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Justerare 
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Budget, skattesats och låneram 2019 samt ekonomisk plan 
2020-2021 
Dnr2017/617 042 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen om 
Centerpartiets yrkande inför sammanträde för kommunstyrelsen och 
medger att den läggs med i kallelsen till kommunstyrelsens 
sammanträde 2018-08-20. 

Beskrivning av ärendet 

I tjänsteskrivelse från ekonomichefen fo1muleras följande brödtext: 

Föreligger förslag till budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021 enligt 
bilaga. Budget och flerårsplan utgår ifrån en oförändrad skattesats under 
hela perioden. 

Förslaget innebär ett budgeterat resultat om +x,x mkr för år 2019, vilket 
motsvarar x,x% av skatteintäkter, utjällllling och generella statsbidrag. Det 
innebär att det långsiktiga finansiella resultatmålet om 2% i fullmäktiges 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning (inte) uppfylls för 
budgetåret 2019. 

Fullmäktiges finansiella mål om egenfinansiering av investeringar samt 
minskning av låneskulden uppfylls i förslaget för 2019. 
Flerårsplanen visar att det kommer att bli en stor utmaning att under de 
nfumaste åren leva upp till de ekonomiska målen i fullmäktiges riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning. 

I tjänsteskrivelse från ekonomichefen formuleras följande förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar 
1. Kommunstyrelsen fastställer preliminä11 budgetförslag 2019-2021 inför 
nya kommunfullmäktiges budgetbeslut 12 november 2018 enligt 
protokolls bilaga. 
2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsen 
sammanträde 22 oktober 2018 ta fram förslag till mått och målvärden 
kopplade till de kommunövergripande verksamhetsmålen 
i budgeten. 

I ~ I 
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~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (44) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 

Justerare 

§ 195 forts. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
1. Kommunfullmäktige fastställer budget för år 2019 och ekonomisk 

plan för åren 2020-2021 enligt protokollsbilaga. 
2. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen av allmän 
kommunalskatt till xx,xx (21,07) kronor per skattekrona för år 2019. 
3. Kommunstyrelsen får under 2019 inte öka kommunens långfristiga 
låneskuld. Den totala långfristiga låneskulden får under år 2018 uppgå 
till högst 140 mkr. 
4. Kommunstyrelsen har under 2019 rätta att omsätta lån, dvs låna upp 
belopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 
år 2019. 

Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts och sammanställts hos 
Kommunledningsförvaltningen i enlighet med den budgetprocess som 
kommunstyrelsen fastställde i höstas, dock med en förskjutning i tidsplanen 
för kommunstyrelsens budgetförslag från juni till augusti. 

Anna Johansson (C) lämnar vid sammanträdet över Centerpartiets yrkande inför 
sammanträde för kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 

I. Förslag till budget, skattesats och låneram 2019 samt ekonomisk plan 
2020-2021 

2. Skrivelse från ekonomichefen, 2018-06-29 

Föl'slag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över 
ärendet för beslut i kommunstyrelsen. 

Mikael Jeansson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot 
info1mationen om Centerpaitiets yrkande inför sammanträde för 
kommunstyrelsen och medger att den läggs med i kallelsen till 
kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-20. 

Besluts gång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Mikael Jeanssons (S) yrkande. 

I Otdragsbesty,kande 
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TJÄNSTESKRIVELSE I (1) 

2018-06-29 

Till kommunstyrelsen 

Budget, skattesats och låneram 2019 samt ekonomisk plan 2020-
2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

042 

l. Kommunstyrelsen fastställer preliminärt budgetförslag 2019-2021 inför nya kommunfullmäk
tiges budgetbeslut 12 november 2018 enligt protokollsbilaga. 

2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsen sammanträde 22 okto
ber 2018 ta fram förslag till mått och målvärden kopplade till de kommunövergripande verk
samhetsmålen i budgeten. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige fastställer budget för år 2019 och ekonomisk plan för åren 2020-2021 
enligt protokollsbilaga. 

2. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen av allmän kommunalskatt till xx,xx (21,07) 
kronor per skattekrona för år 2019. 

3. Kommunstyrelsen får under 2019 inte öka kommunens långfristiga låneskuld. Den totala 
långfristiga låneskulden får under år 2018 uppgå till högst 140 mkr. 

4. Kommunstyrelsen har under 2019 rätta att omsätta lån, dvs låna upp belopp, motsvarande 
belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Föreligger förslag till budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021 enligt bilaga. Budget och 
flerårsplan utgår ifrån en oförändrad skattesats under hela perioden. 

Förslaget innebär ett budgeterat resultat om +x,x mkr för år 2019, vilket motsvarar x,x% av 
skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Det innebär att det långsiktiga finansiella 
resultatmålet om 2% i fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning (inte) uppfylls för 
budgetåret 2019. 

Fullmäktiges finansiella mål om egenfinansiering av investeringar samt minskning av låneskul
den uppfylls i förslaget för 2019. 

