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Finansiell analys 

Omvärld 
 

 
 
Den svenska ekonomin utvecklas fortsatt starkt och 

BNP växer med knappt 3 procent i år. Arbetslös-

heten har fortsatt sjunka. Högkonjunkturen når 

nästa år sin topp varefter konjunkturen långsamt 

återgår till balans. Det innebär att utvecklingen av 

sysselsättningen stagnerar 2019 och 2020. I SKL:s 

beräkningar blir tillväxten och skatteunderlags-

utvecklingen därmed svagare. Samtidigt växer 

befolkningen och behoven av kommunsektorns 

verksamhet i fortsatt snabb takt vilket skapar stora 

problem för kommuner och landsting att finansiera 

sin verksamhet de närmaste åren. 
(källa: Ekonomirapporten, maj 2017, SKL) 

 

Räntenivån har under årets första fyra månader varit 

fortsatt rekordlåg. Riksbankens reporänta har varit 

oförändrad på nivån -0,50%. Enligt Riksbankens    

s k räntebana förväntas en långsamt höjd räntenivå 

först från och med första halvan av 2018. 

 

Allmänt 
 

Pågående organisationsförändringar 
 

I juni 2016 beslutade kommunfullmäktige om en 

förändrad politisk organisation från och med 1 

januari 2018. Som en följd av beslutet sker även 

förändringar i tjänstemannaorganisation.  

 

Förändringarna i både den politiska organisationen 

och tjänstemannaorganisationen införs successivt 

mellan 1 januari 2017 och 1 januari 2018 enligt 

följande: 

 

1 januari 2017: 

 Miljö- och byggnadsförvaltning bildas 

som under 2017 fortsätter att lyda under 

samhällsbyggnadsnämnden i den politiska 

organisationen.  

 Administratörer, ekonomer och 

nämndsekreterare övergår till 

kommunledningsförvaltningen 

 Överförmyndarnämnd införs 

 

1 april 2017: 

 Individ- och familjeomsorgen flyttas från 

socialnämnden/förvaltningen till 

kommunstyrelsen/kommunledningsför-

valtningen 

 Vuxenutbildningen flyttas från barn- och 

utbildningsnämnden/förvaltningen till 

kommunstyrelsen/kommunledningsför-

valtningen 

 Utskott för arbete och lärande införs i 

kommunstyrelsen 

 Avdelning för arbete och lärande bildas 

hos kommunledningsförvaltningen (med 

verksamheterna individ- och 

familjeomsorg, integration, 

vuxenutbildning och folkhälsa). 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen (exkl 

Miljö och Bygg) bildar Tekniska 

avdelningen och överflyttas till 

kommunledningsförvaltningen, men 

fortsätter att lyda under samhällsbyggnads-

nämnden i den politiska organisationen. 

 IT-enheten överflyttas till Tekniska 

avdelningen. 

 Barn- och utbildningsnämnden upphör och 

ersätts av Bildningsnämnden med ansvar 

för förskola, grundskola, gymnasieskola 

och bibliotek. 

 Socialnämnden upphör och ersätts av 

Vård- och omsorgsnämnden med ansvar 

för äldre- och funktionshindersomsorg 

samt kommunal hälso- och sjukvård. 

 

1 januari 2018: 

 Samhällsbyggnadsnämnden upphör och 

kommunstyrelsen tar över ansvaret för 

Tekniska avdelningens verksamheter. 

 Miljö- och byggnadsnämnd bildas med 

Miljö- och byggnadsförvaltningen som 

förvaltning. 

 Utskott för plan och näringsliv bildas i 

kommunstyrelsen. 

 
Befolkningsutveckling 
 

Enligt uppgift från SCB uppgick kommunens 

invånarantal till 12 382 invånare per den 31 mars i 

år. Det innebär en minskning med -11 personer 

sedan årsskiftet, då invånarantalet var 12 393 

personer. Födelsenettot för första kvartalet uppgick 

till -33 personer (27 födda och 60 avlidna), medan 

flyttnettot uppgick till +22 personer (193 inflyttade 

och 171 utflyttade). Motsvarande siffror för samma 

period förra året var födelsenetto -9 personer (32 

födda och 41 avlidna) och flyttnetto +71 personer 

(176 inflyttade och 105 utflyttade). 

% 2016 2017 2018 2019

BNP 3,3 2,8 2,1 1,4

Sysselsättning, timmar 1,7 1,5 0,8 -0,1

Relativ arbetslöshet, nivå 6,9 6,3 6,1 6,2

Timlön (konj.statistik) 2,5 2,6 3,1 3,4

Konsumentpris, KPI 1,0 1,7 2,0 2,6

Skatteunderlag 5,0 4,4 4,0 3,5

Realt skatteunderlag 2,6 1,5 1,1 0,4

Källa: Ekonomirapporten maj 2017, SKL
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Resultat och kapacitet

Resultat

Periodens resultat uppgick till +19,7 mkr, vilket 

motsvarar hela 8,2% av skatteintäkter och 

utjämning. Resultatet innebär en väsentligt högre 

resultatnivå för de första fyra månaderna jämfört 

motsvarande period de senaste åren. 

Budgeterat resultat för 2016 uppgår till +14,7 mkr 

(helår), vilket motsvarar 2,0% av skatteintäkter och 

utjämning. Periodens resultat visar sammantaget en 

allmänt mycket låg budgetförbrukning för i stort 

sett samtliga verksamheter under årets första fyra 

månader. 

Prognosen för helåret 2017 visar ett resultat om 

+17,5 mkr. Årsresultatet förväntas således bli något

högre än budgeterat. Budgetförbrukningen hos

verksamheterna förväntas enligt prognosen bli

högre under resterande del av året jämfört med de

fyra första månaderna.

Balanskravsutredning 

Vid beräkning av resultatet enligt kommunallagens 

s.k. balanskrav ska justering göras för bl a

rearesultat vid försäljning av tillgångar.

Rearesultat om 0,3 mkr ingår i resultatet, varför 

balanskravsresultatet för bokslutsperioden uppgår 

till +19,4 mkr. Således har balanskravet uppfyllts 

med god marginal för den enskilda boksluts-

perioden. 

Kommunen har inte längre något balanskravs-

underskott från tidigare år som ska återställas i det 

egna kapitalet. 

Intäkts- och kostnadsutveckling

Periodens skatteintäkter (inkl. generella statsbidrag 

och utjämning) uppgick till 241,5 mkr, vilket 

motsvarar en ökning med 4,3 mkr (1,8%) jämfört 

med motsvarande period förra året. Detta är en 

förhållandevis normal ökningstakt, som dock är 

betydligt lägre än ökningen för samma period förra 

året (som var extraordinärt hög bl a grund av extra 

statsbidrag). 

Periodens nettokostnader i verksamheten har 

minskat jämfört med förra året, vilket måste ses 

som ovanligt. Normalt brukar nettokostnaderna öka 

under årets första fyra månader, t ex så har 

ökningen under åren 2014-2016 har ökningen legat 

på mellan 5-15 mkr. Som nämnts tidigare syns 

sammantaget en allmänt mycket låg 

budgetförbrukning för i stort sett samtliga 

verksamheter under årets första fyra månader. 

Enligt helårsprognosen förväntas nettokostnaderna 

öka med ca 31 mkr jämfört med 2016. Prognosen 

innebär således att en högre budgetförbrukning hos 

verksamheterna förväntas under resterande del året 

jämfört med de fyra första månderna. 

Ovanstående har sammantaget givit en positiv 

resultatpåverkan för bokslutsperioden, vilket 

förklarar den kraftiga resultatförbättringen jämfört 

med samma period förra året. 

Finansiella poster

Periodens finansnetto är relativt oförändrat jämfört 

med samma period förra året. De marginellt lägre 

räntekostnaderna beror i första hand på förra årets 

amortering av låneskulden. 

2014 2015 2016 2017

Resultat jan-apr, mkr 4,7 6,7 4,9 19,7

Resultat jan-apr exkl jämförelse-

störande poster, mkr 4,7 0,7 4,9 19,7

Periodens resultat i % av skatte-

intäkter och utjämning 2,2 3,1 2,1 8,2

Budgeterat resultat helår, mkr 8,4 5,1 3,8 14,7

Resultat helår, mkr 3,9 -5,9 36,4 17,5

Resultat helår i % av skatte-

intäkter och utjämning 0,6 -0,9 5,1 2,4

Jan-apr 2014 2015 2016 2017

Redovisat resultat 4,7 6,7 4,9 19,7

Reavinster 0,0 0,0 0,0 -0,3

Resultat enligt balanskravet 4,7 6,7 4,9 19,4

Att återställa fr tidigare år 0,0 0,0 -10,4 0,0

Ack resultat att återställa 0,0 0,0 -5,5 0,0

Jan-apr 2014 2015 2016 2017

Skatteintäktsutveckling, mkr 2,7 1,4 19,2 4,3

Skatteintäktsutveckling, % 1,3 0,7 8,8 1,8

Nettokostnadsutveckling, mkr 8,5 5,0 15,5 -10,5

Nettokostnadsutveckling, % 4,2 2,4 7,2 -4,5

Nettoförändring, mkr -5,8 -3,6 3,7 14,8

Nettoförändring, %-enheter -2,9 -1,7 1,6 6,3

2014 2015 2016 2017

Finansiella intäkter 0,9 0,8 0,9 0,9

Finansiella kostnader 1,1 1,4 1,1 1,0

Finansnetto -0,2 -0,6 -0,2 -0,1
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Investeringar 
 

 
 

Under årets första fyra månader har investeringarna 

uppgått till låga 4,3 mkr. Investeringsbudgeten 

uppgår till 40,0 mkr, vilket innebär att endast ca 

11% av budgeten har förbrukats under boksluts-

perioden. Motsvarande siffra för samma period 

förra året var 18%. 

 

Det låga investeringsutfallet innebär att målet om 

självfinansiering har uppfyllts med mycket god 

marginal, då summan av resultat och avskrivningar 

är betydligt högre än investeringsnivån. 

 

Den budgeterade investeringsnivån har från och 

med 2016 anpassats till fullmäktiges mål om 

självfinansiering, vilket också, i takt med höjda 

resultatnivåer, ska möjliggöra påbörjande av 

amortering av låneskulden. 

 

Det är av stor vikt att den planerade investerings-

budgeten genomförs varje år. Då en stor andel av 

budgeten avser underhåll av kommunens 

anläggningstillgångar innebär en oförbrukad 

investeringsbudget att en underhållsskuld byggs 

upp för framtiden. 

 

 
Soliditet 
 

 
 
Soliditeten (enligt balansräkningen) uppgick 30 

april till 50,5%, vilket innebär en ökning med hela 

3,9 procentenheter jämfört med samma tidpunkt 

förra året. Den kraftiga ökningen beror på 

bokslutsperiodens och förra årets höga resultat, 

låga investeringsnivå och minskade upplåning. Vid 

årsskiftet var soliditeten 47,0%.  

 

Soliditeten räknad inklusive samtliga 

pensionsåtaganden uppgick 30 april till 15,2%, 

vilket innebär en ökning med hela 7,4 

procentenheter jämfört med samma tidpunkt förra 

året. Vid årsskiftet var samma soliditetsmått 12,3%. 

Förutom ovanstående faktorer påverkas detta mått 

även positivt av att ansvarsförbindelsen för 

pensioner har minskat under perioden till följd av 

pensionsutbetalningar.   

 

 
Skuldsättning 
 

 
 
Ingen nyupplåning eller amortering har genomförts 

under bokslutsperioden. Låneskulden uppgick 

därmed till 185 mkr per 30 april, vilket innebär en 

oförändrad nivå jämfört med både årsskiftet och 

samma tidpunkt förra året.  

 

Av låneportföljens 185 mkr har 145 mkr (eller 

78%) fast ränta med olika löptid 0-8 år, medan 40 

mkr (eller 22%) har rörlig ränta. Genomsnittlig 

vägd ränta var 30 april 1,59%, vilket är marginellt 

lägre än vid motsvarande tidpunkt förra året då 

genomsnittsräntan var 1,60%. Samtliga lån i 

låneportföljen är placerade hos Kommuninvest AB. 

 

Amortering av 25 mkr är planerad i augusti månad, 

då lån med motsvarande belopp löper ut. 

 

 
Risk och kontroll 
 
Kassaflöde och likviditet 
 

 
 

Periodens kassaflöde uppgick till hela +39,7 mkr, 

vilket bland annat förklaras av det höga resultatet 

och den låga investeringsnivån.   

 

De likvida medlen uppgick per 30 april till 119,1 

mkr (58,7 mkr), varav 39,1 mkr (19,4) mkr utgör 

nettoskuld till kommunens koncernbolag avseende 

del i koncernkonto. Vid årsskiftet uppgick de 

likvida medlen till 79,4 mkr. 

 

Kassalikviditeten uppgick den 30 april till 97%, 

vilket innebär en ökad nivå jämfört med 

motsvarande tidpunkt förra året (71%). Vid 

årsskiftet uppgick kassalikviditeten till 83%. 

 

Som nämnts tidigare är en amortering om 25 mkr 

planerad i augusti, då lån på motsvarande belopp 

löper ut.  

2014 2015 2016 2017

Investeringar jan-apr, mkr 29,7 38,3 6,6 4,3

Självfinansieringsgrad, % 47 44 268 737

Investeringar/avskrivningar, % 324 378 52 36

Investeringar helår, mkr 121,5 73,1 23,5 37,2

Investeringsbudget, mkr 163,4 79,6 35,7 40,0

Per 30 april 2014 2015 2016 2017

Soliditet enligt balansräkning 55,2 47,7 46,6 50,5

Förändring tillgångar, % 8,0 17,7 2,5 5,1

Förändring eget kapital, % 0,0 1,6 0,2 14,0

Soliditet inkl samtliga

pensionsförpliktelser, % 5,2 5,9 7,8 15,2

Per 30 april 2014 2015 2016 2017

Låneskuld, mkr 130,0 195,0 185,0 185,0

Genomsn vägd ränta, % 2,77 2,25 1,60 1,59

Antal kreditgivare 1 1 1 1

Per 30 april 2014 2015 2016 2017

Likvida medel, mkr 62,8 47,8 58,7 119,1

Kassalikviditet % 89 73 71 97
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Pensionsförpliktelser 
 

 
 
De totala pensionsåtagandena uppgick den 30 april 

till 300 mkr, vilket är ca 13 mkr lägre än vid 

motsvarande tidpunkt förra året. Minskningen beror 

på utbetalningar av pensioner under perioden. Vid 

årsskiftet uppgick de totala pensionsåtagandena till 

ca 302 mkr. 
 
Borgensåtaganden och optionsavtal 
 

 
 
Kommunens totala borgensåtaganden mot de egna 

företagen har per den 30 april ökat med 1 mkr 

jämfört med samma tidpunkt förra året. Uppgifter 

från bankerna avseende aktuella siffror för 

kommunens borgensåtagande för föreningar och 

egna hem har ännu inte erhållits. Inga nya eller 

avslutade åtaganden har dock genomförts under 

bokslutsperioden. 

 

 

Budgetföljsamhet (prognos) 
 

 
 
Resultatprognosen för helåret 2017 uppgår, som 

nämnts tidigare, till +17,5 mkr, medan budgeterat 

resultat uppgår till +14,7 mkr. Prognosen är således 

ungefär i nivå med budgeterat resultat, med en 

sammanlagd positiv budgetavvikelse om +2,8 mkr.  

