
 

    

   

 

 

 

 

 

 
 

Delårsrapport 1 2018 
 

Tingsryds kommun 

 

  



Tingsryds kommun, Delårsrapport 1 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Innehållsförteckning  
  

Förvaltningsberättelse Sida 

Finansiell analys 1 

Resultaträkning, kassaflödesanalys o balansräkning 7 

Driftredovisning 9 

Investeringsredovisning 10 

Finansredovisning 11 

  

Verksamhetsuppföljning  

Kommunstyrelsen, Arbete och Lärande, Tekniska 13 

Miljö- och byggnadsnämnd 42 

Bildningsnämnd 46 

Vård- och omsorgsnämnd 57 

  

  

Bilaga Nr 

Nämndsbeslut 1 



Finansiell analys

Omvärld 

Årets första fyra månader har präglats av fortsatt 

högkonjunktur i landet och SKL räknar med att 

BNP växer med närmare 3 procent i år. Inhemsk 

efterfrågan förväntas försvagas under 2019, men 

samtidigt blir utvecklingen i omvärlden något bättre 

vilket gynnar svensk export. Högkonjunkturen når 

då sin topp, men svensk BNP växer långsammare. I 

och med att antalet arbetade timmar inte beräknas 

öka alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av 

skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett 

betydande glapp riskerar uppstå mellan 

kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande 

behov av skola, vård och omsorg som den snabba 

befolkningsutvecklingen i riket för med sig.  

Nästa år förväntas tillväxten i de inhemska 

investeringarna växla ned. Det är framförallt 

bostadsbyggandet som från en hög nivå inte längre 

kan växa i samma takt som tidigare. Trots ett 

alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas 

löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Därmed är det 

inhemska inflationstrycket fortsatt relativt svagt. 
(källa: Cirkulär 18:18, 2018-04-27, SKL) 

Räntenivån har under årets första fyra månader varit 

fortsatt rekordlåg. Riksbankens reporänta har varit 

oförändrad på nivån -0,50%. Enligt den s k 

räntebanan förväntas Riksbanken dröja med att höja 

styrräntan till i början av 2019. 

Särskilda upplysningar 

Organisationsförändringar 

Från och med 1 januari 2018 genomfördes de sista 

delarna i den organisationsförändring som 

kommunfullmäktige beslutade om i juni 2016: 

 Samhällsbyggnadsnämnden upphörde och

kommunstyrelsen tog över ansvaret för

Tekniska avdelningens verksamheter.

 Miljö- och byggnadsnämnd bildades

 Utskott för plan och näringsliv bildades i

kommunstyrelsen.

Försäljning av skogsfastighet 

I enlighet med fullmäktiges inriktningsbeslut inom 

ramen för uppdraget Hållbar ekonomi i juni 2016 

beslutade fullmäktige 2018-04-09 §48 att sälja 

skogsfastigheterna Vieboda 1:1 och Vieboda 2:2. 

Köpeskillingen uppgick till 23 mkr. Försäljningen 

medför en reavinst i kommunens resultat 2018 med 

motsvarande belopp. Då tillträdet sker efter 

bokslutsperiodens slut ingår den ej i resultatet för 

bokslutsperioden. Däremot ingår intäktsposten i 

årsprognosen för 2018. 

Kommunchef 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-19 §36 att 

godkänna överenskommelse om avslutande av 

tjänst för kommunchefen. Överenskommelsen 

omfattar 24 månadslöner vilket motsvarar en 

engångskostnad om ca 2,7 mkr inklusive sociala 

avgifter. Kostnaden har belastat bokslutsperiodens 

resultat med hela summan.  

Rekrytering av ny ordinarie kommunchef pågår 

med en tidsplan som ska leda till beslut om 

anställning före halvårsskiftet. Tjänsten har sedan i 

februari upprätthållits av dels ekonomichefen och 

dels en extern tillfällig anställning motsvarande 

50%. 

Befolkningsutveckling 

Enligt uppgift från SCB uppgick kommunens 

invånarantal till 12 435 invånare per den 31 mars i 

år. Det innebär en minskning med -16 personer 

sedan årsskiftet, då invånarantalet var 12 451 

personer. Födelsenettot för första kvartalet uppgick 

till -5 personer (31 födda och 36 avlidna), medan 

flyttnettot uppgick till -11 personer (144 inflyttade 

och 155 utflyttade). Motsvarande siffror för samma 

period förra året var födelsenetto -33 personer (27 

födda och 60 avlidna) och flyttnetto +22 personer 

(195 inflyttade och 173 utflyttade). 

% 2017 2018 2019 2020

BNP 2,7 2,9 2,1 1,4

Sysselsättning, timmar 2,0 2,1 0,1 -0,4

Relativ arbetslöshet, nivå 6,7 6,2 6,3 6,5

Timlön (konj.statistik) 2,5 2,9 3,1 3,4

Konsumentpris, KPI 1,8 1,7 2,1 2,8

Skatteunderlag 4,5 3,8 3,2 3,1

Realt skatteunderlag 1,3 1,4 0,5 0,0

Källa: SKL 2018-04-27, cirkulär 18:18
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Resultat och kapacitet 
 
Resultat 
 

 
 

Periodens resultat uppgick till +3,4 mkr, vilket 

motsvarar 1,4% av skatteintäkter och utjämning. 

Resultatet innebär en väsentlig sänkning av  

resultatnivån för de första fyra månaderna jämfört 

motsvarande period förra året. 

 

Budgeterat resultat för 2018 uppgår till +11,5 mkr 

(helår), vilket motsvarar 1,6% av skatteintäkter och 

utjämning. Periodens resultat visar sammantaget att 

marginalerna i kommunens resultaträkning har 

krympt jämfört förra året. Minskade marginaler 

syns även i nämndernas förbrukning i förhållande 

till budgetramarna. 

 

Trots tendenser till minskade marginaler i resultat 

och budgetförbrukning visar helårsprognosen för 

2018 ett förväntat resultat på hela +32,1 mkr, vilket 

motsvarar 4,3% av skatteintäkter och utjämning. 

Den höga resultatnivån i prognosen beror på 

bokföringsmässig reavinst om hela +23 mkr till 

följd av försäljning av skogsfastigheterna i 

Vieboda. Försäljningen utgör en engångsintäkt och 

det underliggande prognostiserade resultatet för den 

löpande verksamheten är  +9,1 mkr för 2018, d v s 

strax under budgeterad nivå. Det redovisade 

resultatet för helåret 2017 uppgick till +24,0 mkr. 

 

 

Balanskravsutredning  
 

Vid beräkning av resultatet enligt kommunallagens 

s.k. balanskrav ska justering göras för bl a 

rearesultat vid försäljning av tillgångar.   

 

 

Rearesultat om 0,4 mkr ingår i resultatet, varför 

balanskravsresultatet för bokslutsperioden uppgår 

till +3,0 mkr. Således har balanskravet uppfyllts för 

den enskilda bokslutsperioden. 

 

Kommunen har inte längre något balanskravs-

underskott från tidigare år som ska återställas i det 

egna kapitalet. 

 

Det är viktigt att notera att engångsintäkten från 

skogsförsäljningen utgör en reavinst och därför inte 

får räknas in i balanskravet. Årsprognosen utifrån 

balanskravet är därför strax under 9 mkr i resultat 

för 2018. Engångsintäkten för skogsförsäljningen 

kan således inte, utifrån balanskravsperspektivet, 

användas till kostnader som belastar resultatet. 

Däremot innebär försäljningen en förstärkt 

likviditet som t ex användas till investeringar eller 

amorteringar framöver. 

 

 
Intäkts- och kostnadsutveckling 
 

 
 

Periodens skatteintäkter (inkl. generella statsbidrag 

och utjämning) uppgick till 245,7 mkr, vilket 

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

med motsvarande period förra året. Detta är en 

förhållandevis normal ökningstakt. I tabellen kan 

särskilt noteras den extraordinärt höga 

ökningstakten som var 2016 (på grund av 

framförallt extra statsbidrag). 

 

Periodens nettokostnader i verksamheten har ökat 

kraftigt jämfört med förra året. Ökningen uppgår till 

ca 21 mkr, vilket dels är en högre ökningstakt än 

normalt och dels är en avsevärt högre än nivå än 

förra året, då nettokostnaderna minskade under 

första tertialet. 

 

I årsprognosen för 2018 beräknas nettokostnaden 

öka med 34,9 mkr jämfört med det verkliga utfallet 

för 2017, medan motsvarande siffra för 

skatteintäktsökningen är 16,6 mkr. I bokslutet för 

2017 var ökningen av nettokostnaderna 24,1 mkr 

jämfört med året före, medan skatteintäktsökningen 

var 14,0 mkr. 

 

Det kan således konstateras att ökningstakten för 

verksamhetens nettokostnader är större än 

2015 2016 2017 2018

Resultat jan-apr, mkr 6,7 4,9 19,7 3,4

Resultat jan-apr exkl jämförelse-

störande poster, mkr 0,7 4,9 19,7 3,4

Periodens resultat i % av skatte-

intäkter och utjämning 3,1 2,1 8,2 1,4

Budgeterat resultat helår, mkr 5,1 3,8 14,7 11,5

Resultat helår, mkr -5,9 36,4 24,0 32,1

Resultat helår i % av skatte-

intäkter och utjämning -0,9 5,1 3,3 4,3

Jan-apr 2015 2016 2017 2018

Redovisat resultat 6,7 4,9 19,7 3,4

Reavinster 0,0 0,0 -0,3 -0,4

Resultat enligt balanskravet 6,7 4,9 19,4 3,0

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

Ack resultat att återställa 0,0 -5,5 19,4 0,0

Jan-apr 2015 2016 2017 2018

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

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

Nettokostnadsutveckling, mkr 5,0 15,5 -10,5 20,9

Nettokostnadsutveckling, % 2,4 7,2 -4,5 9,4

Nettoförändring, mkr -3,6 3,7 14,8 -16,6

Nettoförändring, %-enheter -1,7 1,6 6,3 -7,6
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ökningstakten för skatteintäkterna, vilket leder till 

successivt lägre resultatnivåer. 

 

I prognossiffrorna har engångsintäkten för 

skogsförsäljningen betraktats som 

jämförelsestörande post och därmed inte påverkat 

verksamhetens nettokostnader. 

 

 

Finansiella poster  
 

 
 
Periodens finansnetto är något förbättrat jämfört 

med samma period förra året. De lägre 

räntekostnaderna beror i första hand på amortering 

av låneskulden och en sänkt genomsnittlig ränta på 

lånen. 

 

Årsprognosen för finansnettot visar ett överskott 

om 1,6 mkr till följd av amorteringar och sänkt 

räntenivå för lånen. 

 
Investeringar 
 

 
 

Under årets första fyra månader har investeringarna 

uppgått till låga 2,8 mkr. Investeringsbudgeten 

uppgår till 55,7 mkr efter fullmäktiges tilläggs-

budgetering av investeringsmedel om 8,9 mkr 

avseende investeringsmedel som inte förbrukades i 

2017 års budget. Periodens låga förbrukning 

innebär att endast ca 5% av budgeten har förbrukats 

under bokslutsperioden. Motsvarande siffra för 

samma period förra året var 11%. 

 

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. 

 

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. 

 

Årsprognosen visar en beräknad investeringsnivå 

om ca 48 mkr, vilket motsvarar 86% av budgeten. 

 
Soliditet 
 

 
 
Soliditeten (enligt balansräkningen) uppgick 30 

april till 53,0%, vilket innebär en ökning med 2,5 

procentenheter jämfört med samma tidpunkt förra 

året. Den relativt kraftiga ökningen beror i första 

hand på den låga investeringsnivån och den 

minskade skuldsättningen under bokslutsperioden. 

Vid årsskiftet var soliditeten 50,3%.  

 

Soliditeten räknad inklusive samtliga 

pensionsåtaganden uppgick 30 april till 18,2%, 

vilket innebär en ökning med 3,0 procentenheter 

jämfört med samma tidpunkt förra året. Vid 

årsskiftet var samma soliditetsmått 16,6%. Förutom 

ovanstående faktorer påverkas detta mått även 

positivt av att ansvarsförbindelsen för pensioner har 

minskat under perioden till följd av 

pensionsutbetalningar.   

 

 
Skuldsättning 
 

 
 
Under bokslutsperioden har gjorts amortering av 

lån med 10 mkr. Låneskulden uppgick därmed till 

150 mkr per 30 april, vilket innebär en sänkt nivå 

jämfört med både årsskiftet (-10 mkr) och samma 

tidpunkt förra året (-35 mkr).  

 

Av låneportföljens 150 mkr har 110 mkr (eller 

73%) fast ränta med olika löptid 0-7 år, medan 40 

mkr (eller 27%) har rörlig ränta. Genomsnittlig 

vägd ränta var 30 april 1,21%, vilket är en lägre 

nivå än motsvarande tidpunkt förra året då 

genomsnittsräntan var 1,59%. Samtliga lån i 

låneportföljen är placerade hos Kommuninvest AB. 

 

Amortering av ytterligare 10 mkr är planerad i 

augusti månad, då lån med motsvarande belopp 

löper ut. 

 

 

2015 2016 2017 2018

Finansiella intäkter 0,8 0,9 0,9 0,9

Finansiella kostnader 1,4 1,1 1,0 0,7

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

2015 2016 2017 2018

Investeringar jan-apr, mkr 38,3 6,6 4,3 2,8

Självfinansieringsgrad, % 44 268 737 569

Investeringar/avskrivningar, % 378 52 36 22

Investeringar helår, mkr 73,1 23,5 29,9 48,1

Investeringsbudget, mkr 79,6 35,7 40,0 55,7

Per 30 april 2015 2016 2017 2018

Soliditet enligt balansräkning 47,7 46,6 50,5 53,0

Förändring tillgångar, % 17,7 2,5 5,1 -3,0

Förändring eget kapital, % 1,6 0,2 14,0 1,8

Soliditet inkl samtliga

pensionsförpliktelser, % 5,9 7,8 15,2 18,2

Per 30 april 2015 2016 2017 2018

Låneskuld, mkr 195,0 185,0 185,0 150,0

Genomsn vägd ränta, % 2,25 1,60 1,59 1,21

Antal kreditgivare 1 1 1 1
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Risk och kontroll 
 
Kassaflöde och likviditet 
 

 
 

Periodens kassaflöde uppgick till -29,5 mkr, vilket 

bland annat förklaras av genomförd amortering (10 

mkr) samt utbetalning av avgiftsbestämda 

pensionsavgifter i mars månad (17 mkr).   

 

De likvida medlen uppgick den 30 april till 97,9 

mkr (119,1 mkr), varav 29,4 mkr (39,1 mkr) utgör 

nettoskuld till kommunens koncernbolag avseende 

del i koncernkonto. Vid årsskiftet uppgick de 

likvida medlen till 127,4 mkr. 

 

Kassalikviditeten uppgick den 30 april till 90%, 

vilket innebär en något lägre nivå jämfört med 

motsvarande tidpunkt förra året (97%). Jämfört med 

årsskiftet är kassalikviditeten oförändrad (90%). 

 

Som nämnts tidigare är en amortering om 10 mkr 

planerad i augusti, då lån på motsvarande belopp 

löper ut.  

 
Pensionsförpliktelser 
 

 
 
De totala pensionsåtagandena uppgick den 30 april 

till 288 mkr, vilket är ca 12 mkr lägre än vid 

motsvarande tidpunkt förra året. Minskningen beror 

på utbetalningar av pensioner under perioden. Vid 

årsskiftet uppgick de totala pensionsåtagandena till 

ca 291 mkr. 

 
Borgensåtaganden och optionsavtal 
 

 
 
Kommunens totala borgensåtaganden mot de egna 

företagen har per den 30 april minskat med ca 16 

mkr jämfört med samma tidpunkt förra året, vilket i 

första hand beror på Tufabs amorteringar under 

förra året. Jämfört med årsskiftet har de totala 

borgensåtagandena minskat med 0,2 mkr. 

Inga nya eller avslutade åtaganden har genomförts 

under bokslutsperioden. 

 

 

Budgetföljsamhet (prognos) 

 

 
 
Resultatprognosen för helåret 2018 uppgår, som 

nämnts tidigare, till +32,1 mkr, medan budgeterat 

resultat uppgår till +11,5 mkr. Det kraftiga 

överskottet beror, som också nämnts tidigare, på 

engångsintäkt från försäljning av skogsfastigheterna 

i Vieboda (23 mkr), en post som inte är budgeterad 

i resultaträkningen. Den underliggande prognosen, 

d v s exklusive engångsintäkten, uppgår till +9,1 

mkr, vilket motsvarar en nivå strax under 

budgeterad nivå (-2,5 mkr).  

 

De större budgetavvikelserna kan sammanfattas 

med följande poster: 

 Reavinst försäljning av skog +23 mkr 

(engångsintäkt) 

 Skatteintäkter -2,2 mkr  

 Nämnder -3,5 mkr 

 Centrala budgetmedel och finansiering      

+3,3 mkr 

 

Av underskottet för skatteintäkterna (-2,2 mkr) 

förklaras ca -0,4 mkr av att det slutliga extra 

statsbidraget (”välfärdsmiljarderna”) för 2018 blev 

lägre än de preliminära uppgifterna. Den övriga 

delen (-1,8 mkr) beror på försämrad 

slutavräkning/skatteprognos sedan fullmäktiges 

budgetbeslut i september 2017. 