Flerårsplanen visar att det kommer att bli en stor utmaning att under de närmaste åren leva upp 
till de ekonomiska målen i fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 



2(2) 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts och sammanställts hos Kommunledningsförvaltningen i enlighet med den 
budgetprocess som kommunstyrelsen fastställde i höstas, dock med en förskjutning i tidsplanen 
för kommunstyrelsens budgetförslag från juni till augusti. 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Fastställda ekonomiska mål 

I kommunallagen anges att alla kommuner ska fastställa riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun fastställde 
sådana riktlinjer i november 2013 (bilaga 2), i vilka det framgår att Tingsryds 
kommun ska vara en kommun med stabil och långsiktigt hållbar ekonomi och att 
god ekonomisk hushållning i Tingsryds kommun innebär 

• att det över tiden råder balans mellan inkomster och utgilter 
• att den kommunala verksamheten utförs på ett ändamålsenligt och 

kostnadseffektivt sätt 
• att utvecklingen av kommunen och dess verksamheter sker på ett planerat 

sätt och med ett långsiktigt perspektiv 

Följande långsiktiga finansiella mål har fastställts i riktlinjerna, som ska leda till god 
ekonomisk hushållning och vara styrande vid beslut om budget och andra ärenden 
av ekonomisk betydelse: 

1. Årets resultat ska långsiktigt uppgå till minst 2% av skatteintäkter och 
utjämning. Resultatet ska aldrig understiga 1 % 

2. Investeringsnivån ska anpassas till utrymmet för egenfinansiering samt ge 
utrymme för amortering av låneskulden. Det innebär att den årliga 
investeringsvolymen ska kunna finansieras med egna medel och utan 
upptagande av nya lån. 

3. Låneskulden ska minska genom planerade årliga amorteringar. 

Riktlinjerna bör lämpligen aktualitetsprövas i början av den nya mandatperioden. 
Om väsentliga förändringar av inriktningen planeras i budgeten bör förändrade 
riktlinjer behandlas som eget ärende i kommunfullmäktige i anslutning till 
budgetärendet. 

Ekonomiskt utgångsläge 

Bokslut 2017 

2017 års bokslut visade ett resultat på +24 mkr. Det innebar att kommunen för 
andra året i rad redovisade en god resultatnivå i resultaträkningen . Är 2016 uppgick 
resultatet till +36 mkr. Året dessförinnan, 2015, var resultatet -6 mkr. Den kraföga 
förbättringen de två senaste åren beror i första hand på extra statsbidrag samt en i 
övrigt mycket god skatteintäktsutveckling. Även beslut i uppdraget Hållbar ekonomi 
har bidragit till den förbättrade resultatnivån. 

Resultatet för 2017 motsvarade 3,3% av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning, vilket innebär att fullmäktiges långsiktiga resultatmål om 2% uppfylldes 
med god marginal. 

Budgeterat resultat för 2017 var +15 mkr. Det redovisade överskottet mot budgeten 
förklarades till största del av överskott hos nämnder och styrelse. 

Nämndernas totala resultat jämfört med budget uppgick till knappt + 10 mkr. 
Motsvarande resultat 2016 var +6 mkr och året dessförinnan var siffran -11 mkr. De 
två senaste årens förbättrade resultat beror i huvudsak på de tillskott av 
budgetmedel som kunnat göras till nämnderna i budget 2016 och 2017 tack vare 
den goda skatteintäktsutvecklingen, ökade generella statsbidrag samt beslut i 
uppdraget Hållbar ekonomi. Balans i nämndernas budget har varit ett av 
huvudmålen med uppdraget Hållbar ekonomi. 

Årets investeringar uppgick till förhållandevis låga 30 mkr. Investeringsbudgeten 
uppgick till 40 mkr, vilket innebär att 75% av budgeten förbrukades. 

Den höga resultatnivån och den låga investeringsnivån möjliggjorde amortering av 
låneskulden med 25 mkr under året. Kommunens låneskuld uppgick därmed till 160 
mkr vid årsskiltet. 

Soliditeten uppgick till 50 procent, vilket innebar en ökning med tre procentenheter 
jämfört med 2016. Det är dock fortfarande en bit kvar tillbaka till 2012 års 
soliditetsnivå (57 procent). 
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Bokslutet innebar att fullmäktiges samtliga finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning uppfylldes för året 2017. 

Budget 2018 

2018 års budget har fastställts med ett resultat på +11,5 mkr, vilket motsvarar 
1,6% av skatteintäkter och utjämning. Budgeten innehåller tillfälliga tillskott (2017-
2018) till nämnderna om totalt 7,7 mkr. Utrymmet för permanenta tillskott var 
relativt begränsat och endast mindre permanenta tillskott gjordes, bl a 
kompensation för höjda kostnader för IT och internhyror för lokaler. 

Investeringsbudgeten för 2018 uppgick till 47 mkr i fullmäktiges budgetbeslut. Efter 
överföring av överskott från 2017 i fullmäktige i april uppgår investeringsbudgeten 
för 2018 till 56 mkr. 

Budgeterad amortering uppgår till 20 mkr. I kassaflödesbudgeten har inräknats 
försäljning av anläggningstillgångar om 15 mkr i enlighet med fullmäktiges 
inriktningsbeslut i Hållbar ekonomi. 

Delflrsrapport 1 :2018 inklusive helflrsprognos 

Det redovisade resultatet för årets fyra första månader uppgick till +3,4 mkr, vilket 
motsvarar 1,4% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Resultatet 
innebar en väsentlig sänkning av resultatnivån för de fyra första månaderna jämfört 
med motsvarande period förra året, då resultatet var +19,7 mkr. Periodens resultat 
visar sammantaget att marginalerna i kommunens resultaträkning har krympt 
jämfört med 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, generella statsbidrag och utjämning. Den höga resultatnivån 
i prognosen beror på bokföringsmässig reavinst om hela +23 mkr till följd av 
försäljning av skogsfastigheterna i Vieboda som genomfördes i juni månad. 
Försäljningen utgör en engångsintäkt och det underliggande prognostiserade 
resultatet för den löpande verksamheten är +9,1 mkr för 2018, dvs strax under 
budgeterad nivå. 

Summan av nämndernas prognoser visar ett underskott mot budgeten på -3,5 mkr, 
vilket innebär att målet om balans i nämndernas budgetar för närvarande inte riktigt 
ser ut att uppfyllas på totalnivån. Den prognostiserade budgetavvikelsen fördelas 
enligt följande: 

• Kommunstyrelsen -3,0 mkr 
• Miljö- och byggnadsnämnden 0,0 mkr 
• 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 prognosen ryms inom kommunstyrelsens beslut. 