 

De större budgetavvikelserna kan sammanfattas 

med följande poster: 

 Skatteintäkter -3,4 mkr  

 Nämnder +2,9 mkr 

 Centrala budgetmedel och finansiering      

+3,3 mkr  

 

Av underskottet för skatteintäkterna (-3,4 mkr) 

förklaras ca -2,0 mkr av att det slutliga extra 

statsbidraget (”välfärdsmiljarderna”) för 2017 blev 

lägre än de preliminära uppgifterna. Den övriga 

delen (-1,3 mkr) beror på försämrad 

slutavräkning/skatteprognos sedan fullmäktiges 

budgetbeslut i september 2016. 

 

Summan av nämndernas prognoser visar ett 

överskott mot budgeten på +2,9 mkr. Detta innebär 

att målet om balans i nämndernas budgetar ser ut att 

uppfyllas på totalnivån. Den prognostiserade 

budgetavvikelsen fördelas enligt följande: 

 

 Kommunstyrelsen -0,9 mkr 

 Samhällsbyggnadsnämnden -1,9 mkr 

 Bildningsnämnden +1,3 mkr 

 Vård- och omsorgsnämnden +4,4 mkr 

  

Totalt tillfördes nya budgetanslag om ca 14 mkr i 

nämndernas budgetramar inför 2017, varav 6 mkr 

är permanenta anslag och 8 mkr är tillfälliga anslag 

för 2017 och 2018. 

 

Inom prognostiserat överskott (+3,3 mkr) för 

centrala budgetmedel och finansiering syns bl a 

överskott på finansnettot (+2,6 mkr) och 

pensionskostnader (+1 mkr).  

 

För mer analys och detaljer avseende 

budgetföljsamheten hänvisas till delårsrapportens 

nämndsberättelser samt driftsredovisningen. 
 
Prognossäkerhet 
 

 
 

Uppföljning av prognossäkerheten kan göras först i 

årsbokslutet. 

 

Finansiella målsättningar 
 

I november månad 2013 fastställde kommun-

fullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hus-

hållning. Riktlinjerna innehåller långsiktiga 

finansiella mål som ska leda till god ekonomisk 

hushållning i Tingsryds kommun och vara styrande 

vid beslut om budget och andra ärenden av 

ekonomisk betydelse. De finansiella målen är: 

Per 30 april. Mkr. 2014 2015 2016 2017

Pensionsavsättning i BR 5,3 5,0 7,6 7,5

Ansvarsförbindelse tidigare

pensionssystem (före 1998) 326,7 321,0 305,8 292,3

Summa 332,0 326,0 313,4 299,8

Per 30 april. Mkr. 2014 2015 2016 2017

Borgensåtaganden

Egna bolag och stiftelser 550,7 547,3 547,0 548,0

Föreningar 6,8 5,7 4,3 i.u

Egna hem 0,2 0,2 0,2 i.u

Summa 557,7 553,2 551,5 548,0

Avtal om hyresoption 4,2 3,6 2,8 2,0

mkr 2014 2015 2016 2016

Budgeterat resultat 8,6 5,1 3,8 14,7

Avvikelse mot budget:

Kommunstyrelsen centr medel 4,4 4,6 0,7 0,2

Kommunstyrelsen (KLF) 1,9 0,6 2,0 -0,9

Samhällsbyggnadsnämnd 1,0 2,3 2,7 -1,9

Kultur- och fritidsnämnd 0,5 - - -

Bildningsnämnd (f d BUN) 0,6 -0,3 2,6 1,3

Vård- o Omsorgsnämnd (f d SN) -12,5 -13,5 -0,8 4,4

Taxefinansierad verksamhet 2,0 1,6 -1,0 0,0

Skatteintäkter -2,0 -0,6 24,8 -3,4

Finansnetto 2,8 4,2 3,8 2,6

Finansiering och övrigt -3,4 -9,9 -2,2 0,5

Summa årets resultat 3,9 -5,9 36,4 17,5

mkr 2014 2015 2016 2016

Prognos helårsresultat, april 2,2 0,8 27,5 17,5

Prognos helårsresultat, aug 3,9 -13,8 23,1

Slutlig utfall resultat 3,9 -5,9 36,4
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1. Årets resultat ska långsiktigt uppgå till 

minst 2% av skatteintäkter och utjämning. 

 

2. Investeringsnivån ska anpassas till 

utrymmet för egenfinansiering samt ge 

utrymme för amortering av låneskulden. 

 

3. Låneskulden ska minska genom planerade 

årliga amorteringar. 

 

Nedan följer en avstämning av målen för 

bokslutsperioden respektive helårsprognosen: 

 

 

 
 
Som framgår av tabellen har de finansiella målen 

för resultat och investeringar uppfyllts för 

bokslutsperioden. Då ingen amortering av 

låneskulden ännu har gjorts har dock målet om 

minskad låneskuld inte uppfyllts per 30 april. 

 

I prognosen för helåret 2017 bedöms samtliga 

finansiella mål bli uppfyllda. 

 

 
Koncernföretagen 
 

Koncernföretagen redovisar följande resultat (före 

bokslutsdispositioner) för bokslutsperioden samt 

prognos för helåret 2017: 

 

 
 

Som framgår i tabellen redovisar Industristiftelsen 

negativt resultat för årets första fyra månader (-0,6 

mkr), medan övriga företag uppvisar positiva 

resultat. I prognosen för helåret visar 

Industristiftelsen och Tufab negativa resultat, 

medan övriga företag prognostiserar positiva 

resultat. 

 

I nedanstående tabell redovisas de helägda 

företagens externa låneskuld: 

 

 
 

Det kan konstateras att företagens låneskuld per 30 

april har ökat marginellt (med 1 mkr) jämfört med 

samma tidpunkt förra året. Tufab har under senaste 

året amorterat 4 mkr medan Tingsrydsbostäder AB 

har nyupplånat 5 mkr. 

 

För mer detaljerad redovisning av företagens 

ekonomi och verksamhet hänvisas till företagens 

egna delårsrapporter, vilka hanteras som egna 

ärenden i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 

 

Tingsryd 2017-05-26 

 

Daniel Gustafsson 

Ekonomichef 

2014 2015 2016 2017

Resultat % av skatter o utjämn

Fastställt mål 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Utfall januari-april 2,2% 3,1% 2,1% 8,2%

Uppfyllt januari-april Ja Ja Ja Ja

Utfall helår 0,6% -0,9% 5,1% 2,4%

Uppfyllt helår Nej Nej Ja Ja

Självfinansiering investeringar, %

Fastställt mål 100% 100% 100% 100%

Utfall januari-april 47% 44% 268% 737%

Uppfyllt januari-april Nej Nej Ja Ja

Utfall helår 26% 40% 311% 150%

Uppfyllt helår Nej Nej Ja Ja

Minskning av låneskuld, mkr

Fastställt mål <0 <0 <0 < 0

Utfall januari-april 25 25 -15 0

Uppfyllt janari-april Nej Nej Ja Nej

Utfall helår 65 30 -15 -25

Uppfyllt helår Nej Nej Ja Ja

mkr 2014 2015 2016 2017

Resultat f bokslutsdisp, jan-apr

Tingsryds Energi AB 4,0 3,9 4,2 3,6

Tingsryds Utv o Fastighets AB 0,9 -0,2 0,7 0,3

Tingsrydsbostäder AB 0,1 0,3 0,2 0,5

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 1,0 0,8 0,7 1,0

Tingsryds Industristiftelse 0,1 -0,2 -0,4 -0,6

Tingsryds Kommunföretag AB 0,2 0,2 -0,1 0,0

Resultat, prognos helår 2017

Tingsryds Energi AB 1,8

Tingsryds Utv o Fastighets AB -0,2

Tingsrydsbostäder AB 1,1

Stiftelsen Kommunhus 3,0

Tingsryds Industristiftelse -0,4

Tingsryds Kommunföretag AB 0,0

mkr, per 30 april resp år 2016 2017

Tingsryds Energi AB 53,0 53,0

Tingsryds Utv o Fastighets AB 186,5 182,5

Tingsrydsbostäder AB 39,0 44,0

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 248,1 248,2

Tingsryds Industristiftelse 15,0 15,0

Tingsryds Kommunföretag AB 0,0 0,0

Totalt 541,6 542,7
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RESULTATRÄKNING KOMMUNEN (tkr)
Jan -Apr Jan -Apr Årsbudget 

2017 2016 2017 %
Verksamhetens intäkter 79 777 74 307 210 870 37,8%
Verksamhetens kostnader -289 241 -293 698 -881 350 32,8%
Avskrivningar -12 134 -12 711 -38 744 31,3%

Verksamhetens nettokostnader -221 598 -232 102 -709 224 31,2%

Skatteintäkter 160 881 157 610 478 709 33,6%
Generella statsbidrag och utjämning 80 576 79 537 247 064 32,6%
Finansiella intäkter 924 909 4 200 22,0%
Finansiella kostnader -1 034 -1 080 -6 000 17,2%

Resultat före extraordinära poster 19 749 4 874 14 749

Jämförelsestörande poster - - -

Periodens resultat 19 749 4 874 14 749

KASSAFLÖDESANALYS KOMMUNEN (tkr)
Jan -Apr Jan -Apr Årsbudget 

2017 2016 2017
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 19 749 4 874 14 749

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -138 -137 -650

Avskrivningar 12 134 12 711 38 744

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar -260 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 31 485 17 448 52 843

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

löpande verksamhet

Minskning/ökning av kortfristiga fordringar 49 151 -2 624 0

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -40 408 -10 194 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 40 228 4 630 52 843

Investeringsverksamheten
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar -4 328 -6 561 -39 977

Förvärv av aktier och andelar 0 0 0

Erhållna investeringsbidrag 0 0 0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 260 0 15 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 068 -6 561 -24 977

Finansieringsverksamheten
Minskning/ökning av långfristiga fordringar 3 840 0 0

Ianspråktagna investeringsbidrag -325 -325 0

Ökning/minskning av långfristiga låneskulder 0 -15 000 -30 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 515 -15 325 -30 000

PERIODENS KASSAFLÖDE 39 675 -17 256 -2 134

Likvida medel vid årets början 79 391 75 945 70 000

Likvida medel vid periodens slut 119 066 58 689 67 866

Specifikation:

varav skuld till koncernföretag (koncernkonto) 39 098 19 443

varav kommunens egna medel 79 968 39 246
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BALANSRÄKNING KOMMUNEN (tkr)

2017-04-30 2016-04-30 2016-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 570 523 583 108 580 574
Maskiner och inventarier 41 621 41 544 43 704
Pågående arbeten 4 328 6 561 0
Summa materiella anläggningstillgångar 616 472 631 213 624 278

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar 38 520 18 516 38 520
Långfristiga fordringar 2 663 6 683 6 503
Summa finansiella anläggningstillgångar 41 183 25 199 45 023

Summa anläggningstillgångar 657 655 656 412 669 301

Omsättningstillgångar
Fordringar 51 748 73 371 100 899

Kassa och bank 119 066 58 689 79 391

Summa omsättningstillgångar 170 814 132 060 180 290

SUMMA TILLGÅNGAR 828 469 788 472 849 591

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital

Ingående balans 398 885 362 435 362 435
Periodens resultat 19 749 4 874 36 450

Summa eget kapital 418 634 367 309 398 885

Avsättningar
Avsättningar till pensioner 7 543 7 636 7 681

Avsättning fond Elsemålatippen 12 584 12 584 12 584

Summa avsättningar 20 127 20 220 20 265

Skulder
Långfristiga skulder 213 832 214 806 214 157

Kortfristiga skulder 175 876 186 137 216 284

Summa skulder 389 708 400 943 430 441

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR O SKULDER 828 469 788 472 849 591

Ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelse pensioner 292 299 305 792 294 660

Borgensåtaganden inkl statliga bostadslån i.u. i.u. 552 014
Avtal om hyresoption 1 960 2 800 2 240

Soliditet 50,5% 46,6% 47,0%
Kassalikviditet 97,1% 70,9% 83,4%
Res i % av skatteintäkter o utjämning 8,2% 2,1% 5,1%
Soliditet inkl pensioner 15,2% 7,8% 12,3%
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DRIFTREDOVISNING 2017 (tkr)
Budget 2017 TB* Årsbudget Redov Prognos Prognos

Fullmäktige 2017 jan-april % helår 2017 avvikelse

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen centrala medel -1 111 -1 111 -368 33% -1 286 -175

Kommunledningsförvaltning (exkl Tekn avd) -41 053 -45 970 -87 023 -29 361 34% -87 923 -900

Räddningstjänsten (RÖK) -14 526 -14 526 -4 852 33% -14 556 -30

Summa kommunstyrelsen -56 690 -45 970 -102 660 -34 581 34% -103 765 -1 105

Nämnder

Samhällsbyggnadsnämnd -36 171 -533 -36 704 -11 771 32% -38 624 -1 920
Barn- och utbildningsnämnd Bildningsnämnd -273 121 2 471 -270 650 -88 707 33% -269 350 1 300
Socialnämnd Vård- och omsorgsnämnd -311 690 31 110 -280 580 -86 501 31% -276 180 4 400
Summa nämnder -620 982 33 048 -587 934 -186 979 32% -584 154 3 780

Fullmäktige inkl revision -1 858 -1 858 -341 18% -1 858 0
Jävsnämnd -76 -76 -14 18% -76 0

Taxefinansierad verksamhet
VA-verksamhet 0 0 274 0 0
Renhållningsverksamhet 0 0 -1 099 0 0
Resultatutjämning taxefin. verksamhet 0 0 825 0 0

Summa verksamhet -679 606 -12 922 -692 528 -221 915 32% -689 853 2 675

Övriga centrala poster

Åter Eget kapital RFSS (skatteväxling) 300 300 432 144% 432 132

Utvecklingspott KSAU -2 000 -2 000 0 0% -2 000 0
Social investeringsfond KS -2 000 -2 000 0 0% -2 000 0
EU-verksamhet central pott KS -332 -332 0 0% -100 232
Löneökningar 2016 (12 mån) 2017 (9) -21 820 12 922 -8 898 0 0% -9 898 -1 000
Pensionsutbetalningar -15 000 -15 000 -3 718 25% -14 000 1 000
Kapitalkostnader 47 978 47 978 15 041 31% 47 478 -500
Internränta från VA 2 000 2 000 749 37% 2 250 250
Avskrivningar -38 744 -38 744 -12 134 31% -38 244 500
Övriga centrala poster 0 0 -53 260 260

NETTOKOSTNAD -709 224 0 -709 224 -221 598 31% -705 675 3 549

Skatteintäkter
Skatteintäkter, gs och utjämning 725 773 725 773 241 457 33% 722 333 -3 440

Finansnetto

Finansiella intäkter 4 200 4 200 924 22% 3 800 -400
Finansiella kostnader -6 000 -6 000 -1 034 17% -3 000 3 000
Summa finansnetto -1 800 0 -1 800 -110 6% 800 2 600

SUMMA RESULTAT 14 749 0 14 749 19 749 17 458 2 709

Resultat i % av skatteintäkter, gen statsbidrag och utj 2,0% 2,0% 8,2% 2,4%

* TB = tilläggsbeslut t ex omorganisation, utfördelning löneökningsmedel
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Investeringsredovisning delår 1 2017

