 %). Det är ett försämrat värde i 
jämförelse med föregående år (94 %). En jämförelse visar att det är främst i årskurs 2 och på 
gymnasiet som resultaten har sjunkit, medan det är på fritidshemmet, i årskurs 8 och på 
gymnasiet som resultaten på tryggheten är som lägst. 

Totalt sett är det 92 % av våra barn av elever som upplever att de är delaktiga och att de har 
möjlighet att påverka frågor som berör dem. Värde visar på en förbättring jämfört med 2016 
(89 %). För vårdnadshavare är samma siffra 94 %, även det en förbättring sedan 2016 (89 %). 
En första analys av resultaten pekar på att skolledares och pedagogers kommunikation med 
och lyhördhet för elevers och föräldrars funderingar och åsikter har givit goda resultat då fler 
känner att de har möjlighet att påverka i våra verksamheter. 

Den sista delen som undersöks i attitydenkäten handlar om elevers och föräldrars nöjdhet. 
92 % av våra elever uppger att de är nöjda med våra verksamheter. Detta värde är detsamma 
som för 2016. 92 % av vårdnadshavarna uppger att de är nöjda med våra verksamheter, ett 
klart förbättrat resultatjämfört med 2016 (86 %). Anmärkningsvärt är att endast 78 % av 
eleverna i åk 8 uppger att de är nöjda med verksamheten samt att eleverna i åk 2 är mindre 
nöjda med verksamheten nu än för ett år sedan, medan resultaten för föräldrarna är det 
motsatta. De är mer nöjda nu än de var 2016. 

Vi tar del av statens "lågstadie- och fritidshemssatsning" som möjliggör en ökad 
personaltäthet inom de verksamheterna. Vi tar också möjligheten att bedriva sommarskola, 
vilket, särskilt för våra nyanlända elever, är en stor hjälp att komma in i svenska språket och 
få bättre förutsättningar för att lyckas med studierna. Våra förstelärare har alla uppdrag som 
ska gynna en ökad måluppfyllelse för våra elever. 

Biblioteksorganisationen är under förändring och då i synnerhet skolbiblioteken, där vi 
arbetar för att skolbibliotekarierna ska vara en del av den pedagogiska verksamheten. 

3.3 Samhälle 

Samverkansgruppen Skola-Näringsliv, bestående av representanter för näringslivet, UF, 
utvecklingschef, kostchef, rektorer, studie- och yrkesvägledare, förskollärare, lärare och 
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utvecklingsledare, ses 2-3 gånger per termin och avhandlar frågor rörande detta 
samverkansområde. En samverkansplan är framtagen och beslutad i Bildningsnämnden våren 
2017. Denna plan sträcker sig fram till 2019. Som ett led i denna samverkan erbjuds elever att 
göra företagsbesök där bussresan bekostas av gemensamma medel (Förvaltning/Näringsliv), 
vilket ger alla våra elever möjlighet att tidigt ta del av vilka möjligheter näringslivet i 
Tingsryds kommun erbjuder och ger dem goda möjligheter att göra välgrundade val. 

Med utgångspunkt i den regionala SYV-planen har Tingsryds kommun tagit fram en 
kommunal verksamhetsplan för studie- och yrkesvägledning. 

3.4 Ekonomi 

Budget 2018 för bildningsnämnden 

Budgetförutsättningar och beslutade arbetsramar av kommunstyrelsen (KS) 

Utgångsläget och förutsättningarna för bildningsnämndens (BN) budget är följande: 

Arbetsramen för år 2018 uppgår till 272 164 tkr. Väsentliga ramförändringar utöver de 
"vanliga" ramregleringarna ochjusteringsposterna som löneökningar, priskompensation, 
justering köp- och sälj mm är att följande omfördelningar har gjorts i ramen: 

Ny organisation från den 1 april 2017 och för 2018 innebärande att vuxenutbildningen har 
övergått till Arbete och Lärande inom kommunledningsförvaltningen. Budgeten och ramen 
har däimed minskats med 7 291 tkr, tillkommande löneökningsmedel för år 2016 på 230 tkr 
kommer att regleras inför beslutet i kommunfullmäktige (KF). 

Hållbar ekonomi (HE) del 2 ytterligare ramminskning med 250 tkr avseende Rävemåla 
grundskola därefter uppgår den totala ramminskningen till 500 tkr för år 2017-18. 

HE del 3 ytterligare ramminskning för gymnasieskolan med 450 tkr vilket är fördelat på; 
inriktningskurser 100 tkr, Chrome Books och Google fria programvaror 200 tkr samt avtal 
med Kulturverkstan estetisk verksamhet 150 tkr. Den totala ramminskningen för år 2017-18 
uppgår därmed till 900 tkr. I plan för år 2019 kvarstår 100 tkr, upp till 1 mkr. 

HE avser ramminskning med 600 tkr kopplat till nytt avtal Kulturskola. 

Nämndens ram för år 2018 har utökats m a a äskanden kopplat till verksamhetsförändringar 
framöver. 

Som tillfällig ramökning 2017-18 tillförs 3 700 tkr avseende volymökningar i verksamheten 
kopplat till fler nyanlända inom språkintroduktionen på Wasaskolan 2 000 tkr, fler 
lärartjänster och annan personal till Dackeskolan 1 000 tkr för ökat antal nyanlända elever, 
samt 700 tkr till fritidshemmen för fler kommunplacerade barn/elever. 

Som permanent ramökning tillfördes från år 2017 totalt 500 tkr för (av staten beslutad) 
utökning av timplanen i matematik för elever i åk 4-6 med en klocktimme per vecka, vilket 
motsvarar en hel lärartjänst och därmed en ökad kostnad på 500 tkr. 

Bildningsförvaltningen äskade och redovisade ytterligare behov och verksamhetsförändringar 
inför år 2018 på totalt 4 150 tkr, det var bl a för fler elever på mellanstadiet, motsvarande 
behov utökning av en heltidstjänst 500 tkr, fortsatt utökning av elever på fritidshemmen 
300 tkr, ökad kostnad för skolluncher med 500 tkr, och slutligen en kraftig ökning av antalet 
barn inom förskolan (30 barn) vilket motsvarar 5,5 tjänster med tillhörande måltidskostnader 
totalt 2 850 tkr. CCG:s och KS beslut är att inget beviljas av de äskade 4 150 tkr. 

Ovanstående innebär att omfördelningar kan komma att äga rum mellan verksamheterna och 
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inom bildningsnämndens totala budget i arbetet med internbudget 2018 . Nämndens mål kan 
komma att få ses över i förhållande till tilldelade medel för verksamheterna. 

Därutöver har i budgetförslaget arbetats in äskade och av KS beslutade medel för 
flyktingmottagande lå 17 /18 på totalt 3 710 tkr. 

Sammanfattning av budgetförslaget 2018 

Bildningsförvaltningen (BF) har till BN arbetat fram ett budgetförslag inom den av KS 
tilldelade ramen och enligt de förutsättningar som anges i anvisningarna, samt med beaktande 
av budgetförutsättningarna ovan. 

Budgetförslaget kan sammanfattas och redovisas enligt följande: 

Omslutningen i budgetförslaget är: 

Intäkter - 31 7 51 tkr 

Kostnader 303 915 tkr 

Nettokostnad 272 164 tkr 

Varav personalbudget som uppgår till 157 837 tkr. 

Verksamhetsområden (nettobelopp i tkr) 

Nämnd 584 

Bibliotek o ungdomskultur 7 384 

Kulturskola 4 041 

Fritidsgårdar 1 222 

Förskola 56 689 

Enskilda fam daghem 301 

Fritidshem 10 146 

Förskoleklass 5 550 

Grundskola 120 407 

Gymnasieskola 57 635 

Centr adm o övr gem vht 8 205 

Totalt 272 164 tkr netto. 

Större förändringar i budget 2018 

Förändrad organisation inom grundskolan och förskolan 

Från den 1 juli 2017 och inför budgetåret 2018 förändras grundskoleorganisationen. I 
Rävemåla har en friskola startat, Rävemåla friskola AB med åk F-6, dvs förskoleklass, 
grundskola 1-6 samt fritidshem. För närvarande har totalt 33 elever valt friskolan i Rävemåla. 
Förskolan kommer att drivas i kommunal regi. Enligt skollagen skall kommunen erlägga en 
"elevpeng" (bidragsbelopp) för dessa elever från den 1 juli 2017 och framöver. Ekonomisk 
och organisatoriskt påverkar det bildningsförvaltningen högst väsentligt. De ökade 
kostnaderna för bidragsbeloppen ställer motsvarande krav på minskade kostnader för 
personal, lokaler, kost och läromedel mm, vilket arbetats in i budgetförslaget. 

Förutom ovanstående har den kommunala grundskoleorganisationen förändrats i Tingsryd och 
Konga, innebärande skolenheter för en F-6 skola i Tingsryd, en 7-9 skola i Tingsryd och en 
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skolenhet i Konga, F-3 med förskola. Förskolorna i Tingsryd samlas under en förskolechef 
från hösten 2017 med förskolorna Myrstacken och nya Älvans förskola. Junibacken och 
Slottets förskolor avvecklas. Ekonomiskt och organisatoriskt har det finansieras inom 
bildningsförvaltnings budget 2018 och med reserverade överskottsmedel från år 2016. 

Fortsatt hög extern finansiering via statsbidrag och migrationsintäkter 

Även för år 2018 kommer nämnden att få stora budgetavvikelser på intäkts- och 
kostnadssidan. Antalet specialdestinerade statsbidrag, där staten utöver den kommunala 
budgeten finansierar olika satsningar, har ökat högst väsentligt de senaste åren. Ett axplock av 
större riktade statsbidrag är bl a; ökad bemanning inom lågstadium- och fritidshem, 
lärarlönelyftet, förstelärare, riktade statsbidrag för nyanlända till Elevhälsan och skolorna. 
Därutöver erhålls efter ansökan, ersättning för asylsökande barn i förskola och skola. Även 
under år 2018 kommer verksamheten vara omfattande, men förvaltningens bedömning är att 
kommunen kommer ta emot betydligt färre asylsökande, och fler asylsökande kommer att få 
permanent uppehållstillstånd, och blir därmed kommunplacerade. Det innebär minskade 
intäkter från Migrationsverket till bildningsförvaltningen och behovet av tillskott från 
kommunstyrelsen ökar. Sammanfattningsvis ställs stora krav på förvaltning, 
rektorer/förskolechefer och lärare när det gäller flexibilitet och anpassning av 
undervisningsorganisationen efter hur behoven ser ut. Krav på snabb omställning i 
verksamheterna blir en utmaning. 

Forts att arbete med biblioteksorganisationen 

I HE minskades budgeten för biblioteken med 1 400 tkr samtidigt avsattes i ramen 350 tkr för 
att utveckla verksamheten. Under år 2017 har ett intensivt arbete ägt rum för att genomföra en 
stor omorganisation av biblioteken i enlighet med fattade beslut. Inför år 2018 fortsätter 
arbetet med att utveckla skolbiblioteken och kvarvarande filialbibliotek. Utöver de 350 tkr i 
driftbudgeten är i investeringsbudgeten avsatt 2 000 tkr för biblioteksförnyelse och 
utveckling. 

Musik och kulturskola 

I linje med beslutet i HE har budgetramen minskats med 600 tkr avseende dåvarande 
entreprenad och köp av musik och kultur. Upphandling och nytt avtal har tecknats f om 2017-
07-01 tom 2020-06-30 med rätt till 1 års förlängning. 

Gymnasieskolan 

De senaste åren har antalet elever ökat på Wasaskolan och då främst nyanlända inom 
språkintroduktionen. Vi kan se en viss avmattning när det gäller antalet nyanlända asylelever 
och budgeten har anpassats efter det. Budgeten är även minskad i enlighet med besluten i HE 
får år 2018. När det gäller vård- och omsorg, och naturvetenskapsprogrammet så var det för få 
behöriga sökanden. Beslut togs därför av nämnden att inte starta dessa program för åk 1 
elever inrar lå 17/18. Glädjande är att Wasaskolan har uppfyllt Skolverkets krav på att starta 
ett Fjärde tekniskt år inför lå 17 /18 . Tidigare är skolan certifierad för Teknikcollege och 
Vårdcollege. Samarbetet med AMB fortsätter på ett positivt och utvecklande sätt för båda 
huvudmännen. Från 2016 tecknades ett nytt avtal med TAIF om samverkan inom 
ishockeygymnasiet på Wasaskolan, med syfte att locka fler elever till skolan, vilket gagnar 
både kommunen och TAIF. 

Investeringar 2018 och plan 2019-2021 

Kommande årens investeringar avser inventarier och utrustning inom bildningsförvaltningen 
kopplat till den pedagogiska verksamheten. Investeringar i arbetsplatser och lokaler kan 
före~ ma. Vidare investeringsanslag för biblioteksfömyelse som tidigare beslutats av KF. 
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Total investeringsutgift uppgår till beräknat 3 000 tkr för år 2018, fördelat biblioteksförnyelse 
2 000 tkr och inventarier och utrustning 1 000 tkr. I plan 2019-2021 uppgår 
investeringsutgiften till totalt 3 000 tkr, fördelat på 1 000 tkr de kommande åren. Totala 
investeringar under perioden uppgår därmed till 6 000 tkr. 

3.5 Medarbetare 

Högst prioritet är att ha lärare med rätt behörighet för de ämnen man undervisar i samt att höja 
den pedagogiska kompetensen inom förskolorna och fritidshemmen med förskollärare 
respektive lärare med inriktning mot fritidshem och skolans yngre år. Vi arbetar kontenuerligt 
med att genom olika nätverk höja kompetensen för vår personal. Generellt sett har vi personal 
med god utbildning och kompetens. Andelen personal med pedagogisk utbildning är i 
förskolan 58 %, i fritidshemmen 50 %, i förskoleklassen 72 %, i grundskolan 92 % och i 
gymnasieskolan 87%. Personal som läser in ytterligare kompetens på poänggivande högskole
/universitetsnivå erbjuds två dagars självstudietid per termin. Vid personalplanering inför 
varje läsår eftersträvas att rätt behörig personal finns på de befintliga tjänsterna. Vid 
nyrekrytering av pedagogisk personal anställs endast behörig personal med lärarlegetimation. 

Hög prioritet är också att minska den stigande sjukfrånvaron inom förvaltningen. 

Nämndens mål när det gäller arbetsmiljö är att personalens sjukfrånvaro skall vara under 5 % 
av arbetstiden. Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska trivas och må bra på sin 
arbetsplats b.l.a. genom våra hälsoinspiratörer som finns på samtliga arbetsplatser. 

För periodenjanuari-juli 2017 uppgår sjukfrånvaron till totalt 5,93% av arbetstiden inom 
Bildningsförvaltningen. I vår prognos tror vi att förvaltningen för år 2017 kommer att få svårt 
att nå nämndens mål. Arbetet med att få ner sjuktalen har hög prioritet i förvaltningen. 

3.6 Process 

Vi kommer att arbeta enligt det årshjul som finns redovisat i Stratsys vad gäller frågor kring 
kvalitet och arbetsmiljö. 

De mål som finns under denna rubrik har för 2017 reviderats till att omfatta mål rörande hur 
vi uppfyller våra tjänstegarantier. För närvarande finns tjänstegarantier för förskola, 
fritidshem och grundskola. 

Under hösten 2017 tas tjänstegarantier för gymnasiet, biblioteken och fritidsgårdarna fram 
och läggs till processen för nästkommande år. · 

De mål som finns under denna rubrik har för 201 7 reviderats till att omfatta mål rörande hur 
vi uppfyller våra tjänstegarantier. För närvarande finns tjänstegarantier för förskola, 
fritidshem och grundskola. Ännu har dessa inte utvärderats till ett utfall 

Under hösten 2017 tas tjänstegarantier för gymnasiet, biblioteken och fritidsgårdarna fram 
och läggs till processen för nästkommande år 

3.7 Balans mellan perspektiven 

Vi gör bedömningen att vi har balans mellan de olika perspektiven och att vi klarar vårt 
uppdrag med godtagbar kvalitet inom den ekonomiska ram som vi har för våra verksamheter. 

~~ . 
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4 Framtid 

Förändringar 2018 

Antalet nyanlända elever 

Det råder en stor osäkerhet omkring flyktingsituationen. Idag är det ett litet inflöde av 
flyktingar till Sverige, men det är väldigt många människor på flykt undan krig och med 
förhoppningar om att finna bättre förutsättningar för ett fungerande liv. Vi vet inte idag hur 
den här situationen kommer att utvecklas eller hur vi kommer att påverkas. Det som händer 
nu är att fler och fler av våra nyanlända elever får uppehållstillstånd och därmed bryts 
ersättningen från Migrationsverket. De här barnen och ungdomarna kräver dock fortfarande 
resurser på våra förskolor och skolor och den situationen måste vi hantera i vår budgetprocess. 
Tidigare har vi haft en process där vår budgetram har minskats på grund av fåne elever. Nu 
upplever vi motsatsen att antalet barn och elever har ökat kraftigt. Mellan 15 och 20 % av 
våra grundskoleelever och närmare 30 % av våra gymnasieelever är nyanlända. När 
ersättningen från Migrationsverket upphör måste kostnaden för de här eleverna täckas inom 
den kommunala budgeten. 

Befarad kompetensbrist inom skolan 

Som nämnts under omvärld ovan ökar bristen i landet på behöriga och legitimerade lärare. Vi 

ser framför oss att vi kommer att få stora problem att rekrytera lärare till våra skolor. Det stora 
mottagandet av flyktingar inom landet gör att behovet av lärare och annan personal i skolorna 
har ökat samtidigt som behörighetskraven på lärare har skärpts. Vi har bl.a. mött det här 
problemet genom att införa en ny typ av tjänst som lärarassistent, där vi inte kräver samma 
formella kompetens som vi gör av lärare. Vi upplever också att det blir svårare att tillsätta 
chefstjänster (när detta skrivs har vi vakanta tjänster som bibliotekschef och förskolechef i 
Tingsryd där vi misslyckades med rekrytering innan sommaren). 

Utveckling av biblioteksverksamheten 

I enlighet med beslut inom "Hållbar ekonomi" har fyra folkbiblioteksfilialer lagts ner. 
Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att skolbiblioteken skall utvecklas till "moderna 
skolbibliotek". Detta arbete pågår nu. Den nya digitala tekniken påverkar, på olika sätt, 
förutsättningarna för verksamheten inom skolbiblioteken. Ett mål är att skolbibliotekarierna 
inte i första hand skall ägna sig åt böckerna och in- och utlåning av dessa utan istället vara en 
del av den pedagogiska processen när det gäller elevernas läskunskap och läsförståelse. Ett 
led i detta är att införa ny teknik för självbetjäning inom skolbiblioteken där eleverna själv 
sköter sin in- och utlåning. Eventuellt kommer den här tekniken senare att införas även inom 
folkbiblioteken. 

Det finns investeringsmedel anslagna för en förändring och förnyelse av huvudbiblioteket. 
Detta är ett arbete som bör ske under år 2018. Men för att få ett fungerande utvecklingsarbete 
inom biblioteksverksamheten behöver vi framgång i rekryteringen av en ny bibliotekschef. 

Statlig styrning via statsbidrag 

Idag styr staten skolan på detaljnivå genom ett stort antal statsbidrag. Detta är ett relativt nytt 
fenomen och det rör sig om sammantaget stora belopp. För att erhålla ett statsbidrag krävs en 

noggrann redogörelse för hur arbetet skall genomföras för att nå de effekter som staten avser 
och det krävs även ett stort arbete för att redovisa arbetet innan statsbidragen betalas ut. Det 
här förfarandet har avsevärt ökat arbetsbelastningen inom de kommunala skolförvaltningarna 
i landet och inom vår förvaltning är det vår utvecklingsledare som ansvarar för en stor del av 
det här arbetet. 
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Trångt på våra skolor 

Antalet barn och elever på våra olika enheter har ökat och idag upplever vi att vi har det trångt 
i Tingsryd, Urshult, Väckelsång och Linneryd. I Tingsryd har vi under våren 2017 haft så fullt 
på våra förskolor att vi inte har kunnat ta emot fler barn på förskolorna utan måste hänvisa till 
någon förskola i de andra orterna. Situationen blir dock bättre när de tre nya 
förskoleavdelningarna nu tas i bruk på Älvans förskola. Även på Dackeskolan är det nu så 
trångt att lokalförändringar måste göras för att få plats med alla klasser. 

Framtid efter 2018 

Nationell IT-strategi 

Det finns ett förslag till en ny nationell IT-strategi för våra förskolor och grundskolor. 
Strategin sträcker sig fram emot år 2022 och innebär bl a följande: 

30 juni 2018 ska personal i förskoleklass, skola och fritidshem ha ett personligt digitalt 
verktyg. 

30 juni 2019 ska infrastrukturen vara på plats i förskolor, förskoleklasser och fritidshem. Alla 
elever i åk 1-9 ska vid detta tillfälle ha ett personligt digitalt verktyg. Teknisk och pedagogisk 
IT-supp01i ska vara på plats. 

30 juni 2020 ska barnen i förskola och eleverna i f-klass ha tillgång till ett digitalt verktyg per 
fem barn. All personal som arbetar i förskola ska vid denna tid ha tillgång till en egen digital 
enhet. 

Om den här strategin beslutas kommer det att medföra att Tingsryds kommun måste göra 
mycket stora satsningar på utbyggnad av datornät på våra skolor och förskolor och att vi 
måste göra stora investeringar i digitala verktyg samt kompetensutveckling av vår personal. 

5 Styrkort 

5.1 Vision 

Bildningsnämndens vision: 

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

Mål 2018 

Perspektiv Nämndsmål Mått 

Medborgar Alla barn och elever inom samtliga av Delaktighetsindex barn/elever 
e våra verksamheter känner delaktighet 

Nöjdhetsindex elever 
och har möjlighet att påverka frågor 
som berör dem 

Alla vårdnadshavare är nöjda med Delaktighetsindex vårdnadshavare 
verksamheten och känner sig delaktiga 

Nöjdhetsindex vårdnadshavare 

Alla barn och elever känner sig trygga i Trygghetsindex barn/elever 
våra förskolor och skolor. 

Alla våra barn och elever ges möjlighet Kunskapsresultat åk 3 
att nå de nationella målen 

Kunskapsresultat åk 6 godkända i 
alla ämnen 

Kunskapsresultat åk 6 meritvärde 

Resultatmål 
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Perspektiv Nämndsmål Mått Resultatmål 

Kunskapsresultat åk 9 godkända i 
alla ämnen - inklusive nyanlända 
elever 

Kunskapsresultat åk 9 meritvärde -
exklusive nyanlända elever 

Kunskapsresultat åk 9 meritvärde -
inklusive nyanlända elever 

Kunskapsresultat åk 9 godkända i 
alla ämnen - exklusive nyanlända 
elever 

Kunskapsresultat åk 9 behörighet till 
gymnasieskolan - exklusive 
nyanlända elever 

Slutbetyg gymnasiet 

Andel nyanlända som börjar på 
IMSPR och som går ut med en 
gymnasieexamen 

Folkbibliotek ska vara tillgängliga för Antal utlånade böcker 
alla 

Det finns kreativa och öppna Nöjdhet 
mötesplatser med bra bemötande och 

Besöks frekvens hög kvalitet på våra fritidsgårdar 

Samhälle Det råder en stark samverkan mellan Samverkan med det lokala 
förskolor och skolor och det lokala näringslivet 
näringslivet och samhället i övrigt 

Våra barns och elevers Minska matavfall 
miljömedvetande ska öka 

Ekonomi En budget i balans kopplat till god Prognossäkerhet ekonomi 
kvalitet i våra verksamheter 

Budget i balans 

Personaltäthet förskolan 

Personaltäthet grundskolan 

Personaltäthet i förskoleklass 

Personaltäthet i fritidshemmen 

Hållbar ekonomi 

Med arbeta Vår personal är nöjda med sitt arbete Helhetsbedömning arbetssituation 
re och sin arbetssituation 

All vår personal har adekvat utbildning Behörig personal i grundskolan 
och är behöriga inom sitt arbetsområde 

Behörig personal i gymnasieskolan 

Förskollärare i förskolan Andel personal med 
förskollärarutbildning 

Personal i fritidshem Andel personal med pedagogisk 
högskoleutbildning 

Vår personal mår bra och har ett högt Hälsoläge 
hälsoläge 
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Perspektiv Nämndsmål Mått Resultatmål 

Bibliotekspersonal med adekvat Andel personal med adekvat 
utbildning utbildning. Adekvat utbildning 

avser:1. Högskoleutbildning i 
biblioteks- och 
informationsvetenskap2. 
Bibliotekarieexamen3. Fristående 
kurser som motsvarar punkt 1 eller 
24. Utländsk högskoleexamen som 
motsvarar punkt 1 eller 2 

Personal på fritidsgårdar ska ha Fritidsledarutbildning 
adekvat utbildning 

Process Vi uppfyller vår tjänstegaranti för Tjänstegaranti förskolan högst Ost 
förskolan 

Vi uppfyller vår tjänstegaranti för Tjänstegaranti i fritidshem högst Ost 
fritids hem 

Vi uppfyller vår tjänstegaranti för Tjänstegaranti grundskola högst Ost 
grundskolan 

6 Planeringsmått 

Avdelning Planeringsmått 
Utfall Utfall Utfall Budget Budget 
2014 2015 2016 2017 2018 

Verksamhetens 245,5 264,5 270,4 273,7 272,2 
nettokostnader, mkr 

Nettoinvesteringar, 0,17 0,65 0,28 0,67 3 
mkr 

Personal antal 321 327 357,53 328 
årsarbetare Bun o fd 
KuF 

Personalkostnad, m 149,9 161,8 175,4 172,6 157,9 
kr 

Sjukfrånvaro, % av 4,8 5,3 4,96 5 5 
arbetstiden 

Antal placerade 903 921 988 977 990 
barn totalt 

varav i förskola (inkl 481 491 521 530 553 
enskild förskola) 

varav i fritidshem 416 424 462 441 431 

varav i enskilda 6 6 5 6 6 
familjedag hem 

Antal 20 20 0 0 0 
vårdnadsbidrag 

Antal barn per 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 
årsarbetare 
förskolan 

Antal barn per 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 
årsarbetare 
fritids hem 

Antal elever i 117 125 127 113 138 
förskoleklass 
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Avdelning Planeringsmått 
Utfall Utfall Utfall Budget Budget 
2014 2015 2016 2017 2018 

Antal lärare per 100 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 
elever i 
förskoleklass 

Grundskola, elever 1 044 1 076 1 099 1 007 1 058 

Grundskola, antal 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 
lärare per 100 
elever 

Gymnasieskola 238 252 302 300 299 
elever, Wasa 

Boklån per invånare 12 10,3 12 10 

7 Bilagor 

Redovisning av moduler/sparåtgärder 2018 

Modul 
inom Beskrivning av av Så påverkas verksamhetens Så påverkas arbetsmiljön 
verksamh åtgärd/verksamhet mål, kvalitet och omfattning för personalen 
et, mkr 

Inga Inga Inga Inga 

Bildningsnämnden redovisar en budget i balans för år 2018 inom den av kommunstyrelsen 
tilldelade ramen på 272 164 tkr netto . Inga moduler/sparåtgärder redovisas. 

Förslag till investeringsbudget 2018 och plan 2019-2021 

Investering 
Budget 

Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Totalt (2018-

2018 2021) 

Inventarier och utrustning 3 000 1 000 1 000 1 000 6 000 
pedagogisk verksamhet 
samt biblioteksförnyelse. 

Kommande årens investeringar avser inventarier och utrustning inom bildningsförvaltningen 
kopplat till den pedagogiska verksamheten. Investeringar i arbetsplatser och lokaler kan 
förekomma. Vidare investeringsanslag för biblioteksförnyelse som tidigare beslutats av KF. 
Total investeringsutgift uppgår till beräknat 3 000 tkr för år 2018, fördelat biblioteksförnyelse 
2 000 tkr och inventarier och utrustning 1 000 tkr. I plan 2019-2021 uppgår 
investeringsutgiften till totalt 3 000 tkr, fördelat på 1 000 tkr vardera åren. 

Investeringsutgiften för år 2017 uppgår till 722 tkr för vilket kapitalkostnader beräknas med 
helårseffekt för år 2018. 

Investeringarnas effekt på driftbudgeten är följande: 

Samtliga kapitalkostnader för ej klara investeringar år 2017 och år 2018 är budgeterade som 
anslag i driftbudget 2018. Anslagen är beräknade till totalt 472 tkr, fördelade på avskrivningar 

409 tkr och internränta 63 tkr. Internräntan är oförändrad 1,75 % i budget 2018. 
Investeringsutgiftema och kapitalkostnaderna för år 2018 och framöver ökar markant jämfört 
mot tidigare år. 
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TINGSRYDS KOMMUN 
Bildningsnämnden 

Protokoll enligt § 11 MBL 

Datum 
2017-08-17 

Parter 
Bildningsnämndens 
förhandlingsdelegation 

Lärarnas Riksförbund 
Kommunal 
Lärarförbundet 
Vision 

Protokollförare 
Elisabet Ekberg 

Plats 
Bildningsförvaltningen, Tingsryd 

Närvarande 
Yngve Rehnström (Bildningschef) 
Jan-Henrik Lothigius (Förvaltningskamrer) 

Ellinor Silvudden 
Åse Olsen 
Boris Rieloff 
Liselott Kanvret 

Protokolljusterare 
Samtliga närvarande parter 

Ärende enligt bildningsnämndens föredragningslista 2017-08-23 

Förhandling § 11 

9 Budget 2018 
Arbetsgivaren infmmerar om budget för år 2018 . 

Arbetsgivarens förslag till beslut är att bildningsnämnden ska hemställa 
till kommunfullmäktige att fastställa förslag till driftbudget för år 2018 till 
en nettokostnad på 272164 tkr, vilket är inom den av kommunstyrelsen 
tilldelade ramen. 

Vidare att bildningsnämnden till kommunfullmäktige ska hemställa om 
fastställande av investerings budget för år 2018 på 3 000 tkr och investe
ringsplan för åren 2019-2021 på 3000 tkr, fördelat på 1000 tkr de kom
mande åren. De totala investeringarna under perioden uppgår därmed till 
6000 tkr. 

Arbetstagarparterna har inget att erinra mot förslaget. Samtliga parter 
påtalar dock att det är viktigt att fördelningsnyckeln över medel för eta
blering av nyanlända tas fram snarast och att skolan prioriteras i denna 
fördelning. 
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Förhandlingen förklaras 
avslutad denna dag 2017-08-17 

~d~ !liksförbund 

B~ R_i 1 ff T "~ b l'- d_(}J ons e o , '6&Farror ·un et 

Vid protokollet 

(l:-J/dv-
Elisabet Ekberg 

Justeras för arbetsgivarparten 

~c~ 
Justeras för arbetstagarparten 

Ocue. D~ 
Åse Olsen, Kommunal 

Liselott Kanvret, Vision 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(14) 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-08-21 

Justerare 

§ 45 

Budget 2018 
Dnr 2017/227 041 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden antar budget 2018 och överlämnar 
budgetförslag till kommunfullmäktige. 

2. Beslutet förklaras omedelbart justerad. 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till budget 2018 inklusive styrkort med mål och mått för vård- och 
omsorgsnämnden. 

MBL- förhandling har ägt rum 2017-08-21. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från omsorgschef Martin Hansson, 2017-07-13 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelning 

Utdrags bestyrkande 
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1 Uppdrag 
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för följande verksamheter: 

 Äldreomsorg 
 Omsorg funktionsnedsättning 
 Hälso- och sjukvård 
 Färdtjänst 
 Bostadsanpassningsbidrag 

  

2 Omvärld 
Hälso- och sjukvård 
Att arbeta med olika kvalitetsregister har tidigare stimulerats genom prestationsbaserad statlig 
ersättning men då detta avslutats förväntas kommunerna fortsättningsvis bedriva samma 
arbete och själva ansvara för finansiering. Den nya betalningsansvarslagen mellan slutenvård 
och kommun innebär att patienter ska kunna skrivas ut till hemmet snabbare än tidigare, att 
primärvården ska ta ett större ansvar samt att mer kvalificerad vård ska kunna ges i hemmen 
av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal. Detta medför ökade kostnader för personal, 
material, rekrytering och kompetensutveckling. De ökade kraven medför också ett ökat behov 
av digitaliserad informationsöverföring mellan huvudmännen, dvs region och kommun. 

  

Äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning 
Det finns statlig finansiering till kommuner för ökad bemanning inom äldreomsorgen sedan 
2015 och under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet avser regeringen 
avsätta en summa årligen fram till och med 2018. Socialstyrelsen utgår från att riksdagen 
fattar beslut om 2018 års medel i december 2017, så att nya medel kan rekvireras i början av 
2018. Fungerande fibernät i kommunens alla delar är viktigt, inkluderat särskilda boenden, så 
att trygghetslarmen blir en insats att lita på och att välfärdsteknologin kan utvecklas för att 
möta nya behov och för att frigöra personalresurser till kärnverksamhet. Fungerande 
verksamhetssystem och tillgång till god IT-utrustning som tillgodoser verksamheternas och 
personalens behov av effektiva arbetssätt behöver utvecklas för att underlätta och förenkla det 
dagliga arbetet. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Prioriterade områden 

 Förbättrade skolresultat 
 Fler bostäder 
 Mer bredband 

3.2 Medborgare 
Under 2018 kommer nämndens arbete att fokusera på medborgarnas upplevelse av kvalitet 
och nöjdhetsgrad när vi utför insatser. Vård- och omsorgsnämnden skall också verka för att 
utveckla och säkra arbetet med klagomål och synpunkter samt arbeta för ökad 
personkontinuitet inom hemtjänst och minskad nattfasta i särskilt boende. 
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Vård- och omsorgsnämnden har med den föreslagna budgeten för 2018 möjlighet att fortsätta 
en positiv resa för att nå de mål som är uppsatta. 

3.3 Samhälle 
Vård- och omsorgsnämnden har en del i ansvaret att skapa ett gott liv för medborgarna. Att 
alla människor skall känna en meningsfullhet och uppleva att man har en god plats att leva 
och bo på är av största vikt för ett fungerande samhälle. Vård- och omsorgsnämnden vill 
verka för att bra aktiviteter erbjuds och anpassas för de som har behov, både inom särskilt 
boende, verksamheter för funktionsnedsatta, hemtjänst och genom öppna seniorcaféer. För att 
uppnå bästa resultat av dessa aktiviteter vill Vård- och omsorgsnämnden samverka med 
föreningar, frivilliga och anhöriga på ett systematiskt sätt och visa uppskattning för deras 
arbete. 

3.4 Ekonomi 
Förra årets resultat inom nuvarande Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde uppnådde 
den målsättning som fanns 2016. 

Vård- och omsorgsnämnden bedömer att liggande budgetförslag har förutsättningar för att 
kunna bedriva en bra verksamhet och en stabil ekonomi, där intäkter och kostnader är i 
balans. 

3.5 Medarbetare 
Vård- och omsorgsnämndens viktigaste resurs är medarbetarna. Medarbetarna ska vara nöjda, 
känna ansvar och delaktighet. Nämnden behöver verka för att att rekrytera och behålla 
kompetent personal men också ge möjlighet till utveckling. 

Vård- och omsorgsnämnden kommer fortsatt att arbeta med analys och vidtagande av åtgärder 
för att minska sjukfrånvaron samt arbeta för ökad användning av friskvårdsbidraget. 

3.6 Process 
Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska bedrivas effektivt och ändamålsenligt. 

Under 2018 kommer nämnden arbeta med att införa E-tjänster och IT projekt av olika slag 
samt fortsatt mäta den utförda tiden i hemtjänst och boendestöd. 

3.7 Balans mellan perspektiven 
För att nå balans mellan perspektiven behöver fokus ligga på medarbetarna. Nöjda och friska 
medarbetare arbetar effektivt och ökar omsorgstagarnas nöjdhet samt möjliggör en ekonomi i 
balans. 

4 Framtid 

Förändringar 2018 

Svårigheter att rekrytera personal med rätt utbildning och erfarenhet medför stora utmaningar 
för Vård- och omsorgsnämnden när det gäller att uppfylla lagens krav på kvalitet och säkerhet 
i handläggning och verkställighet. 

Samverkan i olika former kommer att vara avgörande för kommunens kostnadsnivå och för 
medborgarens upplevelse av kvalitet. Under 2018 kommer en ökad samverkan i länet i form 
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av gemensam hjälpmedelsverksamhet fortsätta att diskuteras. En länsgemensam äldrestrategi 
kommer att implementeras i samverkan mellan Regionen och kommunen. 

Att förbättra långsiktigt arbete med förebyggande åtgärder för exemelvis äldre personer, 
kommer att medföra ökad kvalitet och minskade kostnader i framtiden. Dock kan det innebära 
en ökad användning av resurser på kort sikt. 

Behovet av bostäder för alla medborgare i kommunen såsom  trygghetsboende för äldre och 
särskilda boende för personer med psykiska funktionshinder behöver bli en 
kommungemensam fråga utifrån ett gemensamt ansvar för våra medborgare. Bostäderna som 
planeras behöver ta höjd för behovet av större lägenheter, anpassade lägenheter och billigare 
alternativ. 

  

Framtid efter 2018 

Uppgiften, nu och i framtiden - att vi ska vara till för medborgarna i Tingsryd, måste alltid 
vara det som styr vår verksamhet. Vård- och omsorgsnämnden ska vara effektiv, professionell 
och uppvisa en hög kvalitet. 

Att få ut högsta möjliga nytta till en så låg kostnad som möjligt är den utmaning som ligger 
framför oss. Denna strategi ställer stora krav på flexibilitet och att vi ständigt söker 
utmaningen om att förbättra våra metoder. 

Det faktum att samhället och individers livssituationer och behov kommer att förändras över 
tid, gör att förmågan att göra rätt saker i rätt tid är en avgörande faktor för att vård- och 
omsorgsarbetet ska bli framgångsrikt och att vi tillsammans med den hjälpsökande kan 
åstadkomma en varaktig förbättring av livssituationen. 

5 Styrkort 

5.1 Vision 
Vård och omsorg av hög kvalité efter behov med bästa bemötande och delaktighet. 

Mål 2018 

Perspektiv Nämndsmål Mått Resultatmål 

Medborgar
e 

Medborgare som är i behov av stöd på 
grund av fysiska, psykiska, sociala eller 
andra skäl skall erbjudas ett individuellt 
anpassat stöd av hög kvalité som 
bygger på självbestämmande och 
delaktighet 

Andel uppfyllda tjänstegarantier 100 % 

Andel som är nöjda/mycket nöjda 
med sitt särskilda boende 

minst 90 % 

Andel som är mycket/ganska nöjda 
med sin hemtjänst 

minst 90 % 

Andel som vet vart man vänder sig 
vid klagomål och synpunkter 

minst 90 % 

Antal hemtjänstpersonal som i 
genomsnitt besöker en brukare under 
14 dagar 

högst 10 st 

Nattfasta för brukare på särskilt 
boende 

högst 11 tim 

Andel som är nöjda/mycket nöjda 
med anhörigstödet som erbjuds 

minst 90 % 

Andel nöjda brukare FO minst 90 % 
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Perspektiv Nämndsmål Mått Resultatmål 

Andel nöjda patienter HSL minst 90 % 

Samhälle Hög grad av brukarinflytande med en 
meningsfull vardag 

Träffar per år med anhöriggrupper minst 30 st 

Seniorträffar per år fördelat på de sju 
största orterna i kommunen 

minst 300st 

Andel genomförandeplaner där det 
framgår vilka aktiviteter den enskilde 
önskar ha på individnivå 

minst 100 % 

Antal aktiviteter som erbjuds på 
särskilt boende per vecka 

  minst 5 per 
vecka 

Ekonomi Vård- och omsorgsnämnden ska ha en 
god kostnadskontroll och en ekonomi i 
balans 

Budgetavvikelse 0 

Del av eventuellt överskott ska 
återföras till verksamheten 

  

Medarbeta
re 

Friska och nöjda medarbetare med rätt 
kompetens och hög känsla av ansvar 
och delaktighet 

Nöjda medarbetare (HME) minst 90 % 

Andel sjukfrånvaro av arbetad tid ska 
minska 

minst 10 %  

Andel sjukfrånvaro (0-14 dgr) av 
arbetstiden ska minska 

minst 10 %  

Antal medarbetare per områdeschef högst 30 st 

Andel medarbetare som använder 
friskvårdsbidraget 

minst 50% 

Andel medarbetare med 
omvårdnadsutbildning eller 
motsvarande inom ÄFO 

minst 87 % 

Andel medarbetare med 
specialstutbildning HSL 

minst 25 % 

Process E-tjänster, IT-stöd och annat stöd ska 
vara väl utvecklade och anpassade för 
att nå en effektiv verksamhet 

Antal införda E-tjänster per år minst 2 st 

Antal genomförda projekt inom IT-
stöd per år 

minst 2 st 

Andel brukartid i hemtjänsten minst 62 % 

Andel brukartid i boendestödet minst 52 % 

Grundbemanning särskilt boende 
årsarbetare per lägenhet 

0,56 

Antal patienter per legitimerad 
årsarbetare 

25 st 
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6 Planeringsmått 

Avdelning Planeringsmått Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Gemensam Driftbudget/nettokos
tnader, mkr 

281,7 297,3 312 305,5 281,8 

ÄO Antal beviljade 
timmar hemtjänst 
inkl. delegerad HSL 

113 013 125 267 117 398 105 000 120 000 

ÄO Antal utförda timmar 
hemtjänst inkl. 
delegerad HSL 

  102 872 100 000 105 000 

ÄO Antal brukare med 
hemtjänst 
(omv+service) 

285 265 274 280 280 

ÄO Antal brukare med 
matdistribution 

219 214 238 220 240 

ÄO Antal brukare med 
larm 

  413 400 410 

ÄO Antal brukare i 
särskilt boende 

198 184 183 183 183 

ÄO Antal tillgängliga 
platser i särskilt 
boende 

  183 183 183 

ÄO Antal tillgängliga 
platser på korttids 
och växelvård 

  8 9 8 

ÄO Antal beviljade 
timmar i särskilt 
boende, inkl 
delegerad HSL 

  279 176 240 000 280 000 

HSL Antal personer med 
insatser av SSK 

601 592 595 600 600 

HSL Antal personer med 
insatser av AT/SG 

523 319 449 400 450 

FO Antal personer med 
boendestöd 

51 63 59 60 65 

FO Antal personer med 
dagverksamhet SoL 

23 24 19 20 22 

FO Antal i LSS-boende 36 37 38 40 40 

FO Antal i boende för 
barn och ungdom 
LSS 

1 1 1 2 3 

FO Antal beslutade 
timmar personlig 
assistans enl. LSS, 
egen och privat regi 

  52 500 47 500 58 000 

FO Antal beslutade 
timmar personlig 
assistans SFB, egen 
regi 

  49 344 60 500 44 000 

FO Antal i daglig 
verksamhet LSS 

66 84 76 75 75 
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7 Bilagor 

Redovisning av moduler/sparåtgärder 2018 

Modul 
inom 
verksamh
et, mkr 

Beskrivning av av 
åtgärd/verksamhet 

Så påverkas verksamhetens 
mål, kvalitet och omfattning 

Så påverkas arbetsmiljön 
för personalen 

    

Förslag till investeringsbudget 2018 och plan 2019-2021 

Investering Budget 
2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Totalt (2018-

2021) 

Verksamhetssystem 3 000 1 000 1 000 1 000 6 000 

Trygghetslarm 560 60 60 60 740 

Vårdsängar 260 260 260 260 1 040 

Investering av nytt verksamhetssystem inkluderat införandekostnad. 