 

Summan av nämndernas prognoser visar ett 

underskott mot budgeten på -3,5 mkr. Detta innebär 

att målet om balans i nämndernas budgetar för 

närvarande inte ser ut att uppfyllas på totalnivån. 

Den prognostiserade budgetavvikelsen fördelas 

enligt följande: 

 

 Kommunstyrelsen -3,0 mkr 

 Miljö- och byggnadsnämnden 0,0 mkr 

Per 30 april 2015 2016 2017 2018

Likvida medel, mkr 47,8 58,7 119,1 97,9

Kassalikviditet % 73 71 97 90

Per 30 april. Mkr. 2015 2016 2017 2017

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

Ansvarsförbindelse tidigare

pensionssystem (före 1998) 321,0 305,8 292,3 280,1

Summa 326,0 313,4 299,8 287,7

Per 30 april. Mkr. 2015 2016 2017 2018

Borgensåtaganden

Egna bolag och stiftelser 547,3 547,0 548,0 531,8

Föreningar 5,7 4,3 i.u 3,3

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

Summa 553,2 551,5 548,0 535,1

Avtal om hyresoption 3,6 2,8 2,0 1,1

mkr 2015 2016 2017 2018

Budgeterat resultat 5,1 3,8 14,7 11,5

Avvikelse mot budget:

Kommunstyrelsen centr medel 4,6 0,7 1,8 3,7

Kommunstyrelsen (KLF) 0,6 2,0 5,8 -3,0

Samhällsbyggnadsnämnd 2,3 2,7 1,2 -

Kultur- och fritidsnämnd - - - -

Miljö- och byggnadsnämnd - - - 0,0

Bildningsnämnd (f d BUN) -0,3 2,6 0,9 -0,5

Vård- o Omsorgsnämnd (f d SN) -13,5 -0,8 1,6 0,0

Taxefinansierad verksamhet 1,6 -1,0 -2,8 0,0

Skatteintäkter -0,6 24,8 -2,0 -2,2

Finansnetto 4,2 3,8 -0,6 1,6

Finansiering och övrigt -9,9 -2,2 3,4 21,0

Summa årets resultat -5,9 36,4 24,0 32,1
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 Bildningsnämnden -0,5 mkr 

 Vård- och omsorgsnämnden 0,0 mkr 

  

Det förväntade underskottet för kommunstyrelsen 

är i första hand hänförbart till engångskostnad för 

avgångsvederlag om ca 2,7 mkr. Bildningsnämnden 

har av kommunstyrelsen fått godkänt att använda 

0,5 mkr av tidigare års överskott, vilket innebär att 

den aktuella underskottsprognosen ryms inom 

kommunstyrelsens beslut. 

 

Inom prognostiserat överskott (+3,3 mkr) för 

centrala budgetmedel och finansiering syns bl a 

överskott på finansnettot (+1,6 mkr) och underskott 

för pensionskostnaderna (-2,0 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: 

 

1. Årets resultat ska långsiktigt uppgå till 

minst 2% av skatteintäkter och utjämning. 

Resultatet ska aldrig understiga 1% 

(miniminivå). 

 

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: 

 

 

 
Det långsiktiga resultatmålet om 2% har inte 

uppfyllts för bokslutsperioden (1,4%). Dock 

uppfyllas miniminivån 1%. I årsprognosen uppfylls 

det långsiktiga resultatmålet med god marginal tack 

vare engångsintäkt från skogsförsäljning (4,3%). 

Det underliggande resultatet, d v s exklusive 

engångsintäkten, uppgår i prognosen till 1,2%, 

vilket innebär att miniminivån uppnås men inte det 

långsiktiga målet. 

 

Målen om självfinansiering av investeringar och 

minskning av låneskuld uppfylls i både 

delårsbokslut och årsprognos.  

 

 
Koncernföretagen 
 

Koncernföretagen redovisar följande resultat (före 

bokslutsdispositioner) för bokslutsperioden samt 

prognos för helåret 2018: 

 

 
 

Som framgår i tabellen redovisas negativt resultat 

för årets första fyra månader för Industristiftelsen, 

mkr 2015 2016 2017 2018

Prognos helårsresultat, april 0,8 27,5 17,4 32,1

Prognos helårsresultat, aug -13,8 23,1 19,4

Slutlig utfall resultat -5,9 36,4 24,0

2015 2016 2017 2018

Resultat % av skatter o utjämn

Fastställt mål 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Utfall januari-april 3,1% 2,1% 8,2% 1,4%

Uppfyllt januari-april Ja Ja Ja Nej

Utfall helår -0,9% 5,1% 3,3% 4,3%

Uppfyllt helår Nej Ja Ja Ja

Självfinansiering investeringar, %

Fastställt mål 100% 100% 100% 100%

Utfall januari-april 44% 268% 737% 569%

Uppfyllt januari-april Nej Ja Ja Ja

Utfall helår 40% 311% 203% 146%

Uppfyllt helår Nej Ja Ja Ja

Minskning av låneskuld, mkr

Fastställt mål <0 <0 <0 < 0

Utfall januari-april 25 -15 0 -10

Uppfyllt janari-april Nej Ja Nej Ja

Utfall helår 30 -15 -25 -20

Uppfyllt helår Nej Ja Ja Ja

mkr 2015 2016 2017 2018

Resultat f bokslutsdisp, jan-apr

Tingsryds Energi AB 3,9 4,2 3,6 3,8

Tingsryds Utv o Fastighets AB -0,2 0,7 0,3 -1,4

Tingsrydsbostäder AB 0,3 0,2 0,5 0,5

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 0,8 0,7 1,0 3,1

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

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

Resultat, prognos helår 2018

Tingsryds Energi AB 3,2

Tingsryds Utv o Fastighets AB -1,7

Tingsrydsbostäder AB 0,2

Stiftelsen Kommunhus 6,2

Tingsryds Industristiftelse -0,4

Tingsryds Kommunföretag AB 0,0
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Tufab och Tikab, medan övriga företag uppvisar 

positiva resultat. I prognosen för helåret visar 

Industristiftelsen och Tufab negativa resultat, varav 

Tufabs underskottsprognos uppgår till ett större 

belopp (-1,7 mkr). Det kan därmed konstateras att 

Tufabs utmaningar avseende ekonomin består. 

Förra året gjordes ägartillskott om 6 mkr från 

moderbolaget för att möta nedskrivning av 

fastigheter i Tufab. 

 

I nedanstående tabell redovisas de helägda 

företagens externa låneskuld: 

 

 
 

Det kan konstateras att företagens låneskuld per 30 

april har minskat med ca 12 mkr jämfört med 

samma tidpunkt förra året, vilket i första hand beror 

på Tufabs amorteringar under 2017. Jämfört med 

årsskiftet har inga förändringar skett avseende 

företagens låneskulder, d v s varken nyupplåningar 

eller amorteringar har gjorts under 

bokslutsperioden. 

 

För mer detaljerad redovisning av företagens 

ekonomi och verksamhet hänvisas till företagens 

egna delårsrapporter, vilka hanteras som egna 

ärenden i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 

 

Tingsryd 2018-06-01 

 

Daniel Gustafsson 

Ekonomichef 

mkr, per 30 april resp år 2016 2017 2018

Tingsryds Energi AB 53,0 53,0 53,0

Tingsryds Utv o Fastighets AB 186,5 182,5 167,5

Tingsrydsbostäder AB 39,0 44,0 44,0

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 248,1 248,2 254,6

Tingsryds Industristiftelse 15,0 15,0 12,0

Tingsryds Kommunföretag AB 0,0 0,0 0,0

Totalt 541,6 542,7 531,1
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RESULTATRÄKNING KOMMUNEN (tkr)

Jan -Apr Jan -Apr Årsbudget 

2018 2017 2018 %

Verksamhetens intäkter 76 064 79 777 192 926 39,4%

Verksamhetens kostnader -306 009 -289 241 -885 881 34,5%

Avskrivningar -12 513 -12 134 -38 469 32,5%

Verksamhetens nettokostnader -242 458 -221 598 -731 424 33,1%

Skatteintäkter 163 318 160 881 495 064 33,0%

Generella statsbidrag och utjämning 82 407 80 576 247 505 33,3%

Finansiella intäkter 892 924 4 200 21,2%

Finansiella kostnader -719 -1 034 -3 800 18,9%

Resultat före extraordinära poster 3 440 19 749 11 545

Jämförelsestörande poster - - -

Periodens resultat 3 440 19 749 11 545

KASSAFLÖDESANALYS KOMMUNEN (tkr)

Jan -Apr Jan -Apr Årsbudget 

2018 2017 2018

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 3 440 19 749 11 545

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -149 -138 0

Avskrivningar 12 513 12 134 38 469

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar -354 -260 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 15 450 31 485 50 014

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

löpande verksamhet

Minskning/ökning av kortfristiga fordringar -498 49 151 0

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -31 952 -40 408 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten -17 000 40 228 50 014

Investeringsverksamheten

Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar -2 802 -4 328 -55 708

Förvärv av aktier och andelar 0 0 0

Erhållna investeringsbidrag 262 0 0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 354 260 15 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 186 -4 068 -40 708

Finansieringsverksamheten

Minskning/ökning av långfristiga fordringar 0 3 840 0

Ianspråktagna investeringsbidrag -329 -325 0

Ökning/minskning av långfristiga låneskulder -10 000 0 -20 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -10 329 3 515 -20 000

PERIODENS KASSAFLÖDE -29 515 39 675 -10 694

Likvida medel vid årets början 127 410 79 391 70 500

Likvida medel vid periodens slut 97 895 119 066 59 806

Specifikation:

varav skuld till koncernföretag (koncernkonto) 29 488 39 098

varav kommunens egna medel 68 407 79 968
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BALANSRÄKNING KOMMUNEN (tkr)

2018-04-30 2017-04-30 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 558 558 570 523 568 766

Maskiner och inventarier 43 325 41 621 45 629

Pågående arbeten 2 802 4 328 0

Summa materiella anläggningstillgångar 604 685 616 472 614 395

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar 36 285 38 520 36 285

Långfristiga fordringar 2 500 2 663 2 500

Summa finansiella anläggningstillgångar 38 785 41 183 38 785

Summa anläggningstillgångar 643 470 657 655 653 180

Omsättningstillgångar

Fordringar 62 585 51 748 62 087

Kassa och bank 97 895 119 066 127 410

Summa omsättningstillgångar 160 480 170 814 189 497

SUMMA TILLGÅNGAR 803 950 828 469 842 677

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående balans 422 867 398 885 398 885

Periodens resultat 3 440 19 749 23 982

Summa eget kapital 426 307 418 634 422 867

Avsättningar

Avsättningar till pensioner 7 571 7 543 7 720

Avsättning fond Elsemålatippen 12 584 12 584 12 584

Summa avsättningar 20 155 20 127 20 304

Skulder

Långfristiga skulder 178 230 213 832 188 296

Kortfristiga skulder 179 258 175 876 211 210

Summa skulder 357 488 389 708 399 506

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR O SKULDER 803 950 828 469 842 677

Ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelse pensioner 280 065 292 299 282 801

Borgensåtaganden inkl statliga bostadslån 535 129 i.u. 535 331

Avtal om hyresoption 1 120 1 960 1 400

Soliditet 53,0% 50,5% 50,2%

Kassalikviditet 89,5% 97,1% 89,7%

Res i % av skatteintäkter o utjämning 1,4% 8,2% 3,3%

Soliditet inkl pensioner 18,2% 15,2% 16,6%

8



DRIFTREDOVISNING 2018 (tkr)

Budget 2018 TB* Årsbudget Redov Prognos Prognos

Fullmäktige 2018 jan-april % helår 2018 avvikelse

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen centrala medel -1 111 -1 111 -279 25% -811 300#####

Kommunledningsförvaltning -122 179 -6 094 -128 273 -41 992 33% -131 225 -2 952

Räddningstjänsten (RÖK) -14 419 -14 419 -4 838 34% -14 514 -95

Summa kommunstyrelsen -137 709 -6 094 -143 803 -47 109 33% -146 550 -2 747

Nämnder

Miljö- och byggnadsnämnd -4 505 2 533 -1 972 -550 28% -1 972 0

Bildningsnämnd -272 058 1 204 -270 854 -97 853 36% -271 404 -550

Vård- och omsorgsnämnd -281 561 861 -280 700 -95 203 34% -280 700 0

Summa nämnder -558 124 4 598 -553 526 -193 606 35% -554 076 -550

Fullmäktige inkl revision -2 009 -2 009 -417 21% -2 009 0

Jävsnämnd -76 76 0 0 0

Taxefinansierad verksamhet

VA-verksamhet -513 -513 -2 453 -513 0

Renhållningsverksamhet -501 -501 -1 712 -501 0

Resultatutjämning taxefin. verksamhet 1 014 1 014 4 165 1 014 0

Summa verksamhet -697 918 -1 420 -699 338 -241 132 34% -702 635 -3 297

Övriga centrala poster

Anslag för oförutsett (KS) - tillfälligt 2018 -700 -700 0 0% -700 0

Utvecklingspott KSAU -2 000 1 420 -580 0 0% -580 0

Social investeringsfond KS -2 000 -2 000 0 0% -1 000 1 000

EU-verksamhet central pott KS -664 -664 0 0% -100 564

Löneökningar 2017 (12 mån) 2018 (9) -23 876 -23 876 0 0% -22 000 1 876

Pensionsutbetalningar -15 500 -15 500 -7 296 47% -17 500 -2 000

Kapitalkostnader 47 703 47 703 15 322 32% 47 703 0

Internränta från VA 2 000 2 000 659 33% 1 977 -23

Avskrivningar -38 469 -38 469 -12 513 33% -38 469 0

Övriga centrala poster 0 0 2 502 0 0

NETTOKOSTNAD -731 424 0 -731 424 -242 458 33% -733 304 -1 880

Skatteintäkter

Skatteintäkter, gs och utjämning 742 569 742 569 245 725 33% 740 383 -2 186

Finansnetto

Finansiella intäkter 4 200 4 200 892 21% 4 200 0

Finansiella kostnader -3 800 -3 800 -719 19% -2 200 1 600

Summa finansnetto 400 0 400 173 43% 2 000 1 600

SUMMA RESULTAT 11 545 0 11 545 3 440 9 079 -2 466

Jämförelsestörande poster:

Försäljning av skog (Vieboda) 0 0 0 23 000 23 000

SUMMA RESULTAT 11 545 0 11 545 3 440 0 32 079 20 534

Resultat i % av skatteintäkter, gs och utj exkl jfr-post 1,6% 1,6% 1,4% 1,2%

Resultat i % av skatteintäkter, gs och utj inkl jfr-post 1,6% 1,6% 1,4% 4,3%

* TB = tilläggsbeslut t ex omorganisation, utfördelning löneökningsmedel
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Investeringsredovisning delår 1 2018

KF-Budget Överfört fr Årsbudget Utfall Avvikelse mot Förbrukning av Prognos Prognostiserad

tkr 2018 2017 2018 jan-apr budget, tkr budget, % 2018 avvikelse

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Förfogande för investeringar 6 000 6 000 0 6 000 0% 5 000 1 000

Summa kommunfullmäktige 6 000 0 6 000 0 6 000 0% 5 000 1 000

KOMMUNSTYRELSE - KLF

E-tjänster och IT-stöd 3 000 2 770 5 170 0 5 170 0% 1 000 4 170

Centrala IT-investeringar 3 250 3 250 431 2 819 13% 3 250 0

Inventarier och övrigt 700 700 61 639 9% 700 0

Infrastruktur 6 000 1 709 7 709 377 7 332 5% 7 709 0

Fordon och maskiner 500 500 45 455 9% 500 0

Energisparåtgärder 5 000 5 000 0 5 000 0% 5 000 0

Fastighetsinvesteringar - ny-, till- och ombyggnad 0 1 907 1 907 0 1 907 0% 1 907 0

Fastighetsinvesteringar - reinvesteringar (underhåll) 6 200 6 200 199 6 001 3% 6 200 0

Renhållningsverksamhet 300 400 700 0 700 0% 700 0

VA-verksamhet 12 000 2 152 14 152 1 582 12 570 11% 14 152 0

Summa kommunstyrelse 36 950 8 938 45 288 2 695 42 593 6% 41 118 4 170

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND

E-tjänster och IT-stöd 0 600 0 600 0% 600 0

Summa miljö- och byggnadsnämnd 0 0 600 0 600 0% 600 0

BILDNINGSNÄMND

Inventarier och övrigt 3 000 3 000 0 3 000 0% 1 200 1 800

Summa bildningsnämnd 3 000 0 3 000 0 3 000 0% 1 200 1 800

VÅRD- & OMSORGSNÄMND

Inventarier och övrigt 820 820 107 713 13% 820 0

Summa vård- & omsorgsnämnd 820 0 820 107 713 13% 820 0

TOTALT 46 770 8 938 55 708 2 802 52 906 5% 48 738 6 970
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Sammanställning 2018-01-01 2018-04-30