Budget Utfall Avvikelse mot Förbrukning av

tkr 2017 jan-apr budget, tkr budget, %

KOMMUNSTYRELSEN - KLF
E-tjänster och IT-stöd 3 000 0 3 000 0%

Centrala IT-investeringar 3 566 1 881 1 685 53%

Inventarier och övrigt 249 139 110 56%

Fastighetsinvesteringar - reinvesteringar (underhåll) 80 0 80 0%

Summa kommunstyrelse 6 895 2 020 4 875 29%

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND - TEKNISKA AVDELNINGEN KLF
Infrastruktur 5 700 -60 5 760 -1%

Fordon och maskiner 500 0 500 0%

Energisparåtgärder 5 000 149 4 851 3%

Fastighetsinvesteringar - ny-, till- och ombyggnad 2 100 10 2 090 0%

Fastighetsinvesteringar - reinvesteringar (underhåll) 6 200 510 5 690 8%

Inventarier och övrigt 200 0 200 0%

Renhållningsverksamhet 400 0 400 0%

VA-verksamhet 12 000 1 496 10 504 12%

Summa samhällsbyggnadsnämnd 32 100 2 105 29 995 7%

BILDNINGSNÄMND
Inventarier och övrigt 722 203 519 28%

Summa bildningsnämnd 722 203 519 28%

VÅRD & OMSORGSNÄMND
Inventarier och övrigt 260 0 260 0%

Summa vård & omsorgsnämnd 260 0 260 0%

TOTALT 39 977 4 328 35 649 11%
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Sammanställning 2016-12-31 2017-04-30

LIKVID 121 208 202 129 500 743

LÅNESKULDER 185 000 000 185 000 000

Kr Skuldportfölj per motpart Kr

Banksaldo Motparter Instrument Belopp 

TINGSRYDS KOMMUN 64 500 743 K-INVEST Reverslån 185 000 000

Outnyttjade krediter

SWEDBANK 30 000 000

NORDEA 35 000 000

129 500 743 185 000 000

Borgensåtaganden

Låntagare Belopp kr K-INVEST SWEDBANK SHB CHECKKREDIT EKEN SPARBANK

STIFTELSE TINGBO 260 074 921 221 800 000 23 274 921 15 000 000

TUFAB 186 469 000 186 469 000

TEAB 56 000 000 53 000 000 3 000 000

TINGBO AB 44 000 000 44 000 000

TINGSRYDS INDUSTRISTIFTELSE 25 000 000 15 000 000 10 000 000

RÖK 4 301 250 4 301 250

TAIF 0 i.u.

EK. FÖR- BOLHALLEN I TINGSRYD 0 i.u.

FOLKETS HUS I RYD 0

TINGSRYDS SKYTTEFÖRENING 0 i.u.

RID- OCH KÖRKLUBB 0 i.u.

575 845 171 524 570 250 23 274 921 0 28 000 000 0

Kommunens finansverksamhet delår 1 2017

Likvid
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RISKHANTERINGEN

Kapitalbindning < 1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år

Max 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Min 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Kommunen 27% 32% 0% 14% 14% 14% 0% 0% 0% 0%

Räntebindning < 1 år 1-3 år 3-5 år 5-7 år 7-10 år Snitt

Max 40% 30% 30% 30% 20% 4,00

Min 20% 10% 10% 10% 0% 2,00

Kommunens 41% 19% 27% 14% 0% 2,19

Normal 30% 20% 20% 20% 10% 3,00
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   TJÄNSTESKRIVELSE  1(1) 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 2017-05-26 
 
Daniel Gustafsson 
0477 441 26  
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

 
 Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 
Delårsrapport 1 2017 för Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunstyrelsens delårsrapport 1 2017 godkänns. 
 
2. Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i augusti ta fram förslag 
till åtgärder för att undvika underskott mot budgeten vid årets slut. 
 
Beskrivning av ärendet 
Delårsrapport för kommunstyrelsens ansvarsområde redovisas i bilaga.  
 
Från 1 april har kommunstyrelsens ansvarsområde utökats med verksamheterna individ- och 
familjeomsorg och vuxenutbildning. Dessa verksamheter har, tillsammans med verksamheterna 
integration och folkhälsa, organiserats i Avdelningen för arbete och lärande. I den politiska or-
ganisationen har ett utskott för arbete och lärande bildats under kommunstyrelsen. 
 
Den ekonomiska prognosen för kommunstyrelsen visar ett underskott på -0,9 mkr jämfört med 
budget för helåret 2017. Enligt fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning måste kom-
munstyrelsen därför senast vid sammanträde i september fatta beslut om åtgärder för att undvika 
underskott vid årets slut. Enligt riktlinjerna ska förvaltningschefen ta fram förslag till åtgärder. 
 
Då organisationsförändring (enligt ovan) har genomförts under löpande budgetår kan samman-
läggning av bokslutsrapport och styrkort ej genomföras fullt ut i rapporteringssystemet. Därför 
lämnas en separat rapport för Avdelningen för arbete och lärande som bilaga till kommunstyrel-
sens delårsrapport. Eftersom ett större underskott redovisas för verksamheten individ- och fa-
miljeomsorg inom Avdelningen för arbete och lärande bifogas även en detaljerad uppföljnings-
rapport för individ- och familjeomsorgen. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport 1 2017 för Kommunstyrelsen. 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunchefen 
Ekonomiavdelningen 
 
 
 
Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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1 Uppdrag / Ansvarsområde 

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. KS har ansvar 

för: 

 den sammantagna verksamhetens utveckling och ekonomi 

 ledning och samordning av kommunkoncernen 

 uppsikt över kommunens nämnder och företag (uppsiktsplikt) 

 samordning av arbete för att förverkliga kommunens vision 

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

 utgöra kvalificerat stöd åt den politiska ledningen samt åt övriga kommunala 

förvaltningar och företag 

 samordna målstyrning, utforma styrande dokument, svara för rapportering och 

information 

 driva kommunens övergripande utveckling mot en attraktiv och hållbar kommun 

Vid årets ingång bestod förvaltningen av avdelningarna: Kansliavdelning, 

Utvecklingsavdelning, Ekonomiavdelning och Personalavdelning. Utifrån fullmäktiges beslut 

om förändrad organisation tillkom Avdelningen för arbete och lärande från och med 1 april 

(integration, individ- och familjeomsorg samt vuxenutbildning). Dessa fem avdelningar ingår 

således i kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Från 1 april ingår även Teknisk avdelning (f d stora delar av samhällsbyggnadsförvaltningen) 

i kommunledningsförvaltningen. I samband med detta överflyttades IT-enheten till Tekniska 

avdelningen. I den politiska organisationen tillhör denna verksamhet, d v s Teknisk avdelning 

inklusive IT, dock samhällsbyggnadsnämnden fram till årsskiftet. Denna del redovisas därför i 

samhällsbyggnadsnämndens delårsbokslut. 

 

2 Omvärldsanalys 

2017 har hittills präglats av global oro med bl.a. osäkerhet kring maktbalansen mellan 

världens ledande länder, brexit, återkommande terrordåd mm. 

En allmän oro hos medborgare, kommunala verksamheter och politik förstärks mot bakgrund 

av de senaste årens arbete med Hållbar ekonomi, vars beslut nu håller på att genomföras. 

Bostadsförsörjningen är ett nationellt problem som förtydligas lokalt utifrån bl.a. näringslivets 

behov av kompetens och arbetskraft. 
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3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

”Utveckling, service och effektivitet i en attraktiv kommun” 

 

3.1.1 Medborgare 

 

Hög tillgänglighet, gott bemötande och god information står ständigt på dagordningen i 

arbetet att säkra medborgarnas möjlighet till insyn och delaktighet i kommunens verksamheter 

och beslut. 

Årets "Öppet hus" i Medborgarkontoret/kommunhuset, bl.a. med en rad olika aktiviteter kring 

klimatfrågor, genomfördes 29 april. Medborgarkontoret fortsätter att utvecklas samtidigt som 

en utvärdering av verksamheten har inletts och beräknas vara klar under hösten. Politiken har 

valt att inte genomföra några medborgardialoger under våren. 

3.1.2 Samhälle 

 

Arbetet med att genomföra de beslut som fattats inom ramen för Hållbar ekonomi präglar 

både kommunens verksamheter och samhället i övrigt. Beslut om förändringar inom skola, 

bibliotek och omsorg är alltid både svåra att fatta och smärtsamma att genomföra. Alla 

förändringar ger inte heller omedelbara resultat, något som i sig förstärker den globala oro 

som finns i dagens samhälle. Genomförandet av hållbar ekonomi lägger samtidigt en 

långsiktig grund för ett gott samhälle att leva i och en hållbar kommun med god ekonomi och 

möjligheter att utvecklas. 

I slutet av maj presenterades resultaten av Svenskt Näringsliv enkät avseende 

näringslivsklimatet i landets kommuner. Resultatet för Tingsryds kommun visar fortsatt 

kraftigt sjunkande resultat, både totalt och inom de flesta delfrågorna. Rankingen mellan 

landets kommuner presenteras först i september. 

3.1.3 Ekonomi 

 

Beslutsdelen i uppdraget Hållbar ekonomi avslutades under 2016 och arbetet har därmed gått 

in i verkställandefasen. För några beslut har verkställandet genomförts, medan verkställande 

pågår eller återstår att genomföra för andra beslut. Kommunledningsförvaltningen har en 

viktig roll att leda och samordna detta arbete. 

2016 års bokslut samt 2017 års budget har inneburit en förstärkt ekonomisk ställning jämfört 

med tidigare och det kan konstateras att fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning har 

uppfyllts i både förra årets bokslut och årets budget. Under bokslutsperioden har 

arbetsprocessen med 2018 års budget påbörjats genom att kommunstyrelsen (i maj månad) 

har fastställt ekonomiska arbetsramar. Enligt dessa uppgår resultatet i 2018 års budget till 

+13,7 mkr, vilket motsvarar 1,8 % av skatteintäkter och utjämning. Det innebär att 

fullmäktiges resultatmål om 2 % inte uppfylls enligt de fastställda arbetsramarna. Fullmäktige 

fattar beslut om nästa års budget i september. 
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Årsprognosen 2017 för kommunstyrelsen uppgår till -0,9 mkr jämfört med budget. 

Underskottet är i första hand hänförbart till verksamheten individ- och familjeomsorgen (-2,0 

mkr) inom Avdelningen för arbete och lärande. En närmare förklaring till detta underskott 

redovisas i bilaga till denna delårsrapport. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

Kommunchef 1 333 477 1 333 0 

Kansliavd. 11 883 5 219 12 053 -170 

Utvecklingsavd. 13 693 4 504 13 423 270 

Ekonomiavd. 5 770 1 764 5 670 100 

Personalavd. 9 902 2 585 9 202 700 

Avd. Arbete & 
Lärande 

45 437 15 059 47 237 -1 800 

Totalt 88 018 29 608 88 918 -900 

3.1.4 Medarbetare 

 

Arbetet med att minska sjukfrånvaron är en prioriterad fråga inom medarbetarperspektivet. 

Trots intensivt arbete med både rehabilitering och korttidsfrånvaro syns inga större synliga 

resultat i sjuktalen. Tingsryds kommun har därför tillsammans med Osby kommun gått in i ett 

större ESF-projekt om hälsopromotion där Älmhults kommun är projektägare. Projektet 

omfattar ca 40 medarbetare i Tingsryd och är ett pilotprojekt som syftar till att testa olika sätt 

att arbeta med ohälsa integrerat i den vanliga arbetsdagen. Projektet kommer att pågå i tre år. 

Rekrytering och arbete med personalförsörjning är också prioriterat och under våren har ett 

reviderat personalförsörjningsprogram tagits fram. I programmet konstateras att bristyrkena är 

desamma både nationellt, regionalt och lokalt. För att kunna rekrytera och behålla 

medarbetare är det viktigt att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner och att kommunen 

framstår som en attraktiv arbetsgivare. 

3.1.5 Process 

 

Processerna kring införandet av ny politisk organisation och ny förvaltningsorganisation 

intensifierades under början av 2017 och innebär ett omfattande förändringsarbete. Ny 

överförmyndarnämnd tillträdde 1 januari. 1 april delades tidigare Socialnämnden i två 

områden. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorg, funktionshinderomsorg och 

kommunal hälso- och sjukvård. Det politiska ansvaret för individ- och familjeomsorg, 

vuxenutbildning, integration, arbetsmarknadsenhet och folkhälsa ligger nu under 

kommunstyrelsens utskott för Arbete och lärande. Som en konsekvens ombildades samtidigt 

Bildningsnämnden, som nu ansvarar för all övrig utbildning samt biblioteksverksamheten. 

Samhällsbyggnadsnämnden fortsätter året ut med ansvar för miljö- och byggnadsfrågor samt 

tekniska frågor. Dock har tidigare samhällsbyggnadsförvaltningen blivit Miljö- och 

byggnadsförvaltningen medan tidigare tekniska områden som renhållning, VA, vägar m.fl., nu 

tillhör kommunledningsförvaltningen. Dessa förändringar har mycket stor inverkan på 

verksamheternas ansvarsområden och arbetsprocesser, vilket kommer att prägla arbetet under 

kvarvarande mandatperiod. 
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4 Framtid 

För resterande del året 2017 kommer fortsatt mycket fokus på genomförandet av den 

beslutade organisationsförändringen att krävas. Omorganisationen påverkar processer och 

medarbetare och det är av stor vikt att ansvarsområden, arbetsuppgifter och flödesprocesser 

blir tydliga i både tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen. Detta innebär 

ett omfattande arbete som måste slutföras under resterande del av året samt under nästa år. 

Från 1 januari 2018 överflyttas ansvaret för den tekniska avdelningens verksamhet från 

samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Från samma tidpunkt ska även bildas ett 

plan- och näringslivsutskott under kommunstyrelsen. 

  

5 Sammanfattning 

På en kommunövergripande nivå syns en allmän tendens om stora utmaningar inom flera av 

perspektiven i vår styrmodell. Vikten av arbetet med hållbar ekonomi kan i detta sammanhang 

inte nog betonas, då en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi utgör grunden för fortsatt 

handlingsutrymme i det pågående och framtida utvecklingsarbetet. 

Strategiska frågor som framöver behöver vara i fokus i det kommunövergripande perspektivet 

är bland annat service gentemot näringsliv och medborgare, bostäder, integration och 

rekrytering. Med de fattade besluten i hållbar ekonomi (inklusive nya styrdokument inom 

flera områden) samt den förändrade organisationen för både politik och tjänstemän läggs en 

god grund för det framtida utvecklingsarbetet. 
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6 Styrkort 

Perspektiv Nämndmål Kommentar Mått 

Medborgare  Dialog, demokrati och 
delaktighet 

Ingen mätning har gjorts under 
bokslutsperioden. 

Medborgarundersökning 
genomförs under hösten 2017. 

 Nöjd-Inflytande-Index 
helhetsbedömning, 
Medborgarundersökning 

 Hög tillgänglighet, god 
information, gott 
bemötande 

Ingen mätning har gjorts under 
bokslutsperioden. 

Medborgarundersökning 
genomförs under hösten 2017. 

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

 Aktiv ledning och 
samordning av den 
kommunala organisationen 

Ingen mätning har gjorts under 
bokslutsperioden. 

Medborgarundersökning 
genomförs under hösten 2017. 

 Nöjd-Medborgar-
Index, NMI 

 Kvalificerat stöd och 
väl fungerande intern 
service till den kommunala 
organisationen 

Ingen mätning har gjorts under 
bokslutsperioden. 