Prognosen för 2018 års investeringar är knappt 49 mkr och amortering av 
låneskulden beräknas uppgå till 20 mkr under året. 
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Siffror och tabeller 

Resultat 2009-2018 (mkr) 

40 

30 

20 

2% 

10 

0 

-10 

-20 

36,5 

32,1 

H ,CP.4,0 

-11,9 

-16,6 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 B2018 P2018 

B11l stapel = redovisat resultat 
Röd stapel = resultat exklusive eng/lngsintäkter, tex AFA-premier, tillfälliga extra statsbidrag, reavinster 
B 2018 = fastställd budget för 2018 
P 2018 = prognos för 2018 {del1lrsrapport 1 :2018) 

Nämndernas resultat i förh/ll!ande till budget 

Budgetawikelse nämnder 
mkr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 P2018 

Kommunstyrelsen (KLF) 3,0 2,5 3,3 1,6 1,9 1,9 0,6 2,0 5,8 -3,0 
Sa mhä llsbyggnadsnä mnd* -0,3 -4,1 -4,9 -1,6 -1,5 1,0 2,3 2,7 1,2 

Miljö- och byggnadsnämnd 0,0 
Kultur-och fritidsnämnd 0,0 -0,1 0,2 0,1 0,1 0,5 
Bildningsnämnd (fd BUN) 1,6 0,5 -1,8 4,2 2,7 0,6 -0,3 2,6 0,9 -0,5 

Vård-och omsorgsnämnd (fd SN) -1,3 -3,8 -6,0 -11,8 -14,8 -12,5 -13,5 -0,8 1,6 0,0 
Summa nämnder 3,0 -5,0 -9,2 -7,5 -11,6 -8,5 -10,9 6,5 9,5 -3,5 

•inkl Tekn förvaltning och Miljö- och byggnämnd 2007-20'1'.l 
P = prognos delårsrapport t2013 

Kommunkoncernens lf!meskuld 

Låneskuld Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos 

mkr 2007 2014 2015 2016 2018 2018 

Hyresbostäder Tingsryds bostäder, Kommunhus 189 279 287 292 298 298 

Industrifastigheter Tufab, Industristiftelsen 61 207 204 202 180 180 

Bredband och fjärrvärme Teab 28 49 53 53 53 53 

Kommunen 85 170 200 185 160 140 

Övrigt Tikab (moderbolag) 0 0 0 0 0 0 

Summa låneskuld 363 705 744 732 691 671 

3 



Hållbar ekonomi 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-14 §75 att uppdra åt kommunchefen att ta 
fram åtgärder för en långsiktig och hållbar ekonomi. Beslutet fattades i anslutning 
till beslut om budgetramar för 2015 och bakgrunden var att kommunen inte nådde 
upp till fullmäktiges mål om en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi: 

• Krympande och för låg resultatnivå som varit beroende av 
engångsintäkter för att klara balanskrav och ekonomiska mål. 

• Långvarigt totalt underskott i nämndernas verksamhet (främst 
socialnämndens verksamhet) . 

• Hög investeringstakt i kommunkoncernen med ökad låneskuld som följd. 
Den totala låneskulden hade dubblerats mellan åren 2007 och 2014. 

• Otillräckliga resurser för underhåll inom VA, fastigheter och gator. Under 
senare år hade i stort sett endast akuta underhåll genomförts. 

• Ekonomiskt handlingsutrymme för framtida utveckling saknades till följd 
av bland annat den höga låneskulden och obefintliga budgetanslag för 
utveckling. 

Utifrån de utredningar som genomfördes i uppdraget har politiska beslut fattats i tre 
omgångar under åren 2015 och 2016. Verkställande av besluten har genomförts i 
några fall och pågår i andra fall. Några av besluten har upphävts under 2017 och 
2018. 

Beslutens budgetmässiga påverkan har reglerats i budgeten i takt med planen för 
verkställande. Det innebär att ramjusteringar har gjorts i budget 2016, 2017 och 
2018. De sista budgetregleringarna utifrån fattade beslut görs i budget 2019: 

• Gymnasieskola -0,1 mkr (steg 3 av 3) 
• EU-pott +0,7 mkr (steg 3 av 3) 

En sammanställning över besluten i Hållbar ekonomi och dess budgetmässiga 
påverkan redovisas i bilaga 4. Av sammanställningen går att utläsa att den 
budgetmässiga effekten av besluten i Hållbar ekonomi till och med budget 2019 har 
inneburit att de budgeterade årliga nettokostnaderna har minskat med -11,6 mkr 
per år. De budgeterade bruttokostnaderna har minskat med -18,0 mkr per år och 
tillskott/satsningar har gjorts med 6,4 mkr per år. 
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Budgetförutsättningar och antaganden inför budgetåret 2019 

SKL:s konjunkturbedömning 

SKL gjorde i slutet av april 2018 nedanstående bedömning av 
konjunkturutvecklingen i den svenska ekonomin. 

Nyckeltal för den svenska ekonomin 
SK L 2018-04-27 cirkulä r 2018 :18 

Procentuell fö rändring om inte an not anges 

- -2016 2017 2018 2019 2020 

BNP 3,0 2,7 2,9 2,1: 1,4 

Sysselsättning, timmar 2,6 2,0 2,1 0,1! -0,4 

Relativ arbetslöshet, nivå 6,9 6,7 6,2 6,3 6,5 
Timlön (konj.lönestatistik) 2,4 2,5 2,9 3,1! 3,4 
Konsumentpris, KPIF-KS* 1,3 1,7 1,6 1,6 2,1 

Konsumentpris, KPI 1,0 1,8 1,7 2,1! 2,8 

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

Skatteunderlag, realt 2,6 1,3 1,4 0,5 0,0 

Befolkning 15-74 år 0,9 1,1 0,6 _ 0,7 0,4 

• KP I med fast ränta och konstant skatt 

2021 

1,6 

0,1 

6,6 

3,5 
2,0 

2,8 

3,7 

0,6 

0,5 

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och SKL räknar med att BNP växer med 
närmare 3 procent under 2018. 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. SKL menar att det innebär att ett 
betydande glapp riskerar att uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt 
växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen 
för med sig. 