LIKVID 131 461 849 98 406 701

LÅNESKULD 160 000 000 150 000 000

Kr Skuldportfölj per motpart Kr

Banksaldo Motpart Instrument Belopp 

TINGSRYDS KOMMUN 68 406 701 KOMMUNINVEST Reverslån 150 000 000

Outnyttjade krediter

SWEDBANK 30 000 000

98 406 701 150 000 000

Borgensåtagande Kr

Låntagare Lån KOMMUNINVEST SWEDBANK HANDELSBANKEN SPARB. EKEN CHECKKREDIT

STIFTELSEN TINGSRYDSBOSTÄDER 251 275 000 228 000 000 23 275 000 15 000 000

TUFAB 167 469 000 167 469 000

TEAB 53 000 000 53 000 000

TINGSRYDSBOSTÄDER AB 44 000 000 44 000 000

TINGSRYDS INDUSTRISTIFTELSE 12 000 000 12 000 000 1 000 000

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Ö:a KRONOBERG 4 070 000 4 070 000

EK. FÖR- BOLHALLEN I TINGSRYD 1 420 000 1 420 000

TINGSRYDS SKYTTEFÖRENING 139 000 139 000

TINGSRYDS RID- OCH KÖRKLUBB 60 000 60 000

TINGSRYDS AIF 1 696 000 1 696 000

535 129 000 508 539 000 26 451 000 0 139 000 16 000 000

Kommunens finansverksamhet delår 1 2018

Likvid
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RISKHANTERING

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 50% 0% 17% 17% 17% 0% 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% - 2,00

Kommunen 50% 17% 33% 0% 0% 1,87

Normal 30% 20% 20% 20% 10% 3,00

2018-04-30Rapporteringsdag
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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 

Kommunstyrelsen har även verksamhets- och budgetansvar för 

kommunledningsförvaltningen och dess verksamheter. Från den 1 april 2017 består 

förvaltningen av avdelningarna: 

 Kansliavdelning 

 Utvecklingsavdelning 

 Ekonomiavdelning 

 Personalavdelning 

 Arbete- och lärandeavdelning 

 Teknisk avdelning 

2 Omvärldsanalys 

Det första kvartalet 2018 har fortsatt med högkonjunktur i landet. Vissa tecken tyder på att 

bostadsmarknaden nu börjar plana ut nationellt men företagen fortsätter göra investeringar 

och har ett högt kapacitetsutnyttjande. Exportindustrin går bra och sysselsättningen fortsätter 

att öka. Arbetslösheten är på en mycket låg nivå men gruppen nyanlända, funktionsnedsatta 

och personer utan gymnasieutbildning har en mycket högre arbetslöshet än andra grupper. 

Företagen signalerar att man har stora orderingångar samtidigt som det är fortsatt svårt att 

rekrytera rätt kompetens. Andelen företagare är relativt högt i Tingsryds kommun, dryga 9% 

av befolkningen driver ett företag eller sitter i en bolagsstyrelse. När det gäller företagandet 

hade kommuen en nettotillväxt på 2,8% under 2017. 

Stor osäkerhet råder för närvarande internationellt. Antalet konflikter i världen har minskat 

samtidigt som oro råder vad gäller USA-Saudiarabien-Iran, Syrien, den region som brukar 

kallas Sahel (Senegal, södra Mauretanien, Mali, Burkina Faso, södra Niger, nordöstra Nigeria, 

Tchad och Sudan) och Ryssland för att nämna några. Terrorismen fortsätter att skapa oro 

liksom klimatförändringar och miljöhot. Tingsryd är en del av världen och även om vi inte 

upplever dessa hot på nära håll så hänger vi ihop med resten av världen. Vi tar och har tagit 

emot flyktingar från oroshärdar, våra företag exporterar och importerar till andra länder, vi 

påverkas av säkerhetspolitik, miljöfrågor och allt annat. Vi kan inte se Tingsryd som en 

isolerad enhet utan måste tänka globalt. Sveriges medlemsskap i EU och det skärpta 

säkerhetsläget är saker som påverkar oss även lokalt. Vilken effekt Brexit får för 

Tingsrydsföretagen är t.ex. en fråga vi ännu inte har svaret på. 

En ny kommunallag trädde i kraft 1 januari 2018. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 
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3.1.1 Medborgare 

 

Tillgänglighet och gott bemötande är ledord för hur Tingsryds kommun vill att medborgare 

skall uppfatta kommunen. Genom Medborgarkontoret finns en väg in i kommunen vare sig 

det gäller telefonsamtal eller personliga besök. Under bokslutsperioden har strukturerat arbete 

med digitalisering/e-tjänster påbörjats, vilket på sikt skall öka tillgänglighet och säkerställa 

korrekt och snabb handläggning av olika frågor. 

Under vintern och våren har arbete med förberedelse av hösten allmänna val pågått. Likså har 

arbetet med förberedelser för införande av den nya dataskyddsförordningen som bättre skall 

tillvarata medborgares intressen och integritet tagit mycket resurser i anspråk i de olika 

verksamheterna. 

Ökad sysselsättning är ett av delmålen och arbetslösheten i Tingsryds kommun är under första 

kvartalet mycket låg förutom i gruppen nyanlända, funktionsnedsatta och unga utan 

fullständig gymnasiekompetens. 

Hos arbete- och lärandeavdelningen har under perioden arbetats med förberedelser för 

uppstart/införande av en arbetsmarknadenhet. Underlag för inriktningsbeslut avseende 

inrättande av en  familjecentral har tagits fram. Arbete- och lärandeavdelningen har i 

samverkan med bildningsförvaltningen arbetat med förberedelser för projektet Barnens bästa i 

Tingsryd med fokus på förebyggande insatser för barn och unga. Projektet startar 1 augusti 

och finansiering sker från kommunens sociala investeringsfond. 

Medborgarundersökning är beställd och kommer att genomföras under hösten. 

3.1.2 Samhälle 

 

I Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimat har resultatet för Tingsryd sjunkit ytterligare 

inom en del områden och i det sammanfattande omdömet har vi nu fått betyget 2,71 mot förra 

årets 2,86. Snitt i Kronobergs län är 3,68. Främst handlar det att ta tag i ett långsiktigt arbete 

med hur vi bemöter företag som är i kontakt med oss, att försöka korta handläggningstiderna 

och att få en större förståelse för företagarnas villkor. Under året kommer bland annat Bygg- 

och miljöhandläggare att via en enkät fråga de företag som fått beslut från dem om hur de 

uppfattat bemötande, handläggningstider, information, rättssäkerhet och hur nöjd man är med 

det beslut man fått. 

Kommunfullmäktige antog i april en näringslivsstrategi, som innebär att man kan påbörja ett 

långsiktigt arbete mot att förbättra företagens syn på kommunen. För att klara att göra detta 

krävs förstås att vi har medarbetare på plats, inte minst vad gäller både myndighetsutövning 

och upphandling. Likaså att samverkan över avdelnings- och förvaltningsgränser fungerar. 

Kommunens nya bidragssystem för föreningarna har sjösatts och de första bidragen har 

beviljats under vintern/våren. 

Under perioden har utveckling av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar haft stort 

politiskt fokus med motioner, skrivelser och utredningar. Anläggningar som diskuteras är 

bland annat ishall/arena, bollhall Tingsryd, gymnastikbyggnad Urshult, tennishall, 

konstgräsplan och bowlinghall. 

Tekniska avdelningen har under perioden arbetat intensivt med förberedelse för 

ombyggnation av torget i Ryd. Ett förslag finns nu ute för synpunkter. Ombyggnationen 

genomförs i samarbete med trafikverket med start under andra halvåret 2018. 
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Arbete med de kommunövergripande målen om bostäder och bredband har fortgått under 

perioden genom bl a möte med bostadsförsörjningsgruppen och interna och externa 

ägardialoger med både de kommunala företagen och Wexnet. 

3.1.3 Ekonomi 

 

De kommunövergripande finansiella målen ser i prognosen ut att kunna uppfyllas även 2018. 

Resultatmålet om minst 2% klaras tack vare en stor engångsintäkt för försäljning av skog. Det 

underliggande resultatet motsvarar i prognosen 1,2%. Sammantaget har marginalerna i 

resultaträkningen minskat jämfört med de två senaste åren. Prognosen för målen om 

självfinansiering av investeringar och amortering av låneskulden är att även de kommer att 

uppfyllas för helåret 2018. 

I årets första delårsrapport (efter april månads redovisning) för kommunstyrelsens nya 

organisation redovisas ett ekonomiskt utfall på 42 mkr i förhållande till en budget på 

128,3 mkr, en förbrukning på 32,7 % för perioden januari till april. Riktpunkten för april är 

33,3 % förbrukning. Den högre förbrukningen för gemensamt (KC) förklaras i huvudsak av 

engångskostnader avseende avgångsvederlag för kommunchef, vars anställning avslutades 

efter överenskommelse i februari enligt beslut i kommunstyrelsen. Totalt sätt understiger dock 

förbrukningen riktpunkten för april, vilket är positivt. 

Kommunstyrelsens helårsprognos för år 2018 uppgår sammanlagt till ca - 3 mkr (-2,952 mkr) 

i negativ avvikelse jämfört mot budget. Prognosen för respektive avdelning framgår av 

tabellen nedan. Budgetavvikelsen är hänförlig till, och förklaras i huvudsak av följande på 

avdelningsnivå. 

Gemensamt (KC) avvikelse - 2,3 mkr: Underskottet avser avgångsvederlag för kommunchef 

enligt ovan. Överenskommelsen omfattar 24 månadslöner vilket motsvarar en engångskostnad 

om ca 2,9 mkr inklusive sociala avgifter och sparad semester. Denna kostnad har nu belastat 

2018 års resultat för perioden med engångseffekt. Den sammanlagda prognosavvikelsen för 

hela avdelningen gemensamt (KC) bedöms dock bli något bättre  - 2,3 mkr, kopplat till en 

uppskattning om när ny kommunchef tillträder. 

Arbete och lärande avvikelse - 1,2 mkr: Sammanfattningsvis finns det förutsättningar för att 

avdelningen arbete och lärande kan redovisa en budget i balans, men i denna första 

delårsrapport redovisas en negativ budgetavvikelse på - 1,2 mkr hänförlig till IFO vuxen, som 

redovisar ett befarat underskott på ca -2,1 mkr i kostnader jämfört budget fram till årets slut. 

IFO vuxen brottas med höga kostnader för missbruksvården där LVM-placeringar är den 

största orsaken. Även antalet frivilliga placeringar på HVB-hem och familjehem är högt, samt 

kostnader för försörjningsstöd. Positiva budgetavvikelser redovisas för Vuxenutbildningen i 

Tingsryd på ca + 0,6 mkr samt för central administration på + 0,3 mkr, vilket förbättrar 

prognosen. När det gäller IFO barn och familj görs bedömningen att det finns förutsättningar 

för att klara en budget i balans. Slutligen när det gäller Integrationen så kommer budgeten att 

klaras inom de budgetramar som har tilldelats enheten. 

Övriga avdelningar inom kommunstyrelsen; kansli, utveckling, ekonomi och personal 

redovisar sammantaget en positiv avvikelse på + 0,55 mkr. 

Tekniska avdelningen är den största avdelningen under kommunstyrelsen sett både till 

bruttobudget och omfattning när det gäller verksamhet och personal. Avdelningen har 

ansvaret via enheter för; gata-/park, fastigheter, IT, måltider, lokalvård och stab samt 

taxefinanserad verksamhet som renhållning och VA. Den tekniska avdelningen redovisar att 

det finns möjligheter att redovisa en driftbudget i balans fram till årets slut, med ett förväntat 
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nollresultat. 

Kommunstyrelsens budgeterade investeringar uppgår till 45,3 mkr för år 2018. Större 

investeringsprojekt är inom VA-verksamheten uppgående till 14,2 mkr samt för 

fastighetsinvesteringar och reinvesteringar (underhåll) på 8,1 mkr. Även E-tjänster och IT-

stöd 5,2 mkr samt energisparåtgärder 5 mkr är större investeringar under året. Förbrukade 

investeringsmedel under årets första fyra månader är låg, endast 2,7 mkr ( 5,9 %) av 

budgeterade investeringar är kostnadsförda. När det gäller E-tjänster och IT-stöd under KS 

räknar vi en relativt låg förbrukning. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

Gemensamt (KC) 1 470 3 164 3 770 -2 300 

Kansliavdelning 16 037 5 110 15 737 300 

Utv.avdelning 15 768 5 757 16 168 -400 

Ekonomiavdelning 7 659 2 316 7 409 250 

Personalavdelning 9 902 2 313 9 502 400 

Arbete och Lärande 46 651 13 527 47 853 -1 202 

Teknisk avdelning 30 786 9 805 30 786 0 

Totalt 128 273 41 992 131 225 -2 952 

Investeringsbudget 

Kod Projekt Budget Utfall period Årsprognos 
Prognosticer
ad avvikelse 

90200 KS Klf E-tjänster & IT-stöd 5 170 0 1 000 4170 

9xxxx KS Klf Inventarier & övrigt 500 0 500 0 

91000 Infrastruktur 3 809 377 3 809 0 

91000 Infrastruktur - underhåll gata 3 900 0 3 900 0 

92000 Fordon och maskiner 500 45 500 0 

93000 Energisparåtgärder 5 000 0 5 000 0 

94500 
Fastighetsinvesteringar & 
reinvesteringar (underhåll) 8 107 198 8 107 0 

90500 Inventarier och övrigt 200 61 200 0 

95000 Renhållning 700 0 700 0 

95500 VA 14 152 1 582 14 152 0 

90200 Centrala IT-investeringar 3 250 431 3 250 0 

      

 Totalt 45 288 2694 41118 4170 

KS Klf: Budgeten har utökats med 2 770 tkr från år 2017 till totalt 5 770 tkr för E-tjänster och IT-stöd. 
Tekniska avd: Budgeten har utökats med överflyttat investeringsbelopp från år 2017, totalt 6 168 tkr fördelat på infrastruktur 
1 709 tkr, fastighetsinvesteringar 1 907 tkr, renhållningen 400 tkr och VA totalt 2 152 tkr. 

3.1.4 Medarbetare 

 

Arbetet med att minska sjukfrånvaron är en prioriterad fråga inom medarbetarperspektivet. 
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Under våren har extra fokus lagts på rehabiliteringsåtgärder för långtidssjukskrivna. Under 

hösten planeras för en översyn av rehabiliteringsprocessen. När det gäller korttidsfrånvaron 

har det tagits fram en rutin för att minska smittspridning av vinterkräksjuka. En översyn har 

gjorts av rutiner för sjukanmälan. 

ESF-projektet om hälsopromotion som genomförs tillsammans med Älmhults kommun och 

Osbys kommun har startat upp med alktiviteter för deltagarna. Projektet omfattar ca 40 

medarbetare i Tingsryd och är ett pilotprojekt som syftar till att testa olika metoder att arbeta 

med ohälsa integrerat i den vanliga arbetsdagen. 

Rekrytering och arbete med personalförsörjning är också prioriterat område och ett nytt 

personalförsörjningprogram tagits fram. Det har gjorts en översyn av annonsering av lediga 

arbeten och kommunen har deltagit i rekryteringsmässor. För att kunna rekrytera och behålla 

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

framstår som en attraktiv arbetsgivare. 

Under våren har en medarbetarenkät genomförts och resultatet behandlas nu på 

avdelningarna. Handlingsplaner kommer att tas fram avdelningsvis under våren. 

Kommunledningsförvaltningen har under perioden haft en fortsatt relativt hög vakansgrad till 

följd av personalomsättning, dock har flera tjänster kunnat tillsättas successivt under våren. 

Rekrytering pågår för flera chefstjänster på förvaltningen: kommunchef, kanslichef, 

lokalvårdschef och måltidschef. De vakanta tjänsterna har under perioden inneburit dels en 

högre belastning på övriga chefer och medarbetare och dels att prioriteringar fått göras i 

verksamheten med konsekvens att delar av planerat och önskat arbete, helt eller delvis, inte 

kunnat genomföras. 

3.1.5 Process 

 

Från år 2018 är den nya politiska organisationen och förvaltningsorganisationen genomförd. 

De förändringar i den politiska organisationen som genomfördes från och med årsskiftet var 

att miljö- och byggnadsnämnd infördes, att ett plan- och näringslivsutskott infördes under 

kommunstyrelsen samt att samhällsbyggnadsnämnden upphörde. 

Kommunstyrelsen beslutade i mars månad om ett inriktningsbeslut att bilda gemensam 

överförmyndarnämnd tillsammans med Växjö, Lessebo och Alvesta kommuner från och med 

nästa mandatperiod. Likaså har kommunfullmäktige under perioden fattat slutligt beslut om 

att bilda ett gemensamt renhållningsbolag tillsammans med flertalet kommuner i länet. Arbete 

med förberedelser av dessa båda samverkansfrågor har pågått under vintern och våren och 

kommer att fortsätta under resterande del av året. 