Enkät är inte planerad under 
2017. 

 Nöjd-Intern-Kund-
Index (intern enkät mot 
politiker och 
kommunorganisationen) 

 Bra utbud och kvalitet 
inom fritids- och 
kulturverksamhet 

Ingen mätning har genomförts 
under bokslutsperioden. 

Medborgarundersökning 
genomförs under hösten 2017. 

 Nöjd-Medborgar-Index 
(kultur), NMI, 
Medborgarundersökning 
2017 

 Nöjd-Medborgar-Index 
(idrott), NMI, 
Medborgarundersökning 
2017 

Samhälle  God service och bra 
förutsättningar för det 
lokala näringslivet 

Resultaten i Svenskt Näringslivs 
undersökning Företagsklimat 
2017 presenterades i slutet av 
maj månad och visade fortsatt 
kraftigt sjunkande resultat för 
Tingsryds kommun, både totalt 
och för de flesta delfrågorna. 
Rankingen mellan landets 
kommuner presenteras i 
september månad. 

Ingen mätning har gjorts i SKL:s 
Insiktsmätning. 

  

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

 Svenskt Näringslivs 
ranking av kommunerna 

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

Ingen mätning har gjorts under 
bokslutsperioden. 

Medborgarundersökning 
genomförs under hösten 2017. 

 Nöjd-Region-Index, 
NRI, 
Medborgarundersökning 
2017 

Ekonomi  God ekonomisk 
hushållning 

Fullmäktige finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning avseende 
resultat och självfinansiering av 
investeringar uppfylls för både 
bokslutsperioden och prognos för 
helåret 2017. Målet om minskning 
av låneskuld uppfylls inte för 
bokslutsperioden då ingen 
amortering har genomförts under 
årets första fyra månader. Målet 
beräknas dock kunna uppfyllas i 
prognosen för helåret 2017. 

 Resultat i % av 
skatteintäkter och 
generella statsbidrag 

 Självfinansiering av 
investeringar 

 Minskning av 
låneskulden 
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Perspektiv Nämndmål Kommentar Mått 

 God kostnadskontroll 
och hög prognossäkerhet 
inom KLF 

Prognosen visar ett underskott 
mot budget på -0,9 mkr. 
Underskottet är i hög grad 
hänförbart till verksamheten 
individ- och familjeomsorgen (-2,0 
mkr) inom Avdelningen för arbete 
och lärande. 

 KLF:s resultat med 
nettokostnader inom 
budgetramen 

Medarbetare  God arbetsmiljö och 
frisk personal 

Ingen synlig förändring syns ännu 
jämfört med förra året. 

För helåret 2016 var 
sjukfrånvaron för den totala 
kommunorganisationen 6,7%. 
Målet i 2017 års budget är 6,0%. 

För kommunledningsförvaltningen 
var sjukfrånvaron 2,5% år 2016. 

 Sjukfrånvaro för hela 
kommunorganisationen 

 Sjukfrånvaro för KLF 

 Attraktiv arbetsplats 
med bra 
anställningsförhållanden, 
engagerade medarbetare 
och gott ledarskap 

Ingen mätning har genomförts 
under bokslutsperioden. 

Medarbetarenkät genomförs 
vartannat år. Förra mätningen 
genomfördes våren 2016 och 
nästa mätning är således våren 
2018. 

 Hållbart 
medarbetarengagemang, 
HME (totalindex för hela 
kommunorganisationen) 

 Nöjd-Medarbetarindex 
(totalindex för hela 
kommunorganisationen) 

 Hållbart 
medarbetarengagemang, 
HME, för KLF 

 Nöjd-Medarbetarindex 
KLF 

Process  Ständiga förbättringar 
och utveckling genom 
processorienterad 
verksamhet 

Arbete med upphandling av två 
större verksamhetssystem pågår: 
verksamhetssystem för omsorgen 
samt diarie- och 
ärendehanteringssystem. 
Införande sker tidigast under 
2018. 

Arbetet med omorganisationen 
innebär mycket fokus på 
processflöden i olika 
sammanhang och på olika nivåer. 

 Införande av 
kommunövergripande 
verksamhetssystem enligt 
plan 

 Tjänstegarantierna ska 
finnas och uppfyllas 

Systematisk mätning av 
tjänstegarantiernas uppfyllelse 
har inte gjorts. 

Arbete kring detta har påbörjats 
under bokslutsperioden. 

 Nämndernas 
måluppfyllelse gällande 
tjänstegarantier 

 God intern kontroll Bedömning görs först i 
årsbokslutet. 

Förra årets arbete med intern 
kontroll bedömdes som svagt, då 
flera av granskningarna inte 
genomfördes. Som en följd av 
detta har ett förbättringsarbete 
påbörjats under bokslutsperioden. 

 Kommunstyrelsens 
samlade bedömning av IK 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 
 
 Datum 2017-05-23 
                   
      Avdelning för arbete och lärande 

 
 

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 

 

 Till Utskottet för arbete och lärande 
 
 
Sammanfattning ekonomi – Avdelningen arbete och lärande 
 

April 2017    Belopp i tkr 

Verksamhet Budget Utfall Perioden Årsprognos Avvikelse 

Integration 13 0 13 0 

IFO 38 057 14 230 40 057 – 2 000 

Vuxenutbildning 7 367 829 7 167 200 

Totalt 45 437 15 059 47 237 - 1 800 

 

Integration (+/- 0)  

För att integrationsenheten skall kunna arbeta effektivt och styras utifrån omvärldens behov så behövs en 

tydligare prioritering av medel till integrationen.  

Integrationsenheten har öppnat en tredje träffpunkt i Konga som ersatt träffpunkten i Urshult. Därmed har 

verksamheten samma omfattning som tidigare men med andra placeringar i kommunen. Fyra integrat-

ionsvärdar finns anställda med hjälp av anställningsstöd från arbetsförmedlingen. Deras uppdrag är att 

tillsammans med integrationssamordnarna verka för en god integration i hela kommunen.  

 

IFO (-2 miljoner)  

Inför 2017 års budget äskade IFO 2 miljoner kronor till nya tjänster för att klara lagstadgade krav på ut-

redningar och uppföljningar framförallt inom barnavården. Efter fördelning av internbudget kunde 

500 000 kronor av de äskade 2 miljonerna tillskjutas 2017. Inför 2018 äskades de återstående 1,5 miljo-

nerna då bedömningen är att behovet kvarstår för att klara lagkraven i barnavården och arbetsmiljölagen. 

Resultat Barn och familj: Prognos för året -2 miljoner, där största delen utgör kostnader för inhyrda socio-

nomer. Familjehemsvård och extern öppenvård beräknas rymmas inom budget. Kostnad för köpt vård på 

institution ryms inom budget men mycket osäker prognos då det har beräknats utifrån beslutade place-

ringar hittills med återsökningar från migrationsverket inräknat. Det är problematiskt att rekrytera socio-

nomer och ännu svårare ett rekrytera socionomer med erfarenhet av barnavård. 

Resultat Vuxen: Prognos för året +/- 0. Nya rutiner, bättre kontroll och förebyggande arbete har medfört 

att kostnaderna för nya skyddsplaceringar kunnat minskas. Pågående placeringar har omförhandlats och 

priset per dygn har kunnat sänkas betydligt. Endast några av skyddsplaceringar kan eftersökas från mi-

grationsverket. Inom missbruk står placering inom familjehem för en stor del av kostnaden. Under som-

maren beräknas det komma några fler institutionsplaceringar. Nyanlända i etableringen har fortsatt behov 

av komplettering med försörjningsstöd och en stor andel av de som går ut etableringen återkommer. IFO 

har idag ansvar för och administrerar ett 60-tal andrahandskontrakt för att förebygga vräkningar/ hemlös-

het/ institutionsplaceringar. 

Vuxenutbildning (+ 200 000 kronor) 

From 2017 förändras rättigheterna i skollagen och alla har då rätt att studera upp till högskolebehörighet 

inom vuxenutbildning. Inför 2018 års budget äskades därmed pengar för att möta den ökning av elever 

som förväntas. Vuxenutbildningen kommer att få högre hyreskostnad under hösten då lokaler för att bed-

riva vårdutbildningen i Ryd kommer öppnas. En osäkerhet kring volymer råder, framför allt på SFI då 

omvärlden och andra myndigheters effektivitet påverkar vuxenutbildningens elevantal. Ökning prognosti-

seras dock inom grundläggande svenska som andraspråk och inom den gymnasiala vårdutbildningen men 

detta kommer att mötas med ökade intäkter. Det är problematiskt att rekrytera lärare, framförallt behöriga. 

 

 
Katarina Carlzon 

Chef för arbete och lärande 

Katarina Carlzon 
0477 443 10 

katarina.carlzon@tingsryd.se 
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1 Uppdrag / Ansvarsområde 

Individ- och familjeomsorgens uppdrag är att tillhandahålla insatser för att ge skydd och stöd 

till kommunens invånare samt för att upptäcka och förebygga sociala problem. 

Barn och unga 

Uppdraget är att ta emot och bedöma/utreda anmälningar gällande barn som far illa och utreda 

ansökningar om vård och stöd. Efter utredning och bedömning, genomföra och följa upp olika 

insatser som rådgivning, öppenvårdsinsatser, placeringar i familjehem/HVB och stödboende. 

Familjerätt 

Uppdraget är att erbjuda samarbetssamtal kring vårdnad, boende och umgänge för familjer i 

separation. Fastställande av faderskap och utredningar kring adoption. På uppdrag av 

tingsrätten genomföra vårdnadsutredningar och umgängesstöd. 

Ekonomiskt bistånd 

Uppdraget är verka för självförsörjning och självständighet för den enskilda individen, att 

handlägga ansökningar om försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd och att finna 

arbetsmarknads-/rehabinsatser som möjliggör egenförsörjning. Handläggare inom ekonomiskt 

bistånd ansvarar även för Budget-skuldrådgivning och dödsboanmälningar. Till enheten hör 

1,0 integrationssamordnare/handläggare med uppdraget att arbeta för bästa möjliga 

mottagande av kommunplacerade nyanlända. 

Arbetsmarknadsenhet 

Vägvalet är kommunens arbetsmarknadsenhet med uppdrag att erbjuda de som står utanför 

arbetsmarknaden arbetsträning, praktik och arbetsmarknadsanställningar. Från 2017 kommer 

Vägvalet även att administrera extratjänster och ansvara för administration gällande 

Fritidsbanken. 

Missbruksfrågor 

Uppdrag att handlägga ansökningar och anmälningar gällande missbruksproblematik, följa 

upp stöd och vårdinsatser. Kunna erbjuda anhörigstöd. 

Våld i nära relationer och övriga insatser inom vuxen 

Under övrig vuxen ligger ansvar för samordning av insatser inom Våld i nära relation och 

liknande insatser där det finns behov av skydd. 

2 Verksamhetens mål och utveckling 

2.1 Vision 

Socialnämndens gällande vision är: "Vård och omsorg av hög kvalité efter behov med bästa 

bemötande och delaktighet." 

Från 1 april 2017 tillhör IFO avd Arbete och lärande med en arbetsvision som lyder " I alla 

livets skeden med fokus på människors möjligheter" 
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2.1.1 Medborgare 

Nämndens mål: 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. 

Utvecklingsarbete pågår på IFO angående former för brukarundersökning/brukarmedverkan 

inom IFO-området. Utvecklingsledare tillsammans med IFO-chef/Barn och chef Arbete och 

lärande deltar i utbildning via SKL. 

Erfarenhet från 2016 visade att aktiviteten att dela ut broschyren för synpunkter och klagomål 

i nya ärenden inte ledde till fler inkomna synpunkter. Andra former för brukarmedverkan är 

därför viktiga att pröva. 

BRA-samtal (Barnens rätt som anhöriga) är en manualbaserad metod för att ge anhörigstöd 

till barn. Ungdomsbehandlare är utbildade i metoden och antal samtal följs upp och 

utvärderas. 

På grund av stor bostadsbrist har problem gällande oseriösa hyresvärdar ökat markant under 

2017. Nyanlända är speciellt utsatta för detta då de oftast saknar boendealternativ. Vid möten 

inom regionen verkar Tingsryd vara särskilt utsatt för detta. 

Inom missbruksvård har andelen unga som missbrukar narkotika och läkemedel ökat, ofta 

kombinerat med psykiska problem. Till hösten 2017 kommer den integrerade 

missbruksvården att kunna ge rätt insatser till denna grupp som i dag har problem att få 

kombinerade insatser. 

Från och med 15 februari 2017 finns kommungemensam social jour via avtal med Värnamo 

tillgänglig. Införandet av social jour har ökat tillgängligheten till socialtjänsten i akuta 

situationer utanför kontorstid. 

2.1.2 Samhälle 

Nämndens mål: Hög grad av brukarinflytande med en meningsfull vardag. 

Resultat: Kommunen tar i år inte emot några anvisningar från Migrationsverket. Kommunen 

har dock mycket högt antal egenbosättningar under vintern/våren 2017. Detta har lett till 

problem med oseriösa hyresvärdar och stor brist på bra bostäder. De bostäder som finns 

tillgängliga är oftast mycket dyra och i väldigt dålig standard. 

Ungdomsbehandlare deltar i samverkansgruppen för Trygg uppväxt i Tingsryd (TUT) där 

handlingsplan med olika aktiviteter för att förebygga ohälsa och socialt utanförskap tas fram. 

Genom beviljade medel från Mucf kommer olika gratis aktiviteter att genomföras under 

sommarlovet, som exempel öppen fritidsgård, simundervisning, aktiviteter med olika 

idrottsföreningar, barn och ungdomsaktiviteter vid Träffpunkterna. 

2.1.3 Ekonomi 

Nämndens mål: Socialnämnden ska ha en god kostnadskontroll och en ekonomi i 

balans. 

Missbruksvård-Vuxen: Med hjälp av nya rutiner och bättre kontroll och förebyggande 

arbete har kostnaderna för nya skyddsplaceringar kunnat minskas under början av året. 

Pågående placeringar har omförhandlats och priset per dygn har in många fall kunnat sänkas 

betydligt. Med hjälp av mer utvecklat samarbete med skyddsboende kommer framtida 

placeringar att bli billigare och kortare, med fokus på utslussning. Endast några av 
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skyddsplaceringarna kan återsökas från migrationsverket. 116 % av årsbudgeten för 2017 är 

förbrukad inom Vuxen övrigt. 

Inom missbruk så kommer det att under sommaren komma några fler institutionsplaceringar. 

34 % av årsbudgeten är förbrukad inom missbruk, där placering inom familjehem står för en 

stor del av kostnaden. 

Försörjningsstöd: Nyanlända i etableringen har fortsatt behov av komplettering och en stor 

andel av de som går ut etableringen återkommer. 

Bostadsbrist och för att förebygga vräkningar/hemlöshet/institutionsplaceringar har lett till att 

IFO idag ansvarar för och administrerar ett 60-tal andrahandskontrakt. 

Arbetsmarknadsenhet: Uppdelningen på arbetsmarknaden fortsätter, där delen som står 

mycket långt ifrån arbetsmarknaden fortsätter att öka. Uppstart av extratjänster kommer att 

ske under hösten 2017, där kommunen kommer bidra med ca 26 extratjänster. Äldre 

utlandsfödda kvinnor är klart överrepresenterade bland de som står längst ifrån 

arbetsmarknaden. 32 % av årsbudgeten är förbrukad inom missbruk. 