Under konjunkturåterhämtningen har det framförallt varit den inhemska efterfrågan 
som drivit tillväxten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar den internationella 
utvecklingen bättre fart och svensk export växer också snabbare. I Europa, där 
många länder har haft en mycket svag återhämtning sedan 2010, tar det något 
bättre fart. I USA är förväntningarna, åtminstone på kort sikt, positiva. Även i 
tillväxtländerna har en negativ trend brutits. 

Däremot mattas tillväxten i svensk inhemsk efterfrågan av något. Nästa år förväntas 
tillväxten i investeringarna växla ned. Det är framförallt bostadsbyggandet som från 
en hög nivå inte längre kan växa i samma takt som tidigare. Även hushållens och 
kommunsektorns konsumtion ökar långsammare än tidigare. Sammantaget innebär 
det att SKL räknar med att kalenderkorrigerad BNP växer med 2,9 procent i år, 2,1 
procent 2019 och 1,4 procent 2020. 

Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt 
dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och 
löneglidningen är låg. Därmed är det inhemska inflationstrycket svagt. KPIF som 
2017 ökade med 2,0 procent väntas bli något lägre i år och nästa år, för att 2020 
komma något över 2 procent. Riksbanken antas därmed dröja med att höja 
styrräntan till i början av 2019. I takt med att styrränta sedan stegvis höjs stiger 
också de räntor som påverkar hushållens ekonomi, därmed ökar KPI betydligt 
snabbare än KPIF. 

(källa: SKL 2018-04-27, cirkulär 18:18) 

Befolkningsutveckling 

Utvecklingen av kommunens invånarantal och befolkningsstruktur, d v s fördelning i 
olika åldersgrupper, har stor påverkan på kommunens ekonomiska förutsättningar, 
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både vad gäller skatteintäkter och kostnader för verksamheterna. Kommunens 
befolkningsutveckling de senaste fem åren visas i nedanstående tabell: 

Ack 
Anta l förändr Födelse- Flyttn .-

Period/datum inv~nare fr 1 jan Födda Döda netto In Ut 

2013 (31 de c) 12 156 15 99 178 -79 949 855 
2014 (31 dec) 12 198 42 120 161 -41 725 642 
2015 (31 dec) 12 260 62 108 192 -84 8 13 667 
2016 (31 dec) 12 393 133 127 179 -52 790 605 
2017 (31 de c) 12 451 r 58 116 176 -60 858 740 

Medel 5 är 62 114 177 - 63 827 702 

Som framgår i tabellen har kommunen under de senaste fem åren haft en 
genomsnittlig befolkningsökning om +62 personer per år. Ökningen beror på ett 
positivt flyttnetto (-125 personer per år), vilket huvudsakligen kan hänföras till 
invandring/mottagande av nyanlända. Födelsenettot har under femårsperioden, 
liksom tidigare, varit negativt (-63 personer per år). 

netto 

94 
83 

146 
185 
118 

125 

Enligt uppgift från SCB uppgick kommunens invånarantal till 12 435 personer 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 fö rra året var 
födelsenetto -33 personer (27 födda och 60 avlidna) och flyttnetto +22 personer 
(195 inflyttade och 173 utflyttade). 

Statisticon AB har på uppdrag från kommunen upprättat en befolkningsprognos för 
Tingsryds kommun. Prognosen upprättades i april månad 2017 och avser perioden 
2017-2041. Baserat på den framtagna befolkningsprognosen har 
kommunledningsförvaltningen upprättat en rapport "Analys av 
befolkningsutvecklingen i Tingsryds kommun fram till år 2041", vilken presenterades 
för kommunstyrelsen 2018-03-26 §92. Rapporten redovisas i bilaga 5 och ger 
följande sammanfattande slutsatser: 

• Om inga förändringar sker pekar befolkningsprognosen på att Tingsryds 
kommuns invånarantal kommer att fortsätta minska under prognosperioden 
fram till år 2041 och att invånarantalet då kommer att vara ca 11 800. 

• Under hela prognosperioden kommer kommunen ha ett negativt 
födelseöverskott ( =födelseunderskott) på i genomsnitt 48 personer per år. 

• Det positiva flyttnetto som kommunen har haft under de senaste åren beror 
t ill största del på utrikes inflyttning (nyanlända flyktingar). 

• Kommunen har totalt sett ett negativt inrikes flyttnetto, men ett positivt 
flyttnetto när det gäller barnfamiljer födda i Sverige . 

• Nuvarande ökning av antalet barn i förskole- och grundskoleåldrarna 
kommer, inom de närmaste åren, att avstanna för att sedan långsamt 
sjunka. För barn i förskoleåldern passeras toppen redan under nästa år 
(2019). 

• Antalet personer 80 år och äldre kommer från år 2022 att öka relativt 
kraftigt inom hela kommunen med ca 300 personer fram till år 2041. 
Ökningen kommer att vara stark i samtliga församlingar förutom i Linneryd 
där det blir en mindre ökning. En planering bör göras för utökad 
äldreomsorg samt olika anpassade boenden. 

• Det är fler personer som bor i kommunen och pendlar till arbete i annan 
kommun än vad det är personer som pendlar till kommunen. Störst in- och 
utpendling är det från och till Växjö. Är 2015 pendlade 1290 personer till 
Tingsryds kommun och störst inpendling var det från Växjö, Ronneby, 
Karlshamn och Olofström. 