I februari genomfördes byte av kommunens telefonväxel. Arbete med implementering av nytt 

verksamhetssystem för vård- och omsorgsförvaltningen samt individ- och familjeomsorgen 

har påbörjats under bokslutsperioden och intensifieras ytterligare i höst. Upphandling av 

diarie- och ärendehanteringssystem har genomförts under våren. Denna har dock överklagats 

och tidsplan för införande är därmed oviss i nuläget. Budgetmedel har beviljats för nytt 

verksamhetssystem för miljö- och byggnadsnämnden, framtagande av förfrågningsunderlag 

pågår. 

Strukturerat arbete med digitalisering har påbörjats i och med att tjänsten som 

utvecklingsledare bemannats från och med mars månad. Inventering av e-tjänster har gjorts 

utifrån SKL:s s k e-blomlåda. Förslag till digitalisering av nämndsprocesserna och 

fullmäktige har tagits fram inför nästa mandatperiod. Förslaget behandlas av 
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kommunstyrelsen i juni. 

Utveckling av arbetet med intern kontroll har fortsatt genom bl a beslut om 

förbättringsåtgärder i processen samt en intern utbildning som genomfördes i början av maj 

månad. 

  

4 Framtid 

Genom arbetet med Hållbar ekonomi samt förändrad organisation för både politik och 

tjänstemän har en grund lagts för det fortsatta utvecklingsarbetet i kommunen. Dock återstår 

en lång väg för att nå målen inom många områden och under 2018 måste mycket fokus läggas 

på grundläggande kvalitetssäkring av processer och arbetssätt inom organisationen. För att 

kunna frigöra resurser för utvecklingsarbete är det av stor vikt att de grundläggande 

arbetsprocesserna fungerar tillfredsställande i organisationen. 

På kort sikt, för resterande del av året, är bland annat följande frågor prioriterade: 

 Dataskyddsförordningen 

 Rekryteringar, bl a kommunchef och kanslichef 

 Organisation för räddningstjänsten (RÖK) 

 Genomförande av allmänt val i september 

 Genomförande av handlingsplan utifrån näringslivsstrategin (företagsklimatet) 

 Planarbete till gagn för målet om fler bostäder 

 Införande verksamhetssystem IFO 

 Slutförande av upphandling diarie- och ärendehanteringssystem (överklagad) samt 

genomförande av digitalisering av nämndsprocesser och fullmäktige 

 Plan för arbetet med digitalsering och e-tjänster 

  

5 Sammanfattning 

På en kommunövergripande nivå syns en allmän tendens om fortsatt stora utmaningar inom 

flera av perspektiven i vår styrmodell. Strategiska frågor som framöver behöver vara i fokus i 

det kommunövergripande perspektivet är bland annat service gentemot näringsliv och 

medborgare, digitalisering, bostäder, bredband, skolresultat, integration, sjukfrånvaro, 

rekrytering/personalförsörjning och arbetsmiljö samt kvalitetssäkring av arbetsprocesser. 

Flera av de strategiska frågorna hänger ihop och påverkar varandra, det är därför av stor vikt 

att arbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv. 

  

6 Styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Medborgare  Dialog, demokrati och 
delaktighet 

Ingen mätning har gjorts under 
bokslutsperioden. 

Medborgarundersökning är 
beställd och genomförs till hösten. 

  

 Nöjd-Inflytande-Index 
helhetsbedömning, 
Medborgarundersökning 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

 Hög tillgänglighet, god 
information, gott 
bemötande 

Ingen mätning har gjorts under 
bokslutsperioden. 

Medborgarundersökning är 
beställd och genomförs till hösten. 

  

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

 Aktiv ledning och 
samordning av den 
kommunala organisationen 

Ingen mätning har gjorts under 
bokslutsperioden. 

Medborgarundersökning är 
beställd och genomförs till hösten. 

 Nöjd-Medborgar-
Index, NMI 

 God kvalitet i 
verksamheten för våra 
målgrupper 

Ingen mätning har gjorts under 
bokslutsperioden. 

  

 Nöjd-Brukar-Index 
(brukarundersökningar) 

 Fler i arbete eller 
sysselsättning 

Måttet redovisas på helårsbasis.  Arbetslöshet 18-64 år 
(Kolada) 

 Skapa goda uppväxt- 
och levnadsvillkor 

Mäts senare i år på IFO.  Antal vårddygn i 
institutionsvård 0-20 år 
(Kolada) 

 Antal vårddygn i 
institutionsvård från 21 år 
(egen mätning) 

Samhälle  God service och bra 
förutsättningar för 
näringslivet 

Resultat för Svenskt Näringslivs 
mätning av företagsklimatet 
presenterades i maj månad och i 
det sammanfattande omdömet 
har kommunens resultat sjunkit 
ytterligare, från 2,86 förra året till 
2,71 i år. Snitt i Kronobergs län är 
3,68. Rankingen mellan landets 
kommuner presenteras först till 
hösten. 

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 är 
beställd och genomförs till hösten. 

 Nöjd-Region-Index, 
NRI , 
Medborgarundersökning 
2017 

Ekonomi  God ekonomisk 
hushållning 

Fullmäktiges långsiktiga 
resultatmål är 2%. Resultatet ska 
aldrig understiga 1%. Utfall för 
bokslutsperioden är 1,4% och i 
helårsprognosen 4,3% inklusive 
jämförelsestörande poster och 
1,2% för det underliggande 
resultatet. 

Självfinanseringsgraden uppgår 
till 569% för bokslutsperioden och 
127% i helårsprognosen. 

Amortering av låneskuld har gjorts 
med 10 mkr under 
bokslutsperioden och beräknas i 
helårsprognosen bli 20 mkr. 

 Resultat i % av 
skatteintäkter och 
generella statsbidrag 

 Självfinansiering av 
investeringar 

 Minskning av 
låneskulden 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

 God kostnadskontroll 
och hög prognossäkerhet 
inom KLF 

Kommunstyrelsens helårsprognos 
för år 2018 uppgår sammanlagt till 
ca - 3 mkr i negativ avvikelse 
jämfört mot budget. Större 
avvikelser redovisas för 
gemensamt (KC) - 2,3 mkr samt 
avdelningen för Arbete och 
lärande - 1,2 mkr. 
Engångskostnader på 2,7 mkr 
belastar 2018 års resultat. 

 Avvikelse mot 
budget, kr 

Medarbetare  God arbetsmiljö och 
frisk personal 

Den totala sjukfrånvaron i 
kommunorganisationen uppgick 
till 9,6% för perioden 1 januari till 
31 mars. För samma period var 
sjukfrånvaron för KLF 9,4%. Inga 
relevanta jämförelsetal för samma 
period förra året finns på grund av 
omorganisationen. 

Sjukfrånvaron är alltid högre 
under vintern än under resten av 
året. Den totala sjukfrånvaron i 
kommunorganisationen för helåret 
2017 uppgick till 7,4%. Målet i 
budget 2018 är 6,0%. 

Räknat för senaste 12-
månadersperioden (1 april 2017 -
 31 mars 2018) uppgick 
sjukfrånvaron för hela 
kommunorganisationen till 7,7% 
och för KLF 6,4%. 

 Sjukfrånvaro för hela 
kommunorganisation 

 Sjukfrånvaro för KLF 

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

Medarbetarenkät har genomförts 
under vintern 2018. 

Resultat för index Hållbart 
medarbetarskap (HME) i hela 
kommunorganisationen blev 76, 
vilket innebär en något lägre nivå 
än förra enkäten 2016 då HME-
index var 77. Genomsnitt i landet 
(för de kommuner som 
rapporterat in resultaten) var 79 
både år 2018 och 2016. 

Resultat för index Hållbart 
medarbetarskap (HME) i 
kommunledningsförvaltningen 
blev 72, vilket innebär en något 
lägre nivå jämfört med 
totalresultatet i organisationen. 

Nöjd-Medarbetar-Index för hela 
kommunorganisationen blev 3,89 
i en skala på 1-5, vilket innebär en 
i stort sett oförändrad nivå jämfört 
med förra enkäten 2016 då 
resultatet var 3,90. 

Nöjd-Medarbetar-Index för KLF 
blev 3,80. Inga relevanta 
jämförelsetal från förra enkäten 
finns på grund av 
omorganisationen. 

  

  

 Hållbart 
medarbetarengagemang, 
HME (totalindex för hela 
kommunorganisation) 

 Nöjd-Medarbetarindex 
(totalindex för hela 
kommunorganisationen) 

 Hållbart 
medarbetarengagemang, 
HME, för KLF 

 Nöjd-Medarbetarindex 
KLF 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Process  Utveckling genom 
processorienterad 
verksamhet 

Arbete med implementering av 
nytt verksamhetssystem för vård- 
och omsorgsförvaltningen samt 
individ- och familjeomsorgen har 
påbörjats under bokslutsperioden 
och intensifieras i höst. 
Upphandling av diarie- och 
ärendehanteringssystem har 
genomförts under våren. Denna 
har dock överklagats och tidsplan 
för införande är därmed oviss. 
Budgetmedel har beviljats för nytt 
verksamhetssystem för miljö- och 
byggnadsnämnden, framtagande 
av förfrågningsunderlag pågår. 

 Processutveckling, 
antal processer 

 Tjänstegarantierna ska 
uppfyllas 

Systematisk mätning av 
tjänstegarantiernas uppfyllelse 
har inte gjorts. 

 Nämndernas 
måluppfyllelse gällande 
tjänstegarantier 

 God kvalitet i arbetet 
med intern kontroll 

Mätning görs först i årsbokslutet, 
då kommunstyrelsen bedömer det 
gångna årets arbete med intern 
kontroll. Under bokslutsperioden 
har förbättringsåtgärder beslutats 
och en intern utbildning har 
genomförs. 

 Kommunstyrelsens 
samlad bedömning av IK 

 Ökad digitalisering Strukturat arbete med 
digitalisering har påbörjats i och 
med att tjänsten som 
utvecklingsledare bemannats från 
och med mars månad. Inventering 
av e-tjänster har gjorts utifrån 
SKL:s s k e-blomlåda. Förslag till 
digitalisering av 
nämndsprocesserna och 
fullmäktige har tagits fram inför 
nästa mandatperiod. Förslaget 
behandlas av kommunstyrelsen i 
juni. 

 Antal e-tjänster 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

I avdelningen för arbete och lärande ingår individ och familjeomsorg för barn och familj samt 

vuxen, vuxenutbildningen, integration- och arbetsmarknadsfrågor. 

2 Verksamhetens mål och utveckling 

2.1 Vision 

Visionen för Avdelningen Arbete och lärande är "I alla livets skeden med fokus på 

människors möjlighet". I vårt dagliga arbete innebär detta att utifrån vår värdegrund verka för 

våra kommuninvånares välmående, trygghet och självförsörjning. Genom utbildning, 

coachning, stöd och medmänsklighet får vi människor i arbete och sysselsättning. 

2.1.1 Medborgare 

Dialog, demokrati och delaktighet 

Integrationsvärdarnas arbete på mötesplatserna fortlöper och samarbetet med ABF är aktivt. 

Ett antal aktiviteter och föreläsningar hålls på de tre mötesplatserna i Konga, Ryd och 

Tingsryd. 

Vuxenutbildningen arbetar aktivt med att diskutera värdegrund och demokrati i 

undervisningen inte minst in SFI-undervisningen. Elevkafé genomförs där de studerandes 

åsikter och synpunkter tas till vara. 

Hög tillgänglighet, god information, gott bemötande 

Ett löpande arbete som pågått under 2018 och som kommer behöva fortgå under större delen 

av året är uppdateringar av intranät och extern webbsida. Tillsammans med kommunikatörer 

sätter vi nu grunden för arbete och lärandes egen struktur på webbsidorna, något som inte 

funnits efter omorganisationen. 

Arbete med att marknadsföra vuxenutbildningens utbildningar för kommunens medborgare 

sker på många sätt. Under våren har en marknadsföringskampanj under namnet 

Kunskapsklivet, ett samarbete med kommunerna inom nätverket Gränslöst, startat. 

Personal på mötesplatserna har skapat broschyr på arabiska som beskriver vad mötesplatserna 

kan ge för service. Information på flera språk finns på hemsidan, där finns också länkat till 

andra sidor på flera språk med information för målgruppen nyanlända. 

God kvalitet i verksamheten för våra målgrupper 

Inom IFO jobbas det nu med att säkra upp och tydliggöra arbetsprocesser med målet att 

effektivisera de insatser som görs. Vår målsättning är att det kvalitativa arbetet leder till 

förebyggande och korrekta insatser som förkortar den period klienten har kontakt med 

socialtjänsten. 

Integrationsvärdarna utbildas och rustas för att kunna stötta asylsökande och nyanlända med 

fler saker ute på Mötesplatserna. 

Fler i arbete och sysselsättning 

En arbetsgrupp har på uppdrag av utskottet för Arbete och lärande arbetat med en 

tjänsteskrivelse som syftar till att öka sysselsättningen i kommunen. Flera studiebesök har ägt 

rum i andra kommuner och samverkan med andra aktörer har lett fram till en tjänsteskrivelse 
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som presenteras i utskottet i maj. Arbetsgruppen förordar att en arbetsmarknadsenhet skapas 

som mer heltäckande och systematiskt ska verka för att få fler av kommuninvånarna i arbete 

eller sysselsättning. 

Etableringssamverkan i Kronoberg (ESK) och Perfect Match är projekt som löper på i 

samarbete med Arbetsförmedlingen. Målgrupperna är nyanlända som behöver komma 

närmare arbetsmarknaden genom bättre svenska kunskaper och ökad kunskap om den svenska 

arbetsmarknaden. 

Barnskötarutbildningen är nu i sin linda och en pedagog har anställts för att planera och 

förbereda programstart i höst. Att matcha arbetsmarknadens behov genom att skapa 

utbildningar med tydlig koppling till arbete för studenterna har blivit en tydlig 

framgångsfaktor för vuxenutbildningen. 

Projektet väninna till väninna har avslutats under april månad. Projektet har haft målgruppen 

språksvaga kvinnor med utländsk bakgrund som står långt från arbetsmarknaden. Syftet har 

varit att förbättra svenskan samt att aktivera deltagarna och får dem närmare en permanent 

sysselsättning. 

Skapa goda uppväxt- och levnadsvillkor 

Teamet för Barnens bästa i Tingsryd är nu rekryterat och verksamheten kommer att starta upp 

i samband med skolstarten till hösten. I samverkan med Bildningsförvaltningen och Vård- och 

omsorgsförvaltningen planeras en heldag i höst för berörd personal med syfte att presentera 

teamet och mer ingående informera om den Skottlandsmodell som det länsövergripande 

projektet använder som modell. 

Vi planerar att i slutet av maj hålla ett möte för samverkan mellan polis, skola och IFO barn 

och familj i det forum som benämns Trygg uppväxt i Tingsryd (TUT). 

2.1.2 Samhälle 

 

Tingsryds kommun ska vara en bra plats att leva och bo i 
Bo Bra i Tingsryd är ett §37 projekt som startades upp i februari och en tydligare målsättning 

har utformats under projektets första månader. Projektet syftar till att få ökad inflyttning av 

nyanlända, få dem att stanna kvar inom kommunen och att bosätta sig utanför tätorten 

Tingsryd. Projektet kommer även att arbeta med samarbetet och kommunikationen mellan 

nyanlända hyresgäster och privata hyresägare genom exempelvis Boskola och annat insatser 

för att öka kunskapen om bostadsmarknadens regler hos båda parter. 

Processen mot en familjecentral i Tingsryd går framåt. I samarbete med 

Bildningsförvaltningen och Region Kronoberg avses en samlokaliserad central med 

Barnavårdscentral, Mödravårdscentral, socialtjänst och öppen förskola öka det förebyggande 

arbetet mot samtliga barns trygga uppväxt. En dialog har upprättats med Region Kronoberg 

och nästa delmål är ett politiskt inriktningsbeslut som möjliggör en hållbar ekonomisk 

investering. 

God service och bra förutsättningar för näringslivet, Tingsryds kommun skall vara en 

bra plats att leva och bo i 

Önskemål från politiken och tjänstemän har framkommit gällande en tydligare struktur runt 

praktiksamordning och kontakter med näringslivet. Detta framkommer i den tjänsteskrivelse 

som utrett frågan runt ökad sysselsättning i kommunen och frågan kommer fortsätta arbetas 

med under 2018. Praktiksamordningen kommer att kopplas till den arbetsmarknadsenhet som 
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kommer att bildas och startas upp under 2018. 

2.1.3 Ekonomi 

Redovisat utfall för perioden januari till april 2018 

Avdelningen Arbete och lärande redovisar ett ekonomiskt utfall på 16 845 tkr i förhållande till 

en budget på 46 651 tkr, en förbrukning på 36,1 procent för perioden januari till april. 

Riktpunkten (RP) för april är 33.3 procents förbrukning. Den högre förbrukningen för Arbete 

och lärande i förhållande till budget förklaras bland annat av att tilläggsanslag för 

lönekostnadsökningar för år 2017 med helårseffekt 12 månader ännu inte har bokats in och 

höjt budgeten i förhållande till redovisade lönekostnader för årets första fyra månader. 

Redovisat utfall och viss textkomplettering kommer att justeras i den slutliga rapporten till 

kommunstyrelsen den 18 maj då denna rapport är preliminär till utskottet den 14 maj. 