Uppgradering av trygghetslarm på två särskilda boenden. 

Löpande återinvesteringar av olika slag, i synnerhet vårdsängar och utrustning för att vårda 
svårt sjuka i hemmet. 
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Protokoll vid förhandling enl § 11 MBL 

I Datum 2017-08-21 

Parter 

Se bifogad lista 

Ärende 

Plats Torggatan 10 

Närvarande 

Se bifogad lista 

Genomgång av Vård- och omsorgsnämndens Budget 2018. 

Arbetsgivarens förslag 

Budget 2018 är förhandlad. 

Arbetstagarpartens förslag/yttrande/erinran 

Resultat 

Kallade inte närvaJrande 
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Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt MBL § 11 är genomförd 

Förhandlingen förklarades avslutad 2017-08-21 

Justeras för arbetsgivarparten 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

Justeras för arbetstagarparten 

Se bilaga /deltagarlista 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd .se 
www.tingsryd.se 
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Fastställda ekonomiska mål  

I kommunallagen anges att alla kommuner ska fastställa riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun fastställde 
sådana riktlinjer i november 2013, i vilka det framgår att Tingsryds kommun ska 
vara en kommun med stabil och långsiktigt hållbar ekonomi och att god ekonomisk 
hushållning i Tingsryds kommun innebär 

 att det över tiden råder balans mellan inkomster och utgifter
 att den kommunala verksamheten utförs på ett ändamålsenligt och

kostnadseffektivt sätt
 att utvecklingen av kommunen och dess verksamheter sker på ett planerat

sätt och med ett långsiktigt perspektiv

Följande långsiktiga finansiella mål har fastställts i riktlinjerna, som ska leda till god 
ekonomisk hushållning och vara styrande vid beslut om budget och andra ärenden 
av ekonomisk betydelse: 

1. Årets resultat ska långsiktigt uppgå till minst 2% av skatteintäkter och
utjämning. Resultatet ska aldrig understiga 1%

2. Investeringsnivån ska anpassas till utrymmet för egenfinansiering samt ge
utrymme för amortering av låneskulden. Det innebär att den årliga
investeringsvolymen ska kunna finansieras med egna medel och utan
upptagande av nya lån.

3. Låneskulden ska minska genom planerade årliga amorteringar.

Ekonomiskt utgångsläge 

Bokslut 2016 

2016 års bokslut innebar en kraftig resultatförbättring jämfört med tidigare. Årets 
resultat uppgick till +36 mkr, vilket motsvarar en förbättring med 42 mkr jämfört 
med 2015, då resultatet var negativt -6 mkr. Den kraftiga förbättringen berodde i 
första hand på extra statsbidrag (22 mkr) samt en i övrigt mycket god 
skatteintäktsutveckling. Även beslut i uppdraget Hållbar ekonomi bidrog till viss del 
till den förbättrade resultatnivån. 

Resultatet innebar vidare att 2015 års underskott enligt balanskravsreglerna (-10 
mkr) återställdes med god marginal. Lagstiftningen har därmed uppfyllts och inget 
gammalt underskott har följt med till 2017. 

Budgeterat resultat för 2016 var +4 mkr. Det redovisade överskottet mot budgeten 
förklarades till största del av de extra statsbidragen, som tillkom efter 
budgetbeslutet och därför inte ingick i budgeten. 

Nämndernas totala resultat jämfört med budget uppgick till +6 mkr. Motsvarande 
resultat 2015 var -11 mkr. Förbättringen berodde på de tillskott av budgetmedel på 
ca 17 mkr som gjordes till nämnderna i budget 2016. Dessa möjliggjordes av den 
goda skattintäktsutvecklingen samt beslut i uppdraget Hållbar ekonomi. Balans i 
nämndernas budget har varit ett av huvudmålen med uppdraget Hållbar ekonomi. 

Årets investeringar uppgick till förhållandevis låga 23 mkr. Investeringsbudgeten 
uppgick till 36 mkr, vilket innebär att endast 66% av budgeten förbrukades. 

Den höga resultatnivån och den låga investeringsnivån möjliggjorde amortering av 
låneskulden med 15 mkr under året. Kommunens låneskuld uppgick därmed till 185 
mkr vid årsskiftet. 

Soliditeten uppgick till 47 procent, vilket innebar en ökning med 2 procentenheter 
jämfört med 2015. Det är dock fortfarande lång väg kvar tillbaka till 2012 års 
soliditetsnivå (57 procent). 

Bokslutet innebar att fullmäktiges samtliga finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning uppfylldes för året 2016. 
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Budget 2017 

2017 års budget har fastställts med ett resultat på +15 mkr, vilket motsvarar 2,0% 
av skatteintäkter och utjämning. Till följd av nya generella statsbidrag, en i övrigt 
god skatteintäktsutveckling samt fattade beslut i uppdraget Hållbar ekonomi kunde 
ca 14 mkr tillföras nämndernas budgetramar. Av tillskotten är ca 6 mkr permanenta 
tillskott och knappt 8 mkr tillfälliga tillskott för åren 2017-2018. Mot bakgrund av 
dessa tillskott samt 2016 års resultat bedöms samtliga nämnder ha goda 
förutsättningar att hålla budget 2017. 

Investeringsbudgeten för 2017 uppgick till 37 mkr i fullmäktiges budgetbeslut. Efter 
överföring av överskott från 2016 i fullmäktige i mars uppgår investeringsbudgeten 
för 2017 till 40 mkr. 

Budgeterad amortering uppgår till 30 mkr, varav 15 mkr förutsätter försäljning av 
anläggningstillgångar i enlighet med fullmäktiges inriktningsbeslut i Hållbar ekonomi. 

Förutsatt att budgeten hålls kommer fullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning att uppfyllas för 2017, både vad gäller resultatnivå, självfinansiering av 
investeringar samt amortering av låneskulden. 

Aktuell prognos för nämnderna 2017 

Kommunstyrelsen har i april månad 2017 erhållit ekonomisk helårsprognos från 
nämnderna, vilka redovisas nedan. Prognoserna är upprättade i mars månad baserat 
på redovisningen till och med februari månad. 

 Kommunstyrelsen (KLF) 0,0 mkr
 Samhällsbyggnadsnämnden (Tekn) +0,9 mkr
 Samhällsbyggnadsnämnden (Miljö o byggnad) -1,0 mkr
 Barn- och utbildningsnämnden +0,3 mkr
 Socialnämnden +3,2 mkr

Sammantaget prognostiserar nämnderna en positiv budgetavvikelse på +3,4 mkr. 
Det bör noteras att dessa prognoser är gjorda i ett tidigt skede på året och att 
justeringar kan komma att göras framöver. 

En första årsprognos för det totala årsresultatet, d v s inklusive skatteintäkter, 
centrala anslag m.m., görs i delårsrapport 1. Denna upprättas i maj månad och 
redovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i juni månad. 

Siffror och tabeller 

Resultat 2007-2016 (mkr) 

Blå stapel = redovisat resultat 
Röd stapel = resultat exklusive engångsintäkter, t ex AFA-premier, tillfälliga extra statsbidrag 
B 2017 = fastställd budget för 2017 
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Nämndernas resultat i förhållande till budget 

Budgetavvikelse nämnder

mkr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 P2017

Kommunstyrelsen (KLF) 2,6 3,0 2,5 3,3 1,6 1,9 1,9 0,6 2,0 0,0
Samhällsbyggnadsnämnd* ‐3,6 ‐0,3 ‐4,1 ‐4,9 ‐1,6 ‐1,5 1,0 2,3 2,7 ‐0,1
Kultur‐ och fritidsnämnd 0,5 0,0 ‐0,1 0,2 0,1 0,1 0,5 ‐ ‐ ‐
Barn‐ och utbildningsnämnd ‐0,5 1,6 0,5 ‐1,8 4,2 2,7 0,6 ‐0,3 2,6 0,3
Socialnämnd ‐5,5 ‐1,3 ‐3,8 ‐6,0 ‐11,8 ‐14,8 ‐12,5 ‐13,5 ‐0,8 3,2
Summa nämnder ‐6,5 3,0 ‐5,0 ‐9,2 ‐7,5 ‐11,6 ‐8,5 ‐10,9 6,5 3,4

* inkl Tekn förvaltning och M iljö - och byggnämnd 2007-2010
P = prognos månadsrapport per 2017-02-28

Kommunkoncernens låneskuld 

Låneskuld Utfall Utfall Utfall Utfall Plan

mkr 2007 2014 2015 2016 2020

Hyresbostäder Tingsrydsbostäder, Kommunhus 189 279 287 292 350
Industrifastigheter Tufab, Industristiftelsen 61 207 204 202 126
Bredband och fjärrvärme Teab 28 49 53 53 53
Kommunen 85 170 200 185 110
Övrigt Tikab (moderbolag) 0 0 0 0 0
Summa låneskuld 363 705 744 732 639

Plan 2020 = affärsplan fastställd av kommunfullmäktige 2016 

Hållbar ekonomi 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-14 §75 att uppdra åt kommunchefen att ta 
fram åtgärder för en långsiktig och hållbar ekonomi. Beslutet fattades i anslutning 
till beslut om budgetramar för 2015 och bakgrunden var att kommunen inte nådde 
upp till fullmäktiges mål om en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi: 

 Krympande och för låg resultatnivå som varit beroende av
engångsintäkter för att klara balanskrav och ekonomiska mål.

 Långvarigt totalt underskott i nämndernas verksamhet (främst
socialnämndens verksamhet).

 Hög investeringstakt i kommunkoncernen med ökad låneskuld som följd.
Den totala låneskulden hade dubblerats mellan åren 2007 och 2014.

 Otillräckliga resurser för underhåll inom VA, fastigheter och gator. Under
senare år hade i stort sett endast akuta underhåll genomförts.

 Ekonomiskt handlingsutrymme för framtida utveckling saknades till följd
av bland annat den höga låneskulden och obefintliga budgetanslag för
utveckling.

Utifrån de utredningar som genomfördes i uppdraget har politiska beslut fattats i tre 
omgångar under åren 2015 och 2016. Verkställande av besluten har genomförts i 
några fall och pågår i andra fall.  

Beslutens budgetmässiga påverkan har reglerats i budget i takt med planen för 
verkställande. Det innebär att vissa ramjusteringar har gjorts i budget 2016 och 
budget 2017, men också att flera justeringar återstår att göra i budget 2018 och 
budget 2019. 

I den av fullmäktige fastställda planen för 2018 har inräknats kostnadsminskningar 
om ca -2,9 mkr till följd av fattade beslut i Hållbar ekonomi. Dessa utgör således en 
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förutsättning för att planen för 2018 ska uppfylla fullmäktiges finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning. I arbetet med budgetramarna för 2018 har tillkommit 
kostnadsminskningar/ramjusteringar om ytterligare ca -2,2 mkr avseende beslut i 
Hållbar ekonomi som inte tidigare kunnat regleras i budget. Den tillkommande 
sammantagna kostnadsminskningen till följd av beslut i Hållbar ekonomi uppgår 
således till ca -5,1 mkr i 2018 års budget (jämfört med budget 2017). 

Kommunstyrelsen har i beslut 2017-05-15 föreslagit fullmäktige att upphäva tidigare 
beslut om att upphöra med skötsel av privata utfartsvägar. Fullmäktiges tidigare 
beslut var inräknat i den fastställda planen för 2018 med en kostnadsminskning om 
-1,3 mkr. Kommunstyrelsen förslag att ändra beslutet innebär att den sammantagna
kostnadsminskningen till följd av beslut i Hållbar ekonomi uppgår till -3,8 mkr i 2018
års budget (istället för -5,1 mkr som angavs ovan).

En sammanställning över besluten i Hållbar ekonomi och dess budgetmässiga 
påverkan redovisas i bilaga 1. Av sammanställningen går att utläsa att den 
budgetmässiga effekten av besluten i Hållbar ekonomi till och med budget 2018 har 
inneburit att de budgeterade årliga nettokostnaderna har minskat med -14,3 mkr 
per år. De budgeterade bruttokostnaderna har minskat med -20,0 mkr per år och 
tillskott/satsningar har gjorts med 5,7 mkr per år. 

Kommunstyrelsens ändringsförslag angående privata utfartsvägar innebär att 
ovanstående siffror förändras enligt följande: de budgeterade årliga 
nettokostnaderna har minskat med -13,0 mkr per år. De budgeterade 
bruttokostnaderna har minskat med -18,7 mkr per år och tillskott/satsningar har 
gjorts med 5,7 mkr per år. 
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Budgetförutsättningar och antaganden inför budgetåret 2018 

SKL:s konjunkturbedömning 

SKL gjorde i februari 2017 nedanstående bedömning av konjunkturutvecklingen i 
den svenska ekonomin. Nästa konjunkturbedömning från SKL presenteras i 
Ekonomirapporten den 10 maj. 

Nyckeltal för den svenska ekonomin

SKL 2017‐02‐16 cirkulär 2017:06
Procentuell förändring om inte annat anges

2015 2016 2017 2018 2019 2020

BNP 3,9 3,2 2,8 2,2 1,6 1,5
Sysselsättning, timmar 1,0 1,9 1,5 0,3 0,0 0,0
Relativ arbetslöshet, nivå 7,4 6,9 6,5 6,4 6,5 6,7
Timlön (konj.lönestatistik) 2,4 2,6 2,9 3,1 3,4 3,4
Konsumentpris, KPIF‐KS* 0,6 1,3 1,7 1,9 2,0 2,0
Konsumentpris, KPI 0,0 1,0 1,6 2,3 2,7 2,8
Skatteunderlag 4,9 4,6 3,7 3,5 3,6
Skatteunderlag, realt 2,1 2,3 2,0 0,8 0,4 0,5
Befolkning 1,1 1,2 1,3 1,2 1,1 1,1

* KPI med fast ränta och konstant skatt

Den svenska ekonomin avslutade året 2016 starkt. För helåret 2016 beräknas BNP 
ha ökat med 3,2 procent (kalenderkorrigerat). För 2017 beräknas tillväxten bli 
fortsatt hög, då BNP förväntas växa med 2,8 procent (kalenderkorrigerat). Den 
fortsatt höga produktionstillväxten baseras på att det i år blir bättre fart på exporten 
och hushållens konsumtionsutgifter. Däremot väntas investeringar och offentlig 
konsumtion växa i något långsammare takt.  

Den positiva utvecklingen i svensk ekonomi har inneburit att sysselsättningen och 
skatteunderlaget har fortsatt växa i snabb takt. Arbetslösheten har pressats tillbaka 
och når mot slutet av i år ner i en nivå som är jämförbar med de nivåer som rådde 
föregående högkonjunktur, d v s strax innan finanskrisens utbrott. Trots ett alltmer 
ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Inte 
heller inflationen når några högre tal utan tolvmånaderstalen för KPI fortsätter i år 
hålla sig under 2 procent. Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan 
till början av år 2018. 

Resursutnyttjandet i svensk ekonomi förutsätts stabiliseras på en hög nivå under 
nästa år. Därefter beräknas konjunkturläget normaliseras. Det innebär att BNP, 
sysselsättning och skatteunderlag utvecklas svagare än åren innan. Särskilt svag blir 
utvecklingen 2019 och 2020 i samband med att konjunkturläget gradvis försvagas. 
BNP beräknas då årligen växa med ca 1,5 procent att jämföra med 2,2 procent 2018 
och 3-4 procent åren 2015-2017. Sysselsättningen i form av arbetade timmar 
beräknas samtidigt inte längre öka. För kommunsektorns del innebär det en 
väsentligt svagare utveckling av skatteunderlaget än åren innan. Det är också, i 
reala termer, liktydigt med en svagare utveckling än normalt. Situationen för 
kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att befolkningen och behoven av 
skola, vård och omsorg samtidigt växer extra snabbt.  

(källa: SKL 2017-02-16, cirkulär 17:06) 

Befolkningsutveckling 

Utvecklingen av kommunens invånarantal och befolkningsstruktur, d v s fördelning i 
olika åldersgrupper, har stor påverkan på kommunens ekonomiska förutsättningar, 
både vad gäller skatteintäkter och kostnader för verksamheterna. Statisticon AB har 
på uppdrag från kommunen upprättat en ny befolkningsprognos för Tingsryds 
kommun. Rapporten är upprättad i april månad 2017 och avser perioden 2017-
2041. Sammanfattande tabeller presenteras nedan. 
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Antal invånare 2010-2020: 
 
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antal invånare 12 231 12 235 12 141 12 156 12 198 12 260 12 393 12 381 12 355 12 362 12 356
Årets förändring ‐127 4 ‐94 15 42 62 133 ‐12 ‐26 7 ‐6  
 
 
Antal invånare 2010-2040, femårsintervall: 
 
År 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Antal invånare 12 231 12 260 12 356 12 167 11 979 11 870 11 823
Förändring 5 år ‐562 29 96 ‐189 ‐188 ‐109 ‐47  
 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att prognosen visar att efter några år med årlig 
ökning av invånarantalet kommer kommunen att återgå till en årlig minskning från 
och med 2017, dock i en förhållandevis liten omfattning de närmaste åren. Under de 
senaste fyra åren 2012-2016 har den genomsnittliga ökningen varit +63 personer 
per år, medan minskningen de kommande fyra åren 2017-2020 beräknas bli i 
genomsnitt -9 personer per år. I ett längre perspektiv beräknas minskningstakten 
öka något. Den genomsnittliga minskningstakten under perioden 2017-2040 
beräknas vara -24 personer per år. År 2040 beräknas kommunens invånarantal vara 
ca 11 800 personer, vilket är knappt -600 personer färre än 2016. 
 
I nedanstående tabeller visas prognosen för olika åldersgrupper: 
 
Antal invånare 2016-2040, åldersgrupper: 
 
År 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040

Åldersgrupp

0‐5 722 737 739 751 748 726 690 676 680
6‐15 1 288 1 303 1 321 1 322 1 352 1 387 1 372 1 344 1 325
16‐18 426 422 418 435 432 431 451 451 450

19‐24 763 749 726 715 706 706 705 720 727
25‐44 2 467 2 468 2 468 2 454 2 469 2 407 2 334 2 299 2 300
45‐64 3 337 3 297 3 245 3 239 3 200 2 997 2 873 2 797 2 781

65‐79 2 326 2 354 2 381 2 405 2 423 2 385 2 318 2 278 2 215
80‐100 1 064 1 051 1 057 1 041 1 026 1 128 1 236 1 305 1 345
Summa 12 393 12 381 12 355 12 362 12 356 12 167 11 979 11 870 11 823  
 
 
Ackumulerad förändring jfr 2016, åldersgrupper: 
 
År 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040

Åldersgrupp

0‐5 15 17 29 26 4 ‐32 ‐46 ‐42
6‐15 15 33 34 64 99 84 56 37
16‐18 ‐4 ‐8 9 6 5 25 25 24

19‐24 ‐14 ‐37 ‐48 ‐57 ‐57 ‐58 ‐43 ‐36
25‐44 1 1 ‐13 2 ‐60 ‐133 ‐168 ‐167
45‐64 ‐40 ‐92 ‐98 ‐137 ‐340 ‐464 ‐540 ‐556

65‐79 28 55 79 97 59 ‐8 ‐48 ‐111
80‐100 ‐13 ‐7 ‐23 ‐38 64 172 241 281
Summa ‐12 ‐38 ‐31 ‐37 ‐226 ‐414 ‐523 ‐570  
 
Prognosen visar att antalet barn i förskole- och grundskoleålder kommer att öka 
något under de kommande fyra åren. År 2020 är det 26 fler barn i förskoleålder och 
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64 fler barn i grundskoleålder jämfört med 2016. Antalet ungdomar i gymnasieålder 
blir förhållandevis oförändrat fram till år 2020. Antalet invånare över 80 år kommer 
att minska under de kommande fyra åren. 

I ett längre perspektiv ser utvecklingen annorlunda ut. Antalet barn i förskoleåldern 
kommer att vara färre än idag efter år 2025 medan antalet barn i grundskoleåldern 
även på längre sikt kommer att vara något fler än idag. Antalet barn i gymansieålder 
kommer att öka något efter år 2025. Antalet invånare över 80 år börjar öka något 
efter år 2020 och därpå följer en stigande ökningstakt. År 2040 beräknas antalet 
invånare över 80 år ha blivit hela 281 personer fler än idag. 

Det bör också noteras att antalet invånare i arbetsför ålder (19-64 år) beräknas 
minska i ett både kort- och långsiktigt perspektiv. År 2040 beräknas denna 
åldersgrupp vara ca 750 personer färre än idag, vilket motsvarar en minskning med 
knappt 12% jämfört med idag. En minskning av antalet invånare i arbetsför ålder 
påverkar den s k försörjningskvoten negativt. Denna åldersgrupp utgör idag (2016) 
ca 53% av kommunens befolkning, år 2040 kommer den enligt prognosen utgöra ca 
49% av befolkningen. Effekten av det minskade antalet invånare i arbetsför ålder 
mildras något av att även det totala invånarantalet kommer att minska. 

Skatteprognos  

Skatteprognosen är baserad på SKL:s skatteprognos per 2017-04-27, vilken i sin tur 
bygger på den samhällsekonomiska bild som SKL kommer att presentera i 
Ekonomirapporten den 10 maj. 

SKL beskriver att den starka tillväxt av skatteunderlaget som vi såg 2015-2016 
väntas avta successivt under de kommande 4-5 åren. Från och med 2019 
understiger ökningstakten genomsnittet för den tid som gått sedan millennieskiftet. 
Den huvudsakliga förklaringen är att ökningen av arbetade timmar upphör när 
konjunkturtoppen passeras. Jämfört med den skatteprognos som SKL presenterade i 
februari är skatteunderlagets ökningstakt nedreviderat år 2017 och uppreviderat år 
2018, medan åren 2019-2021 är oförändrade. 

Den aktuella skatteprognosen ger årliga intäktsökningar för Tingsryds kommun 
enligt tabell nedan.  

Budget 2017 2018 2019 2020 2021

Skatteintäkter och utjämning, mkr 725,8 742,9 755,0 767,9 781,6
Årets nivåhöjning budget, mkr 40,8 17,1 12,1 12,9 13,7

Prognosen visar således en ökning med ca 17 mkr mellan budget 2017 och 2018, 
vilket innebär en återgång till en mer normal skatteintäktsutveckling jämfört med de 
extraordinärt bra intäktsåren 2016-2017. Från år 2019 sjunker ökningstakten till 
nivån 12-14 mkr per år, vilket är en förhållandevis låg nivå. I sammanhanget kan 
noteras att de årliga kostnadsökningarna i kommunens befintliga verksamhet i form 
av pris- och löneökningskostnader bedöms ligga i nivån 19-20 mkr per år under de 
närmaste åren. Det är således tydligt att skatteintäktsutvecklingen inte kommer att 
täcka kostnadsökningarna i den befintliga verksamheten under de kommande åren. 

Prognosen för 2018 års skatteintäkter baseras på en befolkningsökning om +50 
personer från 2 november 2016 till 1 november 2017. Detta motsvarar den kända 
befolkningsökningen under november och december 2016. För resterande budgetår 
2019-2021 baseras skatteprognosen på ett oförändrat invånarantal, d v s +/- 0 
personer per år.  Bedömningarna av befolkningsutvecklingen i skatteprognosen 
baseras på den nyligen framtagna befolkningsprognosen från Statisticon. 

I prognosen för 2018 års skatteintäkter kan också noteras att intäkten från 
fastighetsavgiften bedöms öka med ca 2 mkr på grund av småhustaxering samt att 
intäkten från kostnadsutjämningen i dagsläget ökar jämfört med 2017 medan 
intäkten från LSS-utjämning minskar något. 

I beräkningen ingår de extra statsbidragen (de s k välfärdsmiljarderna) som 
regeringen och riksdag beslutade om hösten 2016. De extra statsbidragen är ett 
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permanent tillskott till sektorn och fördelas dels på samma sätt som via det 
kommunalekonomiska utjämningssystemet, d v s i kronor per invånare, och dels 
med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. 
Fördelningen utifrån antal asylsökande och nyanlända minskar successivt framöver. 
Från år 2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den 
kommunalekonomiska utjämningen som ett generellt statsbidrag, d v s i sin helhet 
fördelat med samma kr/inv till alla kommuner. Det totala tillskottet till 
kommunsektorn är 7,7 Mdr år 2017 som minskar till 7,0 Mdr år 2021 (d v s 
landstingens andel ökar något på sikt). 

Enligt aktuell fördelning ser utfallet för Tingsryds kommun enligt följande (mkr): 

Tingsryds kommun

Aktuell fördelning december 2016 2017 2018 2019 2020 2021f

Totalt extra statsbidrag 17,4 17,4 14,9 12,4 8,7

varav viktat efter
 ‐ antal asylsökande och nyanlända 14,8 14,8 10,6 6,3 0,0
 ‐ kr per invånare 2,6 2,6 4,3 6,1 8,7

Bidraget för 2017 blev slutligen 17,4 mkr, vilket är ca 2 mkr lägre än regeringens 
första preliminära fördelning och därmed också 2 mkr lägre än vad som budgeterats 
i fullmäktiges beslut om budget 2017. Nya avstämningar utifrån antalet nyanlända 
m.m. kommer att göras under perioden, varför fördelningen, och därmed
kommunens intäkter, kan komma att förändras i takt med avstämningarna.

Det är viktigt att notera att den permanenta långsiktiga nivåhöjningen av 
kommunens intäkter utifrån regeringens fördelningsmodell är ca 8,7 mkr. 
Resterande del, d v s den som är viktad efter antalet asylsökande och nyanlända 
(17,4-8,7=8,7 mkr), är således att betrakta som ett tillfälligt tillskott som successivt 
sjunker för att bli 0 mkr år 2021 och framåt. Detta ställer krav på en ansvarsfull 
hantering av de tillfälligt ökade intäkterna i budgetarbetet, så att inte permanenta 
kostnadsnivåer byggs upp som sedan blir ofinansierade i takt med att de extra 
statsbidragen sjunker. Med anledning av detta blev ca 8 mkr av de tillskott som 
gjordes till nämnderna i 2017 års budget fastställda som tillfälliga anslag för åren 
2017-2018. 

Det kan konstateras att beräkningsunderlaget för skatteprognosen, som vanligt så 
här tidigt i budgetprocessen, innehåller en hel del osäkerheter. Det finns bl a en 
osäkerhet i prognosen för utjämningssystemen, dels för nästa år men i ännu grad 
för åren 2019 och framåt. I takt med att befolkningen och olika åldersgrupper växer 
snabbt i landet är det sannolikt så att Tingsryds intäkter från utjämningssystemen 
kommer att sjunka på sikt, eftersom åldersgrupper i vår kommun enligt prognos 
förblir relativt oförändrade under de närmaste åren.  

Även nya skatteunderlagsprognoser från SKL kan komma att påverka de 
ekonomiska förutsättningarna inför 2018 och åren därefter. Det finns även en 
osäkerhet i den kommande befolkningsutvecklingen i kommunen. Som nämnts ovan 
finns även en osäkerhet kring de extra tillskotten från regeringen, då de nu 
presenterade siffrorna är preliminära och ska uppdateras framöver.  
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Förslag till fördelning av ramar samt resultatnivå 2018 
 
Kommunstyrelsen fastställer ekonomiska arbetsramar och resultatnivå för budget 
2018 enligt sammanställning nedan. Detaljerad sammanställning finns i bilaga 2. 
Förslaget har upprättats utifrån ett helhetsperspektiv på kommunens verksamhet 
och ekonomi.  
 

tkr Budget Budget
2017 2018

Budgeterat resultat året före 3 840 14 749
Justeringar/uppdateringar resp budgetår:
Skatteprognos (+50 pers, skatteunderlag 4,0%) 40 835 17 129
Prisökning 1,9% (KPIF-KS) -2 850 -3 816
Löneökningar 2018 prel -14 350 -15 994
Justering arbetsgivaravgifter -1 264 -
KS centrala medel, justering (RÖK) 0 -300
Pensionskostnader -1 500 -500
Räntekostnader 0 1 800
EK RFSS år 3, engångsintäkt -400 -300
Hållbar ekonomi del 1 - helårseffekt 685 0
Övriga justeringar centrala poster 765 0

Utgångsläge Resultat 25 761 12 768

Hållbar ekonomi del 2, ramminskning plan 2018 5 000 250
Hållbar ekonomi del 3, ramminskning plan 2018 -2 012 2 625
Hållbar ekonomi - tillkommande 2018 2 175
KS 170515: Upphävning KF-beslut Privata utfarter -1 300

Delsumma Resultat/utrymme 28 749 16 518

Permanenta tillskott
Socialnämnd -5 000
Barn- och utbildningsnämnd -500
Samhällsbyggnadsnämnd 0
Kommunstyrelsen -770
KF inkl revision -30

IT-kostnader, licensiering (alla förvaltningar) -800
Fastighetsförvaltning, höjda internhyror (alla förvaltningar) -2 000

Tillfälliga tillskott
Socialnämnd Budget 2017-2018 (3700 tkr) -3 700 ingår
Barn- och utbildningsnämnd Budget 2017-2018 (3700 tkr) -3 700 ingår
Kommunstyrelsen Budget 2017-2018 (300 tkr) -300 ingår

Övrigt
Val 2018 -400
Finansiering: tillfällig minskning anslag f inansnetto 2018 400

SUMMA RESULTAT ENL RAMAR 2018 14 749 13 718
Resultat i % av skatteintäkter och utjämning 2,0% 1,8%

2% av skatteintäkter och utjämning motsvarar 14 515 14 858
Diff mot 2% 234 -1 140

 
 
Fördelning av ramar 
 
Centrala chefsgruppens förslag har utgått ifrån fullmäktiges finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning, vilket bland annat innebär att det budgeterade resultatet 
inte ska understiga 14,9 mkr (=2%).  
 

9

I I 

I I 

DanGus
Markering

DanGus
Markering

DanGus
Markering



Förvaltningarna har i centrala chefsgruppens beredning av ärendet redovisat större 
budget- och behovsförändringar inför 2018 (bilaga 3-6).  

Efter beräkning och bedömning av centrala budgetposter såsom t ex skatteprognos, 
pris- och löneökningar, räntekostnader m.m. samt budgetreglering av fattade beslut 
i Hållbar ekonomi (enligt plan samt tillkommande) uppgår den budgeterade 
resultatnivån för 2018 till 17,8 mkr. Nya medel att fördela mellan verksamheterna 
uppgår således till 2,9 mkr (17,8-14,9). 

Förslaget innebär att 2,8 mkr fördelas till: 
 IT-kostnader, licensiering 0,8 mkr
 Fastighetsförvaltning, höjda internhyror 2,0 mkr

Båda dessa budgetposter avser kända kostnadsökningar som berör i stort sett alla 
verksamheter och som oundvikligen kommer att tillkomma 2018. Om budgetmedel 
inte tillskjuts skulle det innebära krav på kostnadsminskningar i samma 
storleksordning i andra delar av nämndernas verksamhet i samband med beslut om 
budget 2018.  

Utöver dessa poster föreslås även ett tillfälligt anslag avseende valet 2018 (0,4 
mkr), vilket finansieras genom tillfällig minskning av anslaget för finansnettot 2018. 

Det kan konstateras att det utifrån givna förutsättningar saknas ekonomiskt 
utrymme för att tillgodose de övriga större budget- och behovsförändringar som 
förvaltningarna redovisat i bilagorna 3-6. Konsekvensen av detta kan i nämndernas 
budgetförslag bli att önskad åtgärd inte kan genomföras och/eller att andra 
kostnadsminskningar blir nödvändiga i nämndens verksamhet. Kända kostnader ska 
budgeteras inom den tilldelade ramen i enlighet med fullmäktiges riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning. 

Det bör även noteras att de tillfälliga budgetanslagen för socialnämnden (3,7 mkr), 
barn- och utbildningsnämnden (3,7 mkr) och kommunstyrelsen (0,3 mkr) som 
tillfördes i budget 2017 finns kvar i respektive nämnds budgetram för 2018. I 
budget 2019 ska dessa budgetanslag återlämnas (se vidare under rubrik 
Flerårsplan). Det är viktigt att berörda nämnder redan i årets budgetarbete har en 
plan för hur dessa kostnader ska minska till 2019. 

Resultatnivå 

Centrala chefsgruppens förslag innebär ett budgeterat resultat för 2018 på +15,0 
mkr, vilket motsvarar 2,0% av skatteintäkter och utjämning. Det innebär att 
fullmäktiges resultatmål om minst 2% uppfylls. 

Kommunstyrelsen har i beslut 2017-05-15 föreslagit fullmäktige att upphäva tidigare 
beslut om att upphöra med skötsel av privata utfartsvägar. Kommunstyrelsen 
föreslår att finansiering ska ske genom minskat budgeterat resultat med -1,3 mkr 
2018. Detta innebär att 2018 års budgetramar fastställs med ett resultat på +13,7 
mkr, vilket motsvarar 1,8% av skatteintäkter och utjämning. 

Flerårsplan 2018-2021 

Arbetet med Hållbar ekonomi samt de höjda statsbidragen, med dess delvis tillfälliga 
karaktär, ställer krav på en ansvarsfull och långsiktig hantering av det rådande 
budgetutrymmet. Det är därför viktigt att vid beslut om 2018 års budget även 
överväga förutsättningarna för de efterföljande åren (så långt de är kända). 

En översiktlig prognos för de kommande åren ger nedanstående bild avseende 
resultaträkningen. Det bör observeras att beräkningarna är ”teoretiska” beräkningar 
utifrån nu kända förutsättningar som innehåller uppräkning av priser, löner och 
pensionskostnader i befintlig verksamhet, men inga kostnadsökningar avseende 
volym- och behovsökningar eller ambitionshöjningar. Sannolikt innebär detta en 
underskattning av kostnadsutvecklingen, inte minst med tanke på det kommande 
kostnadstryck på sektorn som SKL beskriver utifrån bland annat de demografiska 
utmaningarna. Som nämnts tidigare innebär detta att ett ökat kostnadstryck på 
kommunens verksamheter sannolikt är att vänta till följd av bland annat fortsatta 
volymökningar i de olika verksamheterna i form av t ex ökat försörjningsstöd och 
fortsatt ökade behov inom skola och individ- och familjeomsorg.  
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I beräkningarna finns också flera andra osäkerhetsfaktorer, t ex 
befolkningsutveckling, utfall i utjämningssystemen, skatteunderlagsprognoser, 
framtida statliga beslut etc. 

Flerårsplan, resultaträkning (mkr)

Översiktlig prognos 2017 2018 2019 2020 2021

Budgeterat resultat året före 3,8 14,7 13,7 12,2 4,3

Ökade intäkter skatt och utjämning 40,8 17,1 12,1 12,9 13,7
Pris‐ och löneökningar befintlig verksamhet ‐17,2 ‐19,8 ‐20,0 ‐20,0 ‐20,0
Pensionskostnader ‐1,5 ‐0,5 ‐0,5 ‐0,5 ‐0,5
Övriga justeringar ‐0,2 1,2 ‐0,3 ‐0,3 ‐0,3
Utgångsläge resultat 25,7 12,7 5,0 4,3 ‐2,8

Hållbar ekonomi 3,0 5,1 ‐0,5
KS 170515:  upphävning KF‐beslut Privata utfarter ‐1,3
Delsumma resultat 28,7 16,5 4,5 4,3 ‐2,8

Tillskott till nämnder
Permanenta tillskott ‐6,3 ‐2,8
Tillfälliga  tillskott ‐7,7 7,7
Övrigt

SUMMA RESULTAT 14,7 13,7 12,2 4,3 ‐2,8

% av skatteintäkter och utjämning 2,0% 1,8% 1,6% 0,6% ‐0,4%

( Fastställt resultat flerårsplan Budget 2017 , mkr 14,7 16,0 17,7 14,2 9,6 )

Det kan konstateras att flerårsplanen visar successivt krympande ekonomiska 
marginaler framöver. Generellt kan sägas att den förväntade årliga intäktsökningen 
från skatteintäkter och utjämning framöver inte kommer att täcka de årliga 
kostnadsökningarna i den befintliga verksamheten som t ex pris- och löneökningar. 
Följden blir trots en oförändrad verksamhet (d v s inga tillskott till nämndernas 
budgetramar förutom pris- och löneökningar) att resultatnivån successivt kommer 
att krympa framöver. Om skatteintäkterna inte ökar i förhållande till nuvarande 
prognoser kommer således kostnadsminskningar att krävas för att bibehålla en god 
ekonomisk hushållning i kommunen enligt fullmäktiges riktlinjer. Om resultatnivån 
sjunker påverkas även investeringsutrymmet och möjligheten till amortering av 
låneskulden. 

Kommunstyrelsen har i beslut 2017-05-15 föreslagit fullmäktige att upphäva tidigare 
beslut om att upphöra med skötsel av privata utfartsvägar. Kommunstyrelsen 
föreslår att finansiering ska ske genom minskat budgeterat resultat med -1,3 mkr 
2018. I flerårsplanen innebär detta årets resultat blir 1,3 mkr lägre per år under 
åren 2019-2021 jämfört med tidigare presenterat förslag. 

Det framräknade resultatet i planen för 2019 uppgår till drygt 12 mkr (1,6%) och 
når därmed inte hela vägen upp till fullmäktiges resultatmål om 2%. Det är 
dessutom viktigt att notera att detta resultat förutsätter att de tillfälliga 
budgetanslagen 2017-2018 (7,7 mkr) återförs för att höja resultatnivån. År 2020 
beräknas resultatnivån sjunka till ca 4 mkr och år 2021 till -3 mkr. Som nämnts 
ovan förutsätter beräkningarna oförändrad verksamhet och budgetramar. 

Det kan således konstateras att det, med nuvarande kända förutsättningar, kommer 
att krävas besparingar under åren 2019-2021 för att kunna upprätthålla en god 
ekonomisk hushållning enligt fullmäktiges riktlinjer. Om inga besparingar görs 
kommer det sannolikt också att bli svårt att klara balanskravet i slutet av 
planperioden. 

Det beskrivna scenariet tydliggör vikten av att 2018 års budget och budgetramar 
hanteras med ett långsiktigt perspektiv. Ju högre resultat som budgeteras för 2018, 
desto högre resultat blir utgångsläget de kommande åren och vice versa. Som 
nämnts tidigare så påverkar resultatnivån i sin tur utrymmet för investeringar och 
amorteringar av låneskulden. 
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I sammanhanget bör också noteras att i budget 2016 och budget 2017 har, förutom 
kompensation för pris- och löneökningar, tillförts hela 31 mkr till nämndernas 
budgetramar, varav 23 mkr som permanenta ramhöjningar. Detta är historiskt sett 
mycket höga nivåer och har möjliggjorts av dels en extraordinär ökning av 
skatteintäkter och utjämning under dessa budgetår och dels fattade beslut i Hållbar 
ekonomi.  
 
Investeringsnivå 
 
Utrymmet för investeringar och amorteringar av lån bestäms i huvudsak av summan 
av årets avskrivningar och årets resultat (kassaflödet). Ju högre resultat som 
uppnås, desto större blir utrymmet för investeringar med egna medel samt 
amorteringar. 
 