• När det gäller att attrahera nya kommuninvånare finns det en potential hos 
barnfamiljer och bland nyanlända samt inom gruppen av inpendlare. En bra 
arbetsmarknad i kombination med attraktiva bostäder och boendemiljöer 
kan vara det som får människor att ta beslutet att flytta till Tingsryds 
kommun . 

I rapporten konstateras också att befolkningsutvecklingen inte är "ödesbestämd" och 
att prognosen visar en trolig bild av utvecklingen efter de förutsättningar som nu 
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råder. Kommunen och näringslivet i kommunen kan på olika sätt påverka 
befolkningsutvecklingen genom att attrahera människor att flytta till kommunen, 
tex genom att erbjuda en bra arbetsmarknad och attraktiva bostäder och 
boendemiljöer. 

Skatteprognos 

Skatteprognosen är baserad på SKL:s skatteprognos per 2018-04-27, vilken i sin tur 
bygger på den samhällsekonomiska bild som SKL presenterade i Ekonomirapporten 
den 15 maj. 

SKL beskriver att deras beräkningar bygger på att den långa konjunkturuppgången i 
svensk ekonomi bryts 2019 och att högkonjunkturen övergår till ett läge med 
konjunkturell balans i slutet av 2020. Det betyder att den starka 
skatteunderlagstillväxt som vi kunnat vänja oss vid under den långa 
konjunkturuppgången sedan år 2010 består till och med i år, men dämpas betydligt 
från och med 2019. Efter flera år med starka ökningstal (över 4,5% eller mer) 
väntar man sig ett par år med en ökningstakt under det historiska genomsnittet. Det 
främsta skälet är att arbetade timmar utvecklas betydligt svagare när vi närmar oss 
konjunkturtoppen 2019, minskar 2020 och bara ökar marginellt 2021. Även 
pensionsinkomsterna ökar i långsammare takt från och med i år. Detta motverkas 
endast i viss utsträckning av att lönerna väntas stiga snabbare. Jämfört med den 
skatteprognos som SKL presenterade i februari är skatteunderlagets ökningstakt 
uppreviderad år 2018. För perioden därefter har bara en marginell upprevidering av 
2021 gjorts. 

Den aktuella skatteprognosen ger årliga intäktsökningar för Tingsryds kommun 
enligt tabell nedan . 

Budget 

Skatteintäkter och utjämning, mkr 

Årets nivåhöjning budget, mkr 

2017 

725,8 

40,8 

2018 2019 2020 2021 2022 

742,6 764,5 782,3 797,2 817,7 

16,8 _ 21,9 17,8 14,9 20,5 

Prognosen visar således en ökning med ca 22 mkr mellan budget 2018 och 2019, 
vilket innebär en relativt god ökningstakt. Det innebär dock, liksom förra året, en 
återgång till en mer normal skatteintäktsutveckling jämfört med de extraordinärt bra 
intäktsåren 2016-2017. För åren 2019-2020 sjunker ökningstakten till betydligt 
lägre nivåer, framförallt år 2021. Det innebär att budgetläget för dessa båda år 
kommer att bli tuffare än vad vi kunnat vänja oss vid de senaste åren. 

Prognosen för 2019 års skatteintäkter baseras på en befolkningsökning om + 75 
personer från 2 november 2017 till 1 november 2018. För budgetåret 2020 har 
prognosen baserats på +50 invånare under 2019 och för budgetåren 2021 och 2022 
på +25 invånare per år under åren före. 

I prognosen för 2019 års skatteintäkter kan också noteras att intäkten från 
kostnadsutjämningen ser ut att öka med ca 4 mkr, vilket bland annat kan hänföras 
till ökade volymer i barnomsorgen. 

I budgetpropositionen för 2018 föreslog regeringen att kommuner och landsting 
tillförs ytterligare 5 miljarder år 2019 (3,5 till kommuner och 1,5 till landsting) och 
ytterligare 5 miljarder 2020. Detta tillskott görs utöver de redan beslutade 
välfärdsmiljarderna. De "nya" välfärdsmiljarderna enligt BP18 ingår det generella 
statsbidraget och fördelas således lika i kronor per invånare till kommunerna 
respektive landstingen. Tingsryds kommun motsvarar ca 1,2 promille av landets 
befolkning, vilket innebär att 3,5 miljarder kr motsvarar drygt 4 mkr för Tingsryds 
kommun. Dessa intäkter ingår i skatteprognosen enligt ovan. 

I prognosen ingår även de extra statsbidragen (de sk välfärdsmiljarderna) som 
regeringen och riksdag beslutade om hösten 2016. De extra statsbidragen är ett 
permanent tillskott till sektorn och fördelas dels på samma sätt som via det 
kommunalekonomiska utjämningssystemet, d v s i kronor per invånare, och dels 
med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. 
Fördelningen utifrån antal asylsökande och nyanlända minskar successivt framöver. 
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Från år 2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den 
kommunalekonomiska utjämningen som ett generellt statsbidrag, d v s i sin helhet 
fördelat med samma kr/inv till alla kommuner. Det totala tillskottet till 
kommunsektorn är 7,7 Mdr år 2017 som minskar till 7,0 Mdr år 2021 (dvs 
landstingens andel ökar något på sikt). 