Barnavård: Prognos för året är ca -2 miljoner, där största delen utgör kostnader för inhyrda 

socionomer. Familjehemsvård och extern öppenvård beräknas rymmas inom budget. Prognos 

för kostnad köpt vård på institution beräknas utifrån beslutade placeringar hittills och avdraget 

återsökningar Migrationsverket. Ryms då inom budget men mycket osäker prognos. 

Resultat ensamkommande (ansvar 51110 verksamhet 60030): De nya ersättningarna för 

ensamkommande barn som införs fr.o.m. 2017 innebär för första halvåret att ersättningar 

betalas ut i efterhand d.v.s. kommunen får ligga ute med pengarna. Andra halvåret 2017 ska 

ersättningar betalas ut efter schablon och kommer då snabbare. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

IFO 38 057 14 230 40 057 -2 000 

Totalt 38 057 14 230 40 057 -2 000 

2.1.4 Medarbetare 

Nämndens mål: Friska och nöjda medarbetare med rätt kompetens och hög känsla av 

ansvar och delaktighet. 

Vuxen: Framtagning av en modell för mätning av arbetsbelastning hos handläggare pågår. 

Målet är en modell som mäter både ärendemängden och arbetstyngden. Många ärende är inte 

det samma som en hög arbetstyngd. En provmodell används nu med bra resultat. Vid test har 

modellen kunnat varna i god tid för att en medarbetare upplever en alltför hög 

arbetsbelastning. 

Rutiner för hantering av tillfälliga arbetstoppar planeras inom kort. Rutiner för hur avlastning 

för medarbetare som upplever en allt för hög arbetsbelastning tillfälligt provas i dag med 

mycket gott resultat. 

Individuell ärendegenomgång ska enligt plan genomföras fyra gånger per år. Vid genomgång 

har många ärenden kunnat avslutas direkt eller planerats för avslut. 

Genom att extra resurs har tillförts i form av en extra handläggare har mängden ärenden per 

handläggare kunnat minskas från ca 80 per handläggare till 60-70 per handläggare. Då 

ytterligare handläggare återkommer från föräldraledighet efter sommaren så förväntas antalet 
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ärende per handläggare sjunka till ca 40 stycken. 

Barn: Fokus i medarbetarperspektivet ligger på rekrytering av socialsekreterare för att uppnå 

full grundbemanning. Tillsvidaretjänster är tillsatta och nuvarande vakanser beror mestadels 

på olika tjänstledigheter som ex föräldraledighet. 

Behörighetskravet med socionomexamen för att arbeta i sociala barnavården försvårar 

rekryteringen, stor konkurrens råder. För att klara verksamheten och uppfylla lagens krav 

stöttas bemanningen upp av inhyrda socionomkonsulter. Ordinarie rekrytering pågår 

parallellt. 

2.1.5 Process 

Nämndens mål: E-tjänster, IT-stöd och annat stöd ska vara väl utvecklade och 

anpassade för att nå en effektiv verksamhet. 

Vuxen: Rutin för klientmöte via Skype är påbörjad. Önskemål om möjlighet för handläggare 

inom missbruksvård att genomföra Casemöten via Skype har lyfts i regionen och även denna 

möjlighet är under utredning med planerad start hösten 2017. 

Mötesstruktur har reviderats och tillsammans med Vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen 

har nytt mötesschema tagits fram och implementeras under våren 2017. Personalmöten inom 

vuxengruppen har bantas ner från 3 timmar till 1 timme, och gruppgenomgång av ärende sker 

uppdelat per enhet. 

En handläggare inom ekonomiskt bistånd har under hösten tjänstledigt från sin ordinarie tjänst 

för att arbeta med utvecklingsfrågor och IT-stöd. Målet är att det som eftersatts på grund av 

tidsbrist ska kunna uppdateras och att fungerade rutiner för framtida arbete ska tas fram. 

Arbetet med nya blanketter för ekonomiskt bistånd pågår. Dessa kommer att avspegla de nya 

riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. 

Barn: Aktiviteterna i processperspektivet riktas in på att uppdatera rutiner och säkra 

processen för ett ärendes handläggning från inkommen anmälan-förhandsbedömning-

utredning-beslut insatser och uppföljning/avslut. Genom processkartläggning identifieras 

kritiska moment. Förbättringsåtgärder hittills är införande av mottagningsfunktion och rutin i 

form av checklista när handläggare slutar. 
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3 Styrkort 

Perspektiv Nämndmål Kommentar Mått 

Medborgare  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 

 Andel nöjda klienter 
IFO 

 Andel som är 
nöjda/mycket nöjda med 
anhörigstödet som erbjuds 

 Andel som vet vart 
man vänder sig vid 
klagomål och synpunkter 

Samhälle  Hög grad av 
brukarinflytande med en 
meningsfull vardag 

  

Ekonomi  Socialnämnden ska ha 
en god kostnadskontroll 
och en ekonomi i balans 

  Budgetavvikelse 

 Kostnaderna för köpt 
vård och stöd skall minska 

 Del av eventuellt 
överskott ska återföras till 
verksamheten 

  

Medarbetare  Friska och nöjda 
medarbetare med rätt 
kompetens och hög känsla 
av ansvar och delaktighet 

  Nöjda medarbetare 
(HME) 

 Andel sjukfrånvaro av 
arbetad tid ska minska 

 Andel sjukfrånvaro (0-
14 dgr) av arbetstiden ska 
minska 

 Andel medarbetare 
som använder 
friskvårdsbidraget 

 Andel medarbetare 
med specialistutbildning 
IFO 

Process  E-tjänster, IT-stöd och 
annat stöd ska vara väl 
utvecklade och anpassade 
för att nå en effektiv 
verksamhet 

  Antal ärende per 
heltidsanställd 
handläggare IFO 

 Antal genomförda 
projekt inom IT-stöd per år 
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1 Uppdrag / Ansvarsområde 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för den tekniska avdelningen i Tingsryds kommun. 

Samhällsbyggnadsnämnden och har det övergripande ansvaret för kommunens fysiska och 

tekniska miljö. Under nämnden ligger miljö och byggnadsförvaltningen och tekniska 

avdelningen under kommunledningsförvaltningen. Denna delårsrapport omfattar 

verksamheten inom tekniska avdelningen. 

Tekniska avdelningen skall bedriva exploateringsverksamhet, anskaffa, utveckla och förvalta 

kommunens innehav av fastigheter för skola och omsorg. Vidare ska avdelningen verkställa 

kommunens åtagande avseende gator, vägar, parker, lekplatser, grön- och skogsområden, 

vatten- och avlopp samt avfallshantering. Avdelningen ombesörjer trafiknämndens 

myndighetsutövande, och skall på uppdrag erbjuda andra förvaltningar teknisk service, 

lokalvård, måltidsservice samt lokaler. 

2 Omvärldsanalys 

Den milda vintern ger en positiv start ekonomiskt. Detta påverkar vinterväghållning så väl 

som energiförbrukning. 

Samarbetsviljan mellan kommunerna i länet inom renhållningsområdet har inneburit att 

möjligheterna att få en fastighetsnära sortering av avfall har ökat väsentligt. 

Inom måltidsområdet flyttas fokus från KRAV märkning till närproducerat vilket kan komma 

att påverka inköpen av råvaror. Skillnaden är att det för närproducerat inte finns några 

nationella mål eller goda definitioner. Här kan kommunerna ha ett eget arbete för att sätta 

egna mål. 

Ett stort fokus i hela landet är det med låga grundvattennivåer och det påverkar främst 

enskilda vattentäkter i vår kommun. En vattenkiosk är upprättad på plogvägen i Tingsryd där 

medborgare kan hämta dricksvatten när den egna vattentäkten har sinat. I framtiden kommer 

sannolikt kommunerna att få ta ett större ansvar för vattenförsörjningen till en större del av 

kommunen. 

Det har kommit skärpta regler för elarbeten och detta kommer att påverka verksamheten men 

i vilken grad är ännu osäkert. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

VISION 2030 - Samhällsbyggare 

"Samhällsbyggarna tillhandahåller god service av hög kvalitet med medborgaren i centrum 

för att göra Tingsryds kommun till en attraktiv plats att bo och verka på." 

3.1.1 Medborgare 

 

Mot bakgrund av fullmäktiges prioritering mot förbättrade skolresultat finns det hos nämnden 

ett mål med fokus på yttre skolmiljö. Några yttre åtgärder har inte gjorts, däremot finns det en 

prioritering mot ventilationsbyte på Trojaskolan. 

För närvarande finns inga aktuella medborgarundersökningar men kommunen kommer att 

genomföra en övergripande medborgarenkät i slutet av året där tekniska frågor berörs. 
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3.1.2 Samhälle 

 

Nämnden har i dagsläget fyra nämndmål inom perspektivet Samhälle. För perioden har endast 

en kvalitativ uppskattning av måluppfyllelsen kunnat göras. 

Målet att skapa en kommun med attraktiva fysiska miljöer och välfungerande infrastruktur 

kan anses vara uppfyllt mot bakgrund av de pengar som anslagits genom beslut i hållbar 

ekonomi. Förvaltningen har förbättrade förutsättningar att följa underhållsplaner i och med 

den utökade investeringsbudgeten för fastighet och VA. Beslutet i hållbar ekonomi om 

ytterligare investeringspengar för gator ger goda förutsättningar att bedriva ett hållbart 

underhåll. 

Planeringen för den framtida ombyggnaden av torget i Ryd har setts över under perioden och 

planerats i tydligare i budgeten tillsammans med Trafikverket, som kommer att vara en aktiv 

part i ombyggnaden. 

Inom denna del finns också bekämpningen av sjögull som får anses vara en förutsättning för 

att skapa en attraktiv kommun. Projektet har gått in i en ny fas där HAV har beviljat totalt 6,7 

miljoner de närmaste tre åren till länet. Av detta är den absoluta merparten kopplat till 

åtgärder i Tingsryds kommun. 

Ett intensivt arbete är startat för att arbeta med bekämpningen mer kontinuerligt. Detta arbete 

kan behöva en mer permanent lösning då sjögull kommer att finnas i våra vatten i överskådlig 

framtid. För detta bör man först skapa en strategi för sjögullsbekämpning. 

  

3.1.3 Ekonomi 

 

Budgetavvikelse finns främst inom måltidsverksamheten, fastighetsenheten och staben. För 

fastighetsverksamheten beror den negativa prognosen på ett scenario att Lindegården inte 

säljs till Tingsrydsbostäder vilket innebär att samhällsbyggnadsnämnden får ta kostnaden för 

detta. Nämnden är också bakbunden då det finns ett fullmäktigebeslut om försäljning till 

Tingsrydsbostäder. Det innebär att alternativa vägar för försäljning är stängda. 

I målet att minska lokalytorna har ett framgångsrikt arbete genomförts i försäljning av 

Rävemåla skola. Försäljningen genererar dock ett underskott som kommunstyrelsen skall ta 

ansvar för. 

Åstadkommer man förändringarna i Rävemåla och Linneryd borde måltidsverksamheten klara 

av det budgeterade underskottet. 

På staben finns det ett prognostiserat överskott beroende på vakanser i form av planerad 

administrativ chef samt tillfällig frånvaro av lokalvårdschef. Det finns dock ett stort behov av 

personalförstärkning inte minst inom ingenjörs-sidan som detta överskott skulle behöva 

användas till. 

Vintern har varit mild vilket har inneburit att vinterväghållningen har pengar över. Nämnden 

bör fatta beslut om hur dessa pengar skall användas. Alternativen är att använda de till 

sommarunderhåll så som gjorts i alla år tidigare. Alternativt att göra klart att de bara skall vara 

till vinterväghållning så som budgeten säger. Då kan även detta komma att ge ett överskott 

beroende på hur vintern blir i november, december. Detta underskott kan då användas för att 

möta det prognostiserade underskottet på 823 tkr inom skattefinansierade delen. 
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Underskottet inom VA täcks av tidigare års överskott. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

Skattefinansierad 
verksamhet 

    

Stabsavdelningen 7 620 1 789 6 300 1 320 

Gatuavdelningen 9 534 4 113 9 534 0 

Parkavdelningen 4 192 1 286 4 192 0 

Fastighetsavdelning 12 736 4 933 12 736 0 

Fastighetsförvalt -422 -1 070 1 378 -1 800 

Kostavdelning 0 -875 343 -343 

Städavdelningen 0 -282 0 0 

Totalt 33 660 9 894 34 483 -823 

Driftbudget 

Verksamhet/konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

Taxefinansierad 
verksamhet     

Renhållning 0 1 924 -200 200 

VA 0 165 1 000 -1 000 

Investeringsbudget 

Kod Projekt Budget 
Utfall 

perioden 
Årsprognos Avvikelse 

91000 Infrastruktur 5 700 0 5 700 0 

92000 Fordon och maskiner 500 0 500 0 

93000 Energisparåtgärder 5 000 150 5 000 0 

94000 
Fastighetsinvesteringar - ny 
- till och ombyggnad 2 100 0 2 100 0 

94500 
Fastighetssinvesteringar 
- reinvesteringar (underhåll) 6 200 520 6 200 0 

95000 Renhållningsverksamhet 400 0 400 0 

95500 VA-verksamhet 12 000 1 500 12 000 0 

 Totalt 31 900 2 170 31 900 0 

3.1.4 Medarbetare 

 

För att fånga perspektivet medarbetare har nämnden två mål; ett för att fånga medarbetarnas 

kompetens och utveckling samt ett för att fånga medarbetarnas hälsa. 

Sjuktalen för tekniska avdelningen har stigit till 6,6 % vilket är en mycket negativ utveckling 

och en bit över målet på 6 %. 

Åtgärder behövs inom detta perspektiv för att minska sjuktal och säkra kompetens. 
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3.1.5 Process 

 

Den 1 april delades samhällsbyggnadsförvaltningen upp i en miljö och byggnads förvaltning 

och tekniska avdelningen under kommunledningsförvaltningen. Strax efter årsskiftet flyttade 

samtliga chefer inom tekniska verksamheten till kontor på Torggatan 12. 

Omorganisationen innebär bl.a. en förstärkning av chef för administratörerna som varit utan 

heltidschef länge. Detta skapar förutsättningar för att framöver arbeta med processer inom 

verksamheten. Det finns ett betydande behov av processutveckling på flera områden som t ex 

interndebitering och inköp. 

Beslut har tagits om att deltaga i en gemensam upphandling av fastighetsnära sortering av 

avfall´. Detta är en förutsättning för att klara av det uppdrag som finns i avfallsplanen för att 

åstadkomma fastighetsnära insamling. Samtidigt pågår ett arbete för att skapa ett 

kommungemensamt renhållningsbolag. 

 

4 Framtid 

Det finns resursbrist för flera områden i det uppdrag som nämnden har. Nämnden har ett 

ansvar att driva fordonssamordning vilket det idag inte finns någon resurs för. 

Sjögullsbekämpningen kommer att kräva resurser på ingenjörssidan vilket kommer att kräva 

förstärkning inom ingenjörstjänsterna. Det är också svårt med nuvarande resurser att driva 

upphandlingar effektivt. Inom dessa områden måste man se över vilka möjligheter vi har att 

stärka upp detta. 

I övrigt har nämnden goda förutsättningar att driva de uppdrag som åligger nämnden. 