Avskrivningarna för 2018 bedöms vara ca 38 mkr. Med föreslagen resultatnivå för 
2018 blir således det totala utrymmet: 
 
Budgeterat resultat 13,7 mkr 
Avskrivningar  38,0 mkr 
Summa utrymme 51,7 mkr 
 
Enligt fullmäktiges långsiktiga finansiella mål för god ekonomisk hushållning ska 
investeringarna finansieras med egna medel och årlig amortering av låneskulden 
genomföras. Den planerade årliga amorteringen i den fastställda flerårsplanen i 
budget 2017 är 15 mkr per år. Den föreslagna resultatnivån (2%) för 2018 
möjliggör amortering på denna nivå under 2018. 
 
Om 15 mkr används för amortering återstår således 37 mkr i investeringsutrymme. 
I arbetet med Hållbar ekonomi har följande långsiktiga prioriteringar gjorts med 
årliga budgetanslag i investeringsbudgeten: 
 
Energisparåtgärder   5,0 mkr 
Investeringar inom VA 12,0 mkr 
Underhåll fastigheter   6,2 mkr 
Underhåll gator och vägar   3,9 mkr 
E-tjänster och it-stöd   3,0 mkr 
 
Summan av dessa prioriteringar uppgår till ca 30 mkr, vilket motsvarar en 
övervägande del av det totala investeringsutrymmet (38 mkr). Resterande 7 mkr 
ska inrymma övriga investeringar, t ex maskiner, fordon, it-hårdvara och 
inventarier. 
 
Även eventuella ägartillskott till de kommunala bolagen, t ex i syfte att via 
ägartillskott stärka bolagens möjlighet till nybyggnation av bostäder eller utbyggnad 
av bredband, måste inräknas i investeringsutrymmet (kassaflödet). 
 
För ett större investeringsutrymme med bibehållen amorteringstakt krävs en högre 
resultatnivå. 
 
 
Kommunövergripande mål – fullmäktiges styrkort  
 
Inriktningsdebatt avseende budgetåret 2018 hölls i kommunfullmäktige 27 mars. 
Syftet med debatten var bl a att kommunfullmäktige i ett tidigt skede av 
budgetprocessen skulle få möjlighet att diskutera och prioritera de övergripande 
målen för 2018 som ska vara vägledande i det fortsatta arbetet med nästa års 
budget. En viktig utgångspunkt för debatten var de tre prioriterade 
kommunövergripande verksamhetsmål som fastställdes i samband beslut om budget 
2017. Dessa gäller för mandatperioden men kan justeras årligen vid behov. 
Debatten kan ses på kommunens hemsida. 
 
Fullmäktiges presidium har uppdraget att tolka inriktningsdebatten och att fastställa 
preliminära kommunövergripande mål som ska vara vägledande och styrande i 
budgetarbetet för både förvaltningar och kommunala företag. Målen fastställs slutligt 
av fullmäktige i september månads budgetbeslut.  
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Fullmäktiges presidium har 2017-04-11, utifrån inriktningsdebatten, beslutat att de 
tre prioriterade verksamhetsmålen kvarstår, dock med ett par justeringar jämfört 
med föregående år. Justeringarna avser ambitionshöjningar avseende 
bredbandsutbyggnad samt träbyggnationer av bostäder.  
 
Målen, inklusive de preliminära justeringarna, redovisas i bilaga 7. 
 
Nämnder och styrelser (inklusive bolag och stiftelser) har i uppdrag av fullmäktige 
att beakta fullmäktiges prioriterade mål i det fortsatta budgetarbetet och att därmed 
i styrkort och budget visa hur man bidrar till att fullmäktiges mål ska uppnås. 
 
 
Arbetsgång och tidsplan 
 
Hittillsvarande arbetsprocess med 2018 års budget har bestått av informationsdag 7 
februari, fullmäktiges inriktningsdebatt 27 mars, fullmäktiges presidiums tolkning av 
inriktningsdebatten samt centrala chefsgruppens bearbetning av budgetramar i april 
månad. Återstående arbete är planerat enligt följande: 
 

2 maj Ksau förslag till beslut om arbetsramar och anvisningar 
15 maj KS beslut om arbetsramar och anvisningar 

   
23 aug Nämnder beslut om budgetförslag 
4 sept Informationsdag 2 (e.m.) 
   

4 sept Ksau förslag till budget 2018-2020 
11 sept KS förslag till budget 2018-2020 
25 sept KF beslut om budget 2018-2020 

   
30 nov Nämnder beslut om internbudget, senast. 

 
Höstens skatteunderlagsprognoser presenteras preliminärt 17 aug, 5 okt och 20 dec. 
Regeringens budgetproposition presenteras preliminärt 20 sept. 
 
För bolag och stiftelser gäller budgetprocess enligt ägardirektiv fastställda av 
fullmäktige i februari 2016: affärsplaner ska godkännas av fullmäktige i september 
månad och detaljerad budget fastställs av respektive företag senast i december 
månad. 
 
Arbetsgången innebär att nämndernas budgetförslag som fastställs senast 23 
augusti skall rymmas inom tilldelad budgetram. Nämnderna fastställer detaljerad 
internbudget för den egna verksamheten senast 30 november. Det är nämndernas 
skyldighet att upprätta internbudgeten så att verksamheten ryms inom den av 
fullmäktige fastställda budgeten för nämnden, d v s budgeten ska upprättas så att 
prognosen för budgetåret överensstämmer med internbudgeten.  
 
 
Anvisningar och budgetförutsättningar 
 
Rutiner och spelregler i budgetprocessen regleras i Riktlinjer för budget och 
redovisning (bilaga 8) samt i Riktlinjer för målstyrning. Nedan följer anvisningar för 
budgetarbetet samt redogörelse för budgetförutsättningar som berör nämndernas 
budgetarbete. 
 
 
Budgetförslag Nämndernas budgetförslag skall rymmas inom tilldelad 

arbetsram. Kända kostnader ska budgeteras. 
  
Moduler Den verksamhet som eventuellt inte ryms inom ramen 

placeras i moduler utanför ram i prioriterad ordning. 
Föreslagna åtgärders följder i kvalitet och mål ska 
tydliggöras. 

  
Anslagsnivå Nettokostnadsram per nämnd. 
  
Investeringar Investeringsäskanden ska avse åren 2018-2021. 

Fastställda investeringstak ska beaktas. Kapitalkostnader 
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för föreslagna investeringar skall rymmas inom tilldelad 
budgetram. Fullmäktige fastställer investeringsram per 
nämnd och specificerar vid behov anslagen i olika 
kategorier. 

Mål för verksamheten Nämnderna ska i budgetförslaget ange mätbara 
verksamhetmål i de olika perspektiven enligt balanserad 
styrning. En tydlig koppling skall finnas dels till 
fullmäktiges övergripande mål och prioriteringar och dels 
mellan de olika perspektiven. 

Materialet Sammanställs enligt anvisningar från ekonomi-
avdelningen. 

Inlämning av material Förvaltningarna överlämnar material till ekonomi-
avdelningen senast 25 augusti.  

Beslut i nämnd Sker senast 23 augusti.  

Kommunala företagen Företagens budgetprocess regleras i ägardirektiven. 

Affärsplan ska godkännas av fullmäktige i september. 

MBL  Nämnds- och styrelsebeslut om förslag till budget ska 
föregås av MBL-förhandling enligt §11. MBL-förhandling 
ska hållas senast en vecka före nämndens beslut och 
budgetmaterialet ska finnas tillgängligt senast en vecka 
före MBL-förhandlingen.  

Liksom tidigare rekommenderas att personal eller dess 
representanter involveras tidigt och löpande under 
processen, t ex vid arbetsplatsträffar samt genom mbl-
information. 

Lönenivå i ram Ramarna baseras på 2016 års löneläge 

Löneökningar 2017 och 2018 Medel har avsatts på centralt konto och kommer att 
fördelas ut till förvaltningarna allteftersom 
förhandlingarna blir klara. 

Kalkylerat PO-pålägg (sociala 
avgifter) 

Uppgår preliminärt till 
38,33% för personal 
31,42% för förtroendevalda och uppdragstagare 

Aktuell PO-tabell har skickats ut till respektive ekonom. 

OBS! Eventuella förändringar av lagstadgade 
arbetsgivaravgifter enligt beslut i riksdagen förutsätts 
kompenseras enligt finansieringsprincipen. 

Internränta 1,75%. Oförändrad nivå från 2017, därav ingen justering 
i ramarna. 

Prisuppräkning Har gjorts med 1,9% i enlighet med SKL:s prognos för 
KPIF-KS. Ingår i förvaltningarnas budgetramar. Utgör 
tillsammans med löneökningskompensation utrymme för 
årlig prisjustering inom köp- och säljverksamheterna 
(fastighet, städ, kost, it) med oförändrad kvalitetsnivå. 

Inrättande av tjänster Hanteras på nämnds- eller förvaltningsnivå beroende på 
delegation.  

Förutsätter alltid att tydlig budgetfinansiering finns. 
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Övrigt  
  
Minskade lokalytor Förvaltningar har möjlighet att säga upp del av lokal, 

vilket ska ge förvaltningarna incitament att minska sina 
lokalytor och därmed minska de totala lokalkostnaderna i 
kommunen. 

  
Ny organisation Budgeten upprättas enligt den nya organisation som 

införs successivt under 2017 samt 1 jan 2018. 
Budgetramarna innefattar ramjusteringar till följd av 
omorganisationen och ytterligare sådana justeringar kan 
behöva göras under budgetprocessens gång. 
Samhällsbyggnadsnämnden bör fatta beslut om 2018 års 
budgetförslag för Teknisk avdelning samt Miljö- och 
byggnadsförvaltningen (inkl plan). Dessa budgetar 
fördelas om enligt nya organisationen 1 januari efter 
tilläggsbeslut eller i samband med beslut om 
internbudgetar i november. 

 
Tingsryd 2017-04-27 
 
Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Hållbar ekonomi ‐ sammanställning resultatbudget (tkr)
Beslut med direkt budgetpåverkan ‐ hantering i budget 2016‐2019

Budget Totalbelopp Totalbelopp Förändr Förändr Förändr Förändr
Nämnd enl förslag enl KF-beslut B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B15-B16 B16-B17 B17-B18 B18-B19

DEL 1 - budget 2016
2.3.2 Lediga lokaler KS (SBN) -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 0 0 0
2.4 Förvaltning egna fastigheter bolag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6.2 Skogens nettoavkastning KS/SBN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.7.2 Höjd borgensavgift FIN -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 0 0 0
3.1 Sommarlovsentreprenörer KS-KLF -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140 0 0 0
3.4 Inackorderingsbidrag BUN -80 -80 -40 -80 -80 -80 -40 -40 0 0
3.5 Konsumentrådgivning KS-KLF -50 -50 -25 -50 -50 -50 -25 -25 0 0
3.6 Varuhemsändningsbidrag KS-KLF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.8.1 Förberedande ledarprogram KS-KLF -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 0 0 0
3.8.2 Bidrag till personalklubben KS-KLF -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 0 0 0
3.8.3 Omplaceringstjänster KS-KLF -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 0 0 0
3.8.4 Julklappar till personalen KS-KLF/alla -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 0 0 0
3.8.5 Ledigheter för tjänstemän alla -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 0 0 0
3.9.1 Vårdnadsbidrag BUN -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.9.2 Pedagogisk omsorg BUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.10 Pedagogiska måltider avgift BUN -1 000 -300 -300 -300 -300 -300 -300 0 0 0
4.4 Fritidshem BUN -1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5 Förskola BUN -2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.7 Ekonomisk styrning (KB) alla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.8 Städverksamhet SBN/alla -900 -900 -530 -900 -900 -900 -530 -370 0 0
4.9 Taxor bygg och miljö SBN -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 0 0 0
4.11 Leasingbilar alla -250 -500 -250 -500 -500 -500 -250 -250 0 0
4.12 Taxor äo - avgift matdistribution SN -150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.13 Förfogandemedel i budget KS-CENTR -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 0 0 0
Summa DEL 1 -11 340 -6 240 -5 555 -6 240 -6 240 -6 240 -5 555 -685 0 0

DEL 2 - budget 2017
1.1 Bibliotek BUN -3 300 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 0 -1 400 0 0
1.1 Bibliotek (25% behålla) BUN 800 350 350 350 350 0 350 0 0
1.2 Grundskola BUN -1 900 -500 -250 -500 -500 0 -250 -250 0
1.3 Äldreomsorg SN -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 0 -5 000 0 0
1.3 Äldreomsorg (25% behålla) SN 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 0 1 250 0 0
1.4 Idrottsanläggningar KS-KLF -500 -200 -200 -200 -200 0 -200 0 0
1.4 Idrottsanläggningar (25% behålla) KS-KLF 125 50 50 50 50 0 50 0 0
1.5 Kostverksamhet SBN/alla -2 100 -2 100 0 -2 100 -2 100 0 0 -2 100 0
1.5 Kostverksamhet (25% behålla) SBN/alla 525 525 0 525 525 0 0 525 0
1.6 Fritidsgårdar BUN 475 0 0 0 0 0 0 0 0
1.7 Samlingslokaler KS-KLF -300 0 0 0 0 0 0 0 0
1.7 Samlingslokaler (25% behålla) KS-KLF 75 200 200 200 200 200 0 0
1.8 Kollektivtrafik KS-KLF - - 0 0 0 0 0 0 0
Summa DEL 2 -9 850 -6 825 -5 000 -6 825 -6 825 0 -5 000 -1 825 0

DEL 3 - budget 2017
4.6 Gymnasieskola BUN -1 000 -1 000 -450 -900 -1 000 0 -450 -450 -100
4.1 Vuxenutbildning BUN -200 -200 -200 -200 -200 0 -200 0 0
3.3 Gator och vägar SBN -4 500 -1 300 0 0 * 0 * 0 0 0 0
3.2 Bidrag och sponsring KS-KLF -800 -800 0 -800 -800 0 0 -800 0
6.2 Resurser för utveckling KS-CENTR 700 700 700 700 700 0 700 0 0
6.4 Förebyggande arb barn o unga KS-CENTR 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0
7.5 EU-verksamhet KS-CENTR 1 900 1 327 332 664 1 327 0 332 332 663
4.3 Räddningstjänst KS-CENTR -1 406 -777 -370 -777 -777 0 -370 -407 0
Summa DEL 3 -2 306 -50 2 012 687 1 250 0 2 012 -1 325 563

* KS 170515: förslag till KF att upphäva tidigare KF-beslut (-1300 tkr per år)

ÖVRIGT - budget 2018
3.7 Musik- och kulturskola BUN -900 -600 -600 -600 0 0 -600 0
4.2 Politisk verksamhet alla ? ? 0 0 0 0

Summa ÖVR -900 -600 0 -600 -600 0 0 -600 0

SUMMA -24 396 -13 715 -5 555 -9 228 -12 978 -12 415 -5 555 -3 673 -3 750 563

varav
BUDGETMINSKNING
Del 1 -11 340 -6 240 -5 555 -6 240 -6 240 -6 240 -5 555 -685 0 0
Del 2 -13 100 -9 200 0 -6 850 -9 200 -9 200 0 -6 850 -2 350 0
Del 3 -7 906 -4 077 0 -1 020 -2 677 -2 777 0 -1 020 -1 657 -100
Övr -900 -600 0 0 -600 -600 0 0 -600 0
Summa minskning -33 246 -20 117 -5 555 -14 110 -18 717 -18 817 -5 555 -8 555 -4 607 -100

BUDGETÖKNING
Del 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Del 2 3 250 2 375 0 1 850 2 375 2 375 0 1 850 525 0
Del 3 5 600 4 027 0 3 032 3 364 4 027 0 3 032 332 663
Övr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa ökning 8 850 6 402 0 4 882 5 739 6 402 0 4 882 857 663

Kontroll, netto -24 396 -13 715 -5 555 -9 228 -12 978 -12 415 -5 555 -3 673 -3 750 563

Tidsplan budget (ack nivå)
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ARBETSRAMAR B2018 (tkr) Omfördelningar inom budget: CCG:s förslag KS beslut

Budg 2017 Löneök Löneök 2018 Justering Summa Centrala Ny Pris HE 2 HE3 HE CCG Fördeln Arbetsram Ändr Ändr Arbetsram
Fullmäktige 2016 Köp o sälj internränta 2018 poster org 1,9% plan18 plan18 tillk förslag centr 2018 ksau KS 2018

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen centrala medel -1 111 -1 111 -1 111 -1 111

Kommunledningsförvaltning -41 053 -562 -24 -41 639 -45 847 -692 800 -400 -163 -87 941 -87 941

Räddningstjänsten -14 526 -14 526 -300 407 -14 419 -14 419

Summa kommunstyrelsen -56 690 -562 -24 0 -57 276 -300 -45 847 -692 0 1 207 0 -400 -163 -103 471 0 0 -103 471

Nämnder

Samhällsbyggnadsnämnd -36 171 -517 -100 -36 788 -475 1 300 -88 -36 051 -1 300 -37 351
Bildningsnämnd -273 121 -5 059 -620 -278 800 7 291 -1 918 250 450 600 -37 -272 164 -272 164
Vård- o omsorgsnämnd -311 690 -6 784 -272 -318 746 38 556 -720 -937 -281 847 -281 847
Summa nämnder -620 982 -12 360 -992 0 -634 334 0 45 847 -3 113 250 1 750 600 0 -1 062 -590 062 0 -1 300 -591 362

Fullmäktige inkl revision -1 858 -1 858 -11 -1 869 -1 869
Revision 0 0 0 0
Jävsnämnd -76 -76 0 -76 -76

Taxefinansierad verksamhet
VA-verksamhet 0 0 0 0
Renhållningsverksamhet 0 0 0 0

Summa verksamhet -679 606 -12 922 -1 016 0 -693 544 -300 0 -3 816 250 2 957 600 -400 -1 225 -695 478 0 -1 300 -696 778

Övriga centrala poster
Åter EK RFSS (skatteväxling) 300 300 -300 0 0
Utvecklingspott KSAU -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Social investeringsfond KS -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
EU-verksamhet central pott KS -332 -332 -332 -664 -664
Löneökningar 2017 (12) 2018 (9) -21 820 12 922 1 016 -7 882 -16 200 206 -23 876 -23 876
Pensionsutbetalningar -15 000 -15 000 -500 -15 500 -15 500
Kapitalkostnader 47 367 47 367 47 367 47 367
Internränta från VA 2 000 2 000 2 000 2 000
Avskrivningar -38 133 -38 133 -38 133 -38 133
Poster som ska fördelas ut till förv:
Kost (minskning kök) HE-beslut KF 0 0 1 575 -1 575 0 0
Komp prisökn 1,9% KPIF-KS förvaltn 0 0 -3 610 3 610 0 0
IT-kostnader, licensiering 0 -800 800 0 0
Fastighetsförvaltning, höjda internhyror 0 -2 000 2 000 0 0

NETTOKOSTNAD -709 224 0 0 0 -709 224 -20 910 0 0 250 2 625 2 175 -3 200 0 -728 284 0 -1 300 -729 584

Skatteintäkter
Skatteintäkter, gs och utjämning 725 773 725 773 17 129 742 902 742 902

Finansnetto

Finansiella intäkter 4 200 4 200 4 200 4 200
Finansiella kostnader -6 000 -6 000 1 800 400 -3 800 -3 800
Summa finansnetto -1 800 0 0 0 -1 800 1 800 0 0 0 0 0 400 0 400 0 0 400

SUMMA RESULTAT 14 749 0 0 0 14 749 -1 981 0 0 250 2 625 2 175 -2 800 0 15 018 0 -1 300 13 718

Resultat % 2,0% 2,0% 1,8%
Resultat 2%, tkr 14515 14 858 14 858
Diff mot 2%, tkr 234 160 -1 140
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Tingsryds kommun Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 
Box 99 Dackegatan 12 0477-44300 vx 0477-44288 982-4251 107020-0 
362 22  TINGSRYD www.tingsryd.se E-post: socialtjansten@tingsryd.se    

 

                    2017-03-27  
Socialförvaltningen 
Martin Hansson 
 
 
 
 

Inför diskussion – Behovsförändringar inför 
budget 2018 
 
 
Övergripande  
Pengarna för regionala stödstrukturer är slut. Länsövergripande arbetet 
måste därmed finansieras gemensamt av kommunerna. För Tingsryds del ca 
170 tkr för omsorgsnämnd och AL gemensamt. 
 
Nytt verksamhetssystem from 2018 införande och köp (ca 3 mkr) 
 
Efter att organisationsförändring genomförts så behövs budget för administ-
rativ tjänst till förvaltningen (ca 1,0 åa = 450 tkr) 
 
HSL 
Hög arbetsbelastning avdelningschef HSL. Mängden medarbetare, att upp-
draget är både operativt och med verksamhetsansvar gör arbetsmiljön brist-
fällig. Behövs förstärkning med 1 åa, ca 600 tkr.  
 

 
ÄFO 
Rekommendation från skl för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt bo-
ende för äldre – ställer krav på ökad användning av välfärdsteknik tex genom 
investering av nattkameror. Behovet finns även inom ordinärt boende. Infö-
rande av wifi på samtliga särskilda boenden behövs (totalt ca 1-3 mkr). 
 
Trygghetslarmsystemen på Äppelgården och Solängen är gamla och be-
döms inte pålitliga. Investering av nya moderna system behövs (ca 500-600 
tkr) 
 
Relationer över generationer – helgarbete för ungdomar. Fullmäktige har 
2016-02-29 §18 bifallit motionen under förutsättningen att finansiering fast-
ställs i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2017. Då frågan 
ej var uppe i samband med budget 2017 bör nytt ställningstagande om finan-
siering göras i samband med budget 2018. 
 
Byggnation av nytt gruppboende inom funktionsnedsättning – boende, perso-
nal och inventariekostnader (10-15 mkr).  
 
 
Martin Hansson 
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Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 444 09 barn.utbildning@tingsryd.se
362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se 

 

   
   
 
 
Verksamhetsförändringar 2018 
 
Enligt budgetbeslut 2017 ligger ramökningen, baserad på redovisade verksamhetsföränd-
ringar på 4,2 miljoner kr inför budgetåret 2017, fast även under budgetåret 2018. Här re-
dovisas ytterligare verksamhetsförändringar inför budgetåret 2018. 
 
Förändringar som påverkar kostnadsbilden för Bildningsnämnden för budgetåret 2018, 
utöver de förändringar som redovisades inför budgetåret 2017. 

 
1. Antalet elever på mellanstadiet kommer under de kommande åren att öka, vilket innebär 

såväl ökade kostnader i samband med eventuell hyreshöjning samt därtill ökade perso-
nalkostnader i samband med utökat antal klasser. Under kommande år beräknas antalet 
klasser vara stabilt på 8-9 klasser på mellanstadiet jämfört med tidigare 6 klasser då det 
var två parallellklasser. Redan hösten 2017 är antalet elever i åk 4 och 5 så stort att det är 
tre parallellklasser i dessa årskullar och således 8 klasser totalt på mellanstadiet. Det finns 
därför ett behov av en utökad budgetram motsvarande en heltidstjänst, 500 tkr.  

 
2. Inom fritidshemsverksamheten har elevantalet under år 2016 ökat med ytterligare 11 ele-

ver. Ökningen motsvarar 0,6 heltidstjänst och innebär en kostnad på 300 tkr. 
 

3. Inom förskolan har det varit en kraftig ökning av antalet barn. Ökningen under år 2016 var 
30 barn. Detta innebär en ökad kostnad vad gäller personal på motsvarande 5,5 heltids-
tjänster, 2,5 miljoner kr. Måltidskostnaderna för dessa 30 barn innebär en årskostnad på 
350 tkr. Total kostnadsökning blir 2.850 tkr. 

 
4. Ökning av elevtalen inom både grundskolan och gymnasieskolan innebär ökande kostna-

der för skolluncher. Kostnadsökning uppskattad till 500 tkr. 
 
Totalt innebär ovanstående ett behov av att, inför budgetåret 2018, utöka 
Bildningsnämndens budgetram för driftsbudgeten med 4,15 miljoner kr. 
 
 
Investeringsbudget 
Barn- och utbildningsnämnden har, under lång tid, haft en investeringsbud-
get/inventarieanslag på 500 tkr per år. Den här budgeten täcker inte de behov som 
finns inom förvaltningen. I år har cheferna inom förvaltningen redovisat investe-
ringsbehov motsvarande 1,5 miljoner kr. Jag framför därför önskemål om att få 
investeringsbudgeten/inventarieanslaget dubblerat till 1 miljon kr. 
 
 
Tingsryd 2017-03-28 
 
 
 
Yngve Rehnström 
Skolchef 

Yngve Rehnström 
0477 444 01 

barn.utbildning@tingsryd.se 
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Tingsryds kommun Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 
Box 99 Dackegatan 12 0477-44300 vx 0477-44288 982-4251 107020-0 
362 22  TINGSRYD www.tingsryd.se E-post: socialtjansten@tingsryd.se    

 

  
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Camilla Norrman 
 
 
 
 

Inför diskussion – Behovsförändringar inför 
budget 2018 
 
               Mkr 

1. Förväntat 
underskott 
2017 (plan)    ‐1,0 

 
2. Uppgradering ArcGIS 

till GEOSECMA (GEO-
SECMA for ArcGIS 
bygger på ArcGIS och 
är ett öppet system för 
olika databaser)’  0,3 

         
3. Uppgardering av MiljöReda och 

ByggReda till Vision (offert är begärt)
  ?  

       
4. Miljömålslöftet/Globala målen 

  ? 
       

 
 

 
 

Att uppmärksamma 
 

• Gällande planområdet ligger i årets budget intäkter på 1,453 Mkr. 
Detta bör jämföras med förra årets bokslut då utfallet blev 266 000 
kronor på intäktssidan. 

• Miljö- och hälsoskydd har stor personalomsättning vilket är ett oros-
moment då det gäller årets förväntade intäkter 

• Miljö- och bygg har i beslutet gällande hållbar ekonomi pålagts stora 
intäktsökningar som kan ta tid att genomföra.  
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Kommunstyrelsen (KLF inkl Teknisk avdelning) 
Större budget- och behovsförändringar 2018 
 
(Avdelningar: Kansli-Utveckling-Ekonomi-Personal-Teknisk-Arbete och Lärande) 
 
 Tkr 
Kompetensförsörjning, rekrytering och sjukfrånvaro 
1) Centralt rekryteringsstöd för förvaltningarna 
2) Hållbart arbetsliv (ESF-projekt) 

 
(500) 

Inom EU-potter 
Planarbete 
Bl a översiktsplan 

(?) 

IT-kostnader 
Rätt licensiering (office 365). Kostnaden medför ökade avgifter för förvalt-
ningarna (inom Ett IT). Om finansiering ej tillförs belastar kostnaden för-
valtningarnas budgetramar. 

(800) 

Fastighetsförvaltning 
Kostnader för fastighetsförvaltning kommer att öka då ingen uppräkning 
skett de senaste fyra åren. Förvaltningen sker via ett avtal med Tings-
rydsbostäder. Kostnaden medför en ökad hyra för skolans och omsorgens 
lokaler. Om finansiering ej tillförs belastar kostnaden förvaltningarnas 
budgetramar. 

(2 500) 

Regional stödstruktur 
Pengarna för regionala stödstrukturer är slut. Länsövergripande arbetet 
måste därmed finansieras gemensamt av kommunerna. För Tingsryds del 
ca 170 000 kronor för vård- och omsorgsnämnd och AL gemensamt. 

(170) 

Länsinsats ”Bryggan” (psykisk ohälsa bland unga) 
En länsgemensam finansiering av 2 heltidstjänster som skall arbeta som 
bryggor för att skapa en länk mellan BUP, skola, barnet och vårdnadsha-
vare så att barnet på bästa sätt kan lära och utvecklas utifrån sina förutsätt-
ningar. 

(80) 

Vuxenutbildningen 
Ny hantering av rätt till högskolebehörighet  

(640) 

Kultur och fritid 
1) Utökad budget, bl a oförutsett anläggningar samt satsningar (200 tkr) 
2) Utökad stöd till fritidsföreningar, barn- och ungdomar (200 tkr) 
3) Underhåll av offentlig konst (50 tkr) 
4) Sydostleden, årliga kostnader (50 tkr)

(500) 

Varuhemsändningsbidrag 
Landsbygdsutvecklaren förslag 2017-01-24 om höjt kommunalt varuhem-
sändningsbidrag 

(45) 

Kollektivtrafik 
Nuvarande utökade kollektivtrafik Tingsryd, Ryd, Konga finansieras av 
projektmedel från Länsstyrelsen. Dessa projektmedel upphör 2017 och 
kommer ej att erhållas 2018. Utan finansiering upphör de utökade turerna. 
Ansvar och finansiering av kollektivtrafiken skatteväxlades till Region 
Kronoberg år 2015. 

(450) 
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Tjänster/bemanning 
Vid sammanläggning av KLF/SBF finns ca 2-3 vakanta tjänster i budget som bör kunna 
utgöra finansiering för de delar som prioriteras högst av nedanstående poster.  
 
 Tkr 
Upphandlare 
Nuvarande resurser klarar ej verksamheternas behov, gällande organisation 
enligt styrdokument upprätthålls ej.   
 

(1,0 tj = ca 650 tkr) 

Utvecklingsledare 
Utvecklingsledarresurs för verksamheter inom Teknisk avdelning saknas 
idag.  
 

(1,0 tj = ca 650 tkr) 
 

Fordonssamordnare 
Enligt tidigare beslut KF. 
 

(0,5 tj = ca 300 tkr) 

Bemanning Medborgarkontor 
 

? 

Bemanning Utvecklingsavdelning 
 

? 

Ingenjör 
Ingenjörstjänst på staben för avdelningen. Behövs för att täcka upp för 
bortfall då utredningsingenjören arbetar med sjögull 50%. Skall också 
fungera som en övergång för pensionering. Tjänsten skall också serva öv-
riga avdelningar och kommunen i stort. 
 

(1,0 tj = ca 650 tkr) 
 

50% finansiering genom 
projekt sjögull (utv.pott) 

+ viss del från VA 

Driftstekniker VA 
Förstärkning behövs för att klara av målen inom VA verksamheten. Gäller 
främst underhållsarbeten i befintliga anläggningar. 
 

(1,0 tj = 650 tkr) 
 

Inom VA (ev behövs viss 
taxehöjning) 

Biträdande måltidschef 
Måltidsverksamheten har en stor personalstyrka. För att klara av personal-
volymen samtidigt som ett utvecklingsarbete skall bedrivas skulle en för-
stärkning behövas för chefsfunktionen, Kostnaden medför en ökade mål-
tidspriser för förvaltningarna. Om finansiering ej tillförs belastar kostnaden 
förvaltningarnas budgetramar. 
 

(40-60 tkr?) 

IT tekniker 
Förstärkning behövs på IT för att klara de behov som behövs. Bör kunna 
ske inom ramen för befintlig IT-budget/nuvarande prisnivåer för förvalt-
ningarna. 
 

(1,0 tj = 500 tkr) 
 

Inom IT-budget/ 
nuvarande prisnivåer 

IFO 
(Från 2017: Arbetsbelastning är för hög, för många ärende per handläggare 
inom område barn/familj och vuxen. Utöver orosanmälningar för barn som 
är kvar på en hög nivå så har våld i nära relation, försörjningsstöd och bud-
get/skuld ökat i omfattning.) Inför 2017 äskades ca 3 åa = 1,5 miljoner och 
IFO fick 500 000 kr) 1 miljon för 2018 inklusive ökade kostnader för kon-
sulter pga svårigheter att rekrytera framförallt till vikariat.  
Många vikariat eftersom många unga anställts som då av naturliga anled-
ningar är gravlediga 
 

(2,0 tj = 1 000 tkr) 
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Övrigt 
 
 Tkr 
 Investeringar verksamhetssystem 
 
1) Diare- och ärendehanteringssystem 
Investeringsutgift (inkl införande), driftskostnad (inkl kapitalkostnad) 
 

 
 

(1 000?) 
 
 

2) Verksamhetssystem ÄFO och IFO (gem med VOF) 
Investeringsutgift (inkl införande), driftskostnad (inkl kapitalkostnad) 
 

(3 000?) 

Integrationsverksamhet (upplägg av budget) 
 
Finns ett förslag till hur budgeten skall se ut för att vi skall kunna följa 
träffpunkternas kostnad m.m. Handlar om 1,6 miljoner för träffpunkter. 
”ingång Tingsryd” kostnad 185 000 kr. Samt kostnad för Anna och Stefans 
löner och ekonom del. Egentligen inget äskande eftersom verksamheterna 
redan finns och bara bör budgeteras med nollresultat. Men vi behöver ändå 
kunna följa kostnaderna så vi kan dra ner eller växla upp vid behov då 
omvärlden förändrar sig. 
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  KF presidium 2017-04-11 

   
Preliminära 
Kommunövergripande verksamhetsmål mandatperioden 2015-2018 
- för fastställande i budget 2018 
 

 Höjda resultat i skolan 
 Fler bostäder 
 Mer bredband 

 
Tingsryds kommun ska i samverkan med kommunkoncernen, näringsliv, föreningsliv 
och invånare arbeta för att nå de övergripande målen. Tillsammans är det möjligt!  
 
Skolresultat 
Resultaten i skolan ska höjas, med särskilt fokus på grundskolan. Genom samverkan 
mellan berörda parter skapas en trygg och stimulerande lär- och livsmiljö för våra elever 
där bra skolresultat skapar stolthet hos elever, föräldrar och medarbetare. 
 
Mål: Andelen avgångselever i åk 9 som fått behörighet till gymnasieskolans nationella 
program ska öka årligen. 
 
Utgångsläge: år 2015 var utfallet 74,3%. Mått: Andel avgångselever i grundskolans åk 9 med behörighet till gymnasieskolans 
yrkesprogram.  
 
Bostäder 
Fler bostäder ska tillskapas. En större och mer rörlig bostadsmarknad ger förbättrade 
förutsättningar för kommunens invånare, näringsliv och verksamheter samt förstärker 
viktiga långsiktiga framgångsfaktorer som t ex kompetensförsörjning, integration och 
befolkningsunderlag för viktiga samhällsfunktioner.  
 
Mål: År 2020 ska minst 100 nya bostäder ha tillkommit i kommunen (sammanlagt för 
kommunal och privat regi). Inriktningen är ett ökat fokus på hållbart byggande genom 
träbyggnationer. 
 
Utgångsläge: målet mäts från och med år 2016. Mått: Antal färdigställda nya bostäder i kommunen.  
 
Bredband 
Tillgången till snabbt bredband ska öka. En utbredd tillgång till fiberbredband i kom-
munen är en grundläggande förutsättning för attraktivitet avseende boende, föreningsliv 
och näringsliv. Tingsryds kommun ska följa de nationella målen för bredbandsutbygg-
nad. 
 
Mål: År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag i Tingsryds kommun ha tillgång 
till bredband om minst 100 Mbit/s. 
 
Utgångsläge: år 2015 var utfallet 30,44% för hushåll och 44,76% för arbetsställen. Mått: Andel hushåll och företag med tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s enligt PTS.  
 
 
De övergripande verksamhetsmålen ska ligga till grund för kommunkoncernens arbete 
och budget. Målen utgör verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning 
i enlighet med kommunallagen 8 kap 5§.  
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Riktlinjer för budget och redovisning 
 
Kraven på kommunens ekonomihantering regleras i kommunallagens 8:e kapital samt i den 
kommunala redovisningslagen. I dessa hänvisas också till annan lagstiftning och till förarbeten 
till lagarna. Redovisningsfrågor styrs även av god redovisningssed för kommuner, vilken i 
första hand utarbetas av Rådet för kommunal redovisning genom dess rekommendationer, in-
formationer och yttranden. 
 
Ovan beskrivna regelverk täcker både övergripande och i flera detaljer kommunens budgete-
ring och redovisning. Syftet med föreliggande riktlinjer är därför att reglera de delar av eko-
nomihanteringen där kommunfullmäktige vill göra preciseringar, förtydliganden och utvidg-
ningar i förhållande till gällande regelverk. Riktlinjerna är skrivna för att fungera oberoende av 
organisationsmodell och löpande förändringar i hanteringen.  
 
 
Grundläggande förutsättningar 
 
Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för verksamheten och beslutar årligen om bud-
get, skattesats, årsredovisning och delårsrapporter.  Fullmäktige beslutar även om andra viktiga 
ekonomiska frågor samt ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för upprättande av budgetförslag, årsredovisning och delårsrapporter 
samt har en uppsiktsplikt över nämnder och kommunala företag. Nämnder och styrelser har att 
följa de anvisningar och tidsplaner som kommunstyrelsen (genom kommunledningsförvaltning-
en) fastställer för detta arbete.  
 
Nämnd/styrelse (kallas i fortsättningen nämnd) ansvarar inom sitt område för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de budgetramar, mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till så att verksamheten bedrivs 
på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Med budgetansvar menas ansvar för att budgeterad verksamhet kommer till utförande, att verk-
samhetsmålen uppnås, att budgeterade intäkter inflyter samt att budgeterade kostnader hålls. 
Med budgetansvaret följer, på alla nivåer, en skyldighet att inom sina befogenheter vidta åtgär-
der om negativa avvikelser mot budget eller verksamhetsmål prognostiseras. 
 
Fullmäktiges fastställda riktlinjer för god ekonomisk hushållning respektive målstyrning ska 
beaktas i alla delar av budgetprocessen och organisationen. 
 
Kända kostnader ska budgeteras och finansieras i budgeten. Tilldelade budgetramar ska respek-
teras. Marginaler för oförutsedda kostnader ska eftersträvas i alla delar av organisationen. Be-
slut som innebär nya kostnader under löpande budgetår ska innefatta anvisning om hur kostna-
den ska finansieras i budgeten. För permanenta kostnader ska sådan finansiering finnas även för 
efterföljande budgetår. Utgångspunkt för efterföljande budgetår är, om inget annat har beslutats 
i flersårsplanen, oförändrade budgetramar jämfört med innevarande år.  
 
Budgetprocess och resursfördelning ska utgå ifrån en helhetssyn på kommunens verksamhet, 
förankring i organisationen, incitament för effektivitet samt ett tydligt och långtgående budget-
ansvar på olika nivåer inom organisationen.  
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Budgetprocessen 
 
Kommunstyrelsen fastställer ekonomiska arbetsramar för nämnderna samt anvisningar för bud-
getarbete. Nämnderna upprättar därefter budgetförslag inom ramen för tilldelad budgetram samt 
överlämnar dessa till kommunstyrelsen. Den fortsatta processen avslutas med att fullmäktige 
fastställer budget. 
 
Fullmäktiges budget 
 
Budgeten indelas i driftbudget och investeringsbudget, samt sammanfattas i resultat-, kassaflö-
des- och balansbudget. Fullmäktiges budgetbeslut ska innehålla en plan för de kommande tre 
åren. 
 
I fullmäktigebudgeten fastställs budgetanslag för nämnderna som en budgetram uttryckt i netto-
kostnader. Fullmäktigebudgeten utgör således en rambudget och är bindande vad avser såväl 
nettoanslag som mål och riktlinjer.  
 
I samband med fullmäktiges budgetbeslut fastställs skattesats, låneram för budgetåret samt bor-
gensramar för helägda kommunala företag. 
 
Fullmäktiges budgetbeslut ska fattas senast i september månad. Vid valår fattas fullmäktiges 
budgetbeslut av nyvalda fullmäktige i november månad. 
 
Hantering av budget för helägda kommunala företag regleras i ägarpolicy och ägardirektiv. 
 
Internbudget 
 
Nämnderna ska, inom ramen för tilldelat budgetanslag, upprätta och fastställa en detaljerad in-
ternbudget, vilken utgör nämndens planeringsverktyg för det kommande verksamhetsåret. Brut-
tobudgetering och bruttoredovisning ska tillämpas. Internbudgeten ska innehålla en tydlig för-
delning av budgetansvaret på olika nivåer inom förvaltningsorganisationen. 
 
Nämndernas internbudget ska fastställas senast i november månad. 
 
Investeringar 
 
I investeringsbudgeten upptas anskaffning av anläggningstillgång. Som anläggningstillgång 
räknas tillgång som har en ekonomisk livslängd om minst tre år och som har ett anskaffnings-
värde om minst ett prisbasbelopp. 
 
I fullmäktiges budgetbeslut fastställs en investeringsplan för de kommande tre åren innehållande 
dels total investeringsnivå och dels investeringsramar för nämnderna. Vid behov kan investe-
ringsramarna indelas i olika kategorier. 
 
Nämnden ska i beslut om internbudget precisera investeringar samt i delegationsordning fast-
ställa beslutsnivå för olika typer av investeringar. 
 
Enskilda investeringsobjekt överstigande 5 mkr ska alltid beslutas av fullmäktige. Beslut om 
större investeringar ska alltid vara baserade på anbud samt rymmas inom tilldelade investerings-
ramar. Det åligger nämnden att initiera ärendet hos fullmäktige. Innan anbudsinfordran påbörjas 
ska, om bedömd investeringsutgift uppgår till minst 5 mkr, godkännande inhämtas från kom-
munstyrelsens arbetsutskott. Drifts- och kapitalkostnadskalkyl med finansieringslösning i bud-
geten ska samtidigt redovisas tillsammans med yttrande från kommunledningsförvaltningen. 
När anbuden har kommit in förs ärendet, tillsammans med yttrande från kommunledningsför-
valtningen, upp till fullmäktige för slutligt beslut om igångsättande. 
 

26

BILAGA 8



  3(5) 
 
Kapital- och driftskostnader till följd av en investering ska alltid vara finansierade i driftbudge-
ten. Nämnd förutsätts finansiera sådana kostnader inom tilldelad budgetram. För investeringar 
som görs inom ramen för verksamhet som är organiserad som interna köp- och säljverksamheter 
är det således köpande/beställande nämnd som i budgeten ska finansiera kapital- och driftskost-
nader (t ex höjd internhyra) till följd av investeringen.  
 