Enligt aktuell fördelning ser utfallet för Tingsryds kommun enligt följande (mkr): 

Tingsryds kommun 

Aktuell förde lning en ligt slutligt utfa/1 2018 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Totalt extra statsbidrag 17,4 15,8 13,7 11,7 8,7 8,7 
varav vi ktat efter 

-antal asyl sökande och nyanlända 14,8 13,2 9,4 5,6 0,0 0 ,0 

-kr per invånare 2,6 2,6 4,3 6,1 8,7 8,7 

Årsbeloppen har successivt sjunkit något för Tingsryds del jämfört de ursprungliga 
belopp som presenterades av regeringen. Orsaken till detta är att kommunens 
flyktingmottagande minskat i förhållande till övriga kommuner i landet till följd av 
nya regelverk. Nya avstämningar utifrån antalet nyanlända m.m. kommer att göras 
under perioden, varför fördelningen, och därmed kommunens intäkter, kan komma 
att förändras i takt med avstämningarna. 

Det kan konstateras att beräkningsunderlaget för skatteprognosen som vanligt 
innehåller en hel del osäkerheter. En faktor som naturligtvis kan påverka 
förutsättningarna inför kommande budgetår är 2018 års allmänna val. Det finns 
även en osäkerhet i prognosen för utjämningssystemen, dels för nästa år men i 
ännu högre grad för åren 2020 och framåt. Även nya skatteunderlagsprognoser från 
SKL kan komma att påverka de ekonomiska förutsättningarna inför 2019 och åren 
därefter. Det finns även en osäkerhet i den kommande befolkningsutveckl ingen i 
kommunen. 

Resultatbudget 2019-2021 

Förslag till resultatbudget redovisas i nedanstående tabell: 

Flerårsplan, resultaträkning (m kr) Utfall Prognos Budget Plan Plan Pla n 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ÅRETS RESULTAT 24,0 32,1 12,7 10,6 s,s 6,4 

%av skatt e intä kter och utj ä mning 3,3% 4,3% 1,7% 1,3% 0,7% 0,8% 

2% motsvarar, mkr 15,3 15,7 15,9 16,4 

Diffförs lagvs 2%, mkr -2,6 -5,1 -10,5 -9,9 

1% motsva rar, mkr 7,6 7,8 8,0 8,2 

Diffförslag vs 1%, mkr 5,0 2,7 -2,5 -1,8 

Resultat 2019 
Budgetförslaget innebär ett budgeterat resultat på +12,7 mkr för 2019, vilket 
motsvarar 1,7% av skatte intäkter, generella statsbidrag och utjämning . För att 
uppfylla fullmäktiges långsiktiga resultatmål om 2% behöver nettokostnaderna 
minskas med 2,6 mkr. I förhållande till fullmäktiges miniminivå om 1 % återstår 5,0 
mkr i marginal. 

I budgetförslaget ingår justeringar och anslag för: 
• aktuell skatteprognos 
• central pott för löneökningar 
• kompensation till förvaltningar för prisökningar (1,6%) 
• centrala budgetposter, bl a pensioner och finansnetto 
• tillfälliga anslag i 2018 års budget 
• ramjusteringar enligt beslut Hållbar ekonomi 
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Budgeterat resultat utifrån dessa justeringar ger ett utgångsläge på +22,4 mkr i 
årsresultat fö r 2019 . Utifrån detta utgångsläge kan resursfördelning utifrån politiska 
prioriteringar ske med beaktande av fullmäktiges långsiktiga resultatmål 2% och 
miniminivå 1%. 

Förslaget innebär följande resurstillskott i 2019 års budget: 

Permanenta tillskott 
7,7 mkr Permanentande av de tillfälliga tillskott till nämnderna som 

gjordes i budget 2017-2018: 
Vflrd- och omsorgsnämnd 1,85 mkr 
Bildningsnämnd 3,7 mkr 

. Kommunstyrelsen 1,85 mkr (ifo) 
I Kommunstyrelsen 0,3 mkr (ÖF) 

0,2 mkr Digitalisering av fullmäktige och nämnder enligt beslut i KS 
180618 §175 

i 0 6 mkr ! Förstärkninq planverksamhet (KS) 
1,0 mkr Digitalisering (KS förfogande). Avser engångskostnader, 

medel kan sökas av alla förvaltninqar. 
- EU-pott omvandlas till pott för verksamhetsutveckling, som 

kan användas för såväl EU-projekt, digitalisering eller annan 
verksamhetsutveckling . Gäller både central pott som 
nämndernas pott. Nämnderna ska enligt tidigare beslut 
avsätta 0 2% av budqetramen 2019. 

.. 
i T1llfall1 a tillskott 

0 2 mkr Genomförande av EU-val 2019 KS 

En detaljerad sammanställning över resultatberäkning och förändringar i förht!Jllande 
till 2018 t!Jrs budget redovisas pt!J sid 17. Detaljerade budgetramar för driftbudgeten 
redovisas pt!J sid 18. 

Förvaltningarna har vid budgetinternat 17-18 april presenterat större budget- och 
behovsförändringar inför t!Jr 2019 och framt!Jt. Sammanställningar redovisas i bilaga 
1. 

Flert!Jrsplan 2019-2021 

Som framgår i tabellen visar flerårsplanen successivt krympande ekonomiska 
marginaler framöver. Framförallt är detta tydligt när det gäller budgetåren 2020 och 
2021, som förväntas bli tuffa budgetår för kommunsektorn. 

Generellt kan sägas att den förväntade årliga intäktsökningen från skatteintäkter 
och utjämning framöver inte ser ut att täcka de årliga kostnadsökningarna i den 
befintliga verksamheten som t ex pris- och löneökningar. Allt annat oförändrat så 
innebär det i sin tur att den budgeterade resultatnivån successivt sjunker under 
dessa år och att utrymmet för att tillföra nya budgetmedel till verksamheterna blir 
obefintligt eller åtminstone starkt begränsat. Sannolikt behöver budgetarbetena för 
dessa år, utifrån nu kända förutsättningar, inriktas på omprioriteringar och/eller 
kostnadsminskningar. Om resultatnivån sjunker påverkas även 
investeringsutrymmet och möjligheten till amortering av låneskulden. 