 

5 Sammanfattning 

Perioden kan sammanfattas i positiva ordalag när det gäller verksamheten. Flera projekt är 

startade eller under uppstart. Omorganisationen har börjat sätta sig och verksamheterna kan 

börja fokusera på sina uppdrag. Underskottet är en låsning orsakad av fullmäktige beslut och 

bör inte hanteras av nämnden själv. 

Negativt är sjuktalet där åtgärder behöver göras för att sänka detta. Viss oro finns för 

projekten inom fastighet. De kan vara svåra att hinna med. Vi behöver bevaka detta och 

avvakta resultat från upphandlingar just nu. 
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6 Styrkort 

Perspektiv Nämndmål Kommentar Mått 

Medborgare  Prioritering av 
underhållsåtgärder på 
skollokaler 

I planen ligger bl.a. byte 
ventilation på Trojaskolan i Ryd. 
Investeringen kommer att 
överskrida budget vilket innebär 
att andra investeringar får flyttas. 
Ventilationen är underkänd och 
måste åtgärdas. 

 

 Åtgärder för yttre 
skolmiljön skall planeras 

Fastighetsavdelningen arbetar 
intensivt med planerade 
investeringar samt försäljning av 
lokaler. Därför har förvaltningen 
inte haft möjlighet att starta ett 
planarbete tillsammans med 
skolan. 

 

 God förmåga att möta 
behov av planer och mark 

Tekniska avdelningen har bl.a. 
gjort åtgärder i Linneryd för att 
skapa attraktivare tomter. 

Underlag för ny prissättning av 
tomter framtagen. 

  

 Avdelningarna följer 
projektplaner, 
leveranstider, 
tjänstegarantier 

 Nöjda kunder Kundundersökningar till hösten 
planeras inom renhållningen. 
Kommunen kommer även att 
deltaga i en större 
medborgarenkät där frågor som 
rör tekniska sidan kommer att 
finnas med. 

 
Kundnöjdhetsmätningar 
uppfyller 
fastställda målnivåer 

 Kommunikation med 
medborgarna skall vara 
tydlig och öppen 

Som en följd av omorganisationen 
och verksamhetsflytt har tekniska 
avdelningen börjat använda 
informationsavdelningen i större 
utsträckning. 

  

 

Samhälle  God förmåga att möta 
behov av planer och mark 

Tekniska avdelningen har bl.a. 
gjort åtgärder i Linneryd för att 
skapa attraktivare tomter. 

Underlag för ny prissättning av 
tomter framtagen. 

  

 Avdelningarna följer 
projektplaner, 
leveranstider, 
tjänstegarantier 

 Verka för aktivt 
samarbete i 
bredbandsutbyggnaden 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
arbetar mycket nära med företag 
som sörjer för 
bredbandsutbyggnaden. Som 
exempel planeras 
asfalteringsarbetet i takt efter 
bredbandsutbyggnaden. 

 

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

En förutsättning för att få god 
hållbarhet inom tekniska 
verksamheten är möjlighet till 
underhåll. Planer för underhåll 
håller på att verkställas och 
arbetet är på god väg. Viss 
signaler finns dock att fastighet, 
Tingsrydsbostäder, har problem 
att hinna med. 

 Avdelningarnas 
uppfyllnad av måtten 
kopplade till målet 

 Upparbetad andel av 
pengar för 
energisparåtgärder 
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Perspektiv Nämndmål Kommentar Mått 

 Skapa en kommun 
med attraktiva fysiska 
miljöer och välfungerande 
infrastruktur 

För att skapa en attraktiv kommun 
har pengar avsatts för att utveckla 
torget i Ryd. Detta arbete har 
skjutits något framåt då 
Trafikverket parallellt kommer att 
göra åtgärder samtidigt. 
Förseningen kommer innebära att 
resultatet får en bättre helhet och 
sammanhållning av hela 
torgområdet. Projekteringen är i 
inledningsskedet. Hela projektet 
blir klart under 2018. För 
närvarande finns det lite för 
mycket pengar 2017 vilka 
kommer att behöva skjutas över 
till 2018 då huvuddelen av 
investeringen skall genomföras. 

 Upparbetade pengar 
till reinvesteringar 

Ekonomi  Följa fullmäktiges 
riktlinjer för budget och 
redovisning 

Förvaltningen följer ny Rutin för 
budgetuppföljning, SBN 2016-01-
19 § 6. 

Nämnden har börjat tillämpa nya 
rutiner för initiering av 
investeringsprojekt samt 
uppföljning av dessa. 

Dock finns en prognos som visar 
på ett negativt resultat för 
nämnden. En åtgärdsplan måste 
tas fram. 

 Budgetavvikelse inom 
vatten och avlopp 

 Mängd sålda lokaler 
som inte är 
verksamhetslokaler 

Medarbetare  God hälsa Sjuktalet för årets två första 
månader ligger på 6,6 %. Vilket är 
över nämndens mål på 6%. 
Resultatet kan inte ses som 
tillfredställande även om det inte 
visar resultatet för hela delåret. 

 Sjukfrånvaro, % 

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

Nämnden verksamheter i form av 
miljö och byggnadsförvaltningen 
och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
har genomgått en större 
omorganisation tillsammans med 
en fysisk flytt av personal. Detta 
har skapat mycket oro och 
sannolikt även orsakat att en del 
sökt sig vidare. Omorganisationen 
kommer dock att skapa en bättre 
rollfördelning mellan myndighet 
och utförande enheter. Den 
planerade placeringen av tekniska 
delarna på 
kommunledningsförvaltningen ger 
en bättre tillgång till stödfunktioner 
för verksamheten. 

Med andra ord det har varit en 
orolig period som förhoppningsvis 
är inne i ett slutskede. 

Några mått redovisas inte då inga 
mätningar gjorts efter 
omorganisationen. 
 

 Andel medarbete som 
är nöjda med sin 
arbetssituation. 

 Nöjd Medarbetarindex 
(NMI) 
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Perspektiv Nämndmål Kommentar Mått 

Process  Ständiga förbättringar 
skall prägla 
samhällsbyggarnas 
processer 

Nämnden håller på att 
omorganisera verksamheten då 
samhällbyggnadsförvaltningen 
delas från miljö och 
byggnadsförvaltningen. Detta 
kommer att skapa en större 
dynamik och möjlighet till bättre 
och effektivare arbete inom båda 
delarna. Rollfördelningen blir 
också tydligare mellan myndighet 
och utförande delar. 

 Avdelningarnas arbete 
med att löpande revidera, 
värdera och anpassa sin 
verksamhet efter rådande 
behov 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 
 
 Datum 2017-05-18 

 

 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 444 09 barn.utbildning@tings-

ryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

 Till Bildningsnämnden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildningsnämnden delårsrapport 1 för april med årsprognos 2017 
 

Förslag till beslut 

Bildningsnämnden godkänner delårsrapport 1 för år 2017 per den 30 april, med årspro-

gnos för helåret 2017. Att nämnden i samband med delårsrapporten behandlar frågan 

och beslutar om ifall åtgärder skall vidtas eller inte vidtas gällande ekonomi och verk-

samhet. 

 

Beskrivning av ärendet 

Enligt rutinerna och riktlinjerna för ekonomisk rapportering från nämnder och styrelser, 

behandlas nämndens delårsrapport för april i maj, där nämnden har ansvar för att utifrån 

helårsprognosen besluta om ifall åtgärder skall vidtas för en budget i balans, eller avvi-

kelser skall äga rum mot fastställda verksamhetsmål. Rutinerna och riktlinjerna är ett 

förtydligande av ansvar för verksamhet och ekonomi i form av budgetansvar och krav 

på åtgärder vid avvikelser. Efter beslut av nämnden i maj skall delårsrapporten för april 

behandlas och beslutas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i juni månad. 

 

Sammanfattning av helårsprognosen 

Förvaltningens totala bedömning utifrån den redovisning och de beräkningar som gjorts 

t o m april är att nämnden har förutsättningar för att redovisa en budget i balans utan un-

derskott. Redovisad helårsprognos visar på en positiv budgetavvikelse på + 1,3 mkr (+ 

1,331 mkr) totalt för nämnden, ett mindre överskott (+ 0,5 %) i förhållande till en total 

justerad budget på 270,6 mkr. En förbättring av prognosen i mars med ca + 1,2 mkr ren-

sat från överförd vuxenutbildning till arbete och lärande. Cheferna för den operativa 

verksamheten (våra förskolor och skolor m m) redovisar sammantaget en positiv bud-

getavvikelse på + 0,3 mkr, där samtliga ansvarsområden utom ett redovisar en balanse-

rad budget inom sina ansvar. De centrala verksamheterna redovisar en positiv budgetav-

vikelse på 1,0 mkr.  

Ärendets beredning 

Arbetet med ovanstående äger rum i maj och politisk behandling sker i juni. (BN, 

KSAU, KS och KF) 

 

MBL-information § 19 har ägt rum 2017-05-18. 

 

 

 

Jan-Henrik Lothigius 
0477-441 00 
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  2(2) 
 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 444 09 barn.utbildning@tings-

ryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

 

Beslutsunderlag 

Upprättad delårsrapport för april i STRATSYS, bilaga 1.  

 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

 

För bildningsförvaltningen 

 

 

 

Jan-Henrik Lothigius 

Förvaltningskamrer 

Ekonomiavdelningen 
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1 Uppdrag / Ansvarsområde 

Nämndens uppdrag och verksamhetsområden omfattar förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, bibliotek, fritidsgårdar samt musik-

/kulturskola. Därutöver bedrivs särskoleverksamhet inom grund- och gymnasieskolan. 

2 Omvärldsanalys 

Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjningen 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 skolledare, särskilt rektorer. 

Kompetensförsörjningsproblematiken befaras innebära att vi får svårt att upprätthålla kvalitén 

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 Vision 

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

3.1.1 Medborgare 

 

Kunskapsresultaten (resultat från nationella prov och betyg) rapporteras och utvärderas i 

samband med läsårsavslutningen. För resultat hänvisas till bokslut 2016. 

Resultat från Attitydenkäten 2017 är inrapporterade. 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 resultat jämfört 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. 

3.1.2 Samhälle 

 

Samverkansgruppen Skola-Näringsliv, bestående av representanter för näringslivet, UF, 

utvecklingschef, kostchef, rektorer, studie- och yrkesvägledare, förskollärare, lärare och 

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. 

3.1.3 Ekonomi 

 

Delårsrapport 1 för april med helårsprognos för år 2017 utifrån utfallet t o m april. 

Helårsprognosen i delårsrapporten för april baserar sig på uppföljning från samtliga chefer 
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och budgetansvariga för våra verksamheter, från förskola till gymnasieskola, elevhälsa, och 

bibliotek m m. Därutöver har en uppföljning gjorts av alla våra centrala verksamheter, vilka 

är; köp- och försäljning av utbildningar, skolskjutsar, riktade resurser, centrala konton för 

resursfördelning samt central administration och nämnd. Från den 1 april har 

vuxenutbildningen organisatorisk och ekonomiskt överförts från bildningsförvaltningen till 

arbete och lärande inom kommunledningsförvaltningen, överförd budget uppgår till 7,53 mkr. 

Under årets första kvartal har gjorts två uppföljningar, en i februari och en i mars månad. 

Båda uppföljningarna visar på en positiv budgetavvikelse för nämnden på + 0,3 mkr i februari 

respektive + 0,4 mkr i mars. Borträknat vuxenutbildningens prognos, visar helårsprognosen i 

princip en "nollavvikelse" för nämnden, men att förutsättningarna finns för en balanserad 

budget. 

Sammanfattning 

Förvaltningens totala bedömning utifrån den redovisning och de beräkningar som gjorts t o m 

april är att nämnden har förutsättningar för att redovisa en budget i balans utan underskott. 

Redovisad helårsprognos visar på en positiv budgetavvikelse på + 1,3 mkr (+ 1,331 mkr) 

totalt för nämnden, ett mindre överskott (+ 0,5 %) i förhållande till en total justerad budget på 

270,6 mkr. En förbättring av prognosen i mars med ca + 1,2 mkr rensat från överförd 

vuxenutbildning till arbete och lärande. Cheferna för den operativa verksamheten (våra 

förskolor och skolor m m) redovisar sammantaget en positiv budgetavvikelse på + 0,3 mkr, 

där samtliga ansvarsområden utom ett redovisar en balanserad budget inom sina ansvar. De 

centrala verksamheterna redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,0 mkr. Större 

budgetavvikelser redovisas för fritidshem, förskoleklass och grundskola, se avvikelser i 

nedanstående tabell. 

Köp- och försäljning av utbildningar 

Förvaltningen har till delårsbokslutet i april gjort en utförlig beräkning över årets kostnader 

för köp av utbildningar, utifrån nu registrerade elevtal i alla skolformer gentemot andra 

kommuner och fristående huvudmän. Där har även räknats in de elever som ansökt om att få 

gå på Rävemåla friskola från den 1 juli 2017. De totala kostnaderna jämfört budget visar på en 

negativ avvikelse på - 1,1 mkr, vilket är en lägre kostnad än den vi räknade med under årets 

första uppföljningar. Större avvikelse redovisas för grundskolan med - 1,8 mkr. Totala 

kostnader beräknas till 47,9 mkr mot budgeterade 46,8 mkr. 

Försäljning av utbildningar till andra kommuner blir lägre än förväntat, en negativ avvikelse 

på - 0,6 mkr. Prognos för förväntade intäkter uppgår till 7,1 mkr mot budgeterade 7,7 mkr. 

Större avvikelse redovisas för gymnasieskolan med ca - 0,4 mkr. 

Statsbidrag och Migrationsintäkter 

Även för år 2017 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 2017 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 
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undervisningsorganisationen efter hur behoven ser ut. Krav på snabb omställning i 

verksamheterna blir en utmaning. 

Förändrad organisation inom grundskolan och förskolan 

Från den 1 juli 2017 och inför nästa läsår 17/18 förändras grundskoleorganisationen. I 

Rävemåla planeras det att starta en friskola med åk F-6, d v s förskoleklass, grundskola 1-6 

samt fritidshem. Förskolan i Rävemåla kommer att drivas i kommunal regi. Enligt uppgift 

från den fristående huvudmannen (maj) har totalt 33 elever valt friskolan i Rävemåla. Enligt 

skollagen skall kommunen erlägga en "elevpeng" (bidragsbelopp) för dessa elever från den 1 

juli. Ekonomisk och organisatoriskt påverkar det bildningsförvaltningen högst väsentligt 

innevarande år och framöver. De ökade kostnaderna för bidragsbeloppen ställer motsvarande 

krav på minskade kostnader för personal, lokaler, kost och läromedel m m, redan innevarande 

år med halvårseffekt, vilket kan bli svårt att klara av fullt ut. 