Hantering av investeringar för helägda kommunala företag regleras i ägarpolicy och ägardirek-
tiv. 
 
Årsredovisning och delårsrapporter 
 
I årsredovisning och delårsrapporter görs uppföljning av ekonomi och verksamhet för boksluts-
perioden. Delårsrapporterna ska även innehålla en prognos för helåret avseende både ekonomi 
och verksamhet.  
 
Beslut om kommunens årsredovisning ska fattas av fullmäktige i mars månad. Målsättningen är 
att även de helägda kommunala företagens årsredovisningar ska behandlas av fullmäktige i mars 
månad. 
 
Delårsrapporter upprättas två gånger per år, efter april och augusti månad. Beslut om dessa ska 
fattas i fullmäktige i juni respektive oktober månad. Motsvarande gäller för de helägda kommu-
nala företagens delårsrapporter. Dessa översänds som information till fullmäktige. 
 
Årsredovisning samt delårsrapport efter augusti månad ska innehålla sammanställd redovisning 
(koncernredovisning). 
 
Övrig ekonomisk uppföljning 
 
Kommunstyrelsen ska fastställa rutiner för den övriga ekonomiska rapportering från nämnder 
och styrelser (utöver delårsrapport och årsredovisning) som behövs för att kunna uppfylla sin 
uppsiktsplikt. 
 
Nämnder och förvaltningar ska fastställa egna rutiner för ekonomisk rapportering inom den 
egna organisationen. 
 
Nämndens budgetansvar 
 
Nämndens verksamhet ska bedrivas inom befintlig budgetram. Nämnden får inte överskrida sin 
totala driftbudget, utan har att dessförinnan noggrant pröva möjligheter till omprioriteringar, 
besparingar, standardsänkningar och/eller ökade intäkter. Verksamheten ska bedrivas inom be-
fintliga budgetanslag även om detta medför att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna inte 
helt kan uppnås. 
 
Nämnden har rätt att besluta om ändrad inriktning av en verksamhet om nämnden bedömer det 
lämpligt eller nödvändigt. Dock ska ändringar som innebär antingen en väsentlig förändring 
eller är av principiell art i förhållande till mål och riktlinjer beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Anslag får omdisponeras mellan nämnderna efter samråd dem emellan. Beslutsmyndighet är 
härvid den nämnd, vars anslag kommer att minska genom omdisponeringen.  
 
I de fall nämnden fattar beslut om utvidgning av verksamheten ska det tydligt framgå av beslu-
tet på vilket sätt utvidgningen ska finansieras i driftbudgeten på både kort och lång sikt. 
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Åtgärder vid avvikelser 
 
Innan nämnden tar ställning till den ekonomiska rapporten (månadsrapport/delårsrapport) ska 
avvikelser i förhållande till budget förklaras skriftligt av förvaltningschefen. 
 
I de fall den ekonomiska rapporten visar på ett prognostiserat underskott mot budgeten, och om 
nämnden inte ämnar eller kan ianspråkta positivt eget kapital, ska förvaltningschefen för nämn-
den presentera förslag till åtgärder. Dessa ska vara så utformade att nämnden, om möjligt, senast 
till utgången av innevarande budgetår når en överensstämmelse med budgeten. 
 
Nämnden ska fatta beslut om åtgärder enligt föregående stycke, senast på det andra ordinarie 
nämndssammanträdet efter det att den ekonomiska rapporten framlades för nämnden. Beslutet 
ska, om möjligt, vara så utformat att nämnden senast till utgången av innevarande budgetår når 
en överensstämmelse med budgeten, alternativt ianspråktar positivt eget kapital för engångsin-
satser. Beslutet ska översändas till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Om åtgärderna är av större vikt och berör fler nämnder, ska samråd ske med berörda nämnder 
före genomförandet. 
 
Om obalansen fortfarande kvarstår vid årets slut, ska nämnden göra en granskning av verksam-
heten och organisationen, inklusive förvaltningsledningen. Nämndens ansvar prövas i samband 
med bokslutsbehandlingen i kommunfullmäktige. 
 
Finansiering av verksamhet som enligt lag åvilar kommunen kan dock, efter nämnda prövning, 
innebära att totalt tilldelade medel inte är tillräckliga. Om ambitionsnivån är högre än vad som 
krävs för att den lagstadgade skyldigheten ska vara uppfylld, ska nämnden överväga att sänka 
standarden, dock inte under minimistandarden. Respektive nämnd har ansvaret för att verksam-
heten bedrivs enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten och måste fortsätta att bedriva 
verksamheten även om budgetanslaget inte räcker till. I sådant fall ska nämnden lämna en rap-
port alternativt rapportera vid nästkommande ordinarie rapporteringstillfälle till kommunstyrel-
sen, som har att redovisa förhållandet till fullmäktige senast i närmast följande delårsrapport 
alternativt i ett särskilt ärende till kommunfullmäktige. Innan nämnden lämnar sådan rapport ska 
prövning ha skett om underskottet kan täckas genom åtgärder i nämndens övriga verksamheter. 
Denna prövning ska framgå i rapporten till kommunstyrelsen. 
 
Över- och underskott vid årets slut 
 
Fullmäktige beslutar årligen om nämndens över- respektive underskott mot driftbudgeten ska 
överflyttas till nästkommande budgetår eller inte. Sådant beslut sker i mars månad. 
 
Huvudregeln är att såväl över- som underskott ska överföras till nästkommande år oavsett orsak. 
Fullmäktige kan besluta om undantag om synnerliga skäl föreligger. Sådan bedömning ska gö-
ras utifrån påverkbarheten på över- eller underskottet samt kommunens totala resultatnivå. 
 
Överförda över- och underskott reserveras i interna resultatutjämningsfonder som en del av 
kommunens egna kapital. Nämndens egna kapital kan således vara positivit eller negativt bero-
ende på de ackumulerade resultaten i förhållande till budget. 
 
Nämndens ianspråktagande av positivt eget kapital får endast avse engångskostnader för det 
enskilda budgetåret och måste godkännas av kommunstyrelsen (vars bedömning baseras på 
kommunens totala resultatnivå). 
 
Nämnd som uppvisar negativt eget kapital ska täcka detta med motsvarande överskott de närm-
ast följande två åren. Exempelvis ska ett negativt eget kapital i bokslut 2016 vara eliminerat i 
2018 års bokslut. Nämnden ska i särskilt beslut ange vilka åtgärder som ska vidtas för att elimi-
nera det negativa egna kapitalet. Samtliga åtgärder ska ha trätt i kraft senast den 1 juli året efter 
bokslutet. Beslutet ska översändas till kommunstyrelsen för kännedom. 
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Om återställande av negativt eget kapital ej har skett efter två år ska en översyn av verksamhet-
en och organisationen göras, samt nämndens ansvar och chefsfrågan prövas. 
 
Nämnden bör upprätta rutiner för intern hantering av över- och underskott i den egna organisat-
ionen i syfte att ge tydlighet i budgetansvaret samt incitament för hushållning med ekonomiska 
resurser. 
 
Ekonomiska dokument 
 
De dokument som upprättas för budget, årsredovisning och delårsrapporter ska utformas på ett 
likartat sätt och ha en tydlig koppling mellan verksamhet, verksamhetsmål och ekonomi. Do-
kumenten ska på ett enkelt och överskådligt sätt utgöra underlag för styrning och uppföljning av 
kommunens verksamheter. Primär målgrupp för dokumenten är kommunfullmäktige. 
 
 
 
Övriga styrande dokument 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
Riktlinjer för målstyrning 
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Ärende 7 

Information om 

kommunkoncernens 

affärsplaner och borgensramar 



   TJÄNSTESKRIVELSE  1(1) 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 2017-08-30 
 
Daniel Gustafsson 
0477 441 26  
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

 
 Till kommunfullmäktige 
  
  
 
 
 
 
 
Information om kommunkoncernens affärsplaner och borgensramar 
 
Förslag till beslut 
 
Fullmäktige tar emot informationen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Enligt fullmäktiges styrdokument för kommunens företag (ägarpolicy och ägardirektiv) ska 
företagens förslag till affärsplaner godkännas av fullmäktige. Likaså ska företagen begära bor-
gensram för nästkommande år. 
 
Fullmäktige har att sammanväga och ta ställning till företagens investerings- och lånenivåer 
utifrån bl a de fastställda kommunövergripande målen samt fullmäktiges riktlinjer om god eko-
nomisk hushållning. 
 
För att ge möjlighet till översikt och styrning av kommunkoncernens totala investeringar, lånes-
kuld och borgensramar redovisas nedanstående bilagor avseende de kommunala företagens för-
slag till affärsplaner och borgensramar. 
 
I bilaga 1 redovisas en sammanställning över de av företagen föreslagna affärsplanerna 2018-
2020 avseende investeringar, försäljningar och låneskuld.  
 
I bilaga 2 redovisas beräkning av föreslagna borgensramar för 2018. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Affärsplaner för bolagen har beretts 
av moderbolaget Tikab. Affärsplaner för stiftelserna bereds av ksau och kommunstyrelsen. 
 
 
 
Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

~Tingsryds 
\:!;)kommun 



Flerårsplan koncernen

2017‐08‐28 enligt inlämnade förslag

Totalt

2017 2018 2019 2020 2017‐2020

Investeringar

Tingsrydsbostäder AB 8 000 30 100 31 000 35 800 104 900
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 14 000 7 500 7 500 7 500 36 500
Tufab 12 000 5 500 8 500 7 500 33 500
Industristiftelsen 200 400 200 400 1 200
Teab 7 700 5 600 5 500 5 500 24 300
Kommun 40 000 46 800 51 300 38 200 176 300
Summa investering 81 900 95 900 104 000 94 900 376 700

Försäljningar

Tingsrydsbostäder AB 0 0 0 0 0
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 0 0 0 0 0
Tufab 12 500 0 10 000 59 000 81 500
Industristiftelsen 2 000 1 500 1 500 0 5 000
Teab 0 0 0 0 0
Kommun 0 15 000 5 000 0 20 000
Summa försäljningar 14 500 16 500 16 500 59 000 106 500

Nyupplåning/amortering

Tingsrydsbostäder AB 0 24 000 24 000 28 000 76 000
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 8 000 ‐8 000 ‐8 000 ‐8 000 ‐16 000
Tufab ‐19 000 ‐2 000 ‐8 000 ‐55 000 ‐84 000
Industristiftelsen ‐3 000 ‐1 300 ‐1 500 ‐300 ‐6 100
Teab 0 0 0 0 0
Kommun ‐25 000 ‐20 000 ‐5 000 ‐5 000 ‐55 000
Summa förändr låneskuld ‐39 000 ‐7 300 1 500 ‐40 300 ‐85 100

Låneskuld 161231 171231 181231 191231 201231

Tingsrydsbostäder AB 44 000 44 000 68 000 92 000 120 000
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 248 000 256 000 248 000 240 000 232 000
Tufab 186 500 167 500 165 500 157 500 102 500
Industristiftelsen 15 000 12 000 10 700 9 200 8 900
Teab 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000
Kommun 185 000 160 000 140 000 135 000 130 000

731 500 692 500 685 200 686 700 646 400

BILAGA 1



FÖRSLAG BORGENSRAMAR 2018

BORGENSRAMAR (tkr) Lån Check‐ Nytt lån Amort Nytt lån Avgår Summa Avrundat
161231 kredit 2017 2017 2018 pantbrev b‐ram 2018 (500 tkr)

Tingsrydsbostäder AB 44 000 24 000 68 000 68 000
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 248 172 5 000 8 000 261 172 261 500
Tufab 186 469 ‐19 000 167 469 167 500
Industristiftelsen 15 000 1 000 ‐3 000 13 000 13 000
Teab 53 000 0 53 000 53 000

546 641 6 000 8 000 ‐22 000 0 562 641 563 000

BILAGA 2
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   TJÄNSTESKRIVELSE  1(1) 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 2017-08-30 
 
Daniel Gustafsson 
0477 441 26  
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

 
 Till kommunfullmäktige 
  
  
 
 
 
 
 
Affärsplan 2018-2020 och borgensram 2018 Tingsrydsbostäder AB 
 
Förslag till beslut 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner affärsplan 2018-2020 för Tingsrydsbostäder AB. 
 
2. Kommunfullmäktige beviljar Tingsrydsbostäder AB en borgensram om 68 mkr för år 2018.  
 
3. Tingsryds kommun ingår därmed såsom för egen skuld borgen för Tingsrydsbostäder AB:s 
samtliga låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 68 miljoner kronor jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 
Beskrivning av ärendet 
Styrelsen i Tingsrydsbostäder AB har fastställt förslag till affärsplan 2018-2020 samt ansökt om 
borgensram för 2018 (se bilaga). 
 
Enligt fullmäktiges styrdokument för kommunens företag (ägarpolicy och ägardirektiv) ska 
företagens förslag till affärsplaner godkännas av fullmäktige. Likaså ska företagen begära bor-
gensram för nästkommande år. 
 
Fullmäktige har att ta ställning till godkännande av företagens affärsplaner utifrån de fastställda 
ägardirektiven. Fullmäktige ska även sammanväga och ta ställning till företagens investerings- 
och lånenivåer utifrån bl a de fastställda kommunövergripande målen samt fullmäktiges riktlin-
jer om god ekonomisk hushållning. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Affärsplaner och borgensramar för 
bolagen har beretts av moderbolaget Tikab genom ägardialog. Affärsplaner och borgensramar 
för stiftelserna bereds av ksau och kommunstyrelsen. 
 
 
 
Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

~Tingsryds 
\:!;)kommun 



TINGSRYDSBOSTÄDER AB 

§ 20 

Affärsplan 2018-2020 

Styrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-06-19 

1. Anta affårsplan 2018-2020 för Tingsrydsbostäder AB. 

2. Översända affärsplan 2018-2020 för Tingsrydsbostäder AB till 
Tingsryds kommunföretag AB. 

Beskrivning av ärendet 

VD Peråke Janen redogör för affärsplan 2018-2020 för Tingsrydsbostäder 
AB (bil. 1) 

Beslutsunderlag 

Affärsplan 2018-2020 för Tingsrydsbostäder AB. 

Utdrags bestyrkande 
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Affärsplan 2018-2020 Tingsrydsbostäder AB 

ÄGARNA 

Tingsrydsbostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag med målsättning att skapa goda 
förutsättningar för ett växande samhälle. Bolaget är ett viktigt verktyg för kommunen att bidra till 
attraktiva livs- och boendemiljöer. 

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Tingsryds Kommunföretag AB (TIKAB), som är moderbolag i 
koncernen. 

Tingsrydsbostäder AB har som ändamål att vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden i kommunen 
genom att förvalta den befintliga fastighetsportföljen med i huvudsak hyresrätter, men också 
utveckla genom om- och tillbyggnader i det befintliga beståndet. 
Bolaget bevakar fastighetsmarknaden för att om möjligt förvärva mark för exploatering, gärna med 
centrala lägen, på orter i kommunen där det finns en långsiktig efterfrågan på bostäder. 
Målsättningen är att bygga sunda och prisvärda hyresrätter. 
Med denna strategi kan Tingsrydsbostäder AB medverka till att Tingsryd uppfattas som en attraktiv 
kommun att bo och verka i. 

Tingsryds kommun har genom kommunfullmäktige antagit ett särskilt ägardirektiv för 
Tingsrydsbostäder AB 2016-02-29 där bolagets uppdrag utifrån fastställda övergripande mål framgår. 

Tingsrydsbostäder AB ska stimulera bostadsförsörjningen i kommunen genom att bostäder 
produceras i olika former, både i egen regi och i samverkan med andra aktörer. Målet är att 100 
lägenheter produceras i kommunen fram till 2020. 
Bolagets investeringsbeslut ska baseras på en långsiktig efterfrågan av bostäder samt överväga 
försäljningar av fastigheter för att finansiera nyproduktion och balansera efterfrågan. 

Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun har i" Ägarpolicy för Tingsryds kommun" 2016-02-29 
fastställt policys och strategier som gäller för kommunens bolag. Bland annat regleras samverkan 
inom kommunkoncernen och ansvarsfördelningen mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelse, 
lekmannarevisorer, bolagets revisorer samt styrelse och verkställande direktör. 

I bolagets särskilda ägardirektiv regleras den långsiktiga avkastningen och soliditeten. 
Direktavkastningen ska för närvarande vara lägst 4 % och långsiktig soliditet minst 15 % beräknat på 
Tingsrydsbostäders totala kapital. Dessa förutsättningar utgör basen för bolagets ekonomiska 
planering och verksamhetsplanering. 
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Affärsplan 2018-2020 Tingsrydsbostäder AB 

MARKNAD OCH OMVÄRLD 

Förändringarna på den nationella bostadsmarknaden har under några år varit nä~t intill dramatisk. 
Det är inte enbart storstäder eller medelstora städer som har en stor efterfrågan på bostäder, även 
landsbygdskommunerna har fått känna av en rejält ökad efterfrågan. 

Tingsryds kommun har de senaste åren haft en ökande efterfrågan på bostäder vilket har avspeglat 
sig på antalet lediga lägenheter hos Tingsrydsbostäder AB. Under den korta tid som bolaget har 
verkat på hyresmarknaden, är det svårt att påvisa några stora förändringar i den egna förvaltningen. 
Bolaget har bostäder enbart i centralorten och med centrala lägen där det alltid har varit en hög 
efterfrågan. Vakanserna för Tingsrydsbostäder har varit i stort sett lika med noll, uppsagda 
lägenheter har omedelbart hyrts ut till ny hyresgäst. 

Under 2015 färdigställdes åtta lägenheter centralt i Tingsryd, och samtliga lägenheter var 
kontrakterade för inflyttning när projektet var färdigställt. 

Tingsrydsbostäder med systerföretaget Stiftelsen Tingsrydsbostäder har en dominerande ställning 
som ägare av bostadsfastigheter, både i kommunen och i centralorten Tingsryd. Övriga 
bostadsföretag i kommunen har varit och är mycket försiktiga i sina investeringar och har tillfört 
bostadsbeståndet ett fåtal lägenheter utöver det Tingsrydsbostäder har producerat. Höga 
byggkostnader och svårighet att få lönsamhet i nybyggnadsprojekten är sannolikt den enskilt största 
anledningen till den låga investeringstakten. 

Bolaget medverkar nu aktivt till att det planläggs mark i centralorten som är möjlig att exploatera, 
samtidigt har Tingsrydsbostäder förvärvat fastigheter som kan utvecklas för bostadsproduktion både 
på kort och på lång sikt. Tingsryds kommun bidrar också till att skapa förutsättning för 
bostadsbolagets fortsatta utveckling genom en utökning av bolagets aktiekapital med 20 mkr under 
2016. 

KUNDERNA 

Tingsrydsbostäder har i huvudsak tre olika kundkategorier, bostadshyresgäster, lokalhyresgäster och 
uppdrag inom fastighetsförvaltning. 
Antalet hyreslägenheter i den egna fastighetsportföljen är just nu inte stort, totalt ca 59 styck, men 
är under uppbyggnad. Målsättningen är att årligen utöka beståndet med nyproduktion med ca 20 -
25 lägenheter, men också förvärv av bostäder bland annat från systerföretaget planeras, och öka 
verksamheten i bolaget genom förvärv och nyproduktion. 
Lokalhyresgäster svarar just nu för en betydande del av hyresintäkterna, i fastigheterna Örjan 19 som 
till stor del består av kommersiella lokaler och Nestorn 2 med förskola i kommunal regi och 
utbildningsverksamhet med AMB som hyresgäst. 
Förvaltningsuppdraget står för något mer än hälften av omsättningen för närvarande, men andelen 
minskar i takt med att antalet hyresfastigheter ökar. Målsättningen för företaget är att mer än 
hälften av verksamheten ska bestå av bostäder. 
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Affärsplan 2018-2020 Tingsrydsbostäder AB 

EKONOMI 

Tingsrydsbostäders ekonomiska resultat och soliditet har succesivt förbättrats sedan starten 
årsskiftet 2011/2012. En bidragande faktor är naturligtvis det ökade aktiekapitalet som tillfördes 
under 2016. Samtidigt har omsättningen förbättrats genom ett ökat antal hyresavtal. 

• Positiva resultat de tre senaste åren 

• Succesivt ökad soliditet från 9 % till 36,8 % 2016 beroende på tillskott av aktiekapital 

• Stadigt minskande flyttningsfrekvens för närvarande 5,0 % 

• Mycket låg sjukfrånvaro 1,7 % bland personalen i bolaget 

• Ökade intäkter från 14,8 mkr till 19 mkr 2016 

0 

MAL OCH STRATEGIER 

• Nyproduktion av bostäder med ca 20 - 25 lägenheter per år 2018 - 2020 

• Långsiktigt soliditetsmål 15 % 

• Bibehålla en låg flyttningsfrekvens mellan 5 -10 % 

• Samtliga lägenheter i bolagets bestånd ska vara fiberanslutna 2020 

• Kontinuerlig bevakning av fastigheter med centrala lägen som är möjliga att exploatera med 
bostäder och lokaler 

• Förvärv av bostadsfastigheter 

• Bibehålla en låg sjukfrånvaro för anställd personal i bolaget, under 2 % 

• Bibehålla en god fysisk och psykisk arbetsmiljö 
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Affärsplan 2018-2020 Tingsrydsbostäder AB 

3-ÅRSPLAN 

--- --- - .... ·-·-
2017 2019 2020 

~--= -· -· -- ' 

Nyproduktion, antal 0 20 25 
Försäljning, ~n_tal 0 0 0 
Antal fast/l~h/kunder 

.. -· ·--·--

Oms~ttning, mkr 19,9 23,8 25,9 
Resultat före skatt, mkr 1,1 1,0 1,0 
Direktavl<astning, % 13,0 7,1 5,9 

..... 

Investeringar, mkr 8,0 31,0 35,8 
Egenfinansiering im,estering, % 100,0 23,0 22,0 
Låneskuld, mkr 44,0 92,0 120,0 

. . 

SniUränta lån,% 1,37 0,65 I 0,85 1,00 
Balansomslutning, m kr 81,0 120,0 148,0 180,0 

Solid[t_et, o/o. 35,8 25p 21,6 _ 1_8,9 

Kommentarer till 3-årsplanen 

Den planerade nyproduktionen av bostäder förutsätter att det finns tillgång till planlagd mark för 
exploatering på orter med en långsiktig bostadsefterfrågan. Redovisat antal lägenheter för 
nyproduktion kan genomföras om efterfrågan på bostäder har en långsiktighet, och att producerade 
bostäder kan hyras ut i ungefär samma takt som de färdigställs. 
Investeringarnas storlek har bedömts från ett kostnadsläge i förhållande till de senaste projekten 
som Tingsrydsbostäder har genomfört. Tendenser finns på byggmarknaden att kostnadsläget är på 
väg upp och i en ganska snabb takt, vilket påverkar investeringsvolymen ytterligare om trenden 
håller i sig. Konsekvensen blir då att andelen egenfinansiering påverkas alternativt att 
investeringsvolymen måste anpassas. 
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TINGSRYDSBOSTÄDER AB 

§ 30 

Borgensram 2018-2020 

Styrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-08-28 

1(2) 

1. Med tillägg till affärsplan 2018-2020 för Tingsrydsbostäder AB ansöka 
om borgensramsram på 68 miljoner kr enligt affärsplan 2018-2020. 

2. Översända ansökan om borgensram till Tingsryds Kommunföretag AB. 

3. Omedelbar justering. 

Beskrivning av ärendet 

Administrativ chefBjöm Davidsson redogör för förslag till ansökan om 
borgensram för Tingsrydsbostäder AB. 

Utdrags bestyrkande 



Ärende 9 

Affärsplan 2018-2020 och 

borgensram 2018 Tingsryds 

Utveckling och Fastighets AB 



   TJÄNSTESKRIVELSE  1(1) 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 2017-08-30 
 
Daniel Gustafsson 
0477 441 26  
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

 
 Till kommunfullmäktige 
  
  
 
 
 
 
 
Affärsplan 2018-2020 och borgensram 2018 Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB 
 
Förslag till beslut 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner affärsplan 2018-2020 för Tingsryds Utveckling och Fastig-
hets AB. 
 
2. Kommunfullmäktige beviljar Tingsryds Utveckling och Fastighets AB en borgensram om 
167,5 mkr för år 2018.  
 
3. Tingsryds kommun ingår därmed såsom för egen skuld borgen för Tingsryds Utveckling och 
Fastighets AB:s samtliga låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 167,5 miljoner 
kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Beskrivning av ärendet 
Styrelsen i TUFAB har fastställt förslag till affärsplan 2018-2020 samt ansökt om borgensram 
för 2018 (se bilaga). 
 
Enligt fullmäktiges styrdokument för kommunens företag (ägarpolicy och ägardirektiv) ska 
företagens förslag till affärsplaner godkännas av fullmäktige. Likaså ska företagen begära bor-
gensram för nästkommande år. 
 
Fullmäktige har att ta ställning till godkännande av företagens affärsplaner utifrån de fastställda 
ägardirektiven. Fullmäktige ska även sammanväga och ta ställning till företagens investerings- 
och lånenivåer utifrån bl a de fastställda kommunövergripande målen samt fullmäktiges riktlin-
jer om god ekonomisk hushållning. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Affärsplaner och borgensramar för 
bolagen har beretts av moderbolaget Tikab genom ägardialog. Affärsplaner och borgensramar 
för stiftelserna bereds av ksau och kommunstyrelsen. 
 
 
 
Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

~Tingsryds 
\:!;)kommun 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (15) 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 2017-08-21 

Justerande 

§ 39 

Affärsplan inklusive investeringsplan 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner affärsplan inklusive investeringsplan enligt bilaga 
TUFAB 39.2017. 

Beskrivning av ärendet 

Thomas Mattsson, VD, går igenom förslag till affärsplan inklusive 
investeringsplan. Investeringsplanen omfattar 2018-2020. Under perioden ska 
stora avyttringar göras. 

Beslutet skickas till 

TIKAB 
Mikael J eansson, ordförande 

Karin Nilsson 

Sara Runesson, ekonomiavd 

Utdragsbestyrkande 9-_o /[ Q <-( ~ :2:> - cJ:l-



Bilaga TUFAB 39.2017 

AFFÄRSPLAN FÖR 
TINGSRYDS UTVECKLING OCH FASTIGHETS AB 

2018-2020 



Affärsplan 2018-2020 Tingsryds Utveckling och Fa stighets AB 

ÄGARNA 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB är ett fastighetsbolag som äger främst kommersiella 
lokaler i form av industrifastigheter, kontorsfastigheter och lager. Mindre del övriga lokaler i 
form av kommunala fastigheter och badanläggning. 

Bolaget ska utgöra en viktig aktör för att verkställa kommunens näringslivspolitik och inom 
ramen för sin verksamhet medverka till att göra Tingsryds kommun till en attraktiv kommun 
att driva näringsverksamhet genom att förvärva, avyttra, äga, bebygga, förvalta, utveckla och 
hyra ut fastigheter. 

Fastighetsverksamheten ska i första hand fokuseras på lokaler för nystartade, nyetablerade 
och växande företag. Verksamhetsiden ska bygga på att fastigheterna omsätts och att 
hyresgästerna eller annan aktör därmed övertar ägandet av fastigheten inom rimlig tid. 
Hyresavtal ska konstrueras så att denna strategi stöds. 

Specifikt ska bolaget även medverka till att stimulera till företagande och tillväxt i hela 
kommunen, medverka till att utveckla nya klustermiljöer, medverka i framtagande och 
verkställande av kommunens planer, policys och strategier såsom näringslivsprogram och 
översiktsplan . Bolaget är ett helägt dotterbolag till Tingsryds Kommunföretag AB (TIKAB), 

som är moderbolag i koncernen. 

Tingsryds kommun har genom kommunfullmäktige antagit ett särskilt ägardirektiv för 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (2016-02-29) där bolagets uppdrag utifrån fastställda 
övergripande mål framgår. 

Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun har i" Ägarpolicy för Tingsryds kommun" (2016-02-
29) fastställt policys och strategier som gäller för kommunens bolag. Bland annat regleras 
samverkan inom kommunkoncernen och ansvarsfördelningen mellan kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse, lekmannarevisorer, bolagets revisorer samt styrelse och verkställande 
direktör. 

I bolagets särskilda ägardirektiv regleras den långsiktiga avkastningen och soliditeten. 
Direktavkastningen ska för närvarande vara lägst 6 % och långsiktig soliditet minst 10 % 
beräknat på Tingsryds Utveckling och Fastighets ABs totala kapital. Dessa förutsättningar 
utgör basen för bolagets ekonomiska planering och verksamhetsplanering. 
Bolaget ska även aktivt medverka till att fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

uppfylls, vilket bland annat innefattar mål om en minskad total låneskuld i 

kommunkoncernen. 

Bolaget ska vid investeringsbeslut eftersträva en egenfinansiering (dvs egna medel, ej lån) 

om minst 25%. Denna nivå gäller som huvudregel vid ansökan om kommunal borgen 

(undantag kan medges men ska tillämpas restriktivt) . Bolagets totala balansomslutning bör 

långsiktigt ej överstiga 60-100 mkr, vilket innebär att ungefär hälften av bolagets fastigheter 

ska avyttras. 
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Affärsplan 2018-2020 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

MARKNAD OCH OMVÄRLD 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB med systerföretaget Tingsryds Industristiftelse har en 
dominerande ställning som ägare av kommersiella lokaler, både i kommunen och i 
centralorten Tingsryd. Övriga fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i kommunen har 
varit och är mycket försiktiga i sina investeringar och de flesta är enbart ägare åt sina egna 
verksamhetslokaler. Höga byggkostnader, svårighet att få lån och svårighet att få lönsamhet 
i nybyggnadsprojekten är sannolikt de enskilt största anledningarna till den låga 
investeringstakten. 

KUNDERNA 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB har i huvudsak två olika hyresgästkategorier: privata 
företag och kommunala förvaltningar. De privata företagen består av industriföretag, 
handelsföretag, restauranger, logistikföretag mm. Totalt har bolaget 10 fastigheter och 
kundernas omsättning varierar från 3 mkr till 176 mkr. Fyra av fastigheterna står för ca 85 % 
av bolagets intäkter. 
Med de gällande ägardirektiven kommer beroendet av ett fåtal stora hyresgäster minskas 
och mindre, nystartade och växande företag ska prioriteras. 

EKONOMI 

Tingsryds Utveckling och Fastighets ABs ekonomiska resultat de senaste åren har varit lågt. 
2016 års är ett undantag med strax över 1 mkr i resultat. Bolaget har en mycket låg soliditet 
vilket beror på hög lånegrad och låga resultat genom åren . Bolaget har dock haft en 
succesivt ökande soliditet från 1,7 % (2013) till 3,0 % 2016. 

MÅL OCH STRATEGIER 

• Avyttra fastigheter om ca 70 mkr under perioden 

• Nyinvestera i befintliga och nya fastigheter om ca 9 mkr 

• Rusta upp och energieffektivisera för 7,5 mkr 

• Bygga långsiktig organisation för bolaget med rätt bemanning 

• Fortsätta arbetet med strukturerad fastighetsförvaltning 
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Affärsplan 2018-2020 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

0 

3-ARSPLAN 

lnvesteringsplan 2018-2020 [ 

2017 2018 2019 2020 

Omsättning, mkr 21,0 21,0 20,5 20,0 
Resultat före skatt, mkr 0,3 0,5 1,0 1,0 

Direktavkastning,% 6,9% 7,0% 6,7% 5,8% 

Investeringar, mkr 12 5,5 8,5 7,5 

Avyttringar, mkr 12,5 0 10 59 

Amortering 19 2 8 55 
Låneskuld, mkr 167,5 165,5 157,5 102,5 

Snittränta, % 0,90% 0,9% 1,0% 1,2% 

Soliditet,% 3,5% 3,0% 2,5% 3,8% 

Kommentarer till 3-årsplanen 

Planen förutsätter att det går att avyttra ett bestånd av de stora fastigheterna inom perioden. Detta 
beror i sin tur på omvärlden, konjunkturläget och ränteläget. Flera fastigheter är svåra att avyttra 
med vinst pga. de relativt låga hyrorna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (15) 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 2017-08-21 

Justerande 

§ 40 

Borgensram 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner en borgensram på 170 miljoner kronor för 2018. 

Beskrivning av ärendet 

Thomas Mattsson, VD, redogör för lämplig nivå på borgensram. 

Beslutet skickas till 

TIK.AB 

Mikael J eansson, ordförande 

Karin Nilsson 

Sara Runesson, ekonomiavd 

Utdragsbestyrkande :lo 11-oy;-1 ") 

</4--



Ärende 10 

Affärsplan 2018-2020 och 

borgensram 2018 Tingsryds 

Energi AB 



   TJÄNSTESKRIVELSE  1(1) 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 2017-08-30 
 
Daniel Gustafsson 
0477 441 26  
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

 
 Till kommunfullmäktige 
  
  
 
 
 
 
 
Affärsplan 2018-2020 och borgensram 2018 Tingsryds Energi AB 
 
Förslag till beslut 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner affärsplan 2018-2020 för Tingsryds Energi AB. 
 
2. Kommunfullmäktige beviljar Tingsryds Energi AB en borgensram om 53 mkr för år 2018.  
 
3. Tingsryds kommun ingår därmed såsom för egen skuld borgen för Tingsryds Energi AB:s 
samtliga låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 53 miljoner kronor jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 
Beskrivning av ärendet 
Styrelsen i Tingsryds Energi AB har fastställt förslag till affärsplan 2018-2020 samt ansökt om 
borgensram för 2018 (se bilaga). 
 
Enligt fullmäktiges styrdokument för kommunens företag (ägarpolicy och ägardirektiv) ska 
företagens förslag till affärsplaner godkännas av fullmäktige. Likaså ska företagen begära bor-
gensram för nästkommande år. 
 
Fullmäktige har att ta ställning till godkännande av företagens affärsplaner utifrån de fastställda 
ägardirektiven. Fullmäktige ska även sammanväga och ta ställning till företagens investerings- 
och lånenivåer utifrån bl a de fastställda kommunövergripande målen samt fullmäktiges riktlin-
jer om god ekonomisk hushållning. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Affärsplaner och borgensramar för 
bolagen har beretts av moderbolaget Tikab genom ägardialog. Affärsplaner och borgensramar 
för stiftelserna bereds av ksau och kommunstyrelsen. 
 
 
 
Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

~Tingsryds 
\:!;)kommun 



Tingsryds energi AB 

§ 30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-06-22 

Förslag till affärsplan för Tingsryds energi AB 
2017.040.01/05 

Styrelsens beslut 

9 (10) 

Styrelsen godkänner 2017-06 14 upprättat förslag till affärsplan för Tingsryds 
energi AB (Bilaga 1). 

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen har 2015-05-18, § 19 tillstyrkt 2017-05-16 upprättat förslag till 
ny affärsplan för Tingsryds energi AB. Med anledning av Tings1yds 
Kommunföretag AB synpunkter 2017-05-30, § 29, har förslaget kompletterats 
med ytterligare med ytterligare ett år, tom 2020 (Bilaga 1). 

Beslutsunderlag 

Förslag till affärsplan daterad 2017-06-14. 

Utdragsbestyrkande 



2017-06-14 Bilaga 1 till Tingsryds energi AB:s 

2017-06-22, § 30 

• • • • 
AFFARSPLAN FOR 

Tingsryds energi AB 
2017-2020 



Affärsplan 2017-2020 Tingsryds energi AB 

ÄGARNA 

Tingsryds energi AB är ett helägt dotterbolag till Tingsryds Kommunföretag AB som i sin tur 
ägs till 100% av Tingsryds kommun. 

Utifrån kommunens syfte, att skapa attraktiva och hållbara livs-, boende- och 

näringslivsmiljöer, har Tingsryds energi fått ett brett uppdrag om att öka kommunens 

attraktivitet genom att främja näringslivet, miljön, och kundintresset. Verksamheten skall 

drivas på affärsmässig grund med en ekonomi som medger utveckling och investeringar utan 

ägartillskott. Som fjärrvärmeproducent är vår ambition är att över en längre period vara 

kundens bästa val med hänsyn till pris, service, bekvämlighet och trygghet. Genom vårt 

delägarskap i Wexnet AB bidrar vi aktivt till en fortsatt utveckling av tillgången på bredband 

och bredbandstjänster. Bredbandsutbyggnaden är ett av kommunens fokusområden. 

Marknad och omvärld 

Marknaden för biobränslen har generellt sett varit stabil under senare år, dock med 
undantag för vissa fraktioner där vi sett en ökad efterfrågan med högre priser som följd. 
Trots att vi successivt ansluter fler kunder ökar inte våra leveranser i motsvarande takt. 
Energisparande åtgärder genomförs inom alla kundkategorier och de nybyggnationer som 
sker har väsentligt lägre förbrukning. Utbyggnadsmöjligheterna är begränsade, det som 
återstår ansluta är i huvudsak kunder med låga förbrukningar. Avskaffandet av systemet 
med återbetalning av energiskatter för industrin upphör 2018 påverkar fjärrvärmens 
konkurrenskraft positivt. 
Regeringen har antagit nya, mer ambitiösa nationella mål både vad gäller kapacitet och 
tillgång till bredband. 

KUNDERNA 

Tingsryds energi AB producerar fjärrvärme i egna anläggningar i Tingsryd och Väckelsång samt köper 
färdig värme från lokala producenter i Urshult och Linneryd som vi levererar till kunderna i egna 
fjärrvärmenät. Vi har cirka 400 kunder med bostäder, kommun och landsting, samt 
tillverkningsindustrin som jämnstora kundkategorier. Kommunen och de kommunala 
bolagen/stiftelserna tillsammans, är vår klart största l<und. 
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Affärsplan 2017-2020 Tingsryds energi AB 

EKONOMI 

Tingsryds energi AB har under 2015 och 2016 investerat ca 19 mkr i ytterligare en biobränslepanna i 

Tingsryd. Anslutningsavgifter efter genomförda utbyggnader och förtätningar av fjärrvärmenätet 

har påverkat resultatet positivt men förbrukningsavgifterna ökar inte i samma takt som vi ansluter 

nya kunder. Högre kostnader för inköpt värme från och med 2014, samt högre avskrivningar på den 

nya pannan och underhållsåtgärder på den befintliga, under 2016, har påverkat resultatet negativt. 

Nyupplåning med 5 mkr för investeringen i den nya biobränslepannan genomfördes under 2014. 

Övriga investeringar under 2014 - 2016 inklusive ägartillskottet om 3 mkr till Wexnet har finansierats 

med egna medel. 

MÅL OCH STRATEGIER 

Ägaren har fastställt långsiktiga finansiella mål som skall understödja god lönsamhet, finansiell 

stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Rörelseresultatet i relation till balansomslutningen skall 

uppgå till 4% och soliditeten till 35%. 

Tingsryds energi AB inte har inte uppfyllt ägarens krav på direktavkastning under senare år. Ökade 

kostnader för inköpt värme, avskrivningar och underhållskostnader gör att ökade intäkter inte slår 

igenom i resultatet. För att långsiktigt uppnå avkastningskravet krävs avgiftshöjningar vilket negativt 

kan påverka bolagets möjligheter att uppfylla sitt uppdrag i andra avseenden. Till sist är det ofta 

priset som är avgörande för kunden när man väljer uppvärmningsalternativ. 

Bolagets soliditet ligger stabilt på en betryggande nivå över ägarens krav. Tingsryds energi AB:s har 

sedan starten finansierat sina investeringar i huvudsak utan nyupplåning. Vår ambition är att även i 

fortsättningen, långsiktigt, finansiera vår investeringar utan ökad upplåning. 
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Affärsplan 2017-2020 Tingsryds energi AB 

3-ÅRSPLAN 

-- ---- ,- -- - :zois r -- 2oii r - 2011 

----

-~y_a anslutnin~~r __ 11 
-- ------ ---- - -------------

9 5 

Antal kunder 405 414 414 

Omsättning, tkr 21823 24 365 24 365 
-- -- - -- -- ----- ------ ------ -- ---- -------- --- -- ------ -- --- - ----- -- -

Anslutningsavgifter tkr 294 801 801 
Resultat före skatt 3 365 3 344 3 344 

-- -- ------·---- - - - -------- ------· ---------------- -- - ----- ---- --·- --------

_ l_nv~st_erin_g_ar inl<l_ä1~~till~_l~ott, !!<_I" 14072 7 666 7 666 

2ois I 

- j 
5 

425 

2019 I 

-

5 

430 

-- -- -- -- -- -

22 500 23 000 
250 250 

1500 1 700 

2020 

5 

435 

23 500 
250 

1 700 

5 600 5 500 5 500 

Låneskuld, mkr 53 025 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 
-snitträntalån~%-- - -- - ---------.1.~1 o,81 -- o,8 ---ioi - --2~ ------ 2,5 

;:;~~~!utmOi, ~~;-=~\=:· !11 ;: _ 114~~1u~:.: il1_° !~:-]= 112t;,; ~ 115 ;;,~~ 

För att möta ökade kostnader till följd av investeringen i den nya biobränslepannan i Tingsryd, nya 
bränsleavtal och ett ökat underhållsbehov genomfördes en trappvis höjning av taxorna för att få 
en jämnare pris utveckling för våra kunder. Detta tillsammans med relativt sett höga engångsintäkter 
vid nyanslutningar har påverkat resultat extra positivt under några år. Denna effekten har nu ebbat 
ut och vi ser nu framför oss en situation med bl a högre bränslepriser, ökat underhållsbehov och 
normaliserade räntor. Följden blir att resultatet faller till en lägre nivå, men tillräcklig, för att 
finansiera våra investeringar och där vi kan bibehålla attraktiva taxor för våra kunder. 