Helårsprognos för år 2018 

Helårsprognosen för år 2018 i delårsrapporten för april är inte preliminär. 

Varje ansvarig chef har redovisat sina prognoser och bedömningar över den ekonomiska 

utvecklingen fram till årets slut. Sammanfattningsvis finns det förutsättningar för att 

avdelningen Arbete och lärande kan redovisa en budget i balans, men i denna första 

delårsrapport redovisas en negativ budgetavvikelse på - 1 202 tkr hänförlig till IFO Vuxen 

som redovisar ett underskott på - 2 064 tkr i kostnader jämfört mot budget fram till årets slut. 

Positiva budgetavvikelser redovisas för Vuxenutbildningen i Tingsryd + 562 tkr samt för 

central administration m m under chefen för Arbete och lärande + 300 tkr. När det gäller IFO 

Barn och familj görs bedömningen att det finns förutsättningar för att klara en budget i balans 

men även en oro för att budgeten kan komma att överskridas. Slutligen när det gäller 

Integrationen så kommer budgeten att klaras inom de budgetramar som har tilldelats enheten. 

Sammanfattning enheterna inom Arbete och lärande 

IFO Vuxen 

IFO Vuxen brottas med höga kostnader för missbruksvården där LVM-placering är största 

orsaken. Det är generellt ett högt inföde gällande orosanmälningar och LVM anmälningar. I år 

har en placering enligt LVM gjorts och fler är förmodligen att vänta under året. Även antalet 

frivilliga placeringar på HVB-hem och familjehem är högt och förväntas bli stort. Även 

kostanderna för försörjningsstödet ökar där vi oroväckande noterar att allt fler har ett 

långvarigt behov av stöd och lång väg in på arbetsmarknaden. 

IFO Barn och familj 

Helårsprognos blir mycket osäker efter bara några månader av året men utifrån de kostnader 

för vård som är inplanerade plus visst utrymme för akuta åtgärder så klaras det inom ram. 

Personalkostnader beräknas hållas inom ram. Ensamkommandeverksamheten täcks av statliga 

medel. Helårsprognos läggs inom budgetram. 

Vuxenutbildningen i Tingsryd 

Vuxenutbildningen har en mycket låg förbrukning i förhållande till budget, detta beror på 

följande: 

 Vakanta tjänster när det gäller svensk- och engelsklärare.

 Ej anställt SFI-lärare då vi har en förväntad minskning av SFI-undservisningen, men
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som inte ännu har besannats, men kommer att ske under andra halvåret. 

 Kraftigt ökade stadsbidrag för yrkesvux, ykesvux med yrkessvenska,

lärlingsutbildning, Trineeutbildning, yrkesförarutbildning, bidrag för att utbilda

yrkeslärare, mm.

 Flera yrkesutbildningar som kommer att starta till hösten men som ännu ej genererat

några kostnader. Dessa utbildningar, barnskötarutbildning och industriutbildning

kommer innebära ökade kostnader under andra halvåret. dels i form av nya lärare och

dels undervisningsmaterial.

Integration 

Integrationsenhetens kostnader för flyktingmottagande och integration täcks av överförda 

medel från balansräkningen. Budgeterade och förväntade intäkter uppgår till 1 951 tkr för att 

täcka beräknade kostnader på lika mycket d v s 1 951 tkr. Det innebär att nettobudgeten 

(intäkter minus kostnader) uppgår till noll. 

Ej täckta kostnader för perioden januari-april uppgår till 265 tkr och förklaras av att 

intäktsmedel för perioden ännu inte har förts över. 

När det gäller helårsprognosen för 2018 bedömmer integrationsenheten att man kommer att 

klara sig inom erhållen budget, d v s att kostnaderna kommer att rymmas inom de 

budgeterade intäkterna på 1 951 tkr. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

11500. Arbete & 
lärande 

1 845 353 1 545 300 

11501. Integration 0 265 0 0 

11511. Barn & 
familj IFO 

22 079 9 008 22 079 0 

11512 Vuxna IFO 15 665 6 419 17 729 -2 064

11521 
Vuxenutbildning 

7 062 800 6 500 562 

Totalt 46 651 16 845 47 853 -1 202

2.1.4 Medarbetare 

Attraktiv arbetsplats med bra anställningsförhållanden, kompetenta medarbetare och 

gott ledar- och medarbetarskap 

Fokus i flera av personalgrupperna har under årets första del att fortsätta grupputvecklingen. I 

ett läge där omsättningen av personal inte längre är så hög jobbas det med arbetsmiljöfrågor 

och med delaktighet. Att bli en attraktiv arbetsplats är ett tydligt mål inom hela avdelningen 

och varje enhet har sina tydliga aktiviteter för att nå målet. Några personaldagar har ägt rum 

och fler är inbokade för att ge grupperna möjlighet att tillsammans samtala och reflektera runt 

sin egen verksamhet. 

Andra områden som löpande arbetas med är att sänka sjukfrånvaron och fortbildning av 

personal. Viss fortbildning är redan genomförd och fler tillfällen är planerade under året. För 

den personal som har längre sjukskrivning så arbetas det med rehabiliteringsplaner och 

externt stöd i vissa fall för att möjliggöra återgång till arbetsplats. För årets tre första månader 
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uppgår sjukfrånvaron till 7,35 % för samtlig personal inom avdelningen. Vi har ett par 

långtidssjukskrivna vilket i den relativt lilla personalgruppen som avdelningen har slår kraftigt 

på procentsatsen. Framgent kommer sjukfrånvaron redovisas i kort- respektive 

långtidsfrånvaro. Målsättningen för IFO är exempelvis en sjukfrånvaro på lägre än 5 % totalt 

under 2018. 

Den medarbetarundersökning som genomförts tidigare har nu mynnat ut i handlingsplaner 

inom varje enhet och kommer följas upp och utvärderas under hösten. Då avdelningen 

fortfarande är ny i sin nuvarande form med många nyanställda kommer ett fortlöpande arbete 

gällande ledarskap, medarbetarskap och värdegrunder pågå. Att hitta bra synergier både på 

chefsnivå och medarbetarnivå tar tid och behöver få ta tid. 

2.1.5 Process 

Utveckling genom processorienterad verksamhet 

Avdelningen jobbar löpande med avstämningar av verksamheten ur ett enhetsperspektiv där 

styrkorten finns med som styrmedel. Då avdelningen är nybildad kommer 2018 vara ett år då 

förbättringsområden identifieras, prioriteras och sedan strukturerat implementeras i 2019 års 

handlingsplan. Ledningsgruppen behöver skapa ett processinriktat arbetssätt där tydlig 

struktur för förbättringar av enheternas verksamhet möjliggörs. 

Den arbetsmarknadsenhet som planeras kommer ha ett tydligt processorienterad prägel och 

arbete pågår nu med att planera hur enheten ska byggas upp. Även uppbyggnaden av enheten 

och tydliggöranden av angränsande enheters uppdrag har ett tydligt processorienterat 

arbetssätt. Genom tjänsteskrivelsen "Uppdrag sysselsättning" har vi fått ett mycket tydligt och 

användbart nuläge. Vårt önskeläge kommer skapas och en processplan för arbetet tillsammans 

med delmål kommer att skapas under våren. När den övergripande organisationen är fastställd 

kommer personalen inom den blivande arbetsmarknadsenheten vara aktivt delaktiga i 

processarbetet. 

Tjänstegarantierna ska uppfyllas 

Den årlig brukarundersökningen inom IFO ligger till grund för att mäta om graden av 

tillgänglighet uppfylls. Denna undersökning genomförs under hösten. 

Ökad digitalisering 

Målsättningen är att IFO under året ska påbörja videomöten med klienter. IFO kommer även 

byta verksamhetssystem till Viva under 2018. Även arbetsmarknadsenhetens dokumentaton 

av deltagare kommer implementeras i Viva. Detta arbete kommer fortlöpa under hösten men 

troligen inte sjösättas förrän 2019. 

3 Styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Medborgare  Dialog, demokrati och 
delaktighet 

Avdelningen jobbar löpande med 
att skapa dialog och delaktighet 
med de kommuninvånare vi 
arbetar gentemot. Exempelvis 
Mötesplatserna och 
Vuxenutbildningen har under 
perioden jobbat aktivt med att 

 antal 
föreläsninger/termin 

 antal 
föreningsmöten/termin 

 information SO sfi 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

uppmuntra dialog och delaktighet 
genom möten och samtal med 
våra målgrupper. 

 80 % av eleverna 
upplever att de kan 
påverka kursens upplägg. 

 90 % av eleverna 
uppger att frågor om 
demokrati och människors 
lika värde behandlas i 
undervisningen. 

 Elevcafé genopmförs 
vår och höst 

 Studerande som ingår 
i etableringen startar sin 
SO inom en månad efter 
placering i SFI-kurs. 

 Barnsamtal 100% 

 brukarundersökning 
IFO 

 Hög tillgänglighet, god 
information, gott 
bemötande 

Arbetet med korrekt och tydlig 
information på vår externa 
hemsida och på vårt intranät är 
prioriterat. 

 informationsmaterial 
för målgruppen 

 Aktiviteter genomförda 

 Kundnöjdhet genom 
enkät på möteplatserna 

 God kvalitet i 
verksamheten för våra 
målgrupper 

Löpande arbete pågår bland 
annat på vuxenutbildningen för att 
förhindra negativa avhopp genom 
snabba insatser när studenter har 
svårigheter. 

Ett aktivt arbete sker på våra 
Mötesplatser för att målgrupperna 
ska får så adekvat hjälp och 
aktivering som möjligt. 

 Utbildningstillfällen 
integrationsvärdar 

 antal 
planeringstillfällen ABF 

 90 % av de 
studerande uppger att de 
tycker undervisningen är 
bra eller mycket bra. 

 90% av de studerande 
uppger att de anser 
undervisningsmetoden är 
bra. 

 Färre än 15 % gör 
negativa avhopp. 

 Antal orosanmälningar 

 avslutade utredningar 
utan insats 

 Fler i arbete eller 
sysselsättning 

Etableringssamverkan i 
Kronoberg (ESK) och Perfect 
Match är projekt som löper på. 

Arbetet med att skapa och starta 
upp en arbetsmarknadsenhet 
pågår. 

Vuxenutbildningen arbetar 
löpande med att starta upp 

 Antal - Delta vid minst 
4  MUS möte 

 Antal deltagare i 
Etableringssamverkan 
Kronoberg  - Projekt 

 Antal - 1 Företagskväll 
på varje mötesplats 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

utbildningar som kan få fler i 
arbete. 

 Öka antalet erbjudna 
sysselsättningsalternativ 

 Tillsättning av 30 
extratjänster 

 Genomförda MUS och 
MINT möten 

 ensamkommande 
behöriga gymnasiet 

 Skapa goda uppväxt- 
och levnadsvillkor 

Personal till Barnens bästa i 
Tingsryd är rekryterad och 
uppstart sker i augusti. 

 Antal vårddygn i 
institutionsvård 0-20 år 
(Kolada) 

 Antal vårddygn i 
institutionsvård från 21 år 
(egen mätning) 

 95 % uppger att de 
känner sig trygga i våra 
lokaler 

 Barnens bästateam 
igång 

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

Projektet Bo Bra i Tingsryd är 
uppstartat. 

 antal 
andrahandskontrakt 

 Minskning av antalet 
andrahnandskontrakt 

 samverkansaktiviteter 
med regionen 

Ekonomi  God ekonomisk 
hushållning 

Uppstart av arbetsmarknadsenhet 
ska i förlängningen leda till 
minskade kostnader inom 
försörjningsstödet. 

 Budget i balans 

 ´Minskad kostnad för 
ekonomiskt bistånd för de 
som går ur etableringen 

 Minskad kostnad för 
placeringar 

 minskade kostnader 
köpt vård 

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

Genom utbildning av personal ska 
kompetenshöjning ske. Flertalet 
personaldagar har genomförts 
och planeras för att bland annat 
hitta samsyn och kunskap om 
verksamheten. Handlingsplaner 
utifrån medarbetarutvärderingen 
har skapats och kommer arbetas 
med under året. 

 85 % av personalen är 
behöriga 

 Mindre än 5 % 
sjukskrivningar 

 Personalens 
helhetsbedömning över sin 
arbetsituation. 

 Minskad sjukfrånvaro 
som är arbetsrelaterad 

 Antal genomförda 
internutbildningar 

 omsättning 
socialsekreterare 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

 minskad sjukfrånvaro 

Process  Utveckling genom 
processorienterad 
verksamhet 

Processorienterat arbete kommer 
genomsyra uppstarten av 
arbetsmarknadsenheten där även 
själva arbetet med deltagarna 
kommer vara processtyrt. 

 Antal avslutade 
insatser med mål 
uppfyllda/delvis eller helt, 
positiv förändring 

 Tjänstegarantierna ska 
uppfyllas 

Mätningar kommer ske under 
hösten. 

 Elever mottages inom 
uppsatta tider 

 Mättning 
handläggningstid 

 tillgänglighetsmått i 
brukarundersökning IFO 

 Ökad digitalisering Planerar för videosamtal med 
klinter inom IFO under året. 

 antal möten, samtal 
via digitala lösningar 

4 Framtid 

Framtiden för Arbete och lärande är fylld av utmaningar och möjligheter. En organisering mot 

en tydlig arbetsmarknadsenhet är på gång och kommer implementeras under 2018. Fokus på 

att få fler i arbete och sysselsättning ska genomsyra vårt arbetssätt där samtliga enheter har 

egen agenda för att bidra till den målsättningen. När organisationens struktur är satt krävs 

även att roller och funktioner fortsätter att tydliggöras då omorganisationen som påbörjades 

under 2017 behöver slutföras. Tingsryds kommun har enligt Arbetsfördelningen i mars månad 

444 personer som är öppet arbetslösa. Dessa personer behöver komma i arbete eller komma 

närmare arbetsmarknaden. Arbete och lärande har ett mycket viktigt uppdrag i att förbereda 

och matcha kommuninvånare mot den efterfrågan som finns på  arbetsmarknaden. Vi behöver 

även av ekonomiska skäl påbörja detta arbete snarast. Vi befinner oss i en högkonjunktur och 

det är nu bäst förutsättningar finns för att introducera personer som står långt ifrån 

arbetsmarknaden till ett arbete. Att inte aktivt arbeta med dessa frågor kommer innebära 

betydande kostnader för kommunen den dag statliga stöd inte är lika omfattande som i 

dagsläget. 

Självförsörjning och en jobbidentitet är viktig för människan och hänger ihop med det barn- 

och familjeperspektiv som också finns inom avdelningen. Att kunna jobbar förebyggande 

med barn och ungas trygga uppväxt och det folkhälsouppdrag som, även det ligger under 

avdelningen är av högsta vikt. Genom att uppnå en jämlik folkhälsa med kommuninvånare 

som bidrar till sin egen försörjning skapar god förutsättningar för våra barn och unga att 

kunna utvecklas och växa upp som trygga, välmående individer. 

Vår fortsatta resa mot att bli en attraktiv arbetsplats är viktig och mycket långsiktig. Flera av 

de yrkesgrupper som vi rekryterar, såsom lärare och socionomer, är het eftertraktade på 

arbetsmarknaden nationellt, regionalt och lokalt. För att hålla oss välbemannade behöver vi 

aktivt arbeta med att behålla våra medarbetare. Om vi lyckas med detta har vi möjlighet att 

skapa långsiktighet, ökad kompetens och förutsättningar att utvecklar våra arbetssätt och 

rutiner. Genom dialog med medarbetarna kan vi, med värdegrunden som stomme, utveckla 

vår avdelning till en attraktiv arbetsplats som blivande medarbetare aktivt söker sig till. 

Inom avdelningen för arbete och lärande pågår många projekt som oftast är statligt 

finansierade. Framgent behöver projektarbetet tydliggöras och kompetensnivån inom 

projektledning behöver höjas. Den övergripande strukturen för projekt och sammanställning 
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av vilka projekt som pågår och vilka beröringspunkter dessa har mot andra förvaltningar och 

avdelningar behöver tydliggöras för att uppnå synergier och bättre samarbete över gränserna. 

Projektadministrationen och den interna projektredovisningen behöver utvecklas, struktureras 

och samordnas så arbetet blir likartat. 

Det övergripande folkhälsoarbetet i kommunen behöver tydliggöras och kopplas inte bara till 

Arbete och lärandes enheter utan till övriga avdelningar och förvaltningar. Kommunernas 

utökade uppdrag gällande spelmissbruk behöver implementeras i vår verksamhet och våra 

gränsytor mot andra verksamheter exempelvis Region Kronobergs Hälsoenhet behöver 

tydliggöras. Vi ser att den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar och vi behöver arbeta 

förebyggande kommungemensamt med olika insatser på olika nivåer för att möta denna 

oroväckande trend. 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Tekniska avdelningen servar medborgare, samhälle och interna verksamheter med tekniska 

tjänster inom renhållning, vatten och avlopp, måltider, lokalvård, fastigheter, IT, gata och 

park, transporter. 

2 Verksamhetens mål och utveckling 

2.1 Vision 

Tekniska avdelningen tillhandahåller god service av hög kvalitet med medborgarna i centrum 

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

2.1.1 Medborgare 

 

Verksamhetens fokus på skola återspeglar bland annat i den stora satsningen på köket på 

Dackeskolan. Måltidverksmaheten kommer att genomföra sina kundundersökningar till våren. 