Förutom ovanstående kommer den kommunala grundskoleorganisationen att förändras i 

Tingsryd och Konga, innebärande skolenheter för en F-6 skola i Tingsryd, en 7-9 skola i 

Tingsryd och en skolenhet i Konga, F-3 med förskola. Förskolorna i Tingsryd samlas under 

en förskolechef från hösten med förskolorna Myrstacken och nya Älvans förskola. Junibacken 

och Slottets förskolor avvecklas. Ekonomiskt och organisatoriskt kommer det finansieras 

inom bildningsförvaltnings ram och med reserverade överskottsmedel från år 2016. Slutligen 

vill förvaltningen lyfta fram, att behovet av riktade resurser för barn- och elever i behov av 

särskilt stöd är fortsatt stort i våra verksamheter. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

10.Bildningsnämnd 757 219 697 60 

31.Allmän kultur 100 0 100 0 

32.Bibliotek 7 015 2 124 6 965 50 

33.Musik/kulturskola 4 213 1 384 4 011 202 

35.Fritidsgårdar 1 268 340 1 268 0 

40.Förskola 57 095 18 907 56 232 863 

41.Pedag omsorg 346 91 346 0 

42.Fritidshem 11 302 4 213 12 562 -1 260 

43.Förskoleklass 5 448 1 769 4 338 1 110 

44.Grundskola 118 073 38 351 119 175 -1 102 

45.Gymnasieskola 58 945 19 729 58 190 755 

49.Centr adm 
reserv mm 

6 088 1 638 5 435 653 

Totalt 270 650 88 765 269 319 1 331 

Not 1: Årsbudget (ÅB) Tilläggsanslag löneökningar 2016 helår 2017 totalt 5 059 tkr.  

Not 2: Vux/TLC budget på 7 367 tkr till arbete och lärande (AL) samt korr för nämnd, kontor o centrala 163 tkr, totalt 7 530 tkr. 

 

3.1.4 Medarbetare 

 

Nämndens mål när det gäller arbetsmiljö är att personalens sjukfrånvaro skall vara under 5 % 

av arbetstiden. 
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För perioden januari-mars 2017 uppgår sjukfrånvaron till totalt ca 6,9 % av arbetstiden inom 

Bildningsförvaltningen. 

I vår prognos tror vi att förvaltningen som helhet för år 2017 kommer att få svårt att nå 

nämndens mål och redovisa ett sjuktal under 5 % av arbetstiden. Arbetet med att få ner 

sjuktalen har hög prioritet i kommunen och i förvaltningen. 

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 läsår 17/18 och framöver eftersträvas att rätt behörig personal finns på 

de befintliga tjänsterna. Vid nyrekrytering av pedagogisk personal anställs endast behörig 

personal med lärarlegitimation. 

Högst prioritet är att ha lärare med rätt behörighet för undervisning i sina ämnen, samt att höja 

den pedagogiska kompetensen inom förskolorna och fritidshemmen med förskollärare 

respektive lärare med inriktning mot fritidshem. Arbetet fortgår att genom olika nätverk höja 

kompetensen för personalen i förskolorna, fritidshemmen och grundskolorna. Under år 2016 

har förvaltningen fortsatt arbetet kring framtida kompetensförsörjning. Vi har kartlagt inom 

vilka områden som vi inom de närmaste åren kommer att sakna behöriga lärare i. 

Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska trivas och må bra på sin arbetsplats bl.a. genom 

våra hälsoinspiratörer som finns på samtliga arbetsplatser. 

3.1.5 Process 

 

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. 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 

 

4 Framtid 

Antalet nyanlända elever 

Det råder en stor osäkerhet om 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 färre elever. Nu upplever vi 

motsatsen att antalet barn och elever har ökat kraftigt. Ca 20 % av våra grundskoleelever och 

ca 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 
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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. 

Förändrad grundskoleorganisation 

Enligt beslut inom "Hållbar ekonomi" skall Rävemåla skola upphöra som kommunal 

grundskola i och med innevarande läsårs slut. Detta innebär att grundskoleorganisationen 

förändras inför nästa läsår, ht 17. I Rävemåla planeras det att starta en friskola med åk F-6. 

Förskolan i Rävemåla kommer även fortsättningsvis att drivas i kommunal regi. 

Utveckling av verksamheten inom skolbiblioteken 

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. 

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 

inom landet och inom vår förvaltning är det vår utvecklingsledare som ansvarar för en stor del 

av det här arbetet. 

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 nu så fullt på våra förskolor 

att vi under våren 2017 inte har kunnat ta emot fler barn på förskolorna i Tingsryd utan måste 

hänvisa till någon förskola i de andra orterna. Situationen kommer att bli bättre när de tre nya 

förskoleavdelningarna blir färdiga på Tingsgården. Även på Dackeskolan är det nu så trångt 

att lokalförändringar måste göras för att få plats med alla klasser inför nästa läsår. 

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-support ska vara på plats. 
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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 Sammanfattning 

Förskolor och skolor i Tingsryds kommun håller en hög kvalitet. Vi har elever som trygga, 

nöjda och känner sig delaktiga, vilket resulterar i goda kunskapsresultat jämfört med riket. Vi 

har en hög andel behörig pedagogisk personal som trivs och arbetar med ett stort engagemang 

i våra barn och elever. En analys pekar på en uppåtgående trend för elevers slutbetyg i åk 9. 

Resultaten för våra nyanlända elever som ännu inte varit i landet i 4 år finns inte med i dessa 

jämförelser. Det pågår mycket arbete för att ge dessa elever en så bra start på skolgången i 

svensk skola som är möjlig. Pedagogerna arbetar med mottagande och kartläggning av 

nyanlända elevers kunskaper för att möta dem där de befinner sig och för att eleven inte ska 

tappa alltför mycket fart i sin skolgång. Skolverkets projekt för nyanländas lärande är ett 

exempel på hur vi arbetar för att bli ännu bättre på undervisning av nyanlända elever. Där 

ingår insatser för olika yrkeskategorier, lärare, studiehandledare, studie- och yrkesvägledare, 

skolledare och förvaltningsledning. 

Förskolan ingår i ett nätverk tillsammans med Älmhult, Osby och Sölvesborg, där vi 

samverkar kring kompetensutveckling för förskolechefer och förskollärare, både föreläsningar 

och kollegialt lärande. 

För förskoleklassen finns ett kommunövergripande nätverk som träffas två gånger per termin 

kring aktuella områden i ett kollegialt lärande. För fritidshemmen finns samma 

nätverksstruktur. 

Alla skolenheter arbetar med sambedömning och både förskolor och skolor arbetar med 

kollegialt lärande som främsta kompetensutvecklingsform. Vi har 16 förstelärare inom grund- 

och gymnasieskolan som alla har en uppdragsbeskrivning med det kollegiala lärandet som 

den främst framskrivna uppgiften. Internationalisering ska fortsätta på Wasaskolan med 

huvudfokus på europeiska språkassistenter. 

Vi har stora utmaningar i att utveckla undervisningen för våra nyanlända elever. 

Kompetensförsörjningen för alla yrkesgrupper och att möta den brist på utbildade pedagoger 

är också det en stor utmaning för Bildningsförvaltningens verksamheter. 
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6 Styrkort 

Perspektiv Nämndmål Kommentar Mått 

Medborgare  Alla barn och elever 
inom samtliga av våra 
verksamheter känner 
delaktighet och har 
möjlighet att påverka 
frågor som berör dem 

2017 års attitydenkät pekar på att 
våra barn och elever i högre 
utsträckning än tidigare upplever 
ett större mått av delaktighet i 
våra verksamheter och att de i 
mycket stor utsträckning är nöjda 
med verksamheten. Tydligast är 
den uppåtgående trenden i 
årskurs 5 och 8. Analysen visar 
att personalens medvetenhet om 
betydelsen av den upplevda 
delaktigheten har givit goda 
resultat. Påverkan på 
kunskapsresultaten återstår att 
utvärdera. 

  

 Delaktighetsindex 
barn/elever 

 Nöjdhetsindex elever 

 Alla vårdnadshavare 
är nöjda med 
verksamheten och känner 
sig delaktiga 

Vårdnadshavare i alla 
verksamheter är nöjda och 
upplever att de har möjlighet att 
vara delaktiga. Förskolor och 
skolor förmedlar sina mål och 
strategier till vårdnadshavare, 
som i sin tur är nöjda med det 
som förmedlas. Samtliga 
verksamheter visar en positiv 
trend. Framförallt visar förskolan 
höga resultat på nöjdhet hos 
vårdnadshavare. 

  

 Delaktighetsindex 
vårdnadshavare 

 Nöjdhetsindex 
vårdnadshavare 

 Alla barn och elever 
känner sig trygga i våra 
förskolor och skolor. 

90 % av våra barn och elever 
känner sig trygga i våra förskolor 
och skolor. Det är en bit kvar till 
vårt mål på 95 % och det är 
främst fritidshemmet och de äldre 
årskurserna som visar lägre 
resultat i trygghetsmätningen. 

 Trygghetsindex 
barn/elever 

 Alla våra barn och 
elever ges möjlighet att nå 
de nationella målen 

Kunskapsresultat för läsåret 
2015/16. 

 Kunskapsresultat åk 3 

 Kunskapsresultat åk 6 
godkända i alla ämnen 

 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 
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Perspektiv Nämndmål Kommentar Mått 

 Slutbetyg gymnasiet 

 Andel nyanlända som 
börjar på IMSPR och som 
går ut med en 
gymnasieexamen 

 Vuxenutbildningen ska 
ge de studerande 
möjlighet att utveckla sina 
kunskaper och sin 
kompetens i syfte att 
stärka sin ställning i 
arbets- och samhällslivet 
samt att främja personlig 
utveckling 

Redovisas under KS  Fullfölja sin planerade 
utbildning 

 Nöjdhet 

 Folkbibliotek ska vara 
tillgängliga för alla 

Målet ej utvärderat 2017, för 
resultat hänvisas till bokslut 2016 

 Antal utlånade böcker 

 Det finns kreativa och 
öppna mötesplatser med 
bra bemötande och hög 
kvalitet på våra 
fritidsgårdar 

Målet är ej utvärderat.  Nöjdhet 

Samhälle  Det råder en stark 
samverkan mellan 
förskolor och skolor och 
det lokala näringslivet och 
samhället i övrigt 

Samverkan mellan skola och 
näringsliv är aktivt genom 
kontinuerliga samrådsmöten, 
barns och elevers studiebesök 
etc. 

 

 Våra barns och 
elevers miljömedvetande 
ska öka 

Målet är ej utvärderat.  Minska matavfall 

Ekonomi  En budget i balans 
kopplat till god kvalitet i 
våra verksamheter 

Förvaltningens totala bedömning 
utifrån den redovisning och de 
beräkningar som gjorts t o m april 
är att nämnden har förutsättningar 
för att redovisa en budget i balans 
utan underskott. Redovisad 
helårsprognos visar på en positiv 
budgetavvikelse på + 1,3 mkr (+ 
1,331 mkr) totalt för nämnden, ett 
mindre överskott (+ 0,5 %) i 
förhållande till en total justerad 
budget på 270,6 mkr. En 
förbättring av prognosen i mars 
med ca + 1,2 mkr rensat från 
överförd vuxenutbildning till 
arbete och Lärande. 

 Prognossäkerhet 
ekonomi 

 Budget i balans 

 Personaltäthet 
förskolan 

 Personaltäthet 
grundskolan 

 Personaltäthet i 
förskoleklass 

 Personaltäthet i 
fritidshemmen 

 Hållbar ekonomi Arbetet pågår.  

Medarbetare  Vår personal är nöjda 
med sitt arbete och sin 
arbetssituation 

81 % av personalen är nöjd med 
sitt arbete och sin arbetssituation. 

 Helhetsbedömning 
arbetssituation 

 All vår personal har 
adekvat utbildning och är 
behöriga inom sitt 
arbetsområde 

I förskoleklass är 72% av 
personalen behöriga, i 
grundskolan är det 92% som är 
behöriga och i gymnasiet är det 
87% av personalen som är 
behörig. 

 Behörig personal i 
grundskolan 

 Behörig personal i 
gymnasieskolan 
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Perspektiv Nämndmål Kommentar Mått 

 Förskollärare i 
förskolan 

58% av personalen på förskolan 
har Lärarlegitimation (behörig 
förskollärare). 

 Andel personal med 
förskollärarutbildning 

 Personal i fritidshem 50% av personalen på 
fritidshemmen har 
Lärarlegitimation mot arbete i 
fritidshem. 

 Andel personal med 
pedagogisk 
högskoleutbildning 

 Vår personal mår bra 
och har ett högt hälsoläge 

Hälsotalet är 93,1% friska.  Hälsoläge 

 Bibliotekspersonal 
med adekvat utbildning 

Måttet är ej utvärderat.  Andel personal med 
adekvat 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 
adekvat utbildning 

Måttet är ej utvärderat.  Fritidsledarutbildning 

Process  Vi uppfyller vår 
tjänstegaranti för förskolan 

Målet ännu ej utvärderat  Tjänstegaranti 
förskolan 

 Vi uppfyller vår 
tjänstegaranti för 
fritidshem 

Målet ännu ej utvärderat  Tjänstegaranti i 
fritidshem 

 Vi uppfyller vår 
tjänstegaranti för 
grundskolan 

Målet ännu ej utvärderat  Tjänstegaranti 
grundskola 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppdrag inom socialtjänsten vad avser 

äldreomsorg, omsorg funktionsnedsättning samt kommunal hälso- och sjukvård. I uppdraget 

ingår också bostadsanpassning enligt Boverkets regler samt kostnader för färdtjänst och dess 

handläggning. 

2 Omvärldsanalys 

Förvaltningen samverkar med övriga kommuner i länet samt med Region Kronoberg via en 

gemensam ledningsgrupp för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst som 

bland annat fattar beslut kring gemensamma frågor. Ledningsgruppen består av länets 

socialchefer/förvaltningschefer samt berörda centrumchefer och hälso- och 

sjukvårdsdirektören från Region Kronoberg. Förvaltningen har också representanter i 

tvärgrupperna vuxna och äldre. Syftet med denna samverkan är att utveckla en evidensbaserad 

vård och omsorg, för den enskilde och medborgarens bästa. Som ett led i den 

länsgemensamma samverkan pågår arbete för att utveckla en gemensam 

hjälpmedelsverksamhet. 

Kvalitetsregister såsom Senior Alert och BPSD syftar till att skapa arbetssätt som ska 

förebygga att omsorgstagare drabbas av fallolyckor, trycksår, ohälsa i munnen och 

näringsbrist samt främja bra arbetssätt runt personer med demenssjukdom. Arbetet med dessa 

register är kopplat till regional äldrestrategi. I denna strategi finns en mängd andra 

utvecklingsområden nivåbestämda. 

Förvaltningen är också delaktig i vård och omsorgscollege. Inom vård och omsorgscollege 

finns aktörer från arbetsgivarsidan, utbildningssidan samt fackliga. Arbetet syftar bland annat 

till att förbättra status på undersköterskeyrket, marknadsföring för att förbättra rekrytering, 

kvalitetssäkra utbildning, handledarutbildning etc. Tingsryds kommun är certifierade aktörer 

inom vård och omsorgscollege 2015-2020. 

I inledningen av 2018 kommer nya bestämmelser som ersätter nuvarande 

betalningsansvarslag. Bedömningen är att de nya bestämmelserna inte kommer att påverka 

vård- och omsorgsnämnden vad gäller exempelvis ökade kostnader. Sveriges kommuner och 

Landsting (SKL) har kommit med rekommendationer angående ökad kvalitét nattetid inom 

särkilt boende för äldre. Dessa rekommendationer kan komma att påverka vård- och 

omsorgsnämndens kostnader på kort sikt, främst avseende välfärdteknik såsom nattkameror, 

möjligheter till wifi etc. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

Vård och omsorg av hög kvalité efter behov med bästa bemötande och delaktighet. 

3.1.1 Medborgare 

 

Genomförandeplanen beskriver hur beviljade insatser ska utföras. Ur ett 

omsorgstagarperpektiv är det viktigt att genomförandeplanen hålls uppdaterad och aktuell. 