3 



Tingsryds energi AB 

§ 37 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-08-22 

Hemställan om borgensram för 2018 
Dnr 2017.045.02/02 

Styrelsens beslut 

6 (8) 

1. Styrelsen beslutar, att föreslå TIK.AB hemställa hos kommunfullmäktige om 
oförändrad borgensram om 53 mkr för 2018. 

Beskrivning av ärendet 

Verkställande direktören redogör i skrivelse daterad 2017-08-16 för Teabs 
behov av borgensram för 2018. 
Tingsryds energi har under senare år genomfört ett antal större investering inom 
fjärrvärmeverksamheten, som tex värmeanläggningen i Väckelsång, 
ytterligare en biobränslepanna i Tingsryd och utbyggnad av fjärrvärmenätet i 
Urshult. På bredbandssidan har det första av de beslutade ägartillskotten till 
Wexnet genomförts. Finansieringen har i huvudsak skett utan nyupplåning. 
I investeringsplanen för 2018 - 2022 ligger bl a en ny värmeanläggning i 
Urshult och ytterligare årliga ägartillskott till W exnet. 
Planerade investeringar och ägartillskott i kombination med mer kostnads
krävande underhållsprojekt, medför att vi närmar oss gränsen för vad som är 
möjligt att finansiera med egna medel. Teab:s målsättning, att undvika 
nyupplåning kvarstår naturligtvis, men det kräver en allmän återhållsamhet i 
övrigt. Nuvarande borgensram om 53 mkr bör mot bakgrund av ovan lämnas 
oförändrad under 2018. 

Styrelsen föreslås besluta, att föreslå TIK.AB hemställa hos 
kommunfullmäktige om oförändrad borgensram om 53 mkr för 2018. 

Beslutet skickas till 

TIK.AB 

Utdragsbestyrkande 



Ärende 11 

Affärsplan 2018-2020 och 

borgensram 2018 Stiftelsen 

Tingsrydsbostäder 



   TJÄNSTESKRIVELSE  1(1) 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 2017-08-30 
 
Daniel Gustafsson 
0477 441 26  
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

 
 Till kommunfullmäktige 
  
  
 
 
 
 
 
Affärsplan 2018-2020 och borgensram 2018 Stiftelsen Tingsrydsbo-
städer 
 
Förslag till beslut 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner affärsplan 2018-2020 för Stiftelsen Tingsrydsbostäder. 
 
2. Kommunfullmäktige beviljar Stiftelsen Tingsrydsbostäder en borgensram om 261,5 mkr för 
år 2018.  
 
3. Tingsryds kommun ingår därmed såsom för egen skuld borgen för Stiftelsen Tingsrydsbostä-
ders samtliga låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 261,5 miljoner kronor 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Beskrivning av ärendet 
Styrelsen i Stiftelsen Tingsrydsbostäder har fastställt förslag till affärsplan 2018-2020 samt an-
sökt om borgensram för 2018 (se bilaga). 
 
Enligt fullmäktiges styrdokument för kommunens företag (ägarpolicy och ägardirektiv) ska 
företagens förslag till affärsplaner godkännas av fullmäktige. Likaså ska företagen begära bor-
gensram för nästkommande år. 
 
Fullmäktige har att ta ställning till godkännande av företagens affärsplaner utifrån de fastställda 
ägardirektiven. Fullmäktige ska även sammanväga och ta ställning till företagens investerings- 
och lånenivåer utifrån bl a de fastställda kommunövergripande målen samt fullmäktiges riktlin-
jer om god ekonomisk hushållning. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Affärsplaner och borgensramar för 
bolagen har beretts av moderbolaget Tikab genom ägardialog. Affärsplaner och borgensramar 
för stiftelserna bereds av ksau och kommunstyrelsen. 
 
 
 
Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

~Tingsryds 
\:!;)kommun 



STIFTELSEN TINGSRYDSBOSTÄDER 

§ 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-08-28 

Affärs- och investeringsplan 2018-2020 

Styrelsen beslutar 

1. Anta affärsplan 2018-2020 för Stiftelsen Tingsrydsbostäder. 

2. Översända affärsplan 2018-2020 för Stiftelsen Tingsrydsbostäder till 
Tingsryds kommunfullmäktige 

3. Ansöka om borgensram på 256,5 miljoner kr enligt affärs- och 
investeringsplan 2018-2020. 

4. Omedelbar justering. 

Beskrivning av ärendet 

VD Peråke Janen redogör för affärsplan 2018-2020 för Stiftelsen 
Tingsryds bostäder (bil. 1) 

Beslutsunderlag 

Affärsplan 2018-2020 för Stiftelsen Tingsrydsbostäder. 

Utdragsbestyrkande 

1(2) 



AFFÄRSPLAN FÖR 
STIFTELSEN TINGSRYDSBOSTÄDER 

2018-2020 



Affärsplan 2018-2020 Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

ÄGARNA 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag med målsättning att skapa goda 
förutsättningar för ett växande samhälle. Företaget är en aktiv aktör i kommunen för att bidra med 
attraktiva livs- och boendemiljöer. 

Stiftelsen är grundad av Tingsryds kommun för att vara en del av bostadsförsörjningen i kommunen. 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder har som ändamål att vara en aktör på bostadsmarknaden i kommunen 
genom att förvalta den befintliga fastighetsportföljen med i huvudsak hyresrätter, men också 
utveckla fastigheterna genom om- och tillbyggnader av det befintliga beståndet. 
Företaget bevakar fastighetsmarknaden för att om möjligt förvärva mark för exploatering i 
samarbete med systerföretaget Tingsrydsbostäder AB, gärna med centrala lägen på orter i 
kommunen där det finns en långsiktig efterfrågan på bostäder. Målsättningen är att bygga sunda och 
prisvärda hyresrätter. 
Med denna strategi kan Stiftelsen Tingsrydsbostäder medverka till att Tingsryd uppfattas som en 
attraktiv kommun att bo och verka i. 

Tingsryds kommun har genom kommunfullmäktige antagit ett huvudmannadirektiv för Stiftelsen 
Tingsrydsbostäder där företagets uppdrag utifrån fastställda övergripande mål framgår. 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder ska tillsammans med systerföretaget stimulera bostadsförsörjningen i 
kommunen genom att bostäder produceras i olika former, och i samverkan med andra aktörer. Målet 
är att 100 lägenheter produceras i samverkan med övriga fastighetsaktörer i kommunen fram till 
2020. 
Företagets investeringsbeslut ska baseras på en långsiktig efterfrågan av bostäder samt överväga 
försäljningar av fastigheter för att om möjligt finansiera nyproduktion och balansera efterfrågan. 

Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun har i huvudmannadirektivet fastställt policys och strategier 
som gäller för Stiftelsen. Bland annat regleras ansvarsfördelningen mellan kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse, lekmannarevisorer, Stiftelsens revisorer samt styrelse och verkställande direktör. 

I Stiftelsens huvudmannadirektiv regleras den långsiktiga avkastningen och soliditeten. Företaget 
skall ha en ekonomisk ställning som medger en utveckling utan ägartillskott. Stiftelsens långsiktiga 
soliditet skall uppgå till minst 15 %. Dessa förutsättningar utgör basen för företagets ekonomiska 
planering och verksamhetsplanering. 
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Affärsplan 2018-2020 Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

MARKNAD OCH OMVÄRLD 

Förändringarna på den nationella bostadsmarknaden har under senare år varit näst intill dramatisk. 
Det är inte enbart storstäder eller medelstora städer som nu har en stor efterfrågan på bostäder, 
utan även landsbygdskommunerna har fått en rejält ökad bostadsefterfrågan. 

Tingsryds kommun har de senaste åren haft en kraftigt ökad efterfrågan på bostäder vilket har 
avspeglat sig på antalet lediga lägenheter hos Stiftelsen Tingsrydsbostäder. Vakansgraden har stabilt 
varit under eller kring en procent i cirka tre år. 

Under 2017 har åtta lägenheter byggts i Väckelsång, och cirka 60 % av lägenheterna var 
kontrakterade inom ett par månader efter färdigställandet. 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder med systerföretaget Tingsrydsbostäder AB har en dominerande ställning 
som ägare av bostadsfastigheter, både i kommunen och i centralorten Tingsryd. Övriga 
bostadsföretag i kommunen har varit och är försiktiga och avvaktande i sina investeringar och har 

tillfört bostadsbeståndet ett fåtal lägenheter utöver det allmännyttan i kommunen har producerat. 
Höga byggkostnader och svårighet att få lönsamhet i nybyggnadsprojekten är sannolikt den enskilt 
största anledningen till den låga investeringstakten. 

Både Stiftelsen och systerbolaget medverkar nu aktivt till att det planläggs mark för exploatering i 

centralorten, samtidigt har Tingsrydsbostäder AB förvärvat fastigheter som kan utvecklas för 
bostadsproduktion både på kort och på lång sikt. 

KUNDERNA 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder har i huvudsak två olika kundkategorier; bostadshyresgäster och 
lokalhyresgäster. 

Antalet hyreslägenheter i den egna fastighetsportföljen är just nu totalt ca 1080 styck. Lokaler och 

uthyrning av lokaler har för närvarande en ganska begränsad omfattning och tillgodoser en del av 
Tingsryds kommuns behov av kontorslokaler. 

EKONOMI 

Stiftelsen Tingsrydsbostäders ekonomiska resultat och soliditet har succesivt förbättrats under 

senare år. En bidragande faktor är naturligtvis den ökade bostadsefterfrågan i kommunen. 

• Positiva resultat de fem senaste åren 

• Succesivt ökad soliditet från 9,8 % till 13,3 % 2016 

• Löpande investeringar sker till 100 % med eget kapital 

• Stadigt minskande flyttningsfrekvens för närvarande 18,0 % 

• Mycket låg sjukfrånvaro 1,4 % bland personalen i företaget 

• Bibehållen omsättning ca 70 Mkr per år 
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Affärsplan 2018-2020 Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

0 

MAL OCH STRATEGIER 

• Långsiktigt soliditetsmål 15 % 

• Bibehålla en låg flyttningsfrekvens under 20 % 

• Samtliga lägenheter i bolagets bestånd ska vara fiberanslutna 2020 

• Kontinuerlig bevakning av fastigheter med centrala lägen som är möjliga att exploatera med 
bostäder och lokaler 

• Ökad amorteringstakt på lånat kapital 

• Bibehålla en låg sjukfrånvaro för anställd personal i företaget, under 2 % 

• Bibehålla en god fysisk och psykisk arbetsmiljö 

• Aktiv underhållsplanering för att säkerställa kvaliten på bostäderna 

• Fortsatt energibesparing för att minska driftskostnaderna 

• Aktiv bevakning av låneportföljen för minskad risk vid ränteuppgångar 
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Affärsplan 2018-2020 Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

3-ÅRSPLAN 

2017 

Nyproduktion, antal 8 0 
Försäljning, antal 0; 0 

• Antal fast/lgh/kunder 1081 1081 1081 1081 

: Omsättning, mkr 68,7 i 69,2 69,7 70,2. 

Resultat före skatt, mkr 2,2 1,5 1,5 1,5 
i Direktavkastning, % 3,5, 3,5. 3,5 3,5 

Investeringar, mkr 14,0 7,5 ! 7,5 7,5 
Egenfinansiering investering, % 43,0 100,0 100,0 100,0 
Låneskuld, mkr 256,1. 248,1 240,0 232,0 
Snittränta lån,% 1,45 1,23 1,09. 1,00 
Borgensavgift, % 0,50 0,50 0,50 0,50 
Balansomslutning, mkr 317,2 307,4 295,9 284,4 

Soliditet,% 13,0 13,9 14,9. 16,0 

Kommentarer till 3-årsplanen 

Alla investeringar i Stiftelsen genomförs med eget kapital utan nyupplåning. Låneskulden minskas till 
år 2020 med sammanlagt 24 Mkr. Årligen betalar Stiftelsen till Tingsryds kommun ca 1,3 Mkr i form 
av borgensavgift. Avgiften är med nuvarande ränteläge en betydande del av lånekostnaden. 
Soliditeten skall nå 15 % före år 2020. Fortsatt underhåll av fastigheter med inriktning på klimatskydd 
och energibesparande åtgärder. Tendenser finns på byggmarknaden att kostnadsläget är på väg upp 
och i en ganska snabb takt, vilket kan påverka investeringsvolymen om trenden håller i sig. Stiftelsen 
Tingsrydsbostäder överväger vilka investeringar som kommer att göras under perioden fram till 2020 
för att få bästa utfall per investerad krona. 
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Ärende 12 

Affärsplan 2018-2020 och 

borgensram 2018 Tingsryds 

Industristiftelse 



   TJÄNSTESKRIVELSE  1(1) 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 2017-08-30 
 
Daniel Gustafsson 
0477 441 26  
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

 
 Till kommunfullmäktige 
  
  
 
 
 
 
 
Affärsplan 2018-2020 och borgensram 2018 Tingsryds Industristif-
telse 
 
Förslag till beslut 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner affärsplan 2018-2020 för Tingsryds Industristiftelse. 
 
2. Kommunfullmäktige beviljar Tingsryds Industristiftelse en borgensram om 13 mkr för år 
2018.  
 
3. Tingsryds kommun ingår därmed såsom för egen skuld borgen för Tingsryds Industristiftelses 
samtliga låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 13 miljoner kronor jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 
Beskrivning av ärendet 
Styrelsen i Tingsryds Industristiftelse har fastställt förslag till affärsplan 2018-2020 samt ansökt 
om borgensram för 2018 (se bilaga). 
 
Enligt fullmäktiges styrdokument för kommunens företag (ägarpolicy och ägardirektiv) ska 
företagens förslag till affärsplaner godkännas av fullmäktige. Likaså ska företagen begära bor-
gensram för nästkommande år. 
 
Fullmäktige har att ta ställning till godkännande av företagens affärsplaner utifrån de fastställda 
ägardirektiven. Fullmäktige ska även sammanväga och ta ställning till företagens investerings- 
och lånenivåer utifrån bl a de fastställda kommunövergripande målen samt fullmäktiges riktlin-
jer om god ekonomisk hushållning. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Affärsplaner och borgensramar för 
bolagen har beretts av moderbolaget Tikab genom ägardialog. Affärsplaner och borgensramar 
för stiftelserna bereds av ksau och kommunstyrelsen. 
 
 
 
Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

~Tingsryds 
\:!;)kommun 



Tings1yds Industristiftelse 

Justerande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (13) 

2017-08-Ö~ 2/ 

§ 24 

Affärsplan inklusive investeringsplan 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner affärsplan inklusive investeringsplan enligt bilaga 
TI 24.2017. 

Beskrivning av ärendet 

Thomas Mattsson, VD, går igenom förslag till affärsplan inklusive 
investeringsplan. Investeringsplanen omfattar 2018-2020. 

Beslutet skickas till 

TIKAB 

Mikael J eansson, ordförande 

Thomas Mattsson 

Karin Nilsson 

Sara Runesson, ekonomiavd 

Utdrags bestyrkande 

~11,, or; ~ ~-s 



Bilaga TI 24.2017 

AFFÄRSPLAN FÖR 
TINGSRYDS INDUSTRISTIFTELSE 

2018-2020 



Affärsplan 2018-2020 Tingsryds Industristiftelse 

ÄGARNA 

Tingsryds Industristiftelse är under avveckling och innehavet ska på sikt överföras till Tufab 

eller säljas externt. De fastigheter som idag finns i verksamheten är fastigheter med flera 

hyresgäster med mindre företag, kommunala förvaltningar, föreningar och privatpersoner. 

Stiftelsen äger även en travbana som är den fastighet med det största värdet. Stiftelsen äger 

7 fastigheter med cirka 30 hyresgäster. 

Stiftelsens ändamål är att inom Tingsryds kommun förvärva och förvalta fastigheter samt att 

i förekommande fall uppföra industribyggnader i arbetsfrämjande syfte. De direktiv och 

beslut som är tagna avseende Tingsryds Utveckling och Fastighets AB har stiftelsen valt att 

följa. 

MARKNAD OCH OMVÄRLD 

Tingsryds Industristiftelse med systerföretaget Tingsryds Utveckling och Fastighets AB har en 
dominerande ställning som ägare av kommersiella lokaler, både i kommunen och i 
centralorten Tingsryd. Övriga fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i kommunen har 
varit och är mycket försiktiga i sina investeringar och de flesta är enbart ägare åt sina egna 
verksamhetslokaler. Höga byggkostnader, svårighet att få lån och svårighet att få lönsamhet 
i nybyggnadsprojekten är sannolikt de enskilt största anledningarna till den låga 
investeringstakten . 

KUNDERNA 

Tingsryds Industristiftelse har i huvudsak tre olika hyresgästkategorier: privata företag, 
föreningar och kommunala förvaltningar. Hyresgästerna består av industriföretag, 
handelsföretag, mindre konsultbolag, lokala föreningar samt kommunala förvaltningar. 

EKONOMI 

Tingsryds Industristiftelse ekonomiska resultat har genom året varit gott och stiftelsen har 
en stabil ekonomi. Under 2016 såldes däremot den mest inkomstbringande fastigheten och 
utgifter för främst administration behöver ytterligare minskas framöver. 

MÅL OCH STRATEGIER 

• Avyttra större delen av fastighetsbeståndet under perioden 

• Satsa på att travanläggningen blir lönsam 
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Affärspla n 2018-2020 Tingsryds Industristiftelse 

• Bygga långsiktig organisation för stiftelsen med rätt bemanning 

• Fortsätta arbetet med strukturerad fastighetsförvaltning 

I nvesteringsplan 2018-2020 
~·--- --, 

2017 2018 2019 2020 

Omsättning, mkr 1,7 1,6 2,1 2,1 
Resultat före skatt, mkr 0,3 1,0 1,0 0,5 

Direktavkastning,% 4,3% 5,0% 5,9% 6,3% 

Investeringar, mkr 0,2 0,4 0,2 0,4 

Avyttringar, mkr 2 1,5 1,5 0 
Amortering 7 1,3 1,5 0,3 
Låneskuld, mkr 12 10,7 9,2 8,9 

Snitträ nta, % 0,3% 0,5% 1,0% 1,0% 

Soliditet,% 33,6% 37,9% 42,7% 44,4% 
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Tingsryds Industristiftelse 

Justerande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (13) 

2017-08-~ ~, 

§ 25 

Borgens ram 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner en borgensram på 13 miljoner kronor för 2018. 

Beskrivning av ärendet 

Thomas Mattsson, VD, redogör för lämplig nivå på borgensram. 

Beslutet skickas till 

TIKAB 

MikaelJeansson,ordförande 

Thomas Mattsson 

Karin Nilsson 
Sara Runesson, ekonomiavd 



Ärende 13 

Redovisning av partistöd 2016 

samt godkännande av 

utbetalning av 2017 års 

partistöd 



   TJÄNSTESKRIVELSE  1(1) 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 2017-09-04 
 
Eva Palmér 
0477 441 52  
eva.palmer@tingsryd.se 

 
 Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 
Redovisning av partistöd 2016 samt godkännande av utbetalning av 
2017 års partistöd 
 
Ärendet är en fråga för politisk bedömning där kommunfullmäktige bedömer och tar ställning 
till godkännande av redovisningar och utbetalningar. Denna skrivelse innehåller därför inget 
förslag till beslut men väl förslag till beslutsformuleringar. 
 
Förslag till beslutsformulering 
 
1. Redovisning av 2016 års partistöd godkänns för Centerpartiet, Kristdemokraterna, Modera-

terna, Socialdemokraterna, Tingsrydsalternativet och Vänsterpartiet.  
 

2. Utbetalning av 2017 års partistöd godkänns enligt följande 
• Centerpartiet 120 000 kr 
• Kristdemokraterna 21 000 kr 
• Moderaterna 98 000 kr 
• Socialdemokraterna 153 000 kr 
• Tingsrydsalternativet 21 000 kr 
• Vänsterpartiet 32 000 kr 

 
Sammanfattning 
Inkomna handlingar redovisas i tabell på sidan 2. 
 

• Sex partier har inkommit med kompletta handlingar, dvs. redovisning inklusive ekono-
misk rapport, granskningsintyg och ansökan för 2017. 

• Ett parti har lämnat in ansökan om partistöd för 2017, medan redovisning och gransk-
ningsintyg saknas. 

• Ett parti lämnade in kompletta handlingar daterade 2017-06-12. Handlingarna inkom till 
kommunen 2017-08-22.  
 

Beskrivning av ärendet 
 
Om regelverket 
Kommunfullmäktige fastställde 2014-11-27 §34 Reglemente för partistöd i Tingsryds kommun 
(bilaga 1). Reglementet baseras på kommunallagens regler om partistöd i 2 kap 9-12§§. Syftet 
med reglerna om redovisning och granskning är att göra underlag och beslut kring det lokala 
partistödet öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media. 
 
I reglementet har slagits fast att partistödet ska användas till de lokala partiernas opinions-
bildande arbete riktat till kommunmedlemmarna och därigenom stärka de lokala partiernas 
ställning i den kommunala demokratin. Partistödet ska i huvudsak användas för politisk verk-
samhet i Tingsryds kommun. 
 
I reglementet framgår vidare att partistöd betalas ut årligen efter inlämnad ansökan och redovis-
ning av föregående års användning av partistöd. Fullmäktige ska minst en gång per år fatta be-

~Tingsryds 
~kommun 



  2(3) 
 
slut om utbetalning av partistöd. Som underlag för beslutet ska fullmäktige ha en granskad re-
dovisning från partiet. Redovisningen ska svara på om stödet använts för sitt ändamål. Den ska 
avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast vid maj månads utgång. 
Granskningen av partiets redovisning ska utföras av en av partiet särskilt utsedd granskare och 
är av ett annat slag än revision. Granskningen syftar till att utreda om partiets redovisning ger en 
rättvisande bild av hur partistödet använts. 
 
Partiernas redovisningar för 2016 års partistöd 
Kommunledningsförvaltningen har erhållit redovisningar enligt tabell nedan. Påminnelse har 
gjorts. Redovisningarna finns i bilaga 2-9. 
 
Kommunledningsförvaltningens handläggning har begränsats till att kontrollera om lagens och 
reglementets föreskrivna formkrav är uppfyllda, dvs. kontroll att redovisningarna innehåller de 
tre delarna: 

• redovisning av förra årets bidrag 
• granskningsintyg från särskild granskare  
• ansökan om utbetalning av årets partistöd 

 
Handläggningen omfattar således inte någon bedömning av huruvida partistödet använts för sitt 
ändamål eller inte, bedömning om redovisningen är korrekt uppställd eller inte etc. Denna be-
dömning är en fråga för politiskt ställningstagande och det är kommunfullmäktige som bedömer 
och avgör om redovisningen från respektive parti är ändamålsenlig, så att den kan ligga grund 
för beslut om utbetalning av innevarande års partistöd. 
 
Kommunledningsförvaltningens kontroll av formkraven sammanfattas i nedanstående tabell: 
 
Parti Innehåller: 
 Redovisning Granskningsintyg Ansökan 
    
Centerpartiet x x x 
Kristdemokraterna x x x 
Miljöpartiet - - x 
Moderaterna x x x 
Socialdemokraterna x x x 
Sverigedemokraterna Inkom 2017-08-22 Inkom 2017-08-22 Inkom 2017-08-22 
Tingsrydsalternativet x x x 
Vänsterpartiet x x x 
    
 
Utbetalning av 2017 års partistöd 
Förutsatt att redovisningarna av 2016 års partistöd har godkänts av kommunfullmäktige, ska 
kommunfullmäktige också besluta om godkännande av utbetalning av 2017 års partistöd för 
respektive parti. Partistödets storlek har fastställts i reglementet där det framgår att det årliga 
grundstödet uppgår till 10 000 kr per parti och att det årliga mandatstödet uppgår till 11 000 kr 
per mandat. 
 
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken ledamot är fastställd enligt 14 kap 
vallagen. För avgående ledamot utbetalas partistöd (mandatstöd) under högst ett år.  
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Utifrån denna tolkning samt de i reglementet fastställda beloppen för grund- respektive mandat-
stöd kan 2017 års partistöd beräknas enligt följande: 
 
Parti Antal tillsatta  

mandat/platser  
per 2017-01-01 

Grundstöd 
(10 000 kr) 

Mandatstöd 
(11 000 kr) 

Summa 
partistöd 

2017 
     
Centerpartiet 10 10 000 kr 110 000 kr 120 000 kr 
Kristdemokraterna 1 10 000 kr 11 000 kr 21 000 kr 
Miljöpartiet 1 10 000 kr 11 000 kr 21 000 kr 
Moderaterna 8 10 000 kr 88 000 kr 98 000 kr 
Socialdemokraterna 13 10 000 kr 143 000 kr 153 000 kr 
Sverigedemokraterna 2 10 000 kr 22 000 kr 32 000 kr 
Tingsrydsalternativet 1 10 000 kr 11 000 kr 21 000 kr 
Vänsterpartiet 2 10 000 kr 22 000 kr 32 000 kr 
Totalt 38 80 000 kr 418 000 kr 498 000 kr 
  
 
Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag/bilagor 
1. Reglemente för partistöd i Tingsryds kommun (KF 2014-11-27 §34)  
4. Centerpartiet  
5. Kristdemokraterna  
6. Miljöpartiet 
7. Moderaterna 
8. Socialdemokraterna 
9. Sverigedemokraterna 
10. Tingsrydsalternativet  
11. Vänsterpartiet 
 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Kansliavdelningen  
Respektive parti 
 
 
 
 
Daniel Gustafsson  Eva Palmér 
Ekonomichef  Kanslichef 
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Utöver vad som gäller i kommunallagen om partistöd gäller bestämmelserna i detta 
reglemente (KL 2 kap 9-12 §§).  
 
 
Rätt till partistöd 
 
1 §  

 

Partistöd ska betalas ut till de partier som fått mandat i fullmäktige (KL 2 kap 9 §). Vid 
fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken ledamot är fastställd enligt 14 kap 
vallagen.  
 
2 § 

 
För avgående ledamot utbetalas partistöd (mandatstöd) under högst ett år. Om samtliga 
ledamöter har avgått utbetalas partistöd (grundstöd) under högst ett år.  
 
Ändamål 
 
3 § 

 
Partistödet ska användas till lokala partiernas opinionsbildande arbete riktat till 
kommunmedlemmarna och därigenom stärka de lokala partiernas ställning i den kommunala 
demokratin.  
 
Partistödet ska i huvudsak användas för politisk verksamhet i Tingsryds kommun.  
 
Utbetalning av partistöd 
 
4 § 

 
Mottagare av partistöd ska vara en juridisk person med eget plusgiro- bankgiro- eller 
bankkonto. 
 
Partistödet består av: 
 

Ett grundstöd per parti om 10 000 kr/ år, samt 
Ett mandatstöd för varje mandat i fullmäktige om 11 000 kr/år  

 
5 § 

 
Partistöd betalas ut årligen efter inlämnad ansökan och redovisning av förgående års 
användning av partistöd. Fullmäktige ska minst en gång per år fatta beslut om utbetalning av 
partistöd. Som underlag för beslutet ska fullmäktige ha en granskad redovisning från partiet 
samt uträkning enligt 4 § ovan.  
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Redovisning 
 
6 § 

 
Redovisningen ska svara på om stödet använts för sitt ändamål. Den ska avse perioden 1 
januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast vid maj månads utgång. 
Redovisningen blir offentlig när den lämnas till kommunen.  
 
 
Granskning 
 
7 § 

 
Granskningen av partiets redovisning utförs av en av partiet särskilt utsedd granskare och är 
av ett annat slag än revision. Granskningen syftar till att utreda om partiets redovisning ger en 
rättvisande bild av hur partistödet använts.  
 



I ,,. 
Centerpartiet 

REDOVISNING LOKALT 
PARTISTÖD 
Datum 
2017-05-21 

Redovisning av kommunalt partistöd jämte granskningsrapport 

Ansökan gäller: 
Juridisk person* Organisationsnummer 

Centerpartiet i Tingsryds Kommun 642321-0092 
Adress Postadress 

c/o Johan Karlson, Brunsmåla Ekenäs 360 23 ÄLMEBODA 
Telefon Bankkonto eller BG/PG 

070-636 30 212 8006-9, 644 007 065-1 

*Registrerad lokal partiförening 

Ordförande Kassör 

Anna Johansson Johan Karlson 

Erhållet partistöd: 120 000 kr utbetalat under 2016. 

Redovisning av lokalt partistöd 
Beskriv hur det lokala partistödet fördelats 

Verksamheten vid Centerpartiet i Tingsryds kommun har i huvudsak utgjorts av mötesverksamhet 
{8 797 kr), deltagande vid nationella partiaktiviteter {20 712 kr), annonser eller marknadsföring (4 
221kr) liksom medfinansiering av verksamheten för Kronobergs Centerpartistiska Länsdistrikt med 

kontor i Växjö {55 900 kr). 

Jag bedömer att de medel som erhållits från Tingsryds kommun, har använts enligt reglemente för 
partistöd i Tingsryds kommun antagen av Kommunfullmäktige 2014-11-27, § 34. 



t 

. ,,. 
Centerpartiet 

Granskningsintyg. 
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för regler kommunalt partistöd i Tingsryds 
kommun 

Datum 
2017-05-21 

Namnförtydligande 

Mats Karlsson 

Ort 
Obbatorp 



Till Tingsryds kommun Tingsryd 2017-06-01 

Ang: Ansökan om paiiistöd för 2017 

Härmed ansökes om utbetalning av paiiistöd för Kristdemokraterna i 
Tingsryd för 2017 i enlighet med de bestämmelser om belopp som 
fastställts av fullmäktige. 
Våii bankgiro är : 5760 - 6592 

Kristdemokraterna Tingsryd 
c/o Helena Sandgren 
Almvägen 35 
362 31 TINGSRYD 

Vi vill samtidigt tacka för påminnelsen vi fick och ber om ursäkt med 
anledning av den försenade ansökan. 

Med vänlig hälsning 

För KD-Tingsryd 

~=~~~~--------------- .. 



REDOVISNING AV PARTISTÖDETS ANVÄNDNING FÖR 
KRISTDEMOKRATERNA TINGSRYD RÄKENSKAPSÅRET 2016. 

Inkomster: 
21 000 h Partistöd 

Medlemsavgifter 1 050 kr 22 050 kr - ----- --

Utgifter: 
Budgetandelar till distriktet(för att täcka distriktets service
kostnader gentemot lokalavdelningen) 

Kostnader för fö1iäring vid medlemsmöten under året 

Prenumerationer till samtliga förtroendevalda av krist
demokraternas tidning POLETIK (8 st) 

Reseersättningar för resor lokalt och regionalt till KD:s 
möten och utbildningar 

Annonser 

Frimärken till utskick samt 
mim1esgåva från KD för avliden medlem 

Kontoavslut i Swedbank samt bank.avgifter 

2016 års överskott ---------------

Summa: 

5 537:-

1 695:-

4 200:-

3 365:-

1 065:-

385:-

665:76 

5137:24 

22 050 kr 

Totala behållningen vid årets slut framgår av bifogad resultaträkning. 

Unde1iecknad utsedd att granska paiiistödets användning för Kristdemokraterna Tingsryd 
intygar härmed att partistödet använts enligt ovanstående redovisning och i huvudsak 
följer kommunens riktlinjer för paiiistödets användning. 



KRISTDEMOKRATERNA I TINGSRYD 

RESULTATRÄKNING RÄKENSKAPSÅRET 2016 

Behållning vid årets böijan: 
1 284: -

26 174:78 
Kontant i kassan 
Sparbanken Eken 
Swedbank 15:76 27 474,54 ----------
kr 

Inkomster 

Paiiistöd 21 000 
Medlemsavgifter 1 050 

Utgifter 

Budgetandelar till distriktet 5 537 
Förtäring vid medl.möten 1695 
Prenumerationer 4 200 
Reseersättn. Utbildning 3 365 
Annonser 1 065 
Övrigt 385 
Kontoavslut i Swedbank 15,76 
Bankavgifter 650 

Förändring = årets överskott 
kr 

Behållning vid årets slut 

Sparbanken Eken 
Kontantkassa 

Årets resultat: 
kr 

Tingsryd den 21 mars 201 7 

31 568:-
1 044:-

32 612:-

.d.~: (l ___ Qq,µ_~ .. (?~.~ -----·-··· 
Helena Sandgren , ka sör 

22 050 

16 912,76 

5 137,24 + 5 137,24 

32 612 



REVISIONSBERÄTTELSE 

Undertecknade som vid ordinarie årsmöte utsetts att granska förvaltning och 
räkenskaper för Kristdemokraterna Tingsryd räkenskapsåret 2016, får efter 
fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse. 

Vi har granskat räkenskaperna och därtill hörande handlingar som lämnar 
upplysningar om föreningens ekonomi. 

Räkenskaperna är förda med ordning och reda. Intäkter och kostnader under året, 
samt avdelningens resultat- och balansräkning framgår av till oss överlämnade 
handlingar. Revisionen har icke givit anledning till några påpekanden eller 
anmärkningar varför 

Vi föreslår att 

att 

/ 

/ 

/ ~ 

resultat och balansräkning fastställs och 

årsmötet beviljar styrelseledamöter och kassaförvaltare 

ansvarsfrihet för den tid revisionen omfatta -. 

1---
Luis Zuniga 



Protokoll fört vid årsmöte den 21 mars 2017 
för Kristdemokraterna i Tingsryd. 

Närvarande: Anette Weidenmark, Marianne Bergström, Åke Olofsson, Marianne 
och Alve Andreasson, Helena och Gunnar Sandgren, Ingrid Tordsson, 
Stefan de Goede, Jacqueline van Geene och Irma Gustavsson. 

§ 1 Årsmötet öppnades av ordförande efter att alla intagit smörgåstårta. 

§ 2 Till ordförande för årsmötet valdes Anette Weidenmark 
Sekretrare: Gunnar Sandgren 
Justeringsmän: Ingrid Tordsson och Marianne Andreasson. 

§ 3 Kallelsen till årsmötet godkändes 

§ 4 F öredragningslistan lästes upp av ordförande och godkändes efter en 
mindre justering. 

§ 5 Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordförande och godkändes. 

§ 6 Gunnar S redogjorde för räkenskaperna för 2016 

§ 7 Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes 

§ 8 Styrelse och kassör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 

§ 9 Antalet styrelseledamöter fastställdes till 5. 

§ 10 Följande val för 2017 verkställdes: 

Ordförande: Anette Weidenmark 
Vice ordförande: Stefan de Goede 
Sekreterare : Gunnar Sandgren 
Kassör: Helena Sandgren 
Ledamot: Marianne Bergström 
Ersättare i styrelsen: Marianne Andreasson och Åke Olofsson 
Revisorer: Anders Isaksson och Luis Zuniga 



Fmis. § 10 

Till firmatecknare för Kristdemokraterna Tingsryd valdes 
ordföranden Anette Weidenmark och kassören Helena Sandgren 
att teckna gemensamt eller var för sig. 

Till valberedning utsågs styrelsen . 
Medlemsregisteransvarig: Helena Sandgren 
Ombud till distriktets årsstämma : 
Marianne Bergström och Stefan de Goede 
Ersättare för dessa: Helena och Gunnar Sandgren 
Serveringsansvarig: Helena Sandgren 

§ 11 Medlemsavgiften för 2017 fastställdes till 100 kr och 150 kr/familj 

§ 12 Protokoll från föregående sammanträde upplästes för kännedom och 
godkändes. 

§ 13 Årsmötet avslutades med kaffe och kaka, varefter 
-- kommunalrådet Mikael J aensson berättade om situationen i 

kommunen. 

~in::;;;1.;;;z-~ ....... . 
Gf nnar Sandgren , sekre ·are 

Justeras: ~ 

.clt:!<:fJ1d .%mrt~........ . 'lvm~4lmn 
Ingrid Tordsson Marianne Andreasson 



Utdrag ur protokoll fört vid: 

Årsmöte för Kristdemokraterna Tingsryd 
2017-03-21 

§ ./6. .................. att tillsammans eller var för sig teckna föreningens 
namn valdes: 

Anette Weidenmark (610915-4606) och 

Helena Sandgren ( 450822-1100) 

Vid protokollet: , /) 

G~~ ~ (f Rl((f ;/~ 

Justeras: 

Rätt utdraget intygas: 

~.~~!Cd, .......................................... 
Gunhild Olofsson 



Miljöpartiet de Gröna i Tingsryd, Almvägen 23, 36231 Tingsryd 

Tingsryds kommun 

Box 88 
362 22 Tingsryd 

Ämne: Ansökan om partistöd 2017 

Härmed ansöker vi om partistöd för året 2017 . 

Med vänlig hälsning, 

Bernhard Mollenhauer 
kassör 
Miljöpartiet de Gröna i Tingsryd 

Miljöpartiet de Gröna i Tingsryd 
Almvägen 23, 36231 Tingsryd 

TINGSRYDS KOMMUN 
2017 -04- 1 o 

Dnr 



Ansäkan om partistöd 

Medborgarkontoret 

2017 -05- 3 0. 

Tingsryds Kommun 

Moderata partiföreningen i Tingsrydskommun söker härmed partistöd för perioden 2017-01-01-
2017-12-31. 

Organisationsnummer för föreningen är 802494-6009. 

Styrelsen består av följande medlemmar: 

Åke Nyberg Ordf. 

Patrick Ståhlgren Vice Ordf. 

Christian Ward Ledamot 

Marina Thyborn Ledamot 

Marie Fransson Kassör 

Karin Olsson Ledamot 

Roger Wisberg Ledamot 

Revisorer: Mikael Gowenius och Per-Axel Persson 

Firmatecknare för föreningen är var för sig Åke Nyberg och Marie Fransson, se bifogat 
styrelseprotokoll. 

Partistödet önskas insatt på konto i Handelsbanken kontonummer 6629 507 433 092. Kontobevis 
bifogas. 

Ansökan sammanställd av 

Åke Nyberg Ordförande 





Redovisning av Partistöd för perioden 2016-01-01 - 2016-12-31 

Partistöd för 2016 erhölls med beloppet 98 000 kr. 

Under verksamhetsåret har partistödet använts till följande. 

Bidrag till länsförbundet 

Medlemsvård 

Utbildning/konferenser 
Val verksamhet/ gruppmöten 

Annonser/reklam 
Hyra 

Övriga kostnader 

Bankkostnader 
Summa: 

47 040 kr 
20410 kr 

3250 kr 

4105 kr 

14696 kr 

2112 kr 

4736 kr 

750kr 

970991a 

Avsättning till valfond har skett med resterande belopp. 

Gällande bidrag till länsförbundet se bifogat dokument. 





Granskningsintyg 

Undertecknad har granskat redovisningen för Moderaterna i 

Tingsryd och intygar härmed att det ger en rättvisande bild av 

hur partistödet använts. 

Ryd 26/5 2017 

Arne Karlsson 





Vad får en förening för partistödet som de betalar vidare till Länsförbundet. 

Till att börja med behöver vi konstatera att dessa pengar inte försvinner i ett mörkt hål. .. 

Bakgrund och historik 
I samband med valet 1976, då borgarna för första gången på flera generationer kom till makten, 
villkorades moderaternas inträde i regeringen med att vi avstod från de kontantstöd vi på den tiden 
ännu fick från näringslivet. Detta accepterades och de, vid den tiden, ganska blygsamma 
kontantbidragen ströks. Istället överenskoms att partiet centralt skulle erhålla 10 procent av de 
primärkommunala stöden i landet. 

För att kunna ge föreningar bättre service och göra effektivare kampanjer har länsförbunden runt om i 
landet infört ett liknande system. Varje länsförbund har sina egna överenskommelser med 
föreningarna. I Kronoberg tar länsförbundet ut 48 procent, varav 10 procent av dessa skickas vidare till 
Riksorganisationen. 

Vad används partistödet till? 
De 10 procent som Riksorganisationen får, går till kansliresurser för att leda partiets verksamhet. 
Föreningarna får tillbaka detta i form av t.ex. kampanjmaterial, internmailsystem, hemsidor, politisk 
service, medlemssystem, utbildningsmaterial och större konferenser. Vidare bygger 
riksorganisationen upp en valfond inför de olika valen delvis med dessa pengar. Då ser vi TV-reklam, 
annonser i rikspress och valaffischer som resultat. 

Länsförbundens verksamhet finansieras främst av partistöd från landstinget, men en viktig del är 
stödet från kommunerna. Det går främst till kanslier i vaije län där det finns en anställd 
partiombudsman. Partiombudsmannen ger föreningarna hjälp i verksamheten under mandatperioderna, 
samt leder valrörelserna ihop med Länsförbundens styrelser. I vår region har vi dessutom satsat på ett 
gemensamt servicekansli i Jönköping som hjälper alla föreningar i regionen med tryck och utskick och 
medlemsregisterhantering. Det gör att denna apparatur inte behöver köpas in överallt, samt sparar stora 
pengar i personalkostnader. 