Det framräknade resultatet i planen för 2020 uppgår till ca 11 mkr (1,3%) och når 
därmed inte upp till fullmäktiges resultatmål om 2%. Är 2021 beräknas resultatnivån 
sjunka till ca 6 mkr och år 2022 till ungefär samma nivå, vilket innebär att inte 
heller fullmäktiges miniminivå på 1 % uppfylls för dessa båda år Som nämnts ovan 
förutsätter beräkningarna oförändrad verksamhet och budgetramar. 

Det kan således konstateras att det, med nuvarande kända förutsättningar, kommer 
att krävas omprioriteringar och/eller besparingar under åren 2020-2021 för att 
kunna upprätthålla en god ekonomisk hushållning enligt fullmäktiges riktlinjer. 

Det beskrivna scenariet tydliggör vikten av att 2019 års budget och budgetramar 
hanteras med ett långsiktigt perspektiv. Ju högre resultat som budgeteras för 2019, 
desto högre resultat blir utgångsläget de kommande åren och vice versa. Som 
nämnts tidigare så påverkar resultatnivån i sin tur utrymmet för investeringar och 
amorteringar av låneskulden. 
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I sammanhanget bör också noteras att i budget 2016-2018, tillsammans med 
budgetförslaget för 2019 har, förutom kompensation för pris- och löneökningar, 
tillförts över 30 mkr till nämndernas budgetramar. Detta är historiskt sett mycket 
höga nivåer och har möjliggjorts av dels en extraordinär ökning av skatteintäkter 
och utjämning under dessa budgetår och dels fattade beslut i Hållbar ekonomi . 

Det bör observeras att beräkningarna i flerårsplanen är "teoretiska" beräkningar 
utifrån nu kända förutsättningar som innehåller uppräkning av priser, löner och 
pensionskostnader i befintlig verksamhet, men inga kostnadsökningar avseende 
volym- och behovsökningar eller ambitionshöjningar. Sannolikt innebär detta en 
underskattning av kostnadsutvecklingen, inte minst med tanke på det kommande 
kostnadstryck på sektorn som SKL beskriver utifrån bland annat de demografiska 
utmaningarna och medborgarnas successivt ökade förväntningar på verksamheten . 
Som nämnts tidigare innebär detta att ett ökat kostnadstryck på kommunens 
verksamheter sannolikt är att vänta till följd av bland annat fortsatta volymökningar 
i de olika verksamheterna i form av tex ökat försörjningsstöd och fortsatt ökade 
behov inom skola och individ- och familjeomsorg. I beräkningarna finns också flera 
andra osäkerhetsfaktorer, t ex befolkningsutveckling, utfall i utjämningssystemen, 
skatteunderlagsprognoser, framtida statliga beslut etc. 

Investeringsbudget 2019-2022 

Utrymme för investeringar 

Utrymmet för investeringar och amorteringar av lån bestäms i huvudsak av summan 
av årets avskrivningar och årets resultat (kassaflödet). Ju högre resultat som 
uppnås, desto större blir utrymmet för investeringar med egna medel samt 
amorteringar. Enligt fullmäktiges långsiktiga finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning ska investeringarna finansieras med egna medel och årlig amortering av 
låneskulden genomföras. 

Även eventuella ägartillskott till de kommunala bolagen, tex i syfte att via 
ägartillskott stärka bolagens möjlighet till nybyggnation av bostäder eller utbyggnad 
av bredband, måste inräknas i investeringsutrymmet (kassaflödet). 

För ett ökat utrymme för investeringar och/eller amorteringar krävs en högre 
resultatnivå. 

Investeringar 2019-2022 

Förslag till investeringsbudget summeras i nedanstående tabell: 

/nvesteringsbudget (mkr} 

ÅRETS INVESTERINGAR 

Utfall Prognos 
2017 2018 

29,9 48,7 

Budgetl 
20191 

so al 

Plan 
2020 

52,8 

Plan 
2021 

45,7 

Plan 
2022 

46, 2 

Detaljerat förslag till investeringsbudget för åren 2019-2021 redovisas på sid 16. 
Följande förändringar föreslås jämfört med den investeringsplan som fastställdes i 
2018 års budget: 

Digitalisering Höjs från 3 mkr till 5 mkr per år 
- it-stöd och e-tiä nster 
Fastighetsinvesteringar Höjs med totalt 20 mkr, varav 6,5 mkr 2019 och 13,5 mkr 
- ny-, till - och ombyggnad 2020 avseende fritidsanläggningar: Bollhallen Tingsryd 2019 

och Gvmnastikbvoonad Urshult 2020. 
Infrastruktur Höjs med totalt 8 mkr, varav 4 mkr 2021 och 4 mkr 2022 

avseende centrumutvecklinq. 
Fordon och maskiner I Höida anslao 2021-2022 enliot aktuell utbvtesolan. 
Inventarier Höjda anslag för kommunstyrelsen och vård- och 

omsorosnämnden. 
Renhållning Tidigare planerade investeringar (bl a sopkärl) utgår då dessa 

investerinoar qenomförs av renhållninosbolaoet istället. 
Förfogandemedel Till fullmäktiges förfogande för investeringar avsätts 1 mkr 

per år. 
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I arbetet med Hållbar ekonomi har följande långsiktiga prioriteringar gjorts med 
årliga budgetanslag i investeringsbudgeten, vilka återfinns i investeringsplan för 
2019-2022: 

Energ isparåtgärder 
Investeringar inom VA 
Underhåll fastigheter 
Underhåll gator och vägar 
E-tjänster och it-stöd 

Finansiering 

5,0 mkr 
12,0 mkr 

6,2 mkr (årlig uppräkning 0,1 mkr) 
3,9 mkr 
3,0 mkr (höjs till 5 mkr) 