Kontaktmannen har den samordnande rollen i upprättandet av genomförandeplanen och har 

uppgiften att se till att omsorgstagaren får vara delaktig i processen. En aktuell 

genomförandeplan som efterlevs borgar för hög andel nöjda omsorgstagare inom samtliga 
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verksamheter. Vårdplaner har motsvarande betydelse inom hälso- och sjukvården. 

Resultat av socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" väntas 

komma i oktober. Genom den undersökningen får vi veta andelen nöjda omsorgstagare samt 

andelen som vet vart man vänder sig med synpunkter. För att öka andelen som vet vart man 

vänder sig med synpunkter har blanketten "tyck till" delats ut till samtliga omsorgstagare. 

Samtliga nya omsorgstagare får också blanketten i samband med första mötet med 

handläggare. 

Förvaltningen har under delåret använt stimulansmedel från socialstyrelsen för att öka 

bemanningen inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Syftet med dessa 

stimulansmedel är att skapa ökad kvalitet och trygghet för den enskilde omsorgstagaren. 

Mätning av personkontinuitet inom hemtjänsten sker på hösten. Hösten 2016 var resultatet 14 

unika vårdare som besöker en omsorgstagare under en tvåveckorperiod. Vård- och 

omsorgsnämndens mål är max 10 unika vårdare. 

En arbetsgrupp har under delåret arbetat med att ta fram en rutin för att mäta andelen med 

nattfasta understigande 11 timmar. Mätning kommer att ske till hösten. 

Inom omsorg funktionsnedsättning är en boendestödsgrupp med specialisering mot personer 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar igångsatt. Flertalet utbildningar är genomförda 

och planerade för att stärka kompetens och arbetssätt inom området. 

3.1.2 Samhälle 

 

Antalet permanenta platser inom äldreomsorgen är 183 och till det tillkommer sju 

korttidsplatser och en växelvårdsplats. Under delåret har det i genomsnitt funnits 4,5 lediga 

permanenta platser varje månad och i genomsnitt 1,5 lediga korttidsplatser. 

Seniorträffar genomförs en gång per vecka i samtliga områden, exklusive sommarperioden. 

Målet att genomföra 300 seniorträffar totalt kommer att nås. Inom vissa områden finns 

samarbete med frivilliga medan det på andra områden enbart drivs av egen personal. 

Inom omsorg funktionsnedsättning har det under delåret funnits en ledig lägenhet på 

gruppbostad i Väckelsång samt en ledig lägenhet på gruppbostaden i Urshult. Dessa platser är 

nu belagda. 

Utifrån Boendeplan 2017-2030 har förvaltningen tagit fram en behovsspecifikation på nytt 

gruppboende inom omsorg funktionsnedsättning. 

Samtliga särskilda boenden inom äldreomsorgen erbjuder fem aktiviteter per vecka och 

stickprov visar att det framgår i genomförandeplanerna vilka aktiviteter den enskilde har på 

individnivå. Förvaltningen bedömer att arbetet med genomförandeplaner behöver 

kvalitetssäkras, hur den enskilde omsorgstagaren vill ha sin hjälp behöver framgå tydligare i 

varje plan. 

Två personer har del av sin tjänst som anhörigstödjare.Den ena personen koncentrerar sig på 

anhörigstöd inom äldreomsorg och är tillika demenssjuksköterska. Den andra personen riktar 

sitt stöd till anhöriga inom omsorg funktionsnedsättning och har sin anställning i 

boendestödet. Via anhörigstödjarna sker regelbundna träffar med anhöriggrupper. 
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3.1.3 Ekonomi 

 

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett överskott om totalt 4,4 mkr, ca 1,5% av 

budget. Resultatmål på 0,25%, det vill säga ca 700 tkr samt skyldighet att återbetala 

underskott från 2016 om ca 800 tkr bedöms kunna uppnås. 

Prognostiserat överskott är fördelat på: 

Äldreomsorg 2,3 mkr 

Inom särskilt boende är budget baserad på en större fast del och en mindre rörlig del. Den 

rörliga delen (central pott) ger verksamheterna täckning för oförutsedda händelser som vak 

och sjukresor. Under årets första fyra månader har endast ca 21% av den centrala potten 

förbrukats. Ökande behov kan öka förbrukningen markant. Andra viktiga faktorer till 

överskottsprognosen är ökad budget för områdeschef där full förbrukning börjar först under 

sommaren. Rekryteringsproblem, det vill säga svårigheter att tillsätt vakanser, är en starkt 

bidragande orsak. Förbrukningen av stimulansmedel för ökad bemanning har tagit fart och 

ligger på ca 29% efter första kvartalet. 

Hemtjänsten prognostiserar ett resultat i balans. Dock nås inte nämndens mål på 62% 

brukartid. Det finns enheter som ligger nära och som också når balans, men det finns också 

enheter som behöver arbeta för bättre måluppfyllelse både vad gäller brukartid och ekonomi i 

balans. Utförda timmar och beviljade timmar ligger kvar på samma nivå som slutet av 2016 

och snittet har ingen tendens att förändras. Att de beviljade timmarna bedöms landa under 

budgeterade timmar i kombination med att brukartiden inte nås fullt ut ger en prognos i balans 

för hemtjänsten. 

Omsorg funktionsnedsättning 1,7 mkr 

Inom omsorg funktionsnedsättning finns ett par verksamheter som prognostiserar ett 

plusresultat. Detta beror till största delen på ett minskat behov inom boendestödet samt lediga 

platser inom gruppbostäderna i inledningen av året samt från och med hösten. Personlig 

assistans som helhet bedöms uppnå balans. Inom assistansen råder dock viss osäkerhet kring 

återsökningar från migrationsverket, avslag på SFB från försäkringskassan och eventuellt 

nytillkommande ärenden. Hel- och deltidssjukskriven områdeschef som inte ersatts är 

bidragande till överskottsprognosen. Det har under våren samtidigt funnits ett ökat behov 

inom servicebostaden med ökade kostnader som följd. 

Hälso- och sjukvård -1,2 mkr 

Inom HSL är lönekostnaderna högre än budgeterat. Två nyutbildade sjuksköterskor anställdes 

i januari dels för att stärka upp bemanningen inför sommaren men också för att säkra upp 

inför planerade pensionsavgångar. Deras lönekostnader ryms inte i budget. 

Gemensamt 1,6 mkr 

Det här är ett nytt ansvar som blev synligt för förvaltningen i ekonomisystemet först i mitten 

av vecka 20. Därför har ingen djupare analys kunnat göras. Överskottet beror sannolikt på att 

utvecklingsledare slutade i början av året och ersättare kommer först till hösten. På grund av 

fördröjningar inom arbetet med fördelning av budget mellan VoN och AoL så har övriga 

kostnader inom administrationen varit svåra att estimera. Detta är också en del av förklaringen 

till ett uppvisat överskott och kan högst troligen komma att förändras fram till bokslut. 

Övrigt 

På grund av ökade behov ligger kostnader för köpta platser på en högre nivå än i inledningen 
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av året, ca 1 mkr på helårsbasis. Betalansvar mot Region Kronoberg var i jan-feb ca 550 tkr. 

Båda dessa poster påverkar prognosen negativt. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

510 10 874 2 208 9 245 1 629 

512 162 693 48 865 160 415 2 278 

513 75 730 24 460 74 081 1 649 

514 31 283 10 967 32 443 -1 160 

     

Totalt 280 580 86 500 276 184 4 396 

3.1.4 Medarbetare 

 

Sjukfrånvaron är fortsatt hög. För helåret 2016 var den totala sjukfrånvaron 9,9% inom ÄO, 

6,9% inom FO och 6,3% inom HSL. Total sjukfrånvaro 2016 var 8,7% och korttidsfrånvaro 

2,8%. För delåret 2017 (jan-mar) har den totala sjukfrånvaron varit 10,9% och 

korttidsfrånvaron 3,7%. En markant ökning av sjukfrånvaron märks inom HSL-avdelningen. 

Förvaltningen har under delåret upplevt betydande svårigheter i rekrytering. Överlag är 

underlaget sökande med rätt kompetens litet och gäller rekrytering av både 

omvårdnadspersonal, socionomer och hälso- och sjukvårdpersonal. Olika åtgärder för att 

förbättra personalförsörjningen pågår, exempelvis marknadsföring, strukturerat mottagande av 

studenter/praktikanter, hantering av ansökningar i sommarrekrytering, 

introduktionsanställningar inom HSL etc. 

Det svåra rekryteringsläget i kombination av färre timvikarier och ökad sjukfrånvaro gör att 

förvaltningen bedömer att effektiviseringar/översyn behöver göras avseende användandet av 

ej schemalagd årsarbetstid, utökad årsarbetstid samt poolorganisationen. Arbete kring detta 

pågår. 

Antal medarbetare per områdeschef är i genomsnitt inom ÄO 42,4 st och inom OF 36 st . 

Totalt snitt är 39,75 medarbetare per områdeschef. 

Drygt var femte medarbetare använde friskvårdbidraget under 2016. 

Andel tillsvidareanställda medarbetare med omvårdnadsutbildning inom ÄO och OF var vid 

bokslut 2016 81,5%. Vård- och omsorgsnämndens mål är 87%. Nämndens mål om andelen 

specialistutbildade sjuksköterskor om 25% uppnås men flera pensionsavgångar under det 

närmaste året gör att måluppfyllelsen försämras. 

Samtliga team inom ÄO och OF har fått genomgång av avvikelsehanteringsmodulen i 

Treserva för att kvalitetssäkra avvikelserapporteringen. 
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3.1.5 Process 

 

Verksamhetsuppföljningar utifrån samtliga perspektiv har skett under våren. Syftet är att 

fånga helheten, följa upp måluppfyllelse och att hitta metoder att nå målen inom alla 

perspektiv. 

Förvaltningen ser bland annat behov av att hitta bra strukturer och processer för att förbättra 

bemanningsarbete och rekrytering, minska sjukfrånvaro samt öka andelen direkt tid hos 

omsorgstagarna. 

Det bedöms som viktigt att hitta planeringsvinster samt att analysera andelen planerad 

brukartid och sätta den i relation till andelen utförd brukartid. Kan vi planera ut brukartiden så 

att vi säkerställer att den utförda brukartiden blir 62%? För delåret uppgår brukartiden till 

53% totalt. Vård- och omsorgsnämndens mål uppnås alltså inte under delåret. Ett flertal 

enheter ligger mellan 57-58%, medan ett par enheter ligger under 50%. Målet för direkt 

brukartid inom boendestödet är 52%. Delårsresultatet inom boendestödet är 45%. 

Från april månad är ett vårdplaneringsteam igångsatt. Kopplat till detta är förvaltningen också 

delaktiga i ett projekt angående videovårdplanering. Sammantaget syfte är att 

kvalitetssäkra/effektivisera proccesserna mellan slutenvård – korttidsplats – hem. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska från kommunen deltar i en arbetsgrupp tillsammans med 

primärvården och slutenvården för att skapa goda förutsättningar för samtliga verksamheter 

under sommaren som är en särskilt utsatt tid. 

Förvaltningen arbetar aktivt med förbättrade arbetssätt inom olika områden till exempel 

teamarbete inom ÄFO och HSL och att vidareutveckla NP-team inom omsorg 

funktionsnedsättning. Förvaltningen deltar också i projektet tematräffar i palliativ vård- och 

omsorg med syftet att skapa goda arbetssätt vid vård i livets slutskede på särskilt boende. 

Arbete pågår för att sammanlägga hemtjänsten till tre områden. Östra kommundelen har i 

detta hänseende tagit första steget under delåret genom att en och samma områdeschef 

ansvarar för samtlig hemtjänst på det området. 

Inom förvaltningen bedrivs ett fortsatt arbete med hantering av avvikelser och risker för att 

utveckla och förbättra verksamheten. 

  

4 Framtid 

Såväl inom äldreomsorgen och omsorg funktionsnedsättning finns stora utmaningar för att 

möta behov av olika boendeformer. Det är viktigt att arbeta för utveckling av en effektiv 

hemtjänstorganisation. En kommunövergripande planering kring behovet av alternativa 

boendeformer som exempelvis anpassade seniorbostäder/trygghetsboenden är också önskvärt. 

Inom omsorg funktionsnedsättning är det väsenligt att möta behovet av nya bostadsformer för 

personer med funktionsnedsättningar som vill bo centralt i Tingsryd. Aktivt arbete behövs 

också för att utveckla boendeformer för personer med neuropsykiatriska behov. 

Utvecklingen sker snabbt inom teknikområdet för både äldreomsorgen och omsorg 

funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvården. Det ställer andra krav på genomförandet av 

insatser och kompetens hos medarbetare. Förvaltningen bedömer att behovet av olika digitala 

lösningar ökar för varje år. Trådlösa nätverk inom särskilt boende och nattvakter inom 

ordinärt boende är ett par exempel. 
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Att arbeta för att bibehålla en ekonomi i balans är högt prioriterat. Ett led i detta kan vara att 

hitta effektiva lösningar för bemanning, användandet av årsarbetstid och resursenhetens 

organisering. Det är också prioriterat att hitta arbetssätt för att minska sjukfrånvaron. 

Att möta kommande behov med kompetent och utbildad personal är en stor utmaning för 

samtliga verksamheter och inom förvaltningens samtliga yrkesområden. 

5 Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämndens prognos kan sammanfattas enligt följande: 

Medborgare (gul) 

 Resultat av vad de äldre tycker om äldreomsorgen kommer till hösten 

 Information om tjänstegarantier och "tyck till" ges till samtliga 

 Ökad bemanning genom stimulansmedel 

 Nattfasta (mätning till hösten) 

 Utveckling av NP-team inom omsorg funktionsnedsättning 

 Personkontinuietet per omsorgstagare behöver förbättras 

Samhälle (grön) 

 Platser i särskilt boende och korttid bedöms förenligt med behov 

 Levande seniorträffar på samtliga orter 

 Planering av nytt gruppboende OF 

 Genomförandeplaner beskriver aktiviteter, men behöver utvecklas i kvalitet generellt 

 Anhörigstödet bedöms fungera fullt ut 

Ekonomi (grön) 

 Hälsosam ekonomi som helhet 

 Bedöms att resultatmål 0,25% kommer uppnås och att underskott 2016 kan elimineras 

 Ofrivilliga vakanser bidrar till överskott 

 Tidigt på året och små förändringar, volymökningar eller andra oförutsedda händelser, 

kan förändra prognosen 

 Generellt behövs kompetensförstärkning för kvalitetssäkert prognosarbete i första 

linjen 

Medarbetare (röd) 

 Hög sjukfrånvaro. Ökande tendens, men helårsresultat ger säkrare underlag 

 Betydande rekryteringssvårigheter inom alla yrkesområden 

 Antal medarbetare per chef är högt jämfört med målet 

 Friskvårsbidraget bedöms inte användas enligt målsättning 

 Andel med omvårdnadsutbildning uppnås inte inom ÄFO, men legitimerad personal 

med specialistutbildning ligger inom målvärde 

 Förbättringsarbete i avvikelsehantering 

Process (gul) 

 Vårdplaneringsteam för förbättrat flöde slutenvård - ordinärt boende 

 Videovårdplanering 

 Samverkan med primär/slutenvård inför sommar 

 Tematräffar palliativ vård inom särbo 

 Teamträffar/teamarbete 

59



 Utveckling NP-team 

 Sammanläggning hemtjänst till tre områden 
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