Under en mandatperiod bygger alla länsförbund upp en valfond på länsnivå. Då går partistödspengarna 
från kommunerna och landstinget in och bygger upp kapitalet. Dessa används till annonsering, 
kampanjer, utbildning och kampanjmaterial i valtider. Valrörelser är kostsamma och sköts effektivast 
med samordnade aktiviteter. Ett exempel på det är den samordnade mediasatsningen varje val då 
riksorganisationen står för 50 procent och länsförbund/föreningar för den andra halvan. På detta sätt 
återkommer pengarna till föreningarna - dessutom förstärkta av partistöden från landstinget. 

I vanlig "fredstid" genomförs kampanjer och utbildningar. Många konferenser arrangeras av 
länsförbunden för att ge de lokala politikerna bättre förutsättningar att utföra sina uppgifter. Detta är 
också en nödvändig service som kommer till föreningarna - finansierade av partistöden! 

Sammantaget kan man säga att partistödsinbetalningarna från föreningarna förräntar sig och 
återkommer i andra former med god råge. 





( 

( 

( 
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Tingsryds Socialdemokratiska 
Arbetarekommun 

Linneryd 2017-03-27 

Tingsryds Kommun 
Ekonomiavdelningen 
Att: Maria Johansson 
Box88 
362 22 Tingsryd 

Rekvisition av partistöd till Tingsryds Socialdemokratiska Arbetarekommun för år 
2017. 

Undertecknad anhåller härmed om att få partistödet på 153 000 kronor för år 2017 utbetalt. 
Insättes på Sparbanken Eken AB, Bankgironummer 5727 - 8590. 

Granskningsintyg och resultatrapport bifogas. 

Dag som ovan! 

Med vänlig hälsning! 

Kassör 

Tingsryds Socialdemokratiska 
Arbetarekommun 
Mårslycke, Folkets Park 
362 91 Tingsryd 

Telefon 0477/317 20 BG 5727-8590 Org.nr 829501-2812 



( 

( 

( 

( 

2017-03-27 

Granskningsintyg partistöd Socialdemokraterna 2016 

Undertecknad har granskat redovisningen för Socialdemokraterna i Tingsryds 
kommun och intygar härmed att den ger en rättvisande bild av hur partistödet 
används. 

Z~bnl~ 
Ryd 2017-03-27 



Tingsryds Arbetarekommun Resultatrapport Sida: I (2) 
Räkenskapsår: 160 I 0 1-16123 I 17-02-26 14:21 

Uppställning enligt ÅRL 
Preliminär 

Datum : 160101-161231 Senaste vernr: 226 
Tot fg år Ars budget 2016 Perlårsbudg Ack Acklårsbudg 

relsens intäkter och lagerförändring 

Nettoomsättning 
3010 Medlemsavgifter SDF 18 600,00 19 000,00 -54 8 700,00 -54 
3110 Möten, sammanträden 0,00 1 000,00 -100 0,00 -100 
3112 Intäkt 1 maj märken 0,00 1 200,00 13 I 360,00 13 
3113 Intäkt, lotterier 9 940,00 12 000,00 3 12 320,00 3 
3116 lntäkt,tröjor I 700,00 500,00 -100 0,00 -I 00 
3117 Intäkt Kassar 60,00 200,00 -70 60,00 -70 
3610 Pa1iistöd 153 000,00 153 000,00 0 153 000,00 0 
3611 Egenavgifter 0,00 10 000,00 -100 0,00 -100 

( S:a Nettoomsättning 183 300,00 196 900,00 -11 175 440,00 - I I 

Övriga rörelseintäkter 
3985 Lönebidrag 26 023 ,00 0,00 0 0,00 0 
3990 Övr ersättn och intäkter 5 992,00 3 000,00 -99 15,00 -99 

( 3991 Medfinansiering 0,00 0,00 *** 5 500,00 *** 
S:a Övriga rörelseintäkter 32 015,00 3 000,00 84 5 515,00 84 

S :a Rörelseintäkter och lagerförändring 215 315,00 199 900,00 -9 180 955,00 -9 

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter mm 
4010 Medlemsavgifter SAP -10 630,00 -11 000,00 77 -2 580,00 77 
4012 Medlemsavgifter övriga -356,00 -1 000,00 62 -378,00 62 
4020 Kostnad Distriktskongress -3 575,00 -5 000,00 13 -4 370,50 13 
4040 Kongress fond -384 ,00 -1 000,00 66 -338,00 66 
4050 Barn och Ungdomsfond -192,00 -500,00 66 -169,00 66 
4120 Övriga anslag -3 350,00 -4 000,00 -87 -7 500,00 -87 
4121 Till Styrelsens förfogande 0,00 -5 000,00 100 0,00 100 

S:a Råvaror och förnödenheter 111111 -18 487 ,00 -27 500,00 44 -15 335,50 44 

( 8 ruttovi nst 196 828,00 172 400,00 -4 165 619,50 -4 

Övriga externa kostnader 
5010 Hyror -12 500,00 -13 000,00 -38 -18 000,00 -38 

( 5011 Städning -3 948,00 -5 000,00 61 -1 974,00 61 
5012 Externa hyror 0,00 -6 000,00 66 -2 050,00 66 
5020 Samlingsförsäkring - I 738 ,00 -2 000,00 2 -1 951 ,00 2 
5100 Datakostnader -2 240,00 -4 000,00 42 -2 310,00 42 
5410 Förbrukningsinventarier 0,00 -1 000,00 -148 -2 485,00 -148 
5520 Kostnad, kopiering -12 040,00 -15 000,00 5 -14 284 ,00 5 
5611 Kostnader I Maj -1 881,90 -4 000,00 51 -1 948,00 51 
5614 Kostnader SSU 0,00 -3 500,00 100 0,00 100 
5690 Div kostnader -5 5 18,30 0,00 0 0,00 0 
5910 Annonser - I 025,00 -8 000,00 -7 1 -13 690,00 -71 
5930 Reklamtrycksaker -20 763 ,00 -9 000,00 -17 -10 509,00 -17 
6080 Uppvaktning -1 393 ,00 -2 000,00 45 -1 100,00 45 
6110 Kontorsmaterial 0,00 -2 000,00 87 -255.00 87 
6210 Internet -4 366,00 -5 000,00 0 -4 986,00 0 
62 11 Telefon -2 270,00 -3 000.00 -25 -3 754,00 -25 
6250 Porto -3 34 1,50 -5 000,00 46 -27 15,00 46 
6390 Övr kostnader -909.8 1 -2 000,00 97 -69,00 97 
6392 Aktiviteter -18 352,00 -20 000,00 23 -1 5 330,07 23 
6510 Möten , sammanträden - I 73 2,63 -5 000,00 - 13 -5 634 ,25 -13 
65 11 Kostnad, studier 0,00 -40 000,00 85 -6 9.52_6-~ 85 
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Tingsryds Arbetarekommun Resultatrapport 
Räkenskapsår: 160 I 0 1-16123 I 

Uppställning enligt ÅRL 
Preliminär 

Datum: 160101-161231 
Totfg år Arsbudget 2016 Perlårsbudg 

Kostnad , reseersättningar 0,00 - I 000,00 -64 
6550 Kostnad , lotterier -4 000 ,00 -6 000,00 -50 
6551 1 Maj märken 0,00 - I 200,00 -4 

S :a Övriga externa kostnader -98 019,14 -162 700,00 26 

Personalkostnader 
7010 Löner, kontorsanstäl Ida -30 064,00 0,00 0 
7510 Arbetsgivaravgifter -12478,00 0,00 0 
7513 Gruppförs, AGS AGL -450,00 -450,00 0 

S :a Personalkostnader -42 992,00 -450,00 0 

( S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -159498,14 -190 650,00 28 
Rörelseresultat före avskrivningar 55 816,86 9 250,00 378 
Rörelseresultat efter avskrivningar 55816,86 9 250,00 378 
Rörelseresultat före finansiella intäkter och 
kostnader 55 816,86 9 250,00 378 

l 
Resultat från finansiella investeringar 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
8300 Ränte intäkter 165,57 - I 000,00 102 

S:a Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 165,57 - I 000.00 102 

Räntekostnader och liknande resultatposter 
8490 Avgifter pg bank -250,00 -250,00 0 

S:a Räntekostnader och liknande 
resultatposter -250,00 -250,00 0 

S:a Resultat från finansiella investeringar -84,43 - I 250,00 82 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 55 732,43 8 000,00 449 

I 
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 55 732,43 8 000,00 449 

( Resultat före skatt 55 732,43 8 000,00 449 

Beräknat resultat 55 732,43 8 000,00 449 
8999 Redovisat resultat -55 732,43 0,00 0 

( 

Sida:2(2) 

17-02-26 14:21 

Senaste vernr: 226 
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TINGSRYDS l<Oiv1MUN 

2017 -08- 2 2 

Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts och 
fördelats under år 2016 

Sverigedemokraterna I Tingsryds kommun har u_nder 2016 erhållit kommunalt partistöd. 
Bidr~get har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin enligt 
följande redovisning: 

Erhållet partistöd 2016 43 000,00 

Partistöd som kvarstår sedan tidigare 0 

Avgår kostnader enligt nedan .. 43 000,00 
-

-

Partistöd som kvarstår tlll 2017: 0 

Kostnaderna har fördelats enligt nedan: 

1 Arvoden och resekostnader 4 279,70 

2 Lokalkostnader, hyra 2175,00 

3 Medlemsaktiviteter 10 238,87 

4 Marknadsförlng 1500,00 
-

5 Utbildningar och konferenser 750,00 

6 Material 11839,43 

7 Valfond 10 000,00 

8 Övriga utgifter, sp·eclficeras nedan i 217,00 

Totala kostnader: 43 000,00 

Kommentc1rer till ovanst_ående kostnader: 

1 Arvoden och resekostnader 
Sedvanliga arvoden till styrelse, körersättningar och övriga kostnadsersättningar. 

2 Lokalkostnader, hyra 
Ko·stnader för möteslokaler och lokaler för evenemang inklusive driftskostnader. 



3 Medlemsaktlvlteter 
Medlemsmöten, olika a~tlviteter för medlemmarna. 

4 Marknadsföring 
Marknadsföring genom annonser i lokalpress, flygblad, affischer och dylikt. 

s Utbildningar och konferenser 
Oeltagar~vgifter I både externa samt PiitrtHnterna konferenser och utbildnlngar. 

6 Materia I 
Kontorsmaterial, och övrigt förbrukningsmaterial. 

7 Valfond 
En viss del av vårt partistöd går enligt partiets stadgar till en gemensam valfond. 
Denmi valfond kommer oss Ull nytta I samband med valår då vi får broschyrer och 
affischer upptryckta, besök I kommunen av partiets rlksföreträdare, hjälp med 
utskick samt hjälp med personal via våra rlksombudsmän med mera. 

8 Övriga utgifter 
Frimärken 325, bidrag Dackeskolan 500, avskrivhlngar 500, bankavglfter 892. 

. ~ - · -, ---- ,....,.. ~ = ...... ..,.... . ·- ·~ .. _-,..,,,,. - ~--~·-···· . '· ""'· .•- .. ~ . --" .--· - -- .... y . ----- .... ~.-' - ·-·-.-·--,- -- .... -

sverigedemokraterna i Tingsryds kommun: 

Grar,sknlngslntyg 

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för regler för partistöd 1 Tingsryds kommun. 

- · 



Tingsrydsaltemativet 
c/o Björn Hvorrium 
Fryggestorp 14 
36024 Linneryd 
0763/480747 

Ansökan om Partibidrag 

2017-05-30 

Undertecknad söker härmed om partibidrag i enlighet med reglemente för partibidrag antagen av 
kommunfullmäktige 2014-11-27 §34 samt kommunallagen 2 kap §9. 

För Tingsrydsaltemativet 

BjömHvomum 
Partiledare 

i ,f! ,,, , .. ',1'11'!1, , , ;. • 



Tingsrydsalternativet 
c/o Björn Hvornum · 
Fryggestorp 14 
36024 Linneryd 

._. .:·.: 

2017-05-30 

Redov!sn~ng partistöd Jingsrydsaltemativet 

Undertecknadi-in:tygar-härmed;:aft ::fingsfydsaltemativet har använt partibidrag i enlighet med 
Kommnunalla;gens.2 'Kap ,§§"9-12-,samtTin_gsrydskommuns reglemente för partibidrag antagen av 
Komunfu1lmäktige·7201'2J-:ll-27. '§,34. 
Partibidraget b.aeanv.änts.:till;'Opinionsbild-andeverksamhet som syftat till att stärka partiets ställning I 
den kommunala,demokratin. . , · .. 
Partibidragethai\aiivånts'-iillinfrn:mationsmaterial i samband med valarbete, kostnader för 
webbtjänster,:reklanrt~ycb:nni. · 

1' ' 

Av föreninge.rtiSpecrellt:.utsedd;granskare 

Markus Hvornum : 
·::, .. . 

I • • ,.,., 



Tingsryds alternativet 
c/o Björn Hvomum 
Fryggestorp 14 
36024 Linneryd 
0763/480747 

Ansökan om Partibidrag 

2017-05-30 

Unde1tecknad söker ·härmep, om.,partibidrag i enlighet med reglemente för partibidrag antagen av 
kommunfullmäktige20l4,;1T-27-;§34 samt kommunallagen 2 kap §9. 

För Tingsrydsalternativ.et 

Björn Hvomum 
Partiledare 



, 

TK mail Kommun 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Kopia: 
Ämne: 
Bifogade filer: 

Hej. 

Björn Hvornum < bjorn.hvornum@gmail.com > 
den 30 maj 2017 10:10 
Svensson Barbro 
TK mail Kommun; martin uleskog 
Ansökan Partibidrag 
Tingsrydsalternativet 
2017.odt; Tingsrydsalternativet redovisning patistöd 2017.odt 

Översänder ansökan om partibidrag enligt föreskrifter och reglemente för Tingsrydsalternativet. 

Vänligen 

Björn Hvornurn 
Partiledare. 

© 
Björn Hvornurn 
Fryggestorp Enaregård 14 
360 24 Linneryd 
0763-480747 
bj orn.hvornum@gmail.com 

~ 

1 



Tingsryds Kommun 

Ekonomiavd. 

2017.01.21. 

Kommunalt Partistöd 2017 

Vänsterpartiet Tingsryd ansöker om partistöd för 2017. 

( Vårt hg-konto: 5031-5993 

TINGSRYDS KOMMUN 

2017 -01- 2 5 

Dnr 

(Sparbanken Eken Företagskonto; 8006-9 3 170 388-7) 

( 

( 

( 

Jörgen Forsberg, kassör V-Tingsryd 

Biiaga: 

Balansräkning för 2016 

Budget för 2017 

Kontroll fr . utomstående 

G tWfl,/0 Jl/ i{ I tJ ·ml --
lla-nrl-n/1/li z, x I/ 171;
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( 

Balansräkning för Vänsterpartiet Tingsryd 2016 

Ingående Saldo 2016.01.01: 

Utgående Saldo 2016.12.31: 

15.478;05 

30.046;39 

=ln ___ t=äk=t=e;._r u=n=d'-e"""r __ 2"""01=6;...;.: _______ 49.011:05 

Partlanslag Tingsryds kommun: 32.000:-

Medlemsavglfter: 1.533:-

överskott 2015 15.478;05 

Kostnader under 2016: 18.964;66 

Plusgiroavgifter 982;00 

Bankgiroavg. 166;66 

Annonser 1.000;00 

Inköp, ex pennor, godis, ballonger m.m. 7.257;00 

Tingsryds Marknad 600;00 

Tillstånd, polisen 250;00 

V-partiet Kronoberg, 5.100;00 

Övrigt: sponsring klass 9/Dackeskolan, 

reklamskyltar,V-sångsloppet, Julbord m.m. 3.609;00 

2017.01.14 

(;.J!!.:: .. 1-~-q~_lliJ; .................... . 
Jörgen Forsberg, kassör Vänsterpartiet Tingsryd 



Tingsryds kommun 

Granskningsintyg för kommunalt partistöd 2016 

Undertecknad har av Vänsterpartiet Tingsryd blivit utsedd att granska 

Vänsterpartiet Tingsryds kommunala partistöd för 2016. 

Vänsterpartiet har av kommunens utbetalda kommunala partistöd, 

( använt sina utbetalda medel på ett bra sätt och ger en rättvisande bild 

av sitt politiska arbete i kommunen. 

( Rävemåla 2017.01.16 

( 

( 

Jan Stjernfeldt, politisk oberoende 

Kyrkogatan 38 

360 23 Älmeboda 



BUDGET FÖR VÄNSTERPART/ET TINGSRYD 2017 

Intäkter 56.646;39 

Överskott 2015 30.046;39 

Kommunalt bidrag 25.600:00 

Medlemsavg. 1.000:-

( 

Utgifter 56.646;39 

( V-Kronoberg 3.200:-

Tingsryds Marknad 600:-

Reklam 2.500:- (sponsring klass 9, reklamskyltar m.m) 

Annonser 2.000:-

Polistillstånd 300:-

Valfond 43.000:- (mål till valet 2018. 60.000) 

Övrigt 5.046;39 

( d--~i~--~.~ ............................... . 
( 

Jörgen Forsberg, kassör V-partiet Tingsryd 



Ärende 14 

Partistöd – formaliserad 

handläggning 



r.lTingsryds 
\:!:}kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Eva Palmer 
0477 441 52 

eva.palmer@tingsryd.se 

Partistöd - formaliserad handläggning 

Förslag till beslut 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2017-09-04 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att ta fram en praktisk rutin samt 
blanketter för redovisning av och ansökan om partistöd. Uppdraget ska vara slutfört senast sista 
november. 

Sammanfattning 
Redovisning av och ansökan om partistöd kan förenklas genom praktiska rutiner och enkla mal
lar för att dels förenkla själva redovisnings- och ansökningsförfarandet för partierna, men också 
ytterligare förstärka tydlighet och transparens kring partistöden. Då beslut och bedömning kring 
partistöden uteslutande är en politisk fråga bör även praktiska rutiner och mallar beslutas poli
tiskt. 

Uppdraget ska vara slutfö1t senast 2017-11-30, i händelse förslag om praktiska rutiner har in
verkan på gällande reglemente för partistöd så att detta behöver ändras inför 2018 års hantering. 

Beskrivning av ärendet 
Samtliga partier har möjlighet att varje år ansöka om partistöd. Ansökan ska enligt beslutat reg
lemente innehålla en redovisning av hur föregående års partistöd har använts, ett särskilt 
granskningsintyg och en ansökan om partistöd för innevarande år. Syftet med reglerna om redo
visning och granskning är att göra underlag och beslut kring det lokala partistödet öppnare och 
mer tillgängliga för allmänhet och media. 

Beslut att godkänna redovisningar och ansökningar fattas av Kommunfullmäktige medan kom
munledningsförvaltningen handlägger inkomna handlingar och förbereder beslutsunderlag. 
Handläggning är begränsad till att kontrollera om lagens och reglementets föreskrivna formkrav 
är uppfyllda. Bedömning av huruvida partistödet använts för sitt ändamål eller inte, om redovis
ningen är korrekt uppställd eller inte etc. är en fråga för politiskt ställningstagande genom beslut 
i kommunfullmäktige. 

I dagsläget finnsingen rutin eller blankett för hur redovisning, granskningsintyg och ansökan ska 
utformas, vilket medför att handlingarna kan se mycket olika ut. Enkla blanketter och praktiska 
rutiner kring tidplan mm, skulle förenkla redovisnings- och ansökningsförfarandet för partierna 
samt även förenkla handläggningen och göra beslutsunderlagen tydligare. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av kommunledningsförvaltningen. 

Besluts underlag 
Förslag - Redovisning av partistöd 2016 och ansökan för 2017 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Gruppledare samtliga partier i Kommunfullmäktige 
Kommunledningsförvaltningens kansliavdelning 

c:<:: ~~~ 
Eva Palmer, kanslichef 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöks adress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 



Ärende 15 

Utvärdering av 

medborgarkontoret 



r.lTingsryds 
\;!!;}kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Eva Palmer 
047744152 

eva. palmer@tingsryd.se 

Utvärdering av Medborgarkontoret 

Dnr 2013/282 I 01 

Förslag till beslut 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2017-09-04 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner utvärderingen och ger kommunchefen i 
uppdrag att arbeta vidare utifrån dess intentioner. 

Sammanfattning 
Medborgarkontoret fungerar idag väl men det finns fortfarande potential för utveckling. 
Tydliga och mätbara mål ska tas fram hösten 2017. K valitetsmätningarna ska fortsätta. 
Den nya organisationen skapar nya möjligheter att organisera MBK på ett bättre sätt för 
att därigenom säkerställa servicen gentemot medborgarna men också internt. Parallellt 
med att den nya politiska administrationen tar form kommer även MBK ges möjlighet 
att bredda sitt verksamhetsområde. MBK har förutsättningar att på många sätt fungera 
som ett nav i arbetet att förbättra tillgängligheten för allmänheten samtidigt som man 
bidrar till att förenkla och effektivisera kommunens interna processer. 

Beskrivning av ärendet 
Beslut att införa ett Medborgarkontor i Tingsryds kommun fattades av kommunfullmäk
tige 2014-01-30 (Kf § 8). I beslutet anges att en utvärdering ska ske efter ett års verk
samhet. 

Medborgarkontorets funktion och verksamhet har utvärderats kontinuerligt sedan invig
ningen 2014-04-26. Under 2015 genomfördes en stö1Te utvärdering som refererar bland 
annat till ett antal intervjuer med kommunens tjänstemän, allmänhet, statistik och ge
nomförda mätningar. Denna utvärdering har använts som underlag. Bifogad skrivelse 
redogör för genomförda stöne förändringar samt pågående och planerat utvecklingsar
bete. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 

Beslutsunderlag 
Utvärdering av medborgarkontoret - Medborgarservice, ett gemensamt ansvar (2015-
11-16) 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kansliavdelningen 

Eva Palmer 
Kanslichef 

7 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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  Utvärdering 
  Dnr 2013/282 101  
    
 
 
Medborgarkontoret 
 Tillbakablick och framtid 
 
Bakgrund 
Medborgarkontoret invigdes 2014-04-26. I förbindelse med att kommunfullmäktige 
fattade beslut om att inrätta ett medborgarkontor beslutades också att en utvärdering 
skulle genomföras efter ett år.  

Verksamheten i medborgarkontoret har nu bedrivits i 3,5 år och verksamheten har ut-
värderats kontinuerligt sedan dess. 2015 genomfördes en större utvärdering som refere-
rar bland annat till ett antal intervjuer med kommunens tjänstemän och allmänhet, sta-
tistik och genomförda mätningar. Utvärderingen, vilken aldrig redovisades för politiken, 
har använts som underlag för denna skrivelse, vilken redogör för genomförda större 
förändringar samt pågående och planerat utvecklingsarbete.  

Tillbakablick 
• Medborgarkontoret (MBK) har hela tiden tillhört kommunledningsförvaltningen 

men har i förbindelse med omorganisationen flyttat från informationsavdelningen 
till kansliavdelningen. 

• Finansieringen av medborgarkontorets inrättande hämtades från den s.k. ”Örnen-
potten”. Därefter har verksamheten bedrivits inom befintlig ram. 

• Vid start bemannades MBK med personal från olika förvaltningar där tjänsterna 
delades. 

 
Utvärdering 2015 i korthet - med kommentar 
I stort sett samtliga som intervjuades påpekade följande 
• MBK är en bra/mycket bra idé som har potential att utvecklas.  

Kommentar: Kontinuerligt utvecklingsarbete pågår, både i stort och smått. Mycket 
handlar om rutiner och bra kommunikation, att lyssna och identifiera vad som kan 
förändras och förbättras. Detta arbete behöver göras på ett enkelt sätt men kan struk-
tureras bättre. 

• Personalen i MBK bör inte ha delade tjänster utan kunna fokusera på att ut-
veckla egen kompetens för att ge så god service som möjligt till medborgare 
och även internt. 
Kommentar: Idag bemannas MBK av två heltidstjänster samt ytterligare några de-
lade tjänster. Detta har medfört positiva konsekvenser i form av bl.a. bättre kontinui-
tet, enklare planering och möjlighet att ansvara för fler uppgifter. Negativa konse-

Eva Palmér 
0477 441 52 

eva.palmer@tingsryd.se 

~Tingsryds 
~kommun 
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kvenser är sårbarheten vid sjukdom och ledighet när det är färre ”huvuden” som är 
schemalagda eller kan rycka in. Hur detta kan lösas bättre är en av flera utmaningar 
MBK står inför. Den nya förvaltningsorganisationen ger förutsättningar för nya möj-
ligheter.  

• Personalen i MBK behöver vara engagerade, kunniga och serviceinriktade. 
Kommentar: MBK har möjlighet att förenkla tillvaron för många internt, bl.a. att 
fortsätta utveckla kompetens och möjlighet att hjälpa medborgarna med frågor som 
inte i utgångspunkten kräver kontakt med en handläggare. Det finns också en strä-
van efter att samla en hel del intern service på ett ställe, t ex beställningar mm.  

• Besvärligt när de mest efterfrågade tjänstepersonerna och MBK inte befann sig 
i samma byggnad, både vid samtal och besök. 
Kommentar: Detta har förbättrats väsentligt i och med att olika verksamheter bytt 
hus, mellan Torggatan 10 och 12, vilket medfört bättre kommunikation mellan 
MBK och de verksamheter vars tjänster är mest efterfrågade av allmänheten. 

• Kommunikationen mellan MBK och de olika verksamheterna kan förbättras 
för att säkra bl.a. förväntningar på vilken service MBK kan ge och vilken in-
formation/kompetens verksamheterna i så fall behöver delge. 
Kommentar: Se ovan. Detta är ett ständigt pågående arbete där rutiner och kommu-
nikation är nyckelord. 

• Digitaliseringen i samhället ställer andra krav på kommunen, möjligheten till 
god service externt och internt skulle förbättras betydligt med t ex utvecklade 
e-tjänster. 
Kommentar: Detta arbete har påbörjats och kommer att medföra en betydlig förbätt-
ring av kommunens service gentemot medborgarna. Utveckling av e-tjänster är ett 
smart sätt att kvalitetssäkra tillgängligheten för medborgarna till kommunal service 
och kommunalt ansvar. Det kan handla om allt från bygglovsansökan till orosan-
mälningar tillsammans med en rad andra servicefunktioner. 

 MBK bör ha en tydlig vision samt mål för sin verksamhet. 
Kommentar: Arbete med vision och tydliga mål för MBK har påbörjats och ingår 
som en del i den omorganisation som nu genomförs. 

• Verksamheten är inte tillräckligt marknadsförd gentemot allmänheten. 
Kommentar: Efterhand som MBK’s uppgift utvecklas och förtydligas kan också 
marknadsföringen förstärkas. Ytterst är det en resursfråga som handlar om vilken 
roll MBK ska ha och vilken kvalitet som förväntas.  

 
Slutsats 
Medborgarkontoret fungerar idag väl men det finns fortfarande potential för utveckling. 
Tydliga och mätbara mål ska tas fram hösten 2017. Kvalitetsmätningarna ska fortsätta. 
Den nya organisationen skapar nya möjligheter att organisera MBK på ett bättre sätt för 
att därigenom säkerställa servicen gentemot medborgarna men också internt. Parallellt 
med att den nya politiska administrationen tar form kommer även MBK ges möjlighet 
att bredda sitt verksamhetsområde. MBK har förutsättningar att på många sätt fungera 
som ett nav i arbetet att förbättra tillgängligheten för allmänheten samtidigt som man 
bidrar till att förenkla och effektivisera kommunens interna processer.   
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1. Inledning 
  
Att bygga upp en ny verksamhet är en process som tar tid innan allt ”sätter sig” och fungerar 
som en integrerad del av en organisation. När denna verksamhet dessutom ska fungera som 
förvaltningarnas ”förlängda arm” innebär det att det krävs ett gediget arbete både från 
medborgarkontorets och från förvaltningarnas sida. Ett och ett halvt år är inte någon lång tid 
för att starta upp ett medborgarkontor. Mycket positivt har redan genomförts och vi är 
definitivt på rätt väg men vi har fortfarande en riktigt spännande resa framför oss.  

 

Bakgrund 
Syftet med ett medborgarkontor är att förbättra kommunens tillgänglighet och service. Det 
ska vara tydligt och enkelt att kontakta kommunen. Medborgare och andra intressenter ska i 
stor utsträckning få den hjälp de behöver redan under den första kontakten.  

Utifrån behovet av att förbättra kommunens tillgänglighet och service genomfördes under 
2013 en utredning kring hur ett medborgarkontor skulle kunna vara ett av svaren för att 
förenkla för medborgarna att komma i kontakt med kommunen. En projektgrupp med 
representanter från samtliga förvaltningar tillsattes och utredningen presenterade förslag på 
allt från personalförsörjning, utbildningsbehov, kompetensbehov, ärenden som ska kunna 
hanteras i medborgarkontoret, öppettider, placering, filialer med mera. Inom utredningens 
ramar genomfördes även ett antal studiebesök för att dra lärdom av andra kommuners arbete.  

I tillgänglighetsmätningen från KKiK (Kommunernas Kvalitet i Korthet) framgår det tydligt 
att kommunens tillgänglighet via telefon och e-post måste förbättras. Ett av resultaten som 
redovisas i mätningen är att det är svårt att få tag på en handläggare. Mätningen har också 
visat att det är långa väntetider via telefon och att svar på enklare frågor i en första kontakt 
sker alltför sällan. Enligt kommunens tjänstegarantier utlovas svar inom två arbetsdagar. Den 
infogade tabellen nedan är från servicemätningen som genomförts av JSM Telefront och där 
resultatet har rapporterats vidare in till KKiK.  
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Mellan januari – april 2014 gjordes ett omfattande och intensivt arbete för att få till stånd ett 
medborgarkontor som skulle stå klart den 26 april. Intensiva kontakter med förvaltningarna 
inleddes för att identifiera vilka ärenden som skulle hanteras av medborgarkontoret samt 
vilket material som behövdes för att kunna hantera dessa frågor. Parallellt beslutades vilken 
personal som skulle bemanna medborgarkontoret. Härefter genomfördes omfattande 

Resultat telefon 

TILLGÄNGLIGHET I 
Andelen lyckade kontaktförsök med en handläggare. 

D -Kontakt med handläggare Ingen kontakt 

Tingsryd -14 

Tingsryd -13 

Tingsryd -12 

Tingsryd -11 58 0 

Tingsryd -10 52% 

Tingsryd -08 50% 

Tingsryd -07 57 0 

Likv Kom 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Andelen kontakt med en handläggare är 63 % för kommunen totalt. Det är något över jämfört 
med förra mätningen. Tingsryd är i nivå med snittet för likvärdiga kommuner (58 %). 
Vid ev. talsvar har vi inte lämnat något meddelande om återuppringning. 

Andelen Kontakt enligt den nya bedömningen är 56 % (se nedan). 

Kommentar: SKL ändrade inför förra mätningen hur vi skulle bedöma Tillgängligheten. Fick 
vi inte svar i växeln inom en minut, skulle vi nu klassa det som Ingen kontakt. T idigare år har 
JSM väntat tills vi fått svar i växeln. Vi har fortsatt med det förhållningssättet och det är det 
som vi redovisar i tabellen, så att ni kan jämföra er med tidigare år och likvärdiga kommuner. 
Vid uppringningen till växeln gör vi dock en notering vid en minut och det resultatet 
rapporterar vi in till KKiK. 
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utbildningsinsatser. Under denna period marknadsfördes även medborgarkontoret både internt 
och externt. För att förbättra tillgängligheten och skapa ett mer välkomnande 
medborgarkontor byggdes receptionsdelen om och ett nytt besöksrum samt besökstoaletter 
iordningsställdes. Den nya receptionsdisken och en av besökstoaletterna anpassades för 
personer med funktionshinder.  

 

Syfte 
Denna utredning syftar till att utvärdera medborgarkontorets verksamhet från dess start  
den 1 april 2014 samt undersöka medborgarkontorets förbättrings- och utvecklings-
möjligheter. Utifrån detta underlag och dess identifierade förbättringsområden ska sedan 
beslut tas av CCG kring de åtgärder som tas upp i handlingsplanen på sidan 19.  

Fokus har koncentrerats till kartläggning av hur arbetet fungerar idag, och hur steg kan tas 
mot att utveckla medborgarkontoret till att ytterligare stärka servicen till kommunens 
medborgare. Nedan börjar utredningen med en nulägesbeskrivning. Därefter har utredningen 
utformats i två avsnitt; dels ett externt avsnitt som fokuserar på medborgarna i kommunen och 
deras synpunkter och erfarenheter av medborgarkontoret; dels ett internt avsnitt där arbetet 
mellan medborgarkontoret och kommunens egna förvaltningar har studerats. Dessutom har en 
omvärldsanalys inkluderats för att om möjligt lära av andra kommuners erfarenheter.  
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2. Nulägesbeskrivning 
Denna nulägesbeskrivning utgår från de erfarenheter vi fått av hur medborgarkontoret 
fungerat från driftstart i slutet av april 2014 fram till idag. Personalen i medborgarkontoret har 
rekryterats internt och kombinerar sina tjänster inom andra förvaltningar och avdelningar med 
bemanning i medborgarkontoret. En anledning till detta var att få en bred kompetens i 
medborgarkontoret för att ytterligare öka möjligheten att besvara fler ärenden i ett tidigt 
skede. En annan anledning till att personal rekryterades internt var för att medborgarkontoret 
skulle drivas inom befintlig ekonomisk ram.  

Innan växeln övergick till att vara ett medborgarkontor bemannades funktionen med totalt en 
heltidstjänst där resurserna var fördelade enligt nedan: 
40 procent KLF (ekonomi) 
30 procent KLF (information) 
30 procent KLF (information) 
------------------------------------- 
Totalt en heltidstjänst 

Då växeln från den 26 april 2014 uppgraderades till att vara ett medborgarkontor  
tillfördes även nedanstående tjänster: 
50 procent kultur och fritid 
50 procent socialförvaltningen 
50 procent samhällsbyggnadsförvaltningen 
30 procent KLF (integration) 
 
Dessa tjänster bemannade sedan tidigare växeln 
40 procent KLF (ekonomi) 
30 procent KLF (information) 
30 procent KLF (information) 
------------------------------------- 
Totalt 2,8 heltidstjänster  

Antalet tjänster som fram till och med augusti 2014 bemannade medborgarkontoret  
var 2,8 heltidstjänster.  

Bemanningen bedöms enligt ovanstående vara tillräcklig. En justering av schemat bör dock 
göras, då även tid för att sköta administrativa uppgifter och tid för vidareutbildning i 
medborgarkontoret bör schemaläggas. Dock har bemanningen sedan den sista augusti 2015 
minskats med 30 procent (integration) vilket har lett till att bemanningen i nuläget inte är 
tillräcklig.  
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Välutbildad personal med god kännedom om kommunens  
verksamheter en förutsättning för en god service   
Det krävs en välutbildad personal som har en mycket god övergripande kännedom om 
kommunens olika verksamheter för att snabbt kunna få en uppfattning kring olika ärenden 
som kommer in. Detta borgar för att fler ärenden kan lösas direkt i medborgarkontoret och att 
medborgarna härmed får en bra ingång till den kommunala organisationen och en god service.  

De utbildningsinsatser som gjordes inför öppnandet av medborgarkontoret skedde under två 
mycket intensiva veckor. En omfattande utbildningsinsats genomfördes också under hösten 
2014. För att ytterligare öka lösningsgraden i medborgarkontoret är fler utbildningsinsatser 
planerade att ske under hösten 2015 och under 2016. Framöver kommer även, förutom 
gemensamma utbildningar, individuella uppföljningar att ske. Detta genom medlyssning av 
samtal samt individuell statistik och coaching.  

Att kontinuerlig utbildning är viktigt för att utvecklingen hela tiden ska röra sig framåt och 
inte tappa i tempo kan illustreras med första halvan av 2015 då en medveten paus i 
utbildningar togs. Under hösten gjordes ett försök till ytterligare utveckling, vilket försenades 
på grund av minskade personalresurser. Ett sådant uppehåll är direkt märkbart vilket betyder 
att medborgarkontoret är i behov av återkommande kontinuerlig utveckling; verksamheterna 
känner med en gång av när utvecklingsprocessen stannar av. Därmed är det nödvändigt att se 
på medborgarkontoret som en process i ständig utveckling i samverkan med förvaltningar. 
Det är av yttersta vikt att det finns tillräckligt med resurser för att avsätta nödvändig tid för 
vidareutveckling. 

För att ytterligare kunna öka professionaliteten bör det vid framtida personaltillsättningar till 
medborgarkontoret tas stor hänsyn till den kompetensprofil som behövs för att personalens 
kvalifikationer och övrigt ska anpassas till komplexititen i medborgarkontorets 
arbetsuppgifter. 

 
Ärenden 
För att kunna följa upp och ha kontroll på pågående ärenden har införandet av ett 
ärendehanteringssystem varit centralt. Detta speciellt med tanke på att det är flera personer 
som bemannar medborgarkontoret och alla måste kunna gå in och ta hand om ”någon annans” 
ärende. I systemet EasIT registreras samtliga ärenden som behöver följas upp. 
Ärendehanteringssystemet är ett viktigt redskap för bättre kontroll på inkomna ärenden samt 
kunna föra statistik, följa upp och avsluta ärenden på ett korrekt sätt. Genom att analysera 
ärenden som har registrerats kan det utläsas vilka områden som mest frekvent förekommer. 
Att flera av dessa ärenden redan i medborgarkontoret kan avslutas är ett stort och viktigt steg, 
detta ger en bättre service och underlättar för kommunens medborgare.  
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Frekventa ärenden 

Externa 
• Missad soptömning/Uppehåll soptömning 
• Trasigt/byte av sopkärl 
• Extra/akut/tidsplanerad slamtömning 
• Felanmälan gatubelysning 
• Avläsning VA 
• Hjälpmedel (frågor el anmälan om trasiga hjälpmedel) 
• Skyddsjakt 
• Allmänna återkopplingar (om någon sökt en person en längre tid) 
• E-post med olika frågor som kommit till medborgarkontoret 
• Övrigt (det finns även flera andra typer av ärenden som är registrerade men dessa har 

vi mest frekvent förekommande) 
• Information om öppettider (främst ÅVC och bibliotek) 
• Bokning av hallar 
• Fakturafrågor (främst VA, Renhållning och omsorgsfakturor) 
• Utlämning av soppåsar 
• Hjälp att få och fylla i blanketter 
• Utlämning av parkeringstillstånd samt hjälp och information vid ansökan 
• Mottagande av vattenprover, samt hantering vid hämtning 

 
Interna 

• Beställningar  
• Bokningar av resurser 
• Telefonisupport 
• Produktion av passerkort 
• Beställning av visitkort och namnbrickor 
• Mottagning av paket 

 

Nedan redovisas det totala samtalsflödet in till medborgarkontoret. En jämförelse har gjorts 
mellan en vecka under 2012 och en vecka under 2015. En ökning har skett med 361 externa 
och med 39 interna samtal per vecka. Detta innebär en procentuell ökning med 49 respektive 
48 procent vid en jämförelse från 2012. 

 
Mån/år feb 2012 

externa 
feb 2012 
interna 

maj 2015 
externa 

maj 2015 
interna 

Differens 
externa 

Differens 
interna 

Måndag 157 18 277 22 +120 +4 
Tisdag 162 18 173 33 +11 +15 
Onsdag 183 16 199 25 +16 +9 
Torsdag 102 11 244 26 +142 +15 
Fredag 134 19 206 15 +72 – 4 
Totalt 738 82 1 099 121 +361 +39 
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Kunskapsdatabas 
För att kunna hålla en hög och jämn nivå på svarskvalitet till kommuninvånarna har en 
kunskapsdatabas byggts upp. Denna databas består av ett a-ö register med instruktioner och 
information om hur olika frågor ska besvaras och hanteras. Detta borgar för att 
kommuninvånarna ska få samma svar oberoende av vem som handlägger deras ärende. 

Morgonmöten 
Morgonmöten sker varje dag under cirka tio minuter där dagens aktiviteter stäms av. Dessa 
möten syftar till att arbeta med ständiga förbättringar, få gruppen informerad om förändringar 
eller behov av utveckling samt att kunna lyfta problematik eller frågetecken. Dessa har visat 
sig vara välbehövliga. Under morgonmötena hålls en hög kontinuitet i att uppdatera varandra, 
skapa en bra helhetsbild av vad som behöver göras samt lyfta upp vilka ärenden som är 
prioriterade.  

Säkerhet 
För att säkerställa personalens säkerhet har en rutin för hur de ska agera om en hotfull 
situation skulle uppstå tagits fram. Denna rutin omfattar allt från hur de ska uppträda till hur 
de ska ta sig bort från medborgarkontoret om de upplever sig hotade.  
 
Larm finns installerade i samtliga rum som finns i anslutning till medborgarkontoret. Likaså 
finns det ett larm i mötesrummet bakom receptionsdisken. Larmet ljuder på plan 1, 2 och på 
plan 3. Extra ”högtalare” har installerats för att larmet tydligt ska höras. 
 