Arbetet med det gemensamma renhållningsbolaget pågår och följer planerna. Verksamhetstart 

är planerad till 190101 

Då det under våren varit betydnde personalbrister både inom adminstrationen på renhållning 

och VA samt på gata/park så har möjligheterna till full service mot medborgarna varit 

begränsad. 

Tekniska avdelningens förmåga att möta markbehovet har varit bra men kommer att 

försämras under en tid då personal slutar och att det visat sig svårt att rekrytera ny personal. 

Den gula symbolen är en följd av att tekniska avdelningen p g a personalbrist inte kunnat 

hålla normal service genemot medborgarna. 

2.1.2 Samhälle 

 

Projekt som arbete med matsvinn, upphandling av lokala odlare, kravcertifiering är åtgärder 

som stärker förmågan att få en hållbar verksamhet. 

Inom lokalvården har flera åtgärder genomförts både avseende organisation och extra 

storstädningar för att åstadkomma en bra skolmiljö. 

Syftet med att bilda det gemensamma renhållningsbolaget är främst att åstadkomma en 

hushållsnära insamling vilket skulle varit svårt i egen regi. 

Inom VA planeras arbeten för att åstadkomma vattenskyddsområden. Under året kommer det 

att göras en större sattsning på relining. 

2.1.3 Ekonomi 

 

Tekniska avdelningen har i inledningen på året genomfört ändringar i rutiner, haft 

personalbrist och förseningar i fakturring vilket gör prognosarbetet svårt. Det man kan utläsa 

just nu är att situationen inte ser ut att vara kristisk. Det är mölighet att hålla budget. Orsaken 

till att markeringen inte är grön är bristerna i inrapporteringen som finns. 

Staben 

37



Verksamheten håller budgeten. 

Gatu- och parkenheten 

Det finns osäkerheter i underlaget då alla data inte kommit in. Bedömningen är ändå att 

verksamheten håller budgeten. 

IT enheten 

Enheten visar på ett underskott vilket där orsakerna måste utredas. 

Fastighetsenheten 

Fastighetsavdelningens verksamheter för perioden visar ett nettoresultat som ligger i nivå med 

budget 

Vi väntar just nu in anbud för projekt Om- och tillbyggnad av Dackeskolans kök som är 

inplanerat i underhållsplanen för 2018-2019. Vi räknar med att stora delar av investerings-, 

energieffektiviserings- och reinvesteringsmedlen för 2018 och 2019 kommer att läggas på 

detta projekt. Under byggnationen kommer Dackeskolans elever att äta i Bollhallen och där 

upprättas även ett mottagningskök. Maten kommer att tillagas inom befintliga kommunala 

kök. 

Måltidsenheten 

Transportkostnader som i normalfallet inte ligger på måltidverksmaheten ligger fortfarande 

kvar. 

Lokalvård 

Intäkter och kostnader är huvudsakligen i balans, men befintlig budget är - till följd av 

tidigare frånvaro av lokalvårdschef - inte uppdaterad med tillkommande lokalvårdsobjekt och 

interndebiteringen är inte i fas. 

Renhållning 

Faktureringen ligger efter viket är huvudförklaringen till redovisade underskottet. 

VA 

Faktureringen för perioden släpar en månad och ligger därför under riktpunkt för delåret. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

Skattefinansierad 
verksamhet 

    

Stabsenheten 3 436 1 067 3 436 0 

Gata & Parkenheten 13 346 3 723 13 346 0 

Fastighets och 
lokalstrateg 

14 004 4 752 14 004 0 

 IT Drift-enheten 0 1 342 0 0 

Måltidsenheten 0 30 0 0 

Lokalvårdsenheten 0 -53 0 0 

     

Taxefinansierad 
verksamhet 

    

Renhållningsenheten 0 1 329 0 0 

VA-enheten 0 1 277 0 0 

Totalt 30 786 13 467 30 786 0 
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Investeringsbudget 

Kod Projekt Budget Utfall period Årsprognos 
Prognosticer
ad avvikelse 

91000 Infrastruktur 3 809 377 3 809 0 

91000 Infrastruktur - underhåll gata 3 900 0 3 900 0 

92000 Fordon och maskiner 500 45 500 0 

93000 Energisparåtgärder 5 000 0 5 000 0 

94500 
Fastighetsinvesteringar -
 reinvesteringar (underhåll) 8 107 198 8 107 0 

90500 Inventarier och övrigt 200 61 200 0 

95000 Renhållning 700 0 700 0 

95500 VA 14 152 1 582 14 152 0 

90200 Centrala IT-investeringar 3 250 431 3 250 0 

 Totalt 39 618 2694 39618 0 

Budgeten har utökats med överflyttat investeringsbelopp från 2017, totalt 6 168 tkr fördelat på Infrastruktur 1 709tkr, 
Fastighetsinvesteringar 1 907tkr, Renhållningen 400 tkr och VA 2 152 tkr. 

2.1.4 Medarbetare 

 

Sista steget i omorganisationen för tekniska avdelningen gjordes vid årskiftet då 

verksamheten slutligen hamnade under kommunstyrelsen. Verksamheten börjar sätta sig även 

om mycket arbete kvarstår för att upprätta nya rutiner och processer. 

Det har under våren varit betydande vakanser inom gata-/park, måltidschef och IT p g a av 

olika skäl. Arbete pågår för att återsätta personal i de fall det är personal som slutat. 

Sjukfrånvaron inom administrationen på kansliavdelningen har också påverkat verksamheten 

betydligt. 

Den gula markeringen hänförs till ovanstående problem men situatioen har blivit bättre och 

hämtat sig från den röda nivån. 

2.1.5 Process 

 

På grund av sjukskrivningar och frånvaro av erforderliga administrativa resurser på 

kansliavdelningen har fakturering av slamtömningar inte ägt rum efter februari och 

fakturering av sophämtningen i tätort har inte ägt rum efter mars. Dessa faktureringar 

beräknas kunna ske i samband med halvårsfakturering av sophämtning på landsort, förutsatt 

att erfoderliga administrativa resurser då finns tillgängligt. 

Det finns mycket arbete att göra med våra processer i verksamheten. Karta, tidregistrering, 

hantering av projekt är områden som kräver en ökad och förbättrad digtaliserng. Till detta 

kommer det i inledningen beskrivna problemen med fakturering 

Stor utvecklingspotential finns, som måste utnyttjas. 

Inom flera områden har dock flera goda steg tagits. Lokalvården har tagit beslut om 

städsystem och kemikalier, Nya avfallsföreskrifter är framtagna. Överföring från koppar till 

fiber har gjorts inom VA verksamheten. Arbetet för att möta kraven i dataskyddsförordningen 

och NIS-direktivet har påbörjats. 
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Fastighetsavdelningen har ett nytt förvaltningsavtal med Tingsrydsbostäder. 

Den röda markeringen är främst en följd av de allvarliga bristerna i faktureringen som 

beskrivs i inledningen. 

3 Styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Medborgare  Prioritering av 
underhållsatgärder på 
skollokaler 

Dackeskolans kök kommer att 
innebära en betydande förbättring 
av eleverna måltidsmiljö. 

 

 Åtgärder för yttre 
skolmiljön skall planeras 

Inga åtgärder i plan.  Plan för åtgärder 

 Dialog, demokrati och 
delaktighet 

Ombyggnaden av torget i Ryd gör 
i dialog med berörda runt torget. 

 

 Hög tillgänglighet, god 
information, gott 
bemötande 

Tillgängligheten har varit lägre än 
normalt pga av personalbrist. 

 

 God kvalitet i 
verksamheten för våra 
målgrupper 

Ingen bedömning utförd.  

 Fler i arbete eller 
sysselsättning 

Inom sjögullsverksmaheten och 
inom gata/park anlitas personal 
som kommer att få möjlighet att 
gå vidare ut i arbetslivet. 

 

 Skapa goda uppväxt- 
och levnadsvillkor 

Ingen bedömning genomförd  

 God förmåga att möta 
behov av planer och mark 

Trycket på mark och 
exploateringeverksamheten har 
varit stor. Under rådande 
omständigheter har verksamheten 
fungerat mycket väl. 

 Avdelningarna följer 
projektplaner, 
leveranstider, 
tjänstegarantier 

 Nöjda kunder Ingen bedömning klar.  Nöjda matgäster i 
äldreboende 

 Nöjda med leverans av 
färdiglagad mat 

 Nöjda matgäster i 
skolan 

 Antal godkända mått 
avseende nöjda matgäster 
och kunder inom kosten 

 Läckor på 
huvudvattenledning 

 Antal klagomål på 
drickvattenkvalité (lukt, 
smak, missfärgat) 

 Nöjdhet, hämtning 
hushållsavfall 

 Läckor på 
vattenserviser, antal 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

 Källaröversvämningar 

Samhälle  God förmåga att möta 
behov av planer och mark 

Trycket på mark och 
exploateringeverksamheten har 
varit stor. Under rådande 
omständigheter har verksamheten 
fungerat mycket väl. 

 Avdelningarna följer 
projektplaner, 
leveranstider, 
tjänstegarantier 

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

Ingen bedömning klar.  

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

Åtgärder inom gator, enskilda 
vägar, lokalvård 
måltidsverksamhet, VA och 
fastighetsunderhåll borgar för god 
hållbarhet. Gul markering då 
behöven av underhåll är större än 
budget. 

 Minskning av matsvinn 

 Andelen svenskt kött 

 Antal lokala 
leverantörer 

 Andelen ekologiska 
livsmedel 

 Skapa en kommun 
med attraktiva fysiska 
miljöer och välfungerande 
infrastruktur 

Torget i Ryd och bekämpning av 
sjögull är exempel på åtgärder 
inom detta område. 

 Upparbetade pengar 
till reinvesteringar 

Ekonomi  God ekonomisk 
hushållning 

Prognos bedöms följa budget.  

 Följa fullmäktiges 
riktlinjer för budget och 
redovisning 

Riktlinjer följs.  Prognosavvikelse 
inom skattefinansierad 
verksamhet, % 

 Budgetavvikelse inom 
vatten och avlopp 

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

Efter låga nivåer är bedömningen 
att vi arbetar oss uppåt. 

 

 God hälsa Ingen data tillgäglig.  Sjukfrånvaro, % 

 - .  

Process  Utveckling genom 
processorienterad 
verksamhet 

Gott arbete pågår men betydande 
behov finns. 

 

 Tjänstegarantierna ska 
uppfyllas 

Ingen genomgång utförd.  

 Ökad digitalisering Betydande utvecklingsbehov  

 Ständiga förbättringar 
skall prägla 
samhällsbyggarnas 
processer 

Viljan till utveckling är stor. Tid 
och resurser behövs. 

 Effektiv städning 

 - .  
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Miljö- och byggnadsnämnden hanterar bygg-, miljö-, plan- och MBK-verksamheter. 

Förvaltningen fattar beslut på delegation från samhällsbyggnadsnämnd och jävsnämnd. 

Förvaltningen skall fatta snabba, korrekta och rättssäkra beslut utifrån gällande lagstiftning 

och de av nämnden satta målen och givna uppdragen. 

2 Omvärldsanalys 

Flera faktorer påverkar miljö- och byggnadsnämndens arbete. 

Viljeinriktningar från politiken och förändringar som följer med dessa påverkar förvaltningen 

i olika riktningar. Både på lokal och nationell nivå är avdelningen beroende av politiska 

faktorer. 

Under året kommer förändringar att ske inom förvaltningens verksamhetsområden. De 

främsta förändringarna berör de lagrum som myndighetsutövningen lyder under. 

Plan- och bygglagen och tillhörande föreskrifter som kom 2011 har förändrats vid ett flertal 

tillfällen under åren och kommer att förändras även under 2018. Få rättsfall går upp till MÖD 

och de vägledande domarna är få, men de som kommer blir allt viktigare för avdelningens 

fortlöpande hantering och handläggning av ärenden. 

Ett viktigt instrument för både miljö, bygg- och plansidan är tillgången till fungerande 

verksamhetssystem samt att GIS-funktionen fungerar. Ett nytt system, Geosecma håller på att 

införas vilket skall göra den geografiska informationen mer användbar. 

Miljöbalken kommer att uppdateras i vissa delar. 

Förordningarna för respektive lagrum uppdateras kontinuerligt. 

Arbetsmarknaden är komplicerad, det är svårt att ersätta vissa yrkesgrupper med erfaren 

personal. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

3.1.1 Medborgare 

 

3.1.2 Samhälle 

 

3.1.3 Ekonomi 

 

Från och med den 1/1 2018 ersattes delar av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet med en 

miljö- och byggnadsnämnd. 

Den uppskattade prognosen innehåller en hel del osäkerhetsfaktorer. Ekonomifunktionen har 

varit högt belastad och en ny ekonom har tagit över miljö- och byggnadsnämndens budget. 

Gällande miljö- och hälsoskydd så saknas en miljö- och hälsoskyddsinspektör samt det är ny 

personal på de andra tjänsterna vilket gör att intäktssidan påverkas framförallt gällande 
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intäkterna för de enskilda avloppsanläggningarna. Ett större utbildningsbehov av personal 

föreligger då flertalet personal är nyutexaminerade och i behov av utbildning. 

Antalet ärenden som inkommer på bygglovssidan är svårt att prognostisera då det är yttre 

faktorer som påverkar hur många som ansöker om bygglov. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

10020 600 74 600 0 

21551 479 249 330 149 

26100 555 147 850 -295 

26110 338 180 190 148 

     

Totalt 1 972 650 1 970 2 

3.1.4 Medarbetare 

 

3.1.5 Process 

 

4 Framtid 

5 Sammanfattning 

6 Styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Medborgare  Nöjda kunder   Antal korrekta och 
rättssäkra beslut 

 God förmåga att möta 
behov av planer och mark 

  Att följa projektplaner, 
leveranstider och 
tjänstegarantier. 

 Kommunikation med 
medborgarna skall vara 
tydlig och öppen. 

  

Samhälle  God förmåga att möta 
behov av planer och mark 

  Att följa projektplaner, 
leveranstider och 
tjänstegarantier. 

Ekonomi  Följa fullmäktiges 
riktlinjer för budget och 
redovisning 

  Korrekt taxa 

Medarbetare  God hälsa   Sjukfrånvaro, % 

 Arbetsmiljö 

Process    
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Bildningsnämnden (BN), ansvarar för bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola, förskola, 

fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, och särskola inom respektive skolform. 

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 saknar behöriga och legitimerade 

lärare i alla kategorier. Universitet och högskolor utbildar alldeles för få personer med 

pedagogisk examen i förhållande till det behov som finns ute i våra verksamheter. Det är och 

kommer också fortsättningsvis att vara svårt att rekrytera chefer, både rektorer och 

förskolechefer. Vi saknar också studiehandledare och modersmålslärare och det är svårt att 

rekrytera personer med denna typ av kompetens. Kompetensförsörjningsproblematiken kan 

innebära att vi får svårt att upprätthålla kvalitén i undervisningen på våra förskolor och skolor. 

Ytterligare stärkande åtgärder för att öka attraktiviteten som arbetsgivare behöver arbetas 

fram på både förvaltningsnivå och övergripande kommunnivå. 

Fortsatt stort antal nyanlända barn och 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. Här krävs en tydligare 

struktur och ökat behov av bland annat studiehandledare med stärkt ämneskunskap samt 

breddare kompetens för att kunna erbjuda modersmålsundervisning adekvat. 

Inflödet av asylsökande har minskat kraftigt och flera flyktingboenden har stängts. De 

nyanlända som kommer till oss idag har i de flesta fall redan bott i en eller flera kommuner i 

Sverige, eller så kommer de som anhöriginvandrare. Vi har fortfarande en stor grupp 

nyanlända elever, men prognosen är att antalet successivt kommer att minska. Även den här 

situationen kommer 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 kraftigt, dels beroende på att antalet nyanlända minskar 

och dels för att många kommer att få uppehållstillstånd. 

Digitalisering och GDPR 

I skol-Sverige är det stort fokus på digital kompetens och detta har lett fram till förändrade 

kursplaner och krav på digitala verktyg och läromedel. Tingsryds kommun måste med 

anledning av detta göra stora investeringar i digital utrustning, nätverk och 

kompetensutveckling. Den nya dataskyddslagen som träder i kraft 25 maj kommer att ställa 

stora krav på hur vi hanterar information i våra system och i verksamheterna. 

Statsbidrag 

Under senare år har staten genom Skolverket mer och mer gått in för att styra de olika 

huvudmännens skolverksamhet genom en stor mängd (drygt 70) statsbidrag som finns att 

söka för våra verksamheter. Det finns politiska signaler på att antalet statsbidrag kommer att 

förändras under kommande år till att blir mer fokuserade på vad vi i vårt systematiska 

kvalitetsarbete identifierar som utvecklingsområden, men ännu finns inga beslut på detta. 

Statsbidragsansökningarna är ofta komplicerade till sin natur, framförallt i den ekonomiska 
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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. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

BUN:s vision "Varje barn och elev blir sedda och utvecklas optimalt efter sina förut-

sättningar" 

3.1.1 Medborgare 

 

Kunskapsresultat för våra verksamheter rapporteras efter avslutat läsår i augusti. 