Budgeterade investeringsnivåer bedöms rymmas inom fullmäktiges riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning, vilket innebär att investeringar görs med egna medel och att 
årlig amortering planeras (totalt 25 mkr under åren 2019-2022). I och med att 
låneskulden minskas ses en fortsatt stärkt soliditet under planperioden och år 2022 
är nivån nästan tillbaka på den nivå som var 2012 (ca 57%): 

Utfall Prognos Budget Plan Plan Plan 

Flerårsplan (mkr) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

BUDGETERAT RESULTAT 24,0 32,1 12,7 10,6 5,5 6,4 
Avskrivningar 36,8 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 
SUMMA UTRYMME EGNA MEDEL 60,8 70,6 51,2 49,1 44,0 44,9 

lnveste ringar -29,9 -48,7 -50,0 -52,8 -45,7 -46,2 
Försäljningar anläggningstillgångar 1,9 23,0 5,0 5,0 

Amortering låneskuld -25,0 -20,0 -10,0 -5,0 -5,0 -5,0 

övriga eoster som eäverkar kassaflöde 40,2 -23,0 

SUMMA KASSAFLÖDE 48,0 1,9 -3,8 -3,7 -6,7 -6,3 

LÅNESKULD (mkr) 160,0 140,0 130,0 125,0 120,0 115,0 
SOLIDITET(%) 50,2 53,2 54,5 55,4 56,0 56,7 

Kommunövergripande mål - fullmäktiges styrkort 

Förslag till kommunövergripande verksamhetsmål (fullmäktiges styrkort) redovisas 
på sid 14. 

Förslaget innebär att målen har arbetats om en del jämfört med tidigare år. Syftet 
är att verksamhetsmålen med större tydlighet än tidigare ska utgå från fullmäktige, 
d v s fullmäktige sätter verksamhetsmål för nämnderna. 

Målen ska kompletteras med mått och målnivåer, vilka blir styrande för nämnderna. 
Arbete med framtagande av förslag till mått och målnivåer återstår och förslaget är 
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att till hösten (inför fullmäktiges 
budgetbeslut) ta fram förslag till mått och målnivåer 2019. 

De tidigare kommunövergripande målen (skolresultat, bostäder och bredband) 
kommer att kunna rymmas inom ramen för föreslagna mål, mått och målnivåer. 
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Arbetsgång och tidsplan 

Hittillsvarande arbetsprocess med 2019 års budget har bestått av redovisning i 
fullmäktige av årsredovisning 2017 för kommun (9 april) och kommunala företag (5 
mars), budgetinternat 17-18 april, fullmäktiges inriktningsdebatt 7 maj samt 
information till kommunstyrelsens arbetsutskott 14 maj. Återstående arbete är 
planerat enligt följande: 

6 aug 
20 aug 

8 okt 
22 okt 
12 nav 

14 dec 

Ksau förslag till budget 2019-2021 
KS förslag till budget 2019-2021 

Ksau förslag ev ändringar budget 2019-2021 
KS förslag ev ändringar budget 2019-2021 
Nya KF beslut om budget 2019-2021 

Nämnder beslut om verksamhetsplan och internbudget, senast. 

Höstens skatteunderlagsprognoser presenteras preliminärt 16 aug, ca 1 akt (inget 
maktskifte) eller ca 20 nav (maktskifte) samt 18 dec. Regeringens budgetproposition 
presenteras senast 24 sept (inget maktskifte) eller senast 15 nav (maktskifte). 

För bolag och stiftelser gäller budgetprocess enligt ägardirektiv fastställda av 
fullmäktige i februari 2016: affärsplaner ska godkännas av fullmäktige enligt samma 
tidsplan som kommunens budget och detaljerad budget fastställs av respektive 
företag senast i december månad. 

Nämnderna fastställer verksamhetsplan och detaljerad internbudget för den egna 
verksamheten senast 14 december. Verksamhetsplanen ska innehålla mål för 
verksamheten och ha en tydlig koppling till de kommunövergripande mål som 
fullmäktige fastställer i budgeten. Det är nämndernas skyldighet att upprätta 
internbudgeten så att verksamheten ryms inom den av fullmäktige fastställda 
budgeten för nämnden. Internbudgeten ska upprättas så att prognosen för 
budgetåret överensstämmer med internbudgeten. 

Anvisningar och budgetförutsättningar 

Rutiner och spelregler i budgetprocessen regleras i Riktlinjer för budget och 
redovisning (bilaga 3) samt i Riktlinjer för målstyrning. Nedan följer anvisningar för 
budgetarbetet samt redogörelse för budgetförutsättningar som berör nämndernas 
budgetarbete. 

Budgetbeslut i nämnder 

Anslagsnivå driftbudget 

Anslagsnivå investeringar 

Mål för verksamheten 

Pott för verksamhetsutveckling 

Nämndernas internbudget skall rymmas inom de budgetramar 
som fullmäktige fastställt i sitt budgetbeslut. Kända kostnader 
ska budgeteras. Verksamhetsplan och internbudget ska 
fastställas av nämnden senast 14 dec. 

Fullmäktige fastställer en nettokostnadsram per nämnd. 

Fullmäktige fastställer investeringsanslag per nämnd samt 
specificerar anslagen i olika kategorier. Kapitalkostnader för 
föreslagna investeringar skall rymmas inom tilldelad budgetram. 
Nämnden beslutar själv om specifika investeringsobjekt med 
beaktande av de regler som finns i fullmäktiges riktlinjer för 
budget och redovisning . Vidaredelegation kan göras från nämnd 
till förvaltningschef med angivande av beloppsgränser. 

Nämnderna ska i verksamhetsplanen ange mätbara 
verksamhetmål i de olika perspektiven enligt balanserad styrning 
som leder till att fullmäktiges kommunövergripande mål kan 