Rutiner 
För att få till ett likartat arbete har ett flertal rutiner förutom säkerhetsrutinen tagits fram: 
 
Rutin för bemötande. 
Hygienrutin för gemensam utrustning. 
Rutin för beställningar som görs av medborgarkontoret. 
Rutin för ärendehantering i medborgarkontoret. 
Rutin för e-post som kommer till medborgarkontoret. 
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3. Interna och externa intervjuer 
Så här har vi gjort 
Externt har korta intervjuer genomförts med kommunens medborgare, både de som känner till 
och har varit i kontakt med medborgarkontoret och de som inte har det. Av de personer som 
under en femdagarsperiod ringt medborgarkontoret har 22 slumpmässigt utvalda personer 
senare ringts upp för en kortare intervju. Frågorna har fokuserat på uppfattning om 
bemötande, tillgänglighet och möjlighet att få svar på sin fråga. Dessutom har 15 spontana 
intervjuer genomförts med slumpmässigt utvalda personer utanför Börjes, detta för att också 
inkludera de personer som inte varit i kontakt med medborgarkontoret. Där har frågorna även 
fokuserat på kännedom om medborgarkontoret. Internt har intervjuer genomförts med berörda 
personer från kommunens förvaltningar som medborgarkontoret kommer i kontakt med 
gällande olika frågeställningar, samt delar av medborgarkontorets personal. Frågorna har 
fokuserats på förvaltningarnas upplevelse av medborgarkontorets verksamhet idag samt hur 
de ser på utvecklingsmöjligheter och vilka önskemål de har.  

 
Externa intervjuer med medborgare 
Nedan följer en redogörelse för de 15 intervjuer som har genomförts med slumpvis utvalda 
personer utanför Börjes samt med 22 av de personer som har ringt till medborgarkontoret. 
Medborgarna är överlag nöjda med medborgarkontorets tillgänglighet. De flesta upplever att 
det är enkelt att komma till medborgarkontoret, men desto svårare att få hjälp och att komma 
fram till rätt person. Nedan följer en sammanfattning av medborgarnas framförda åsikter vid 
intervjuer.  
 

Tillgänglighet 
De flesta tillfrågade respondenter angav att det var enkelt att få en inledande kontakt med 
kommunen. Tiden i telefonkön upplevdes som kort. En respondent uttryckte dock förvåning 
över att fått vänta uppskattningsvis fem minuter i kö, trots att det meddelades att respondenten 
var först i kön. Denna person gav sedan upp och letade upp direktnumret till person på 
förvaltningen på hemsidan. En del respondenter fick alltså vänta längre, men oftast gick det 
snabbt att komma fram till sin tur. Denna uppfattning stämmer överens med de ärendeloggar 
där kötiden dokumenteras i växelsystemet, och där kötiden i cirka 70 procent av samtalen är 
under 30 sekunder, och sällan över en minut.  
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Detta resultat finns presenterat i tabellen nedan. Kontakt inom en minut är också vad SKL 
räknar som ett påbörjat svar i sin tillgänglighetsundersökning Kommunens Kvalitet i Korthet. 
Överlag verkar alltså medborgarna uppleva en hög tillgänglighet till kommunen via 
medborgarkontoret, vilket bekräftas av medborgarkontorets ärendeloggar. De fall där kötiden 
överstiger en minut inträffar vanligen när medborgarkontoret endast bemannas av en person, 
som vid lunchtid eller fikarast.  

 
                                Tillgänglighet telefon  

Svar inom 20 sek 65 % 

Svar inom 30 sek 72 % 

Svar efter en minut eller längre 9,6 % 

 
Kommentar: tabellen utgår från ärendeloggar över samtliga telefonsamtal  
till medborgarkontoret under en femdagarsperiod.  
 
 
Bemötande och hjälp 
Bemötandet hos medborgarkontorets personal får mycket gott betyg. Respondenterna 
upplevde personalen som trevlig och serviceinriktad med stor vilja att hjälpa till. Flera 
respondenter som ringde för att de sökte någon specifik person ansåg att det var mycket 
positivt att personalen gav extra information i de fall där personen som söktes var 
frånvarande, som att upplysa om när personen är tillbaka eller att ge direktnumret. En annan 
respondent uppskattade även att personalen ställde flera frågor om respondentens ärende för 
att kunna koppla till rätt person, som var någon annan än den respondenten först frågade efter. 
Kort sagt ger medborgarkontoret ett gott intryck av kommunen, enligt medborgarna.  

Respondenterna är aningen mer splittrade gällande hur väl de fick hjälp med sitt ärende. 
Majoriteten upplevde att det var lätt att komma fram till medborgarkontoret, men en del 
tyckte att det var desto svårare att få hjälp eller att få svar på sin fråga. Dessa respondenter 
angav att de blev kopplade runt till olika handläggare vilket gav ett rörigt intryck. Emellertid 
var andra respondenter av åsikten att de fick mycket bra hjälp med sitt ärende, perfekt hjälp 
till och med, som en respondent uttryckte det. Att medborgarkontoret dessutom får gott betyg 
i bemötande också av de respondenter som tycker sig inte ha blivit hjälpta, tyder på att den 
uteblivna hjälpen även kan bero på andra faktorer än att medborgarkontoret har otillräcklig 
kompetens. Flera respondenter uttrycker att personalen varit trevlig och velat hjälpa till, även i 
de fall då de inte har kunnat göra det personligen. Vad denna splittring i upplevelse beror på 
är svårt att säga. Medborgarna ringer om olika sorters ärenden; somliga ärenden kan 
medborgarkontoret hjälpa till med direkt och andra inte. Möjligen behöver medborgarkontoret 
öka sin kompetens om kommunens organisation och vem som ansvarar för vad, men det kan 
även ha att göra med andra faktorer. Om ärendet kräver att det hanteras hos en 
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förvaltningsspecifik handläggare som inte är på plats är det svårt för medborgarkontoret att ge 
ett svar direkt, vilket dock medborgaren kan uppfatta som ett misslyckande. Detta knyter an 
till vikten av att personalen ställer sin telefon vid frånvaro.  

                                Lösningsgrad  

Samtal per vecka ca 1100 

Samtal som löses direkt i 
medborgarkontoret 

40 % 

Samtal som skickas vidare 60 % 

 
Kommentar: tabellen utgår från ärendeloggar över samtliga telefonsamtal  
till medborgarkontoret under en femdagarsperiod.  
 
Tabellen visar antal samtal som medborgarkontoret löser direkt jämfört med antalet samtal 
som skickas vidare. Hur denna siffra ska tolkas är dock inte helt tydligt. 40 procent av 
samtalen löses i medborgarkontoret, vilket är en siffra som borde vara högre. Samtidigt så 
utgörs många av samtalen av medborgare som söker en viss specifik person och här är 
utmaningen att kunna stoppa fler av dessa samtal redan i medborgarkontoret och kunna ge rätt 
service. En målsättning att sträva efter bör dock vara att öka antalet samtal som hamnar hos 
rätt person, likaså antalet samtal som får svar direkt i medborgarkontoret. 
 
 
Kännedom 
För att fånga in fler medborgare, även de som inte har varit i kontakt med och/eller känner till 
medborgarkontoret, utfördes en serie korta intervjuer på plats med medborgare utanför Börjes. 
Där passerar många människor dagligen och det var enkelt att hitta intervjuobjekt. Personerna 
valdes ut helt slumpvis. Den viktigaste lärdomen av dessa intervjuer var som väntat graden av 
kunskap om medborgarkontoret; 15 personer intervjuades där knappt hälften kände till 
medborgarkontoret, och var bekant med dess verksamhet. De som inte kände till 
medborgarkontoret gissade att det var en växel av något slag, eller något med information från 
kommunen eller myndigheter. Efter en kort förklaring av medborgarkontoret, tyckte de flesta 
att det lät som ett bra initiativ medan en del inte riktigt förstod tanken bakom och tyckte det 
verkade vara en vanlig telefonväxel. Några respondenter tyckte det lät bra, men att det inte var 
aktuellt för dem själva då de hellre själva söker på hemsidan efter information eller 
direktnummer till rätt handläggare.  

Många av de som ringer till medborgarkontoret har inte heller kännedom om 
medborgarkontoret. Medborgarna upplever att de ringer hit för att det är en växel. Huruvida 
medborgarkontoret som fenomen är välkänt hos medborgarna som kontaktar dem eller inte lär 
dock rimligtvis spela mindre roll, då de vid kontakt ändå får hjälp. Snarare kan det i så fall bli 
en positiv överraskning att medborgarkontoret kan hjälpa till med flera ärenden direkt utan att 



  12 (22) 

 

koppla vidare till handläggare. En respondent blev mycket nöjd med att kunna få hjälp med en 
gång utan att bli vidarekopplad och ställd i kö. Det är därför rimligt att anta att medborgarna 
inte är så intresserade av hur kommunen organiserar sin telefonservice, så länge de får ett 
trevligt bemötande och svar på sina frågor.  

 

Intervjuer med personal från kommunens förvaltningar 
Det finns en stark förankring av medborgarkontoret ute hos förvaltningarna, även om en del 
av de intervjuade uttryckt tveksamhet över dess egentliga effektivitet. Gemensamt tycks vara 
en positiv inställning till medborgarkontor som fenomen, och att det är ett koncept värt att 
utveckla. En person uttryckte det till och med som så att medborgarkontoret kanske kan vara 
den viktigaste funktionen i kommunen, och att medborgarkontor är framtiden. Dagens 
medborgarkontor är en bra början, men behöver utvecklas. Förvaltningarna har utifrån sina 
erfarenheter flera idéer på hur medborgarkontorets styrkor kan stärkas ytterligare, och hur 
dess svagheter ska kunna vändas. En önskan om att samtliga förvaltningar ska vara 
representerade i medborgarkontoret, samt att medborgarkontoret bemannas av personal som 
har medborgarkontoret som sin stadigvarande arbetsplats tycks vara gemensamt. Brister tycks 
vara en obalans i efterfrågan och förväntan i relationen mellan medborgarkontoret och 
förvaltningarna, där förvaltningarna ofta upplever att medborgarkontoret inte levererar. Det är 
också i dessa avseenden som medborgarkontoret har möjlighet att utvecklas i framtiden. 
Nedan följer en sammanfattning av förvaltningarnas framförda åsikter vid intervjuer.  

 
Konsekvenser 
De flesta personer uttrycker att de upplevt en betydande minskning av telefonsamtal. En 
person beskrev det som att före medborgarkontoret kunde telefonen ringa i ett i princip hela 
dagen vilket var frustrerande och gjorde det svårt att hinna med arbetsuppgifterna, så det är 
positivt att medborgarkontoret på så sätt kan avlasta och ta dessa samtal. Den rådande 
uppfattningen verkar dessutom vara att medborgarna hamnar hos rätt handläggare snabbare 
idag än innan medborgarkontoret. Andra upplever det svårt att veta huruvida 
medborgarkontoret egentligen har effektiviserat det dagliga arbetet eller inte, då de inte vet 
hur många samtal som stoppas och hanteras direkt i medborgarkontoret. För att veta mer 
behövs statistik över hur många samtal som i och med medborgarkontorets hantering inte 
längre behöver hanteras hos de specifika förvaltningarna. Socialförvaltningen upplever dock 
att det för dem inte kan handla om så många samtal då många av socialförvaltningens ärenden 
kräver individuella bedömningar och inte har allmänna generella svar. Samtidigt som 
telefonsamtalen verkar ha minskat har det motsatta skett gällande antalet mejl från 
medborgarkontoret ut till förvaltningarna, som nu upplevs ha ökat. Flertalet personer upplever 
ett ökat antal mejl från medborgarkontoret, med uppmaning att kontakta medborgare som sökt 
personen. Detta borde dock vara att föredra ur medborgarservicesynpunkt, då medborgaren 
inte själv behöver ringa runt, utan blir kontaktad av handläggaren vid ett senare tillfälle.  
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Medborgarkontoret har också inneburit en trevligare entré som förhoppningsvis bidrar till att 
besökaren får en glad och positiv upplevelse under sitt besök. Medborgarkontoret upplevs 
som ett lyft för huset, med en inbjudande design som välkomnar medborgaren. Då 
medborgarkontoret ska utgöra vägen in till Tingsryds kommun, är det viktigt med en 
inbjudande och öppen entré där man som besökare känner sig välkommen.  
 

Hemsida 
En person uttryckte det som att medborgarkontoret började bra, men att dess utveckling har 
tappat tempo och stannat upp. Redan idag, och än mer i framtiden, kommer människor att 
vilja hantera sina kommunala ärenden hemifrån via webben och i den utvecklingen måste 
medborgarkontoret hänga med. Ett medborgarkontor fokuserat på telefonsamtal och 
personliga besök är egentligen en förlegad tanke. För att verkligen vara ett medborgarkontor 
måste kommunen möta medborgarna på de platser där medborgaren agerar och då är webben 
ett måste. Medborgarna kan i hög grad redan nu hantera ärenden gällande barn och utbildning 
hemifrån via webben, såsom exempelvis att ansöka om barnomsorg. På liknande sätt borde 
man även kunna ha möjlighet att ansöka om bygglov med mera direkt via nätet och sedan 
skicka in digitalt. Dessutom borde information om medborgarkontoret vara det första man 
som besökare möter på kommunens hemsida. I dagsläget finns knappt någon information om 
medborgarkontoret på hemsidan överhuvudtaget. Om medborgarkontoret ska vara 
medborgarnas väg in till kommunen är hemsidan en central plats. 
 
Dialoger och samverkan 
Från flera håll i förvaltningarna uttrycks en önskan om en tydligare uppdragsbeskrivning av 
medborgarkontoret innehållande vilka uppgifter som åläggs medborgarkontoret. Genom en 
sådan överenskommelse mellan medborgarkontoret och förvaltningarna skulle det bli 
tydligare vad som ligger på medborgarkontorets bord och vad som förväntas av dem.  

Konkreta enkla åtgärder som skulle underlätta för både medborgarkontoret och 
förvaltningarna är att medborgarkontoret tar reda på mer information från medborgarna, när 
de exempelvis tar ett meddelande om att kontakta medborgaren. Med mer information om vad 
ärendet gällde får handläggaren möjlighet att förbereda sig och skapa en bild av vad 
medborgaren vill innan uppringning, exempelvis genom att öppna rätt program på datorn, 
söka information i papper och arkiv och likande, som kan behövas under samtalets gång. 
Detta skulle kunna förbättras genom att medborgarkontoret i större utsträckning använder 
någon slags frågechecklista med relevanta frågor att ställa.  

Från förvaltningarnas sida skulle man kunna bistå medborgarkontoret med effektivare 
informationsmaterial som är enklare och tydligare att förstå. Exempelvis är många blanketter 
idag otydliga, vilket gör att medborgarkontoret kan ha svårigheter att hjälpa medborgare som 
vill ha information om hur man korrekt fyller i blanketten. Även övrigt informationsmaterial 
såsom ytterligare och tydligare lathundar skulle kunna framställas för att personalen i 
medborgarkontoret snabbt och enkelt ska kunna söka sig fram till relevant information. Även 
bättre uppdatering av vem som ansvarar för vad i kommunens verksamheter behövs.  
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En arbetsplats 
Det är viktigt att medborgarkontoret uppvisar ett positivt och enhetligt intryck. Många anser 
också att det nuvarande arbetssättet inte är att föredra, och ser hellre att personalen i 
medborgarkontoret har endast en arbetsplats. På så sätt skulle personalen få bättre 
förutsättningar att klara av sina arbetsuppgifter, och kunna ägna mer tid åt utbildning och 
utveckling av verksamheten. Eftersom en 30 procentig tjänst försvunnit från förvaltningarna 
utan att funktionens arbetsuppgifter minskat, har det även blivit en högre arbetsbelastning på 
förvaltningarna. Effekten av detta medför försämringar för medborgarna, då mindre 
tillgänglig personal på förvaltningen innebär förskjutning av arbetsuppgifter och i slutändan 
längre handläggningstider för medborgarnas ärenden. Det är inte heller en rimlig 
arbetssituation för personalen att slitas mellan olika ställen, när arbetet i medborgarkontoret 
kräver mycket kunskap om det mesta och ständig vidareutbildning inom dessa områden.  
 
Mål 
Medborgarkontoret är en bra idé men har idag ett mycket svårt uppdrag. Förvaltningarna 
upplever ofta frustration över att medborgarkontoret inte levererar. Medborgarkontoret 
behöver mer resurser i form av kontinuerligt arbete med utbildningar och 
kompetensutveckling. Om viljan och engagemanget finns så kan medborgarkontorets 
utveckling bana väg för en positiv framtid, men då krävs engagemang från hela kommunen.   

Ett alternativ som framfördes är att göra en ännu större och tydligare skyltning om 
medborgarkontoret vid entréerna på Torggatan 10, då den nuvarande upplevs som för liten. I 
kombination med detta skulle de nuvarande skyltarna utomhus om vilka avdelningar som 
finns i huset kunna tas bort. Skyltarna vid Torggatan 10 bör endast visa att byggnaden tillhör 
Tingsryds kommun. På så sätt blir det tydligare för medborgarna att medborgarkontoret är 
vägen in till kommunen.  

Medborgarkontoret bör också i högre grad ha ambitionen att vara mindre av en växelfunktion, 
och mer en funktion där medborgaren få svar direkt. En respondent uppskattar att i dagsläget 
får en större del av samtalen till medborgarkontoret svar direkt jämfört med kommunens 
tidigare växel där de flesta av samtalen skickades vidare. I framtiden bör medborgarkontoret 
satsa på att kunna ge svar direkt på 80 procent av samtalen och endast skicka vidare 20 
procent.  

Dessutom bör en tydlig vision om vad som vill uppnås med arbetet i medborgarkontoret tas 
fram, att ha som mål att sträva efter. En tydlig agenda över vad medborgarkontoret är och för 
vilka de är till för bör formuleras, innehållande konkreta mål upprättas för hur visionen ska 
uppnås, och där arbetet sedan bör styras av ambitionen att uppfylla dessa mål. 
Medborgarkontoret bör ha en tydlig strävan att alltid bli bättre.   

Förvaltningarna upplever medborgarkontoret som spretigt gällande dess engagemang och 
kompetens, vilket inte ger ett enhetligt intryck till kommunens medborgare. Ett enhetligt och 
positivt intryck av medborgarkontoret och kommunen är viktigt i kontakten med 
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medborgarna. Förvaltningarna är positiva till fenomenet medborgarkontor och ser dess 
potential, men upplever att man måste bestämma sig för om man vill satsa på det och 
vidareutveckla verksamheten. Om vilja och engagemang finns har medborgarkontoret en 
positiv framtid.  

 

Intervjuer med personal som arbetar i medborgarkontoret 
Nedan följer en sammanfattning av intervjuer med medborgarkontorets personal. Personalen 
har en stor vilja att ge medborgarna god service och att lära sig mer. I dagens läge skulle det 
dock behövas bättre förutsättningar för att detta ska kunna uppnås. Det har varit mycket att 
lära sig på kort tid, och tillräcklig tid har inte funnits för ytterligare nödvändiga utbildningar. 
Det har heller inte funnits en så tät kontakt med förvaltningarna som önskats. Någon tycker att 
det är en utmaning att ha skilda arbetsuppgifter och att det kan vara svårt att släppa 
medborgarkontoret, medan en annan tycker att det är tjusningen med att arbeta i 
medborgarkontoret. 

Medborgarkontoret startade upp snabbt och sedan har verksamheten inte mäktat med att hålla 
samma tempo. Idag har förvaltningarna högre förväntningar på medborgarkontoret än vad de 
mäktar med och tror att de kan mer än de faktiskt kan. En tätare kontakt med förvaltningarna 
önskas. En plan för varje år bör utformas med datum för träffar och utbildningar så det 
verkligen blir av.  Regelbundna kontakter stärker samverkan mellan förvaltningar och 
medborgarkontor och är nödvändigt för framgångsrik utveckling. Personalen önskar 
ytterligare utbildning inom sådant som många medborgare efterfrågar, exempelvis bygglov då 
de upplever det som frustrerande att inte kunna ge tillräckliga svar.  

Medborgarkontoret önskar också träffa samtliga delar av förvaltningarna inklusive chefer 
oftare, så att alla blir inkluderade i medborgarkontorets verksamhet. Även ett serviceavtal 
innehållande medborgarkontorets ansvarsområden och vad som förväntas av dem bör 
utformas. Detta skulle göra verksamheten tydligare då det finns något att luta sig tillbaka mot 
vid eventuella oklarheter om ansvarsfördelning.  

Med ovan nämnda förutsättningar skulle medborgarkontoret kunna hantera mer uppgifter och 
avsluta fler ärenden direkt. Personalen upplever att de i tanken har skiftat från växel till 
medborgarkontor och att medborgarna blir nöjda med medborgarkontorets service. Idag finns 
osäkerheter i medborgarkontorets närmaste framtid gällande dess bemanning. Personalen 
hoppas  och menar att det behövs samma resurser som tidigare. Under hösten har ändå några 
utbildningar och samtal med förvaltningar genomförts. Förhoppningsvis kan vi tillsammans 
arbeta för en lösning så att medborgarkontoret kan hantera fler ärenden direkt i framtiden, 
vilket ger ökad medborgarservice och är så ett medborgarkontor ska fungera.  
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4. Omvärldsanalys 
Andra kommuners erfarenheter av medborgarkontor har studerats med syftet att kunna dra 
lärdom av andra fall. Av Sveriges kommuner har cirka en tredjedel av dem någon form av 
kommunal kundtjänst. Denna siffra bygger på en snabb undersökning av 
kontaktinformationen på samtliga svenska kommuners hemsidor. På Tingsryds kommuns 
hemsida finns dock ingen information om medborgarkontoret, vilket gör att så skulle kunna 
vara fallet även i andra kommuner och då skulle innebära ett missvisande resultat.  

Genom att också rikta blicken bort från Tingsryd och se andra kommuners erfarenheter av 
kommunal kundtjänst, kan vi sätta Tingsryds medborgarkontor i ett större sammanhang. Det 
är dock svårt att jämföra resultat kommuner emellan då ingen kommun är den andra lik. Inte 
bara skiljer sig namnet åt och kallas medborgarkontor, kontaktcenter, kundtjänst eller 
liknande; skillnader finns även i organisation och kompetens. Variation i förutsättning och 
utfall gör det svårt att jämföra rakt av; det kan dock vara nyttigt att reflektera över andra 
kommuners erfarenheter, då införandet av kommunal kundtjänst verkar vara förenat med 
samma ”problem” och frågeställningar.  

Nedan följer en reflektion av ett antal kommuner och dess erfarenheter av inrättande av 
kommunal kundtjänst för medborgarna. Urvalet baseras i första hand på ett slumpmässigt 
urval där frågan om erfarenheter ställdes, och där helt enkelt de kommuner som återkopplat 
med utvärdering och synpunkter på verksamheten har inkluderats. Utvärderingarna är av olika 
slag och kvalitet, vilket också gör jämförelser problematiskt. I vissa fall har telefonintervjuer 
med representanter för kommunernas kundtjänster genomförts. Information från kommunerna 
Haparanda, Karlstad, Härryda, Nybro, Järfälla samt Kalmar har studerats och reflektion har 
skett över dess erfarenheter och eventuella lärdomar. För enkelhetens skull benämns de olika 
typerna av kommunal kundtjänst för ”medborgarkontor” i avsnittets resterande del.  

Lärdomar 
Överlag är de undersökta kommunerna positiva till utvecklingen av medborgarkontor, om än i 
skiftande grad. Tillgängligheten till kommunen upplevs ha ökat, och så även 
medborgarservicen då det är möjligt för medborgarna att i större utsträckning få svar på sina 
frågor direkt. Samtliga kommuner upplever att införandet av ett medborgarkontor har 
inneburit en minskning av telefonsamtal till de enskilda handläggarna på förvaltningarna, 
vilket förefaller positivt.  

Av de cirka 100 kommuner med medborgarkontor är i de flesta fall kommunens växel 
inkluderad, men cirka en fjärdedel har separerat dessa verksamheter och medborgarkontoret 
har således ett eget telefonnummer separat från kommunens växelnummer. Utifrån de flesta 
av dessa kommuners hemsidor är det svårt att utläsa vilka frågor man som medborgare kan 
vända sig till medborgarkontoret respektive växeln med, vilket säkerligen kan innebära 
förvirring hos medborgarna om var deras samtal har hamnat. I Tingsryd finns inte detta 
problem.  
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En del kommuner har helt tagit bort förvaltningsspecifika telefonnummer på hemsidan, vilket 
gör att medborgaren måste vända sig direkt till medborgarkontoret. Samtidigt som 
kommunens önskan om att medborgarkontoret ska fungera som en väg in till kommunen ska 
underlätta för medborgaren, kan det också upplevas som frustrerande för medborgarna att inte 
direkt kunna vända sig till specifik handläggare eller avdelning. Har man inte redan 
kännedom om direktnummer, går det inte att utläsa från hemsidan och man är alltså tvungen 
att vända sig till medborgarkontoret. Så är inte fallet i Tingsryd där specifika telefonnummer 
fortfarande står att hitta på hemsidan, vilket får betraktas som positivt för de medborgare som 
önskar så.  

Man kan också framhålla medborgarkontor som en möjlighet att understödja 
verksamhetsutveckling i kommunen. Ett gemensamt medborgarkontor får konsekvensen att 
information av många olika slag samlas in och systematiseras, vilket kan användas till 
vidareutveckling av kommunens verksamheter. Exempelvis skulle statistik över inkomna 
samtal och synpunkter från kommunens medborgare kunna utnyttjas som upplysning kring 
hur medborgarna ser på kommunens tjänster och information om detsamma. 

Flertalet kommuner upplever det problematiskt att det finns mycket lite tid till att lära, 
reflektera över och vidareutveckla medborgarkontorets verksamhet. Det finns således ett stort 
behov av att frigöra och använda tid till ett gemensamt utvecklingsarbete, men då 
verksamheten är schemastyrd och bemanningskänslig är det svårt att genomföra möten och 
uppföljningar.  

Flera kommuner påpekar vikten med att föra en dialog med förvaltningarna om vilka frågor 
som ska besvaras av medborgarkontoret och vilken övrig service som ska ges. Tydliga avtal 
med överenskommelser om vad förvaltningarna kan förvänta sig av från medborgarkontoret 
och tvärtom, är centralt för en god samverkan. Det upplevs som en svaghet när det inte finns 
en tillräckligt tydlig verksamhetsplan med arbetsuppdelning. En kommun upplever att 
uppgifter flyttades över till medborgarkontoret utan någon egentlig reflektion, istället för 
tydliga processkartläggningar med konsekvensanalyser. Det är således att föredra att utifrån 
ett ursprungligt avtal sedan efter hand bygga på medborgarkontoret med uppgifter om man 
kan se tydligt att det ändamålsenligt och till nytta ur medborgarservicesynpunkt.  

I en del andra kommuner ser sammansättningen av medborgarkontorets personal ut på 
liknande sätt som i Tingsryd, med personal som har två arbetsplatser. I dessa fall förs även 
diskussionen huruvida personalen bör ha medborgarkontoret som sin fasta stadigvarande 
arbetsplats, eller fortsätta med skilda arbetsuppgifter.  

Flera kommuner upplever även att samarbetsformerna mellan förvaltningar och 
medborgarkontor i hög grad tycks vara personberoende. Utan en konkret överenskommelse 
om kontaktvägar är risken att det blir olikheter i tolkning kring hur samspelet mellan 
medborgarkontoret och förvaltningar ska se ut. Ibland finns en utvecklad modell för 
interaktion samtidigt som kontakterna i andra sammanhang är mer sporadiska. Ett avtal med 
tydligt definierade kontaktvägar skulle avhjälpa detta problem.  
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Avslutningsvis är det av värde att uppmärksamma Kalmar kommuns positiva erfarenhet av 
sitt kontaktcenter, som de själva förklarar med vikten av att etablera den nya verksamhet som 
skapas både från kommunens ledning och vidare i ut organisationen. Kalmars positiva respons 
både internt och externt upplevdes som en framgång som till största del har grundats i att 
kontaktcenter redan från början lanserats som ett gemensamt projekt för hela kommunen. 
Kommunens ledning har uttryckt ett stort stöd för projektet som sedan spridits och befästs i 
hela kommunen. Detta, menar kontaktcenter, har lett till att verksamheten också ses som en 
gemensam kommunal angelägenhet och något som samtliga förvaltningar anser gynna deras 
specifika verksamhet. Det positiva tänkandet med ett kontaktcenter som engagerar hela 
kommunen och verkar legitimerande för verksamheten, kan jämföras med Tingsryds 
medborgarkontor där stödet varit skiftande och där en förvaltning inte upplevt någon nytta 
och därför inte velat delta.  
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5. Handlingsplan 
 

 

 

 

 

 

Att fortsatt arbeta med att utveckla medborgarkontoret är att fortsätta arbeta med att förbättra 
tillgängligheten och servicen för kommunens medborgare och andra intressenter. Detta är en 
process som kräver en djup samverkan mellan medborgarkontoret och samtliga förvaltningar. 
Viktigt att ha i åtanke är att införandet av ett medborgarkontor innebär ett införande av nya 
arbetsprocesser och härmed också ett förändrat arbetssätt. Detta är ett arbete som måste få ta 
tid att utvecklas i samråd mellan medborgarkontoret och förvaltningarna. Medborgarkontoret 
är endast en del av denna kedja. För att ta nästa steg i utvecklingen av kommunens 
gemensamma medborgarkontor behöver nu vissa områden ytterligare belysas.   

 

 

Förvaltningar

Medborgarkontor 
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Aktiviteter  

1. Arbetsgruppens sammansättning och kombination av två arbetsplatser 
För att ytterligare öka servicen, svarstiden samt kontinuiteten i arbetet bör personalen 
ha sin stadigvarande arbetsplats i anslutning till medborgarkontoret. De har på så vis 
möjlighet att under större del av dagen kunna vara behjälpliga med frågor som 
kommer till medborgarkontoret. Det finns också ett behov av att personalen i 
medborgarkontoret är tillgängliga för arbetsuppgifter som att skapa rutiner, delta i 
kundmöten med förvaltningarna, skapa talmanus, uppdatera kontakter, göra 
beställningar etcetera vilket vanligtvis inte går att kombinera med bemanningen av 
medborgarkontoret. I dagsläget blir det ofta en fördröjning av dessa arbetsuppgifter. 
En ytterligare aspekt är att det är enklare för personalen att enbart ha en chef samt att 
upplevelsen är att personalen som i dagsläget har två arbetsplatser ofta har en stressig 
situation och ”slits” mellan sina uppgifter. 

I nuläget är resursfördelningen enligt nedan: 
50 procent socialförvaltningen 
50 procent samhällsbyggnadsförvaltningen 
50 procent KLF (fd. KoF) 
30 procent KLF (integration) 
40 procent KLF (ekonomi) 
30 procent KLF (information) 
30 procent KLF (information) 

Rekommendationen är att ovanstående förändras och att personalen har sin 
arbetsplats i anslutning till medborgarkontoret och att någon alternativt några av 
personalen procentuellt utökar sin arbetstid i medborgarkontoret. 

Barn- och utbildningsförvaltningen bemannar i dagsläget inte medborgarkontoret. 
Många kontaktar dock medborgarkontoret och vill komma i kontakt med någon inom 
förvaltningen. Medborgarkontoret hjälper i nuläget till med att koppla samtal vidare, 
svara på enklare frågor som var specifik information kan hittas via hemsidan samt 
ibland också ta emot sjukanmälningar. Medborgarkontoret bör även svara för denna 
förvaltnings ärenden för att ytterligare förbättra servicenivån och tillgängligheten. 
Medborgaren ska inte behöva fundera på vart de ska vända sig. Rekommendationen är 
att medborgarkontoret även svarar för ärenden som rör barn- och 
utbildningsförvaltningen. En resursfördelning bör tas fram som även inkluderar barn- 
och utbildningsförvaltningen. 

Ansvarig: KLG tillsammans med informationschef. 
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2. Öppettider 
Medborgarkontorets utökade öppettider under måndagkvällarna har inte nämnvärt 
efterfrågats. Antal besök och samtal har i snitt varit 0,67 respektive 2,3 under nio 
måndagskvällar i mars-maj. Förslagsvis ändras öppettiderna till klockan 7.45 – 17.00 
måndag - fredag. Detta då vi menar att det finns ett större behov att dagligen ha ett 
något längre öppethållande.  
 
Ansvarig: Ärende upp till ksau, informationschef. 
 

3. Konkretiserad och fördjupad samverkan 
Förutsättningen för att medborgarkontoret överhuvudtaget ska kunna existera är ett tätt 
och väl fungerande samarbete med förvaltningarna. Ett synsätt som erkänner 
medborgarkontoret som hela kommunens angelägenhet bör spridas ut i organisationen.  
 
För att ytterligare fördjupa och konkretisera samverkan mellan förvaltningarna och 
medborgarkontoret bör överenskommelser mellan förvaltningarna och 
medborgarkontoret tecknas. Dessa överenskommelser föreslås innehålla information 
om kontaktvägar, vilka ärenden som ska hanteras av medborgarkontoret, vilket ansvar 
förvaltningen har samt när och hur träffar genomförs med mera.  
 
Då det är oklart för förvaltningarna vad medborgarkontoret faktiskt gör för dem och 
vilka förvaltningsspecifika samtal som inkommer är det också av vikt att föra statistik 
som kommuniceras med förvaltningarna för att skapa en tydlighet kring vad 
medborgarkontoret underlättar för förvaltningarna med.  Internt i medborgarkontoret 
skulle dessa överenskommelser med tydligt definierade mål även vara till hjälp för att 
visualisera och ge vägledning i medborgarkontorets dagliga verksamhet, och innehålla 
exempelvis målsättning med svarstid och antal ärenden som avslutas vid första 
kontakt. Dessa mål skulle även underlätta kommande utvärderingar och 
förbättringsarbete av medborgarkontoret.  
 
Ansvarig: Informationschef 
 

4. Talmanus 
Så kallade talmanus bör tas fram inom flera områden. Talmanus är till hjälp för att 
hålla en hög och jämn kvalitet oberoende av vem som svarar. Samtlig personal 
kommer på så vis att svara på liknande sätt samt följa upp med relevanta följdfrågor 
och härmed också kunna ge en god service direkt i medborgarkontoret. Talmanusen 
borgar också för att informationen är mer komplett vid fall där ärendet måste skickas 
vidare. Detta är något som efterfrågats av förvaltningarna, och som medborgarkontoret 
tidigare försökt initiera men inte fått tillräcklig respons.  
 
Ansvarig: Förvaltningschefer ansvarar för att talmanus tas fram inom sina respektive 
verksamheter för de frågeställningar som hanteras av medborgarkontoret. 
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5. Lägga in frånvaro  
Det finns även exempel på mycket enkla åtgärder som skulle innebära snabba 
förbättringsmöjligheter. Medborgarna upplevde att de stundtals blev kopplade runt till 
olika handläggare och att det var svårt att komma fram. Det är alltså av största vikt att 
korrekt ställa sin telefon vid frånvaro, så att inte samtal kopplas till någon som inte 
kommer att svara. Intervjuer av medborgare visade att många upplevde det rörigt att 
bli kopplade runt till olika personer som inte svarar. Att lägga in frånvaro hjälper 
medborgarkontoret att kunna bemöta besök och samtal med ett svar om var den sökta 
personen är och när den kommer tillbaka. Det är hela organisationens ansvar att ge 
god service, och detta är en enkel åtgärd som höjer medborgarservicen.  
 
Ansvarig: Information via intranät ansvarar informationsavdelningen för. CCG:s 
medlemmar ansvarar för att sprida och driva frågan inom sina respektive 
verksamheter. 
 

6. Arbeta mot uppsatta mål 
För att kunna utveckla en verksamhet är det av vikt att kunna arbeta mot uppsatta mål 
som är mätbara och tidsbestämda. Relevanta mål för medborgarkontoret är 
tillgänglighet, det vill säga hur snabbt svarar funktionen på samtal samt 
lösningsgraden, det vill säga hur många samtal som löses direkt i medborgarkontoret 
och hur många skickas vidare till verksamheterna. Samverkan mellan 
medborgarkontoret och verksamheterna bör ske för att gemensamt kunna förbättra 
lösningsgraden. Tillgänglighet och lösningsgrad bör årligen mätas vid en specifik 
tidpunkt. En identifiering av rimliga mål som årligen ska mätas bör göras. 
 
För att arbeta med utveckling och förbättring av servicenivån bör så kallad 
medlyssning regelbundet vara en del i detta arbete. Genomgång i grupp samt även 
individuella uppföljningar. 
 
Ansvarig: Informationschef 
 

7. Marknadsföring 
Mycket marknadsföring har redan skett av medborgarkontoret via olika kanaler som 
hemsida, facebook, intranät, via utskick till hushåll samt via artiklar i både 
Smålandsposten samt i Allehanda. Men då vi ser att det fortfarande finns en stor grupp 
som inte har kännedom om medborgarkontoret bör en plan för utökad marknadsföring 
av medborgarkontoret tas fram. 
 
Ansvarig: Informationschef 
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8. Översyn av blanketter, informationsmaterial och  
För att ge medborgarkontorets personal bra förutsättningar att kunna ge medborgarna 
en snabb och korrekt service bör en genomgång av verksamheternas 
informationsmaterial och blanketter ses över. 

Ansvarig: Verksamheterna 

 

Summering  
Ett medborgarkontor handlar om ”en väg in” till kommunen och är förvaltningarnas förlängda 
arm som ska verka för att underlätta för medborgarna. I så många fall som möjligt ska 
medborgarna få den hjälp de behöver redan under den första kontakten med kommunen. Att 
ständigt arbeta för att utveckla och förbättra kommunens service och tillgänglighet är ett 
gemensamt ansvar och medborgarkontoret är en viktig ”kugge” i detta arbete. Detta för att 
kunna leva upp till medborgarkontorets syfte att skapa en bättre service och tillgänglighet för 
Tingsryds kommuns medborgare. Medborgarservice via ett medborgarkontor kommer aldrig 
att bli bättre än den samverkan som sker mellan förvaltningarna och medborgarkontoret. Detta 
är ett gemensamt ansvar. 

Mycket har genomförts, personalen har utbildats och samverkan med förvaltningarna 
utvecklas ständigt och likaså har inkommande ärenden till medborgarkontoret strukturerats 
med hjälp av ett ärendehanteringssystem. Utbildningsinsatser kommer årligen att genomföras 
för att borga för en hög kvalitet i medborgarkontorets arbete.  

Medborgarkontoret startades upp under förutsättning att det skulle vara inom befintlig ram 
och som ett led av detta beslutades det att resurser skulle tillföras från de olika 
förvaltningarna, dock inte från barn- och utbildningsförvaltningen. För att få till en så 
täckande service som möjligt till medborgarna och att medborgarkontoret kan svara även för 
frågor gällande barn- och utbildningsförvaltningen bör resurser tillföras även härifrån. 

Att medborgarkontoret byggdes upp inom befintlig ram medförde i sin tur att flera av 
personerna som arbetar i medborgarkontoret nu har kombinerade tjänster vilket inte är 
optimalt vare sig för den enskilda medarbetaren eller för att få till en effektiv och 
ändamålsenlig verksamhet. Förslaget är att detta förändras och att personalen har sin 
arbetsplats i anslutning till medborgarkontoret och att och att någon alternativt några av 
personalen procentuellt utökar sin arbetstid i medborgarkontoret.  

Det är fortfarande många av kommunens medborgare som inte har kännedom om 
medborgarkontoret. Det är dock rimligt att anta att medborgarna är mindre intresserade av hur 
kommunen organiserar sin telefonservice, än av att få ett trevligt bemötande och svar på sina 
frågor. Överlag är medborgarna nöjda med medborgarkontorets tillgänglighet, där de flesta 
samtal besvaras inom en halv minut. Flera upplever det dock desto svårare att få hjälp och att 
komma fram till rätt person.  
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Medborgarkontoret startade upp snabbt och intensivt, och har sedan inte klarat att hålla 
samma tempo, vilket lett till att förvaltningarna har högre förväntningar på medborgarkontoret 
än vad de kan leverera. Upplevelsen är ändå att det finns goda intentioner både från 
medborgarkontorets och från förvaltningarnas sida att samverka. Detta arbete går dock inte av 
sig själv och här är det oerhört viktigt att verka för en struktur som underlättar. Denna struktur 
för det gemensamma arbetet mellan medborgarkontorets och förvaltningarna bör tas fram i 
samråd och ska definiera samverkan i syfte att arbeta för en höjd servicenivå gentemot våra 
invånare. Det är också av betydelse att rollerna och ansvarsbilden för medborgarkontors- och 
för förvaltningspersonalen tydliggörs. Tid och energi bör läggas på detta arbete. Att få till en 
djupare samverkan mellan medborgarkontoret och förvaltningarna är en av de större 
utmaningarna då en god samverkan är essentiell för att kunna hantera komplexiteten som det 
innebär att arbeta fram funktionella, effektiva hållbara processer för att kunna leverera den 
service som kommuninvånarna efterfrågar.  

Det är viktigt att få fram en medvetenhet kring att medborgarservice via ett medborgarkontor 
är ett nytt arbetssätt kommer ta tid och kräva upprepade repetitioner innan det kommer vara 
en integrerad del av arbetsprocessen. Då medborgarkontoret är en ny verksamhet krävs det att 
kunskapen hos personalen i medborgarkontoret successivt byggs upp och att det finns en 
tydlig förväntan både på dem och på förvaltningarna hur de själva ska kunna bidra i detta 
arbete.  

Att kontinuerlig utbildning är viktigt för att utvecklingen hela tiden ska röra sig framåt och 
inte tappa i tempo Det är nödvändigt att se på medborgarkontoret som en process i ständig 
utveckling i samverkan med förvaltningar. Det är av yttersta vikt att det finns tillräckligt med 
resurser för att avsätta nödvändig tid för vidareutveckling. 