Resultat från Attitydenkäten 2018 är inrapporterade. 92 % 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 

förbättrat värde i jämförelse med föregående år (90 %). 

2018 års attitydenkät pekar på att våra barn och elever i lägre utsträckning än tidigare 

upplever sig delaktiga i våra verksamheter och att de i relativt stor utsträckning (86 %) är 

nöjda med verksamheten. Totalt sett är det endast tre av fyra barn av elever som upplever att 

de är delaktiga och att de har möjlighet att påverka frågor som berör dem. Känslan av 

delaktighet sjunker ju äldre eleverna är och detta är något vi behöver arbeta vidare för att 

stärka. 

Frågorna som ställs till eleverna har inför denna enkät kvalitetssäkrats och anpassats efter 

Skolinspektionens enkät. Resultatet kan därför inte helt jämföras med resultaten föregående år 

eller analyseras i förhållande till tidigare resultat. Det vi kan dra slutsatser kring är att 

grundskolans åk 4-9 och gymnasieskolan behöver hitta bättre former för elevernas inflytande 

på undervisningen. 

Majoriteten (93 %) av våra vårdnadshavare är nöjda med våra verksamheter. Motsvarande 

siffra 2017 var densamma. Nio av tio vårdnadshavare upplever att de är delaktiga i våra 

verksamheter. Denna siffra sjunker ju äldre barnet blir. 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, men att vi behöver göra mer för att få fler att 

känna att de har möjlighet att påverka i våra verksamheter, i synnerhet i de senare 

grundskoleåren. 

3.1.2 Samhälle 

 

Från och med 1 juli 2018 är det obligatoriskt för skolhuvudmän att anordna minst tio dagars 

PRAO för elever med start i årskurs 8 och till och med att de slutar grundskolan. Detta ställer 

krav på en god samverkan med näringslivet och det är våra studie- och yrkesvägledare som i 

första hand arbetar för goda möjligheter till PRAO-platser i Tingsryds kommun. 

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

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

utvecklingsledare, ses 2-3 gånger per termin och avhandlar frågor rörande detta 

samverkansområde. Som ett led i denna samverkan erbjuds elever att göra företagsbesök där 

bussresan bekostas av gemensamma medel (Förvaltning/Näringsliv), vilket ger alla våra 
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elever möjlighet att tidigt ta del av vilka möjligheter näringslivet i Tingsryds kommun 

erbjuder och ger dem goda möjligheter att göra välgrundade val. 

3.1.3 Ekonomi 

 

Delårsrapport 1 för april med helårsprognos för år 2018 

Helårsprognosen i delårsrapporten för april baserar sig på uppföljning från samtliga chefer 

och budgetansvariga för våra verksamheter, från förskola till gymnasieskola, elevhälsa och 

bibliotek. Därutöver har en uppföljning gjorts av de centrala verksamheterna, såsom köp- och 

försäljning av utbildning, skolskjuts, central administration och nämnd. 

Riktpunkt för förbrukning t o m april månad är 33,3 %. Ackumulerat utfall, d v s vad som 

hittills förbrukats i redovisningen uppgår till 36,1 %. Helårsprognosen visar på en negativ 

budgetavvikelse på - 0,55 mkr totalt för nämnden, ett mindre underskott på - 0,2 % i 

förhållande till en total justerad budget på 270,9 mkr. Förvaltningens totala bedömning utifrån 

delårsrapport 1 med helårsprognos är att nämnden kan få svårt att redovisa en budget i balans 

för år 2018. 

I linje med vad förvaltningen tidigare redogjort för så kommer nämnden att få stora avvikelser 

på både intäkts- och kostnadssidan under 2018. Antalet specialdestinerade statsbidrag, där 

staten utöver den kommunala budgeten finansierar olika satsningar, är fortsatt högt. Den stora 

tillströmningen av nyanlända minskar under 2018 och allt fler får permanent 

uppehållstillstånd och blir kommunplacerade. För bildningsförvaltningens del innebär detta 

minskade intäkter från Migrationsverket och stor anpassning och flexibilitet av 

undervisningsorganisationen på våra förskolor och skolor. 

Cheferna för den operativa verksamheten redovisar sammantaget en negativ budgetavvikelse 

på - 0,8 mkr. Enskilda ansvar redovisar både positiva och negativa budgetavvikelser, vilket 

kommer att redovisas för nämnden i samband med delårsrapporten. De centrala 

verksamheterna redovisar en positiv budgetavvikelse på + 0,25 mkr. 

När det gäller våra verksamhetsområden redovisas budgetavvikelser i nedanstående tabell. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

10. Bildningsnämnd 584 203 550 34 

31. Allmän kultur 100 0 60 40 

32. Bibliotek 7 630 2 178 7 630 0 

33. 
Musik/kulturskola 

4 044 1 187 3 559 485 

35. Fritidsgårdar 1 222 365 987 235 

40. Förskola 57 906 20 842 58 106 -200 

41. Pedagogisk 
omsorg 

301 139 281 20 

42. Fritidshem 9 513 4 608 11 000 -1 487 

43. Förskoleklass 5 471 1 672 5 022 449 

44. Grundskola 120 863 43 042 121 351 -488 

45. Gymnasieskola 57 817 21 937 57 817 0 
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Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

49. Central 
administraion 

5 403 1 681 5 041 362 

Totalt 270 854 97 854 271 404 -550 

3.1.4 Medarbetare 

 

95 % av bildningsförvaltningens medarbetare uppger att de som helhet är nöjda med sin 

arbetssituation. En siffra som har ökat markant sedan 2016 års medarbetarenkät. Andelen som 

uppger att de har fysiska besvär har glädjande nog minskat, men tyvärr har andelen som 

uppger att de upplever sig stressade på jobbet ökat. Detta ställer krav på våra chefer att ha en 

kontinuerlig dialog kring arbetsbelastning, prioriteringar och strategier för att hantera stress 

med medarbetarna. 

Att ha behörig personal är prioriterat. Förskollärare och utbildade barnskötare i förskolan, 

lärare med inriktning mot fritidshem i fritidshemmen samt lärare med rätt behörighet i grund 

– och gymnasieskolan. Vi arbetar kontinuerligt med att höja kompetensen för vår personal. 

Generellt sett har vi personal med god utbildning och kompetens och vi ligger över 

riksgenomsnittet för andelen behöriga i samtliga yrkeskategorier. 

Hög prioritet är också att minska sjukfrånvaron inom förvaltningens verksamheter. Nämndens 

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

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

bl.a. genom våra hälsoinspiratörer, vilka finns på samtliga arbetsplatser. 

3.1.5 Process 

 

Utifrån tjänstegarantierna ska vårdnadshavare få respons inom två dagar. Detta krav uppfylls 

då vi har snabb respons genom vårt digitala ansökningssystem Hypernet. 

Tjänstegarantier för bibliotek, fritidsgårdar, förskola, fritidshem, grundskola och 

gymnasieskola är tagna och utifrån dessa avgörs om det finns skälig grund för inkomna 

klagomål. 

4 Framtid 

Kompetensbrist inom skolan 

Som nämnts under omvärld ovan minskar antalet behöriga och legitimerade förskollärare 

samt lärare i fritidshem, grund- och gymnasieskola Vi ser framför oss att vi kommer att ha 

fortsatt svårt att rekrytera behörig personal till samtliga verksamheter. Det stora antalet 

nyanlända inom landet gör att behovet av behörig personal i förskolor och skolor har ökat 

samtidigt som behörighetskraven på alla typer av lärare har skärpts. Vi upplever också att det 

blir svårare att tillsätta chefstjänster med adekvat kompetens och erfarenhet. 

Antalet nyanlända elever 

Flertalet av våra nyanlända elever har uppehållstillstånd och därmed får huvudmannen ingen 

ersättning från Migrationsverket. Dessa barn och ungdomar har rätt till det stöd de behöver 

som nyanländ. Stödet kan vara studiehandledning eller insatser inom elevhälsan samt 

möjlighet för tolkstöd vid möten med vårdnadshavare. Dessa insatser är resurskrävande och 

då eleven får uppehållstillstånd ska kostnaderna rymmas inom den kommunala budgeten. 
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Utveckling av biblioteksverksamheten 

Under ledning av en ny bibliotekschef är våra biblioteksverksamheter nu under utveckling 

med avsatta medel för investeringar i lokaler. Kompetensutveckling för personalen och inköp 

av teknik som stödjer biblioteksutvecklingen är ytterligare metoder för biblioteksutveckling. 

Lokalförändringar 

Antalet barn och elever på våra olika enheter har ökat och idag upplever vi att vi har det trångt 

i våra förskolor, fritidshem och skolan. Just nu gäller detta framförallt i Urshult och på 

Dackeskolan i Tingsryd. 

Digitalisering 

Införandet av digitaliseringen i våra läroplaner medför 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 i stor 

utsträckning är trygga och nöjda, men vi måste arbeta fram bättre strategier för elevernas 

delaktighet. 

Vi har en hög andel behörig pedagogisk personal som i stor utsträckning trivs och arbetar för 

våra barn och elever med ett stort engagemang. Våra nyanlända barn och elever utgör en stor 

andel av vårt barn- och elevunderlag och det pågår ett intensivt arbete för att ge dessa elever 

en så bra undervisning som möjligt. 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. Vi har stora utmaningar i att utveckla 

undervisningen för våra nyanlända elever. 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 17 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. 

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 Nämndsmål Kommentar Mått 

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

2018 års attitydenkät pekar på att 
våra barn och elever i lägre 
utsträckning än tidigare upplever 
sig delaktiga i våra verksamheter 
och att de i relativt stor 
utsträckning är nöjda med 
verksamheten. Den upplevda 
delaktigheten försämras ju äldre 
eleverna blir, men ligger på 
jämförbar nivå mellan årskurs 9 
och gymnasiet. 

Frågorna som ställs till eleverna 
har inför denna enkät 
kvalitetssäkrats och anpassats 
efter Skolinspektionens enkät och 
resultatet kan därför inte helt 
jämföras med resultaten för 2017 
eller analyseras i förhållande till 
tidigare resultat. Det vi kan dra 
slutsatser kring är att 
grundskolans åk 4-9  och 
gymnasieskolan behöver hitta 
bättre former för elevernas 
inflytande på undervisningen.  

  

  

 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. 

 Delaktighetsindex 
vårdnadshavare 

 Nöjdhetsindex 
vårdnadshavare 

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

92 % av våra barn och elever 
känner sig trygga i våra förskolor 
och skolor. Det är en bit kvar till 
vårt mål på 95 %, men trenden är 
positiv. Det är främst 
fritidshemmet och de äldre 
årskurserna i grundskolan som 
visar lägre resultat i 
trygghetsmätningen. 

 Trygghetsindex 
barn/elever 

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

Kunskapsresultat för läsåret 
2017/2018 rapporteras i augusti. 

 Kunskapsresultat åk 3 

 Kunskapsresultat åk 6 
godkända i alla ämnen 

 Kunskapsresultat åk 9 
meritvärde - exklusive 
nyanlända elever 

 Flickors 
kunskapsresultat i åk 9, 
meritvärde exklusive 
nyanlända elever 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

 Pojkars 
kunskapsresultat i åk 9, 
meritvärde exklusive 
nyanlända elever 

 Kunskapsresultat åk 9 
godkända i alla ämnen 
- exklusive nyanlända 
elever 

 Kunskapsresultat åk 9 
behörighet till 
gymnasieskolan 
- exklusive nyanlända 
elever 

 Slutbetyg gymnasiet 

 Andel nyanlända som 
inom tre år efter start på 
språkintroduktionen blir 
behöriga till ett nationellt 
program. 

 Andel elever som inom 
ett år efter start på 
introduktionsprogram 
(exkl. språkintroduktionen) 
blir behöriga till ett 
nationellt program. 

 Folkbibliotek ska vara 
tillgängliga för alla 

Målet ej utvärderat 2018, för 
resultat hänvisas till bokslut 2017 

 Antal utlånade böcker 

 Andelen aktiva 
låntagare av befolkningen 

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

Målet är ej utvärderat.  Nöjdhet - bra 
aktiviteter 

 Trygghet - god 
stämning 

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

Bildningsnämnd 

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

 

 Våra barns och 
elevers miljömedvetande 
ska öka 

Bildningsnämnd 

2015 var mastsvinnet 17,64 gram 
och 2017 var det 13,35 gram 
tallrikssvinn. 

Det är alltså en minskning med 
10% per år gott och väl. 

Ovanstående uppgifter 
rapporterade av kostenheten. 

 Minska matavfall 

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

Riktpunkt för förbrukning t o m 
april månad är 33,3 %. 
Ackumulerat utfall, d v s vad som 
hittills förbrukats i redovisningen 
uppgår till 36,1 %. 
Helårsprognosen visar på en 
negativ budgetavvikelse på 

 Prognossäkerhet 
ekonomi 

 Budget i balans 

 Personaltäthet 
förskolan 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

- 0,55 mkr totalt för nämnden, ett 
mindre underskott på - 0,2 % i 
förhållande till en total justerad 
budget på 270,9 mkr. 
Förvaltningens totala bedömning 
utifrån delårsrapport 1 med 
helårsprognos är att nämnden 
kan få svårt att redovisa en 
budget i balans för år 2018. 

 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 86 % av 
personalen behöriga, i 
grundskolan är det 89 % som är 
behöriga och i gymnasiet är det 
86 % av personalen som är 
behörig. 

 Behörig personal i 
grundskolan 

 Behörig personal i 
gymnasieskolan 

 75 % förskollärare och 
25 % barnskötare i 
förskolan 

54 % av personalen på förskolan 
har Lärarlegitimation (behörig 
förskollärare). 

 Andel personal med 
förskollärarutbildning 

 Personal i fritidshem 51 % 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 94,14% friska.  Hälsoläge 

 Bibliotekspersonal 
med adekvat utbildning 

Fem av sju anställda vid 
biblioteken har adekvat utbildning. 

 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 

Process  Vi uppfyller vår 
tjänstegaranti för förskolan 

Inga klagomål med saklig grund 
har inlämnats. 

 Tjänstegaranti 
förskolan 

 Vi uppfyller vår 
tjänstegaranti för 
fritidshem 

Inga klagomål med saklig grund 
har inlämnats. 

 Tjänstegaranti i 
fritidshem 

 Vi uppfyller vår 
tjänstegaranti för 
grundskolan 

Ett klagomål med saklig grund har 
inkommit till bildningsförvaltningen 
under våren 2018. 

 Tjänstegaranti 
grundskola 

 Vi uppfyller vår 
tjänstegaranti för 
gymnasieskolan 

Inga klagomål med saklig grund 
har inlämnats. 

 Tjänstegaranti 
gymnasieskolan 

 Vi uppfyller vår 
tjänstegaranti för 
biblioteken 

Inga klagomål med saklig grund 
har inlämnats. 

 Tjänstegaranti 
biblioteken 
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 Vi uppfyller vår 
tjänstegaranti för 
fritidsgårdarna 

Inga klagomål med saklig grund 
har inlämnats. 

 Tjänstegaranti 
fritidsgårdarna 
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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 samt äldre. Syftet med denna samverkan är att utveckla en 

evidensbaserad vård och omsorg, för den enskilde och medborgarens bästa. 

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. 

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 omsorgstagar-

perspektiv 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 

verksamheter. Under första kvartalet har utbildning i social dokumentation skett för 

dokumentationsombud i alla verksamheter. Dessa har i uppdrag att stötta upp ute i 

verksamheterna att få medarbetare att se vikten av vad som ska dokumenteras. Under 

utbildning har flera förbättringsområden kring dokumentation och genomförandeplan tagits 

fram som kommer användas vid införande av nytt verksamhetssystem. Detta för att skapa en 

genomförandeplan som blir ett bra stöd för medarbetarna för se varje omsorgstagares behov. I 

höst kommer dokumentationsombuden utbildas i det nya verksamhetssystemet för att kunna 

stötta sina kollegor i införandet. 
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Vårdplaner upprättas av legitimerad personal inom hälso- och sjukvården för tydliggöra vilka 

uppgifter omsorgspersonal ska utföra. Under första kvartalet i år har all legitimerad personal 

börjat dokumentera i samma journalsystem som Region Kronoberg, Cambio Cosmic. Detta 

har varit en process med utbildningar. Vårdplanerna dokumenteras i kommunens 

verksamhetssystem. 

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 delas blanketten "tyck till" systematiskt ut till samtliga 

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

med handläggare. 

Sedan januari erbjuder biståndshandläggare alla personer som fyller 80 år i år ett uppsökande 

besök och ger allmän information. Besöken som utförts hittills har varit uppskattade. 

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 har skett två gånger under delåret, dels i 

februari och dels i april. Resultatet i februari var att 11 unika vårdare i genomsnitt besöker en 

omsorgstagare under en tvåveckorsperiod och i april var det genomsnittliga resultatet 10 

unika vårdare. Vård- och omsorgsnämndens mål är max 10 unika vårdare. 

Mätning av nattfasta första kvartalet 2018 visar på ett medel på våra äldreboenden på 12 

timmar. Målet är att vara 11 timmar eller mindre. Ny mätning under hösten 2018. 

3.1.2 Samhälle 

 

Antalet permanenta platser inom äldreomsorgen är 182 och till det tillkommer sju 

korttidsplatser och två växelvårdsplatser. Under årets första fyra månader har det i genomsnitt 

funnits 8,5 lediga permanenta platser varje månad och i genomsnitt 1,75 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 finns det under första kvartalet två lediga lägenheter på 

gruppbostad i Väckelsång. 

Planering är igång för att bygga nytt gruppboende inom omsorg funktionsnedsättning i 

Tingsryds tätort. Beslut om detta ska fattas i kommunfullmäktige. 

Samtliga särskilda boenden inom äldreomsorgen erbjuder fem aktiviteter per vecka och i vissa 

genomförandeplaner framgår 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. Utbildning och 

information kommer ske till medarbetare under hela året. 

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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Inom bostadsanpassningen har de vanligaste åtgärderna under första kvartalet varit spisvakt 

och borttagning av tröskel. Däremot vid beviljad anpassning i form av trapphiss är de få men 

kostsamma vid installation. 

3.1.3 Ekonomi 

 

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett resultat i balans. Prognosen efter delår 1 är en 

översiktlig bedömning och grundar sig på genomgångar med första linjens budgetansvariga 

och deras prognoser. I nuläget har det inte varit möjligt att bryta ner prognosen på mer 

detaljerade poster än det övergripande. 

Alla verksamhetsområden inom hemtjänsten och särskilt boende har höga kostnader för 

personal- och verksamhetskostnader. Det höga utfallet beror bland annat på en hög 

personalomsättning pga. barnledigheter, pensionsavgångar och sjukfrånvaro. Gemensamt för 

flera verksamheter är att områdeschefer har valt att lägga majoriteten av introduktioner för 

sommarvikarier vid ett tidigare skede på året. Detta leder till att kostnaderna belastar redan 

under delår 1 och resulterar i ett högre utfall. Tidigare har större delen av kostnaderna för 

sommarvikarier belastat delår 2. Detta kommer att resultera i att personalkostnaderna kommer 

att minska i delår 2, i och med att introduktionskostnaderna belastar delår 1 istället. Dock 

prognostiseras en ökad kostnad för bemanning under sommar perioden. 

Inom hemtjänsten blev nya bilar sent levererade och de gamla bilarna var tvungna att 

användas trots att leasingperioden tagit slut. Det har resulterade i övermil och höga kostnader. 

Samt höga kostnader för reparationer och hyrbil som inte har täckts av avtalen. 

Stimulansmedel för ökad bemanning utnyttjas inom särskilt boende och kommer att täcka en 

del av de ökade kostnaderna för personal. Verksamhetskostnaderna är höga bland annat pga. 

att det bedöms vara bristande kontroll över förbrukningsmaterialen på flera boenden. En 

uppföljning av förbrukning bör utföras. En annan faktor till höga kostnader är verkställandet 

av det centrala korttidsboendet på Örnen. Samtidigt finns det fortfarande kostnader för 

korttidsboende hos vissa verksamheter i väntan på avveckling. 

Inom LSS-verksamheter verkar det överlag som att det är svårt att hitta rätt personal till 

omsorgstagare samt omsorgstagares behov, detta påverkar ekonomin. Under delår 1 har 

kostnader som övertid, heltidssjukskrivning, bredvidgångar/introduktion och omplacering av 

personal påverkat utfallet negativt. En annan faktor som påverkar kostnader är också 

omsorgstagarens omsorgsbehov och under delår 1 har behovet av omsorg ökat hos flertalet 

omsorgstagare. Verksamheten boendestöd har personalkostnaden ökat inom socialpsykiatrin, 

bland annat pga. övertid. Verksamhetskostnaderna är höga, något som bör undersökas. Den 

dagligaverksamheten håller en god ekonomi men verksamhetskostnader kan komma att 

påverka budgeten negativt. Inom personlig assistans ligger kostnaderna efter delår 1 högt, 

men verksamheten har samtidigt återkrav från migrationsverket som bedöms kunna balansera 

upp resultatet. 

Omsorg funktionsnedsättning bedöms ha påverkats mer än någon annan verksamhet av det 

faktum att årsarbetstiden upphörde i början av året. Inom omsorg funktionsnedsättning 

användes årsarbetstiden generellt på ett bra sätt, med ett givande och tagande, vilket gjorde att 

behovet av timvikarier inte var så stort. Vid övergång till allmänna bestämmelser har detta 

märkts just på det sättet att timvikarier inte funnits i samma utsträckning som inom ÄO. 

Tidigare under årsarbetstidsavtalet har man inom OF i hög utsträckning löst tillfälliga 

vakanser med årsarbetstid, alltså redan befintliga resurser. 
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Inom HSL är personalkostnaderna fortsatt höga relaterat till budget för sjuksköterskor, medan 

det på rehabsidan är låg förbrukning mestadels på grund av vakanser. 

Trots ett prognostiserat nollresultat är det viktigt att påpeka att flertalet kostnader, förutom 

ovan nämnt, kan komma att påverka det verkliga utfallet, bland annat kostnader för 

samordnartransporter, införande av verksamhetssystem, kostnader för färdtjänst, kostnad för 

övertid/fyllnadstid, köpta platser. 

Korttid- och långtidssjukfrånvaro ökar kostnaderna för delår 1, framförallt under januari och 

februari månad pga. influensa period. Arbetsmiljöarbete på vissa områden tenderar att vara 

kostnadsdrivande på kort sikt, men på längre sikt bedöms det kunna leda till minskad 

sjukfrånvaro och ökad närvaro/trygghet. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

51 285 500 95 203 285 500 0 

   0 0 

   0 0 

   0 0 

     

Totalt 285 500 95 203 285 500 0 

3.1.4 Medarbetare 

 

Sjukfrånvaron är fortsatt hög. För helåret 2017 var den totala sjukfrånvaron ca 9%. Inom ÄO 

10,5% inom OF 6,95% och 7,78 % inom HSL. Korttidsfrånvaron var 2,87%. De första tre 

månaderna 2018 har den totala sjukfrånvaron varit hög till följd av en kraftig influensa i 

inledningen av året. Tittar man på sjukfrånvaron tolv månader tillbaka så ligger den på 

liknande nivå som helåret 2017. 

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

underlaget sökande med rätt kompetens litet och gäller rekrytering av alla yrkeskategorier, 

men framförallt fysioterapeuter generellt och omvårdnadspersonal inför sommaren. Olika 

åtgärder för att förbättra personalförsörjningen pågår, exempelvis marknadsföring, 

strukturerat mottagande av studenter/praktikanter, hantering av ansökningar i 

sommarrekrytering, introduktionsanställningar inom HSL etc. Arbete för att kvalitetssäkra 

introduktion har skett under våren. 

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

förvaltningens arbete sårbart. Årsarbetstidsavtal upphörde 180131 och de stora 

personalgrupperna övergick istället till allmänna bestämmelser. Detta har inneburit mindre 

flexibel schemaläggning, andra regler för ledighet och ökade kostnader för fyllnadstid och 

övertid. För en rättvis analys av detta behövs mer tid/underlag. 

Antal medarbetare per områdeschef är i genomsnitt inom ÄO 40 st och inom OF 31 st och 

HSL 25 st. Totalt snitt är 35 medarbetare per områdeschef. Antal medarbetare per chef är 

förbättrat sedan 2017 främst på grund av att det nu är två chefer inom HSL och att en chef 

inom ÄO varit tillbaka från sjukskrivning under våren. Fortsatt arbete pågår med att se över 

organiseringen inom äldreomsorgen med syftet att försöka minska antalet medarbetare per 

chef. 
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Drygt var femte medarbetare använde friskvårdbidraget under 2017. 

Andel tillsvidareanställda medarbetare med omvårdnadsutbildning inom ÄFO var vid bokslut 

2017 72% (ÄO 80% och OF 52%). Vård- och omsorgsnämndens mål är 87%. Nämndens mål 

om andelen specialistutbildade sjuksköterskor om 25% uppnås. 

En kommunövergripande medarbetarenkät genomfördes under vårvintern och förvaltningens 

totala resultat blev 74 i hållbart medarbetar engagemang. Verksamheterna arbetar med att 

presentera resultaten områdesvis och tar också fram handlingsplaner med förbättringsarbete 

eller arbete för att bibehålla sådant som fungerar bra. 

3.1.5 Process 

 

Verksamhetsuppföljningar utifrån samtliga perspektiv genomfördes under vintern med 

samtliga hemtjänstområden och kommer ske med särskilda boenden och OF före sommaren. 

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

alla perspektiv. 

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%? Under januari-mars uppgår 

brukartiden i hemtjänsten (nattpatrullen borträknad) till ca 49% totalt. Vård- och 

omsorgsnämndens mål uppnås alltså inte under delåret. Målet för direkt brukartid inom 

boendestödet är 52%. Delårsresultatet inom boendestödet är ca 41%. Trenden från bokslutet 

fortsätter. 

Under våren är två hemtjänstgrupper och en avdelning på ett särskild boende med i en test där 

man provar ett planeringssystem där målet är att se över effektiv planering tillsammans med 

kontinuitet. 

Under våren har arbete påbörjats för att alla chefer ska jobba med planering av schema och 

lön i systemet Time Care Multi Acess. Detta system kan ge en bättre överskådlig bild av 

behov av bemanning, tid som är brukartid och övrig tid. Efter sommaren kommer planerare gå 

utbildning tillsammans med löneavdelning och chef. 

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 

Sedan mars 2018 gäller ny lag kring vårdplanering "Lag om samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård" som gjort att vårt tidigare vårdplaneringsteam inte finns längre. 

Denna nya lag gör att alla berörda professioner på sina områden ansvarar att hålla i kontakten 

med slutenvården i ett tidigare skede än innan. Samverkanslagen vill att färre vårdplaneringar 

ska ske på lasaretten utan fler ska ske i bostaden. Ett förändrat arbetssätt som är för tidigt att 

utvärdera och gör att alla professioner måste vara med från början direkt vid 

inskrivningsmeddelande från slutenvården. 

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 tillsammans 

med Ingvar Kamprad stiftelsen där syftet är att skapa goda arbetssätt vid vård i livets 

slutskede på särskilt boende och i hemtjänst. Kommer fortsätta under närmsta åren för bygga 
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upp självgående träffar i vår förvaltning. 

Under hösten 2017 skapades en gemensam strategi hur verksamheterna inom förvaltningen 

ska arbeta när omsorgstagare beviljade insatser från boendestöd istället har behov av 

hemtjänst. Utifrån den processen kompetensförstärker vi nu hemtjänstens personal med en 

utbildning formad av anhörigstödjare och LSS handläggare för öka kunskap kring psykiska 

funktionsnedsättningar. Målet är att på så sätt säkra kvalitén. 

Under våren har handläggarna börjat process med nytt arbetstänk utifrån Socialstyrelsens 

föreskrifter kring Individens behov i centrum (IBIC). Vi behöver arbeta fram hur vi ska jobba 

utifrån detta i och med nytt verksamhetssystem som kommer till höst. Detta arbetstänk 

kommer även inkludera personal men processen har börjat hos handläggarna under första 

kvartalet. 

Inom förvaltningen bedrivs ett kontinuerligt 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 väsentligt att möta behovet av nya bostadsformer 

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

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 mobila lösningar 

kring dokumentation vid genomförandet av insatser och kompetens hos medarbetare. 

Förvaltningen bedömer att behovet av olika digitala lösningar ökar för varje år. Trådlösa 

nätverk inom särskilt boende, elektroniska dörrlås och nattvakter inom ordinärt boende är ett 

par exempel. 

Under våren har två omsorgstagare tackat ja att prova nattfrid - tillsyn under natten via 

kamera. Kommer installeras innan sommaren i två ordinära boenden. 

Att arbeta för att bibehålla en ekonomi i balans är högt prioriterat. Ett led i detta kan vara att 

hitta effektiva lösningar för bemanning, resursenhetens organisering samt att möta ingången 

av allmänna bestämmelser på ett bra sätt. 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 

 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 
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 God personkontinuitet per omsorgstagare 

 Social dokumentation/genomförandeplaner 

Samhälle 

 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 

 Prognos resultat i balans  

 Sommarkostnader 

 Semesterlöneskuld 

 Allmänna bestämmelser 

 Verksamhetskostnader 

 Generellt behövs kompetensförstärkning för kvalitetssäkert prognosarbete i första 

linjen 

Medarbetare 

 Hög sjukfrånvaro. Ökande tendens, men helårsresultat ger säkrare underlag 

 Betydande rekryteringssvårigheter, främst sommar, olika vikariat och rehab. 

 Antal medarbetare per chef är förbättrat, men högt jämfört med målet 

 Organisering ÄO 

 Andel med omvårdnadsutbildning uppnås inte inom ÄFO, men legitimerad personal 

med specialistutbildning ligger inom målvärde 

 Medarbetarenkät 

Process 

 Time care multi access 

 Lag om samverkan vid utskrivning 

 Tematräffar palliativ vård inom särbo 

 Teamträffar/teamarbete 

 Boendestöd - hemtjänst 

 Brukartid 

 IBIC 

 

6 Styrkort 

Perspektiv Nämndsmål 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 som är 
nöjda/mycket nöjda med 
sitt särskilda boende 

 Andel som är 
mycket/ganska nöjda med 
sin hemtjänst 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

 Andel som vet vart 
man vänder sig vid 
klagomål och synpunkter 

 Antal 
hemtjänstpersonal som i 
genomsnitt besöker en 
brukare under 14 dagar 

 Nattfasta för brukare 
på särskilt boende 

 Andel som är 
nöjda/mycket nöjda med 
anhörigstödet som erbjuds 

 Andel nöjda brukare 
FO 

 Andel nöjda patienter 
HSL 

Samhälle   God service och bra 
förutsättningar för 
näringslivet, Tingsryds 
kommun skall vara en bra 
plats att leva och bo i 

  Träffar per år med 
anhöriggrupper 

 Seniorträffar per år 
fördelat på de sju största 
orterna i kommunen 

 Andel 
genomförandeplaner där 
det framgår vilka aktiviteter 
den enskilde önskar ha på 
individnivå 

 Antal aktiviteter som 
erbjuds på särskilt boende 
per vecka 

Ekonomi   Vård- och 
omsorgsnämnden ska ha 
en god kostnadskontroll 
och en ekonomi i balans 

  Budgetavvikelse 

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 

 Antal medarbetare per 
områdeschef 

 Andel medarbetare 
som använder 
friskvårdsbidraget 

 Andel medarbetare 
med omvårdnadsutbildning 
eller motsvarande inom 
ÄFO 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

 Andel medarbetare 
med specialistutbildning 
HSL 

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

   Antal införda E-tjänster 
per år 

 Antal genomförda 
projekt inom IT-stöd per år 

 Andel brukartid i 
hemtjänsten 

 Andel brukartid i 
boendestödet 

 Grundbemanning 
särskilt boende 
årsarbetare per lägenhet 

 Antal patienter per 
legitimerad årsarbetare 
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 Till kommunstyrelsen 

 

 
Delårsrapport 1:2018 för kommunstyrelsen 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Delårsrapport 1:2018 för kommunstyrelsen godkänns. 

 

2. Det prognostiserade underskottet om -2 952 tkr finansieras genom kommunstyrelsens acku-

mulerade överskott från tidigare år. 

 

Beskrivning av ärendet 

Delårsrapport för kommunstyrelsen avseende perioden januari till april 2018 redovisas i bilaga 

1. Som bilagor till rapporten redovisas även mer detaljerade rapporter för arbete- och lärandeav-

delningen samt tekniska avdelningen. På sikt är tanken att även övriga avdelningar ska redovisa 

motsvarande rapporter vid delårs- och årsbokslut. Avdelningsrapporterna kommer dock inte att 

redovisas till fullmäktige, utan ska ses som en information till kommunstyrelsen. 

 

Prognosen för 2018 visar ett underskott mot budget om – 2 952 tkr. I prognosen ingår engångs-

kostnad för avgångsvederlag om ungefär samma belopp.  

 

I fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning regleras vad nämnden ska göra om prognos 

visar underskott: 

 

”I de fall den ekonomiska rapporten visar på ett prognostiserat underskott mot budgeten, och om 

nämnden inte ämnar eller kan ianspråkta positivt eget kapital, ska förvaltningschefen för nämn-

den presentera förslag till åtgärder. Dessa ska vara så utformade att nämnden, om möjligt, senast 

till utgången av innevarande budgetår når en överensstämmelse med budgeten. Nämnden ska 

fatta beslut om åtgärder enligt föregående stycke, senast på det andra ordinarie nämndssamman-

trädet efter det att den ekonomiska rapporten framlades för nämnden.” 

 

Föreslås att finansiering av prognostiserat underskott sker genom kommunstyrelsens ackumule-

rade överskott från tidigare år. Kommunstyrelsens ackumulerade överskott uppgick till 11 732 

tkr vid 2018 års ingång. 

 

Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts hos ekonomiavdelningen, Kommunledningsförvaltningen. 

 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 1:2018 Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 

 

Daniel Gustafsson 

Ekonomichef 
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