  



  25 (22) 

 

Referenser 
Christiansson, Marie-Therese (2013). Kontaktcenter i Karlstads kommun. En uppföljning från 
kundens och medarbetarens perspektiv. Karlstad universitet 

Gustavsson, Kenth; avdelningschef kontaktcenter Kalmar kommun. Telefonintervju 2015-10-
15 

Järfälla kommun (2013). Utvärdering av Järfälla kommuns kundtjänst 

Jönsson, Lars; servicechef kontakcenter Härryda kommun. Telefonintervju 2015-10-21 

Morska, Emilia/Nybro kommun (2014). Medborgarkontoret i Nybro kommun – igår, idag, 
imorgon 

Slunga, Tommi/Haparanda kommun (2014). Rapport Internkontroll - Effekterna av 
Medborgarkontoret 



Ärende 16 

Gallringsplan för handlingar av 

liten betydelse 



r.'ITingsryds 
\;!!:/kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Eva Palmer 
0477 441 52 

eva.palmer@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRJVELSE 

Datum 2017-09-04 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Gallringsplan för handlingar av liten betydelse 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta Sydarkiveras Gall
ringsplan för handlingar av liten betydelse som sin egen. 

Sammanfattning 
Den vardagliga kommunikationen lämnar allt fler spår i form av inlägg, meddelanden 
och loggar. När kommunikationen sker i arbetet på kommunen blir spåren som oftast 
allmän infmmation. En stor del av kommunikationen har liten och kortvarig betydelse 
för verksamheten och behöver därför inte sparas längre än nödvändigt. 

Då allmänheten har rätt till insyn i kommunens verksamhet behövs tydliga regler för att 
allmänheten ska veta vilken infmmation som raderas, dvs. gallras eller förstörs. Om 
beslut om gallring saknas ska allmän info1mation sparas för all framtid . 

Beskrivning av ärendet 
En gallringsplan för information som har liten och kortvarig betydelse är en förutsätt
ning för att komma igång med den digitala sophanteringen. Med en sådan är det möjligt 
att slänga aktuellt skräp som kommer in till myndigheterna, skickas ut eller registreras i 
olika loggfiler. Gallringsplanen är en del i arbetet med rättssäker informationshantering 
och är utöver detta viktig för en väl fungerande teknik. 

Sydarkivera har tagit fram en mall för en gallringsplan för handlingar av liten eller kort
varig betydelse samt spår som uppkommer i samband med dator- och internetanvänd
ning. Gallringsplanen är efter beslut ett styrande dokument som talar om vad som behö
ver sparas och inte. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 

Beslutsunderlag 
Gallringsplanför handlingar av liten och kortvarig betydelse, antagen av Sydarkiveras 
förbundsstyrelse 2016-03-04 Dm. SARK.2016.11. 
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GALLRINGSPLAN FÖR HANDLINGAR AV LITEN 

OCH KORTVARIG BETYDELSE 

Vår vardagliga kommunikation lämnar allt fler spår i form av inlägg, meddelanden och loggar. När 
kommunikationen sker i arbetet hos en kommun eller ett regionförbund blir spåren allt som oftast allmän 
information.  

En stor del av den vardagliga kommunikationen har både liten och kortvarig betydelse för verksamheten 
som bedrivs. Därför behöver den inte sparas längre än nödvändigt. Däremot behövs det tydliga regler för 
att allmänheten ska veta vilken information som raderas (gallras/förstöras), eftersom allmänheten har rätt 
till insyn i kommunernas verksamhet. 

En gallringsplan för information som har liten och kortvarig betydelse är en förutsättning för att komma 
igång med den digitala sophanteringen. Då är det möjligt att börja slänga allt skräp som kommer in till 
myndigheterna, skickas ut eller registreras i olika loggfiler. 

Nyttan 
En gallringsplan för  handlingar av liten och kortvarig betydelse är en del i arbetet med rättssäker 
informationshantering. Planen hjälper anställda att veta vad som kan kastas direkt eller efter kort tid. Den 
redovisar också för allmänheten vilka handlingar som gallras och därför inte kan begäras ut. 

Gallring är en viktig del när det gäller informationsförvaltning och arkiv. Det blir helt enkelt svårare att hitta 
handlingar av vikt om en stor mängd handlingar som har liten betydelse förvaras hos myndigheten. 

Att ta bort filer som inte behövs är dessutom viktigt för att tekniken ska fungera bra. Särskilt idag när det 
är lätt att ta stora, högupplösta, digitala foton och snabbt ladda upp på en server. Både lagring och 
säkerhetskopiering är resurskrävande.  

Bra gallringsbeslut är till nytta både för användare och för IT-avdelningar. 

Besluta om gallring 
Om det inte finns beslut om gallring ska allmän information bevaras för framtiden. För att kunna radera 
allmän information krävs formella beslut om gallring. Det står i arkivreglementet hur gallringsbeslut fattas i 
kommunen eller regionförbundet.  

Sydarkivera har tagit fram en mall för en gallringsplan för handlingar med liten och kortvarig betydelse 
samt spår som uppkommer i samband med dator- och internetanvändning. Gallringsplanen är efter beslut 
ett styrande dokument som talar om vad som behöver sparas och inte. Gallringsplanen skapar en 
enhetlig hantering av allmänna handlingar som har liten och kortvarig betydelse och som förekommer i 
stor mängd inom samtliga verksamheter. 
Andra allmänna handlingar kan gallras förutsatt att det finns  beslut i de dokumenthanteringsplaner som 
respektive myndighet beslutat om i enlighet med arkivreglementet. 

Utföra gallring 
Handlingar som ska gallras ska förstöras utan dröjsmål. 

Gallringsplanen gäller både för handlingar som förvaras digitalt och i pappersform. Handlingar som 
inkommit elektroniskt ska förvaras elektroniskt fram till gallring. 

Antagen av förbundsstyrelsen 2016-03-04
Dnr: SARK.2016.11

« SYDARKIVERA. 
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Många av de verktyg vi använder för kommunikation och information gör det möjligt att ställa in 
automatisk gallring av till exempel loggar och temporära filer. Det är viktigt att inställningar i epostsystem, 
brandväggar med mera stämmer överens med beslut om gallring. 
 
Exakt hur gallringen ska utföras beskrivs inte i detta dokument utan kommer i nästa steg. 
 
Rensa 
Information som inte är allmän handling kan slängas eller tas bort utan att det finns beslut.  
 
Det gäller till exempel: 

 Utkast till dokument som inte har skickats utanför arbetsgruppen.  

 Egna stödanteckningar som inte delas med arbetsgruppen eller skickas till externa mottagare.  

 Versioner av bilder eller filmer (råkopior) som inte har redigerats klart.  
 

Notera särskilt att det inte gäller register, förteckningar eller andra listor där information tillförs 
fortlöpande. Det vill säga när registret har färdigställts för att börja registrera uppgifter fortlöpande. 
 
När det gäller privata dokument och bilder så är det inte allmän handling, men dessa dokument ska 
naturligtvis inte förvaras på lagringsytor avsedda för myndighetens arkiv och arbetsmaterial.  
 
 

Förklaringar till gallringsplanen 
 
Liten och kortvarig betydelse 
I kommunernas verksamheter hanteras stora mängder information som är allmän handling men som har 
en liten och kortvarig betydelse för verksamheten.  
 
Gallring av dessa handlingar får bara ske under förutsättning att allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts 
och att handlingarna bedöms sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning.  
 
Udda filformat 
Mottagaren ska om möjligt upplysas om detta och uppmanas att skicka dokument i ett standardformat 
(ISO-standarden PDF till exempel). Myndigheten behöver endast ha tillgång till programvaror som 
används i verksamheten och standardprogram. Det bör finnas dokumentation över format man stöder i 
sin tekniska plattform och de programvaror som man har licens för att använda. 
 
Konvertering och migrering 
Handlingar kan ha tillfällig betydelse eftersom de har överförts till en ny databärare (till exempel från CD-
skiva till hårddisk) eller konverterats till ett nytt format (till exempel genom att spara en MS Word-fil till 
RTF-format). De ursprungliga handlingarna kan då gallras om det bara innebär ringa förlust av: 
 

 Betydelsebärande uppgifter/data. 

 Sammanställnings- och sökmöjligheter. 

 Möjligheter att fastställa autenticiteten, det vill säga att handlingen är äkta och kommer från den 
person eller organisation som den verkar göra.  
 

En annan förutsättning för att få gallra dessa handlingar är att de ursprungliga handlingarna inte längre 
har någon funktion. 

« SYDARKIVERA. 
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Om handlingen är autentiserad med elektroniska signaturer eller liknande eller strukturerad på ett sådant 
sätt att betydande bearbetningsmöjligheter går förlorade genom åtgärden: I det fallet bör handlingstypen 
finnas med i dokumenthanteringsplan för myndigheten och beslut om bevarandestrategi (migrering 
och/eller bevarande av ursprungligt filformat, så kallad bit-level preservation). 
 
Nya medier 
Kommunerna använder olika webbtjänster (sociala medier) för att kommunicera med medborgare eller 
kollegor. Både e-delegationen och SKL har kommit ut med rekommendationer och riktlinjer. 
Gallringsplanen tar upp vissa typer av handlingar som uppkommer i samband med snabbmeddelanden 
(instant messaging), webbmöten , nätverk och forum. Myndigheten är ansvarig för inlägg, kommentarer 
och meddelanden både på egna konton och om de uppkommer i dialog med andra. 
 
Den här gallringsplanen tar upp meddelanden och listor av tillfällig och ringa betydelse; till exempel 
stötande kommentarer, meddelanden som har förts till ett ärende, kontaktlistor och liknande.  
 
Notera särskilt att gallringsplanen endast tar upp handlingar av liten och kortvarig betydelse. Handlingar 
av vikt ska hanteras på samma sätt som annan inkommen post. Beslut om gallring och bevarande av 
handlingar som uppkommer när sociala medier används ska finns i myndigheternas 
dokumenthanteringsplaner. Det är inte vilken tjänst som används som är avgörande för bedömningen om 
bevarande och gallring, utan hur den används och informationsinnehållet 
 
Brev och meddelanden 
Förutom papperspost, e-post och fax så kan det finnas inkorgar på olika webbplatser och sociala medier 
där myndigheten har konton. Bestämmelserna om gallring av meddelanden och kopior gäller även för 
meddelanden i inkorg på olika webbplatser, statusuppdateringar, inlägg eller liknande av liten och 
kortvarig betydelse.  
 
Internet- och datoranvändning 
I planen har tagits med gallring av handlingar som uppstår i samband med internet- och datoranvändning. 
Internettrafik och datoranvändning skapar fortlöpande handlingar som registrerar händelser. 
Handlingarna har ofta en mycket kortvarig betydelse, men kräver gallringsbeslut eftersom de är allmänna 
handlingar enligt TF 2 kap i och med att information tillförs löpande.  
 
En anledning till att det behövs gemensamma och tydliga regler för gallring är att loggarna ofta töms efter 
att de har uppnått en viss storlek (av prestandaskäl). Istället för att gallras efter en bestämd tid. Det gör 
att det är viktigt att veta vilka regler som ska gälla när systemen sätts upp, så att inte information gallras 
av misstag. När det gäller handlingar av tillfällig och ringa betydelse så gallras informationen vid 
inaktualitet, och då går det bra att använda den typen av inställningar. 
 
När det gäller loggar som används för att kontrollera att till exempel användarinstruktionen följs och 
utreda missbruk behövs tydliga gallringsfrister. Samma sak gäller för e-post och loggar över internettrafik 
som kan vara av intresse när det gäller allmänhetens rätt till insyn. 
 
Handlingar som registrerar Internet- och e-postanvändning ska inte bevaras för framtiden. Eftersom 
uppgifterna kan knytas till enskilda personer är det personuppgifter. Personuppgifter ska inte bevaras 
längre än nödvändigt. Det finns ett visst insynsintresse, men det har ganska kort aktualitet. 
Arbetsgivaren har ett intresse av att fastslagna policys efterlevs. Endast uppgifter som leder till utredning 
har mer varaktig betydelse för verksamheten. 
   
När det gäller information som både sparas lokalt på datorerna och centralt på servrarna så kan den 
information som lagras lokalt gallras vid inaktualitet. 
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Registrering av händelser (loggar) som hör till verksamhetssystemen omfattas inte av den gemensamma 
gallringsplanen. Det finns olika krav på loggning inom olika verksamheter, och gallringsbesluten ska 
fattas av ansvarig myndighet (systemägare). 
 
Telefoner, surfplattor och bärbara datorer 

BRING YOUR OWN DEVICE (BYOD) 
Ute hos kommunerna börjar man prata om möjligheterna att låta anställda ta med sig egna telefoner och 
datorer att använda i arbetet. Det brukar kallas för bring your own device, eller i förkortning BYOD. 
Framförallt är det frågor om säkerhet och användarsupport som diskuteras. Kommunerna behöver ta 
fram riktlinjer för vad som gäller för anställda inom kommunerna, så att det blir tydligt vad som gäller. 
 
Det finns anledning att även fundera på konsekvenserna när det gäller även hantering av allmän 
information med hjälp av privata maskiner. Spår av vad den anställde gör i sitt arbete får anses vara 
allmän handling oavsett om det är myndighetens eller den enskildes maskiner som används. Svårigheten 
är att skilja ut vad som är vad och också att myndigheten inte har åtkomst till privata enheter. Juridiken 
kring vad som gäller för till exempel gallring av loggar är ännu inte utredd. Att skapa särskilda jobbkonton 
borde vara ett alternativ att överväga för att underlätta gallring av elektroniska spår och historik.  
 
Privat användande av kommunens telefoner och surfplattor 
I förekommande fall så tillåter kommunernas policy att telefoner och plattor även används privat. När det 
gäller enheter som kommunen äger kan IT-avdelningarna sätta begränsningar för vilka program (appar) 
som kan användas och inte. Den enskilda tjänstemannen som har ett ansvar för vilka applikationer som 
används.  
 
Appar 
Meddelanden och konversationer i olika kommunikationsapplikationer som är privata blir inte allmän 
handling bara för att det är kommunens enheter som används. Även elektroniska spår som uppkommer 
när applikationer används för privata ändamål, och inte för verksamheten, är enligt vår bedömning inte 
allmän handling. Det kan vara till exempel appar för att lyssna på musik eller hantera resor.  
 
Meddelanden och konversationer som berör till exempel pågående ärenden blir dock allmän handling på 
samma sätt som gäller för sms, post, e-post och sociala medier på webben. Om användaren tar bort ett 
konto eller rensar historik är vår bedömning att informationen i dessa fall får anses som gallrad. 
 
Elektroniska spår eller meddelanden som uppkommer när applikationer används som är knutna till 
verksamhetssystem eller som på annat sätt används i arbetet är också allmän handling.  
 
Bakgrund  
Kommunalförbundet Sydarkivera är en gemensam arkivorganisation för kommuner som bland annat 
hanterar gemensamma riktlinjer, mallar, tillsyn enligt arkivlagen samt råd och stöd. Maj-september 2015 
genomförde Sydarkivera ett antal workshopar för att ta fram ett utkast till gemensam mall för 
gallringsplan. Utgångspunkt för diskussionerna var en kommunövergripande gallringsplan som tagits fram 
av Växjö kommun. 
 
Deltagare med intresse för rättssäkerhet och insyn, säkerhet, informationsteknik samt registratur och 
arkiv bjöds in till workshoparna. Mallen har tagits fram i öppet forum, även deltagare från kommuner som 
inte är förbundsmedlemmar har varit välkomna att delta.  
 
 
 
 

« SYDARKIVERA. 



  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 0470-34 96 30 
 

Båtsmanstorget 2 SYDARKIVERA.SE 352 30 Växjö, Sverige 

SIDAN 5 (19) 

Följande workshopar genomfördes: 
  

 1 juni kl. 10-12 – Sociala medier, webbmöten och IM 

 5 juni kl. 13-15 – Meddelanden, kopior, skanning och konvertering 

 16 juni kl. 13-15 – E-post, skräppost, telefoni och AD  

 28 augusti kl. 13-15 – Elektroniska spår vid dator- och internetanvändning  

 4 september kl. 13-15 – Smarta telefoner, plattor och BYOD 
 
 

Gallringsplanen är framtagen med ledning av följande dokument: 
  

 Myndigheters användning av sociala medier, Riktlinjer från E-delegationen, version1.0,                
2010-12-30 
 

 Sociala medier och handlingsoffentligheten, Sveriges Kommuner och Landsting, 2010-04-28 
 

 Av Riksarkivet till statliga myndigheter utfärdade råd om gallring av handlingar av tillfällig och 
ringa betydelse.  
 

 Sveriges kommuner och landsting cirkulär 1999:128 Cookiefiler, globalfiler, e-maillista och e-post. 
 

 Övervakning i arbetslivet – kontroll av de anställdas Internet- och e-postanvändning m.m. 
Datainspektionens rapport 2005:3. 
 

 Digital sopsortering – Att hantera skräppost i kommuner och landsting, Sveriges kommuner och 
landsting 2007.  
 

 Håkan Nordling, Schröders handlingar – när är en elektronisk handling gallrad? Examensarbete i 
Rättsinformatik, Juridiska institutionen Stockholms universitet, vårterminen 2015. 
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Vissa meddelanden och kopior (post, FAX, e-post och andra inkorgar) 
 

Typ av handling Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 
Inkomna eller expedierade 
framställningar, förfrågningar och 
meddelanden av tillfällig betydelse 
eller rutinmässig karaktär. 
 

Vid inaktualitet  
När svar har skickats. 
(Om det finns behov att ha kvar 
handlingar ett kortare tag, för att 
kunna kontrollera att frågor skickats 
vidare eller svar lämnats, kan 1-2 
månader vara lämpligt. Det är upp till 
varje myndighet att sätta en policy för 
detta).  

Om en konversation behöver sparas 
under längre tid bör registrering/ 
diarieföring övervägas.  
Förfrågningar om kontaktuppgifter, 
blanketter, mötestider, allmän 
information och liknande. 

Funktionsbrevlådor, gemensamma 
brevlådor eller inkorgar:  
Gallras av administratör, registrator 
eller annan ansvarig. 
Enskilda anställdas brevlådor eller 
inkorgar: 
Var och en ansvarar för att gallra.  

Handlingar som har inkommit för 
kännedom. 
 

Vid inaktualitet 
Efter genomläsning eller när 
informationen inte längre behövs.  

Förutsatt att handlingarna inte har 
föranlett någon åtgärd och att de även 
i övrigt har liten betydelse för 
verksamheten.  
Vissa cirkulär, inbjudningar, 
nyhetsbrev, PM, mötes-anteckningar 
och likande. 

Funktionsbrevlådor, gemensamma 
brevlådor eller inkorgar:  
Gallras av administratör, registrator 
eller annan ansvarig. 
Enskilda anställdas brevlådor eller 
inkorgar: 
Var och en ansvarar för att gallra. 

Kopior och dubbletter som inte har 
någon funktion då det finns 
arkivexemplar hos myndigheten med 
samma innehåll. 

Vid inaktualitet  
 
När kopiorna och dubbletterna inte 
används längre.  
 

Kopior på nämndprotokoll. 
Exemplar av tryckta 
verksamhetsberättelser. 
Elektroniska kopior som delas på 
intranät, projektarbetsplatser och 
likande. 

Den som har skapat, distribuerat, 
publicerat eller förvarar kopian. 

Handlingar som endast framställts för 
överföring, utlämnande, eller spridning 
av handlingar. 

Vid inaktualitet  
När kopian har skickats eller när man 
har kontrollerat att den kommit fram. 

Kopia av en skrivelse som skickats till 
den som begärt kopian. 

Den som skickar kopian.  



 

 

 

Typ av handling Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 
Bifogade filer i e-postmeddelanden 
som inte kan öppnas. 

1 månad Mottagaren ska om möjligt upplysas 
om detta och uppmanas att skicka 
dokument i ett standardformat (ISO-
standarden PDF till exempel).  

Den som tagit emot eller förvarar e-
postmeddelandet eller lagringsmediet 
för den okända filen.  

Felaktiga uppgifter i ADB-
upptagningar av registerkaraktär, vilka 
tillkommit genom skrivfel, räknefel 
eller motsvarande förbiseendefel 

Efter rättning   

 
  



 

 

 

Konvertering och migrering  
 
Typ av handling Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Elektroniska handlingar som har 
överförts till annat format. Genom 
konvertering till format lämpligt för 
långtidslagring i ärende- och 
dokumenthanteringssystem eller 
genom överföring till annan 
databärare (till exempel utskrift på 
papper) 
 

Vid inaktualitet 
Efter överföring till 
verksamhetssystem. 

I enlighet med rutiner för ärende- och 
dokumenthantering.  
E-postmeddelanden.  
Elektroniska handlingar som lämnas 
in på diskett eller CD. 
Inlägg eller meddelanden på sociala 
medier som innehåller sekretess- eller 
integritetskänsliga personuppgifter. 

Den som konverterar eller skriver ut 
handlingen.  
Det kan också finnas automatiserade 
rutiner när handlingar förs över till 
verksamhetssystem eller ärende- och 
dokumenthanteringssystem. Hanteras 
av systemadministratör/ 
systemansvarig.  

Handlingar som har överförts till 
annan databärare inom samma 
medium 
 

Vid inaktualitet 
Efter överföring till 
verksamhetssystem. 

Under förutsättning att de inte längre 
behövs för sitt ändamål  
Arkivexemplar av ljud och 
videoupptagningar och mikrofilm  som 
har ersatts av nya exemplar. 
Arkivexemplar av elektroniska 
handlingar som kopierats till annan 
databärare. 

Den som hanterar migreringen till nya 
databärare (vanligtvis arkivet) 

 
  



 

 

 

Brev, paket och bud 
 
Typ av handling Gallring Kommentarer Vem gallrar? 
Handlingar som endast tillkommit för 
kontroll av postbefordran 
 

2 år Under förutsättning att de inte längre 
behövs som bevis för att en försändelse har 
inkommit till eller utgått från myndigheten 
Inlämningskvitton 
Kvittensböcker för avgående post eller 
listor/motsvarande 
Elektroniska register eller dokument med 
samma funktion.  

Den som hanterar den centrala posten eller 
avdelningens post och som förvarar kvitton 
och kvittensböcker/motsvarande.  

Loggar i frankeringsmaskiner Vid inaktualitet  Efter kontroll Den som administrerar frankeringsmaskinen 
eller tar ut loggarna för kontroll.  

 
  



 

 

 

E-post 
 
Typ av handling Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Loggar över anställdas avsända och 
mottagna e-postmeddelanden  
 

3 månader 
(Enligt datainspektionens 
rekommendation. Har man 
uttryckliga behov av att förvara 
loggarna längre så kan man besluta 
om till exempel 6 månader.) 

Förutsatt att e-postmeddelanden 
registrerats på annat sätt och inte 
behövs för kontroll av överföringen.  
Loggar i epostsystemet 

Epostsystemet. 
Används en molntjänst (Gmail, 
Outlook på Office 365 med flera) så 
gäller samma gallringsregler förutsatt 
att loggarna är åtkomliga för 
administratör.  

Meddelanden i e-posten som säkert 
bedöms som skräppost/spam och 
meddelanden med virus  

Omedelbart 

 

Skräpposthanteringssystemet.  

Misstänkt skräppost/spam Vid inaktualitet Systemet som 
hanterar skräpposten rensar med 
automatik efter till exempel 7 dagar 
eller 15 dagar 

När användaren bedömt att det 
säkert är skräppost. Användaren får 
en lista i ett e-postmeddelande. 

Användaren och ansvarig för 
skräpposthanteringssystemet.  

Meddelande till användaren om 
skräppost/spam 

Vid inaktualitet Efter att e-postmottagaren 
kontrollerat om något meddelande 
ska släppas.  

E-postanvändaren.  

Filter och listor som sorterar 
inkommande mejl 

Vid inaktualitet När det kommer nya uppdateringar 
eller när manuellt skapade filter 
behöver förändras.  

Den som administrerar 
skräpposthanteringssystemet. 

Hantering av skräppost/spam-
meddelanden i andra 
kommunikationskanaler  

Vid inaktualitet När skräpmeddelandet upptäcks.  Den som administrerar 
kommunikationskanalen.  

E-postlista  Vid inaktualitet Den lista som användaren hanterar i 
sin inkorg. Uppgifter tas bort i 
samband med gallring och rensning 
av e-post 

E-postanvändaren. 

 



 

 

 

Telefoner och surfplattor 
 
Typ av handling Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 
Förteckning över inkomna/utgående 
samtal. 
 

Vid inaktualitet 
När uppgifterna inte behövs längre. 

Samtalslistor i mobiltelefon, IP-
telefoni och motsvarande.  

Varje anställd ansvarig för att 
hantera sina listor. 

Utgående samtalslistor genom 
webbtjänst för mobil telefoni 

3 månader Därefter kan listor i förekommande 
fall begäras ut från operatören och 
hanteras då som inkommen 
handling.  

Automatisk gallring regleras i avtal 
med operatören. 

Användarens samtalslistor i 
webbtjänst för mobil telefoni 

Vid inaktualitet  
Exempel på inställning är 50 poster 

 
Automatisk gallring regleras i avtal 
med operatören. 
Användaren i de fall samtalslistorna 
kan tömmas manuellt.  

Handling som inkommit till 
myndigheten i form av 
ljudmeddelande i röstbrevlåda, 
telefonsvarare och motsvarande 
och som tillför ett ärende sakuppgift 
eller behövs för att dokumentera 
verksamheten. 

Vid inaktualitet  
Efter att tjänsteanteckning tillförts 
övriga handlingar i ärendet.   
 

Behövs ljudfilen för bevis ska en 
upptagning sparas och tillföras 
ärendet eller skickas till berörda 
enligt kommunens rutiner.  

Den som tagit emot meddelandet 
och har åtkomst till 
telefonen/tjänsten.  

Handling som inkommit till 
myndigheten i form av 
ljudmeddelande i röstbrevlåda, 
telefonsvarare och motsvarande 

och som inte tillför ett ärende 
sakuppgift eller behövs för att 
dokumentera verksamheten.  

Vid inaktualitet  
Raderas av användaren efter 
avlyssning. Exempel på inställningar: 
Meddelanden raderas med 
automatik efter 3 dagar. Sparade 
meddelanden upp till 5 dagar.  

 Den som tagit emot meddelandet 
och har åtkomst till 
telefonen/tjänsten.  
Automatisk gallring regleras i avtal 
med leverantör av tjänsten.  
 

SMS eller andra meddelanden i text 
eller bild som tillför ärende 

Vid inaktualitet  
Efter att tjänsteanteckning/ notering i 
diariet tillförts övriga handlingar i 

Om verksamhetssystemet som 
används har funktioner för att ta 
emot till exempel Sms-meddelanden 

Den som tagit emot meddelandet 
och har åtkomst till 
telefonen/tjänsten.  



 

 

 

Typ av handling Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 
sakuppgift eller behövs för att 
dokumentera verksamheten 
 

ärendet eller att Sms:et eller den 
bifogade filen överförts till 
verksamhetssystem/ 
ärendehanteringssystem. 

hanteras dessa på samma sätt som 
andra dokument i den 
verksamheten. Det ursprungliga 
meddelandet gallras efter att det 
lagts in i systemet.  

 

SMS eller andra meddelanden i text 
eller bild som inte tillför ärende 
sakuppgift eller behövs för att 
dokumentera verksamheten 

Vid inaktualitet 
Efter att det har lästs.  

 Den som tagit emot meddelandet 
och har åtkomst till 
telefonen/tjänsten. 

Skärmdumpar, fotografier och andra 
bilder som bifogas som fil till SMS 
eller andra meddelanden.  

Vid inaktualitet 
Efter att dokumentet har registrerats 
eller överförts till 
verksamhetssystem.   

Hanteras på samma sätt som andra 
inkomna handlingar.  
Se även meddelanden och kopior! 

Den som tagit emot meddelandet 
och har åtkomst till 
telefonen/tjänsten.  

Historik och elektroniska spår som 
lagras då olika program (appar) 
används på telefon eller surfplatta  

Vid inaktualitet 
När uppgifterna inte behövs längre 
(om uppgifterna har liten och 
kortvarig betydelse) 
Alternativt efter tjänsteanteckning 
eller att uppgifter överförts till 
verksamhetssystem.  

Om den mobila applikationen är 
integrerad mot verksamhetssystem 
så kan data på hundenheten gallras 
efter kontroll. Förutsatt att 
informationen inte längre behövs i 
arbetet eller har någon annan 
betydelse (se i så fall myndighetens 
dokument- och gallringsplan).  

Den som har åtkomst till 
telefonen/applikationen.  
I förekommande fall: automatisk 
gallring hanteras av administratör 
eller via avtal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Webbmöten, nätverk, forum och projektarbetsplatser 
 
Typ av handling Gallring Kommentarer Vem gallrar? 
Sparade konversationer som tillför 
ett ärende sakuppgift eller behövs 
för att dokumentera verksamheten 
 

Vid inaktualitet  
Efter att information har överförts till 
ärendet eller tagits om hand för 
arkivering.  

Snabbmeddelanden via till exempel 
Skype, Lync, MSN, Adobe Connect 
och likande.  

Den som sparar konversationen  
Om konversationer inte sparas, så 
blir det ingen upptagning/handling 

Sparade konversationer som inte 
tillför ett ärende sakuppgift eller 
behövs för att dokumentera 
verksamheten 
 

Vid inaktualitet  
Efter genomläsning eller åtgärd 

  

Sparade webbmöten eller 
telefonmöten 

Vid inaktualitet  
Har mötet sparats endast för att 
kunna skriva anteckningar 
(minnesstöd) kan dessa rensas 
efter att anteckningar är upprättade. 

Om upptagningen sparas istället för 
anteckningar, ska dessa hanteras i 
enlighet med myndighetens 
dokumenthanteringsplan.  

Mötesarrangören eller den som 
renskriver anteckningarna.  

Kontaktlistor 
Uppgifter om kontakter som 
hanteras när funktioner för 
snabbmeddelanden, webbmöten 
med mera används 

Vid inaktualitet När kontaktuppgifterna inte behövs 
längre.  

Varje anställd ansvarig för sina 
listor. För gemensamma listor bör 
en ansvarig utses.  

Register med kontaktuppgifter/ 
profilinformation för anställda eller 
enheter/motsvarande inom 
kommunen som uppdateras 
fortlöpande 
 

Vid inaktualitet  
När uppgifterna inte behövs längre.  
 

Gäller ej tryckta handlingar eller 
publicerade samlade dokument med 
tex adressuppgifter.  
Adress- eller telefonregister 
Profiluppgifter på projektarbetsplats, 
nätverk eller forum 

Den som administrerar ett 
konto/profil eller sida på en 
webbplats, projektarbetsplats, 
samarbetsyta eller sociala medier.  



 

 

 

Typ av handling Gallring Kommentarer Vem gallrar? 
Register, listor och liknande av 
tillfällig karaktär som har tillkommit 
för att underlätta myndighetens 
arbete  
 

Vid inaktualitet Förutsatt att de saknar betydelse när 
det gäller att dokumentera 
myndighetens verksamhet, återsöka 
handlingar eller upprätthålla 
samband inom arkivet.  
Länklista 
Listor över referensmaterial 

Den som administrerar ett 
konto/profil eller sida på webbplats, 
projektarbetsplats, samarbetsyta 
eller sociala medier.  

Meddelanden, statusuppdateringar, 
inlägg och liknande 

Se under rubriken meddelanden!  

 
Kommentarer och inlägg som inte 
rör verksamheten på sociala medier 
eller andra kommunikationskanaler. 

Vid inaktualitet  Så snart som meddelandet 
uppmärksammas av den som 
administrerar kontot. 

Personer som administrerar det 
aktuella kontot. Bevakning enligt 
kommunens rutiner för sociala 
medier.  

Meddelanden av stötande eller 
kränkande karaktär som kommer in 
via e-post, som kommentarer och 
inlägg på sociala medier eller andra 
kommunikationskanaler. 

Vid inaktualitet  
Hanteras enligt kommunens rutiner 
för hantering av hot och våld och 
sociala medier.  

Föranleder kommentarerna åtgärd 
dokumenteras nödvändiga uppgifter 
och tillförs ärende enligt rutin för 
ärendehantering/diarieföring.  

Personer som administrerar det 
aktuella kontot. Bevakning enligt 
kommunens rutiner för sociala 
medier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Spår av internet och datoranvändning – lokalt på datorerna  
 
Typ av handling Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Elektroniska spår som visar vilka 
webbsidor som har besökts  

Vid inaktualitet  
Vanlig inställning är att filerna gallras 
med automatik efter 20 dagar. Gallras 
även vid ominstallation/byte av dator, 
eller vid behov. 

Webbhistorik: Tidigare besökta 
webbplatser 

Datoranvändaren. 
Generella inställningar kan göras i 
samband med att datorer 
konfigureras.  

Kopior av webbsidor som lagras i 
syfte att åstadkomma snabbare 
åtkomst  

Vid inaktualitet  
Exempel på inställningar: 250 MB 
lagras lokalt på datorn. Gallras även 
vid ominstallation/byte av dator, eller 
vid behov. 

Temporary Internet Files Datoranvändaren.  
Generella inställningar kan göras i 
samband med att datorer 
konfigureras. 

Lösenord Vid inaktualitet 
När uppgifterna inte behövs längre. 

Filer som webbplatser sparar lokalt på 
datorn för att spara personliga 
inställningar. 

Datoranvändaren. 
 

Formulärdata Vid inaktualitet  
När uppgifterna inte behövs längre. 

Filer som webbplatser sparar lokalt på 
datorn för att spara personliga 
inställningar.  

Datoranvändaren. 

Cookies Vid inaktualitet  
Rekommenderar om möjligt att ställa 
in gallring med kort intervall. Gallra 
när webbläsaren stängs ner, med 
visst intervall.  

Filer som webbplatser sparar lokalt på 
datorn för att spara personliga 
inställningar. 
 

Datoranvändaren.  
Generella inställningar kan göras i 
samband med att datorer 
konfigureras. 

Tillfällig elektroniska spår som sparas 
för att underlätta internetanvändning 
eller kommunikation  
 

Vid inaktualitet  
När applikationen, webbsidan eller 
webbläsaren stängs ner 

Sessionskakor (Session Cookie) 
 

Sker med automatik.  



 

 

 

Typ av handling Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Certifikat för att kunna logga in till 
olika tjänster interna och/eller externa 

Ej allmän handling Ersätts med nytt certifikat när sådant 
utfärdas. Fungerar som en nyckel för 
att öppna ett system. Certifikat kan 
användas för olika ändamål för 
åtkomst eller också signering av t.ex. 
dokument.  

Ej allmän handling.  

Intrångsförsök (lokal brandvägg) 6 mån 
 

Dessa uppgifter hanteras också 
centralt på servrarna. 

 

Spår efter användning i olika typer av 
systemfiler  
 

Vid inaktualitet  
När datorn skrotas eller profiler 
rensas.  

Exempel: thumbs.db Administratör 

Temporära filer (till exempel bilder 
som inte överförts korrekt) 

Vid inaktualitet  Förutsatt att den temporära filen inte 
behövs för att säkerställa bevarande 
av informationen. 

Datoranvändare, ägare till 
gemensamma kataloger/mappar eller 
administratör (beroende på 
åtkomstnivå) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Spår av internet och datoranvändning – centralt på servrar  
 
Typ av handling Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Elektroniska spår som visar vilka 
webbsidor som har besökts 
 
 

3 mån  
(Enligt datainspektionens 
rekommendation. Har man 
uttryckliga behov av att förvara 
loggarna längre så kan man besluta 
om till exempel 6 månader.) 

Registrerar ex. IP-adress, 
datornamn, vilken adress 
uppkopplad mot, tidpunkt, (ev. 
användarkonto). 
Inställningar bör dokumenteras. 
Brandväggslogg  

Den som administrerar systemet 
som loggar uppgifterna.  

Elektroniska spår som visar 
intrångsförsök och liknande 

6 mån  
 

Den som administrerar systemet 
som loggar uppgifterna. 

Elektroniska spår som sparas i 
samband med blockering och 
övervakning av olagliga sidor och 
innehåll. 

Vid inaktualitet  
Efter det att nödvändiga åtgärder 
vidtagits. 

NetClean: Systemet larmas direkt. 
Larmen finns lagrade tills dess att 
databas uppgraderas eller byts ut.  

Den som administrerar systemet 
som loggar uppgifterna. 

Elektronisk spår som sparas i 
samband med filtrering och 
övervakning av vilka webbsidor som 
besöks 
 

3 mån  
(Enligt datainspektionens 
rekommendation. Har man 
uttryckliga behov av att förvara 
loggarna längre så kan man besluta 
om till exempel 6 månader.) 

Surf-filter, URL-filter 
Används för att kontrollera att 
användarinstruktioner följs.  

Den som administrerar systemet 
som loggar uppgifterna. 

Spår efter virusangrepp med mera 3 mån Databas och loggar  
För att kunna spåra och ta reda på 
vad som har hänt i samband med ett 
virusangrepp. 

Den som administrerar systemet 
som loggar uppgifterna. 

Operativsystemets händelseloggar 
som sparas lokalt på servern  

Vid inaktualitet  
Exempel på inställningar: 200 MB 
lagras lokalt på servern, 
rekommenderad inställning. Även i 
samband med ominstallation och 
liknande. 

Används för felsökning mm, 
Inställningar ska dokumenteras i 
systemdokumentation  
Windowslogg: 
Säkerhet - in- och utloggningar 
Program Installation 

Den som administrerar systemet 
som loggar uppgifterna. 



 

 

 

Register över användare  
 
Typ av handling Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Användarkonto i användardatabas 
(AD - Active Directory)  
Hantering av användare. Åtkomst till 
dator, intranät, kataloger, e-post 
med mera. 

Vid inaktualitet  
Efter avslutad anställning eller 
avslutat uppdrag (dock senast inom 
ett år). 

Förutsatt att uppgifterna inte har 
betydelse för tolkning av 
händelseloggar i anslutna system 
som ska bevaras under längre tid. I 
de fallen ansvarar systemförvaltare 
för att uppgifter bevaras.  

Den som administrerar systemet 
som loggar uppgifterna. 

Loggning av händelser (t ex in- och 
utloggning, spärrning av konton) i 
anknytning till användardatabas  

Vid inaktualitet  
Exempel på inställningar: 250 MB 
(beror på hur många som arbetar 
samtidigt, kan vara 2-3 timmar) 

 Den som administrerar systemet 
som loggar uppgifterna. 

Profilinformation (tunna klienter) Vid inaktualitet Uppgifter om favoriter, genvägar, 
signatur Outlook, personliga 
inställning sparas  

Den som administrerar systemet 
som loggar uppgifterna. 

Loggar med IP-adresser DHCP-
loggar 

3 mån  
(Enligt datainspektionens 
rekommendation. Har man 
uttryckliga behov av att förvara 
loggarna längre så kan man besluta 
om till exempel 6 månader.)  

Den som administrerar systemet 
som loggar uppgifterna. 

 
  



 

 

 

Skrivare 
 
Typ av handling Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 
Temporära filer Vid inaktualitet  Den som administrerar skrivaren 

och hanterar inställningar. 
Kölogg Vid inaktualitet 

Exempel på inställningar 50 poster 
 Den som administrerar skrivaren 

och hanterar inställningar. 
Skrivarloggar Vid inaktualitet 

Kan tas bort efter körning. 
Används för statistik och debitering.  Den som hanterar statistiken. 

 


	Föredragningslista Au 17-09-04
	2
	2 PRIORITERINGSLISTA PLANER- 201709
	2 Planuppdrag Mårslycke ks 17-094
	3
	3 remissyttrande länstransportplan
	3 Remissbrev länstransportplan Kronobergs län 2018-2029
	3 Länstransportplan Kronobergs län 2018-2029
	4
	4 Statistik AU 170829
	4 Statistik Tingsrydsbostäder
	4 Statistik AU 170802
	5
	5 Förslag till budget för kommunstyrelsen 2018 170904 Ärende
	6
	6 Budget skattesats låneram 2018 samt ek plan 2019-2020 170904 Ärende
	7
	7 Information kommunkoncernens affärsplaner och borgensramar 170904
	8
	8 TBAB affärsplan och borgensram 170904 Ärende
	9
	9 TUFAB affärsplan och borgensram 170904
	10
	10 TEAB affärsplan och borgensram 170904 Ärende
	11
	11 STB affärsplan och borgensram 170904
	12
	12 TI affärsplan och borgensram 170904
	13
	13 170904 KS Au Tjänsteskrivelse Partiststöd 2017
	13 KF Aktuellt Reglemente för partistöd 141127
	13 Ansökan om partistöd C
	13 Ansökan om partistöd KD
	13 Ansökan om partistöd MP
	13 Ansökan om partistöd M
	13 Ansökan om partistöd S
	13 Redovisning och granskningsintyg SD
	13 Ansökan om partistöd TiA
	13 Ansökan om partistöd V
	14
	14 Formaliserad ansökan partistöd
	15
	15 170904 KS Au Tjskr MBK Utvärdering
	15 170823 Utvärdering MBK Skrivelse EP
	15 160205 Utredning medborgarkontor Pia
	1. Inledning
	Bakgrund
	Syfte
	2. Nulägesbeskrivning
	3. Interna och externa intervjuer
	Så här har vi gjort
	Externa intervjuer med medborgare
	Intervjuer med personal från kommunens förvaltningar
	Intervjuer med personal som arbetar i medborgarkontoret
	4. Omvärldsanalys
	5. Handlingsplan
	Summering

	16
	16 Gallringsplan handlingar liten betydelse 170904 KS Au Tjskrivelse
	16 Gallringsplan skräp 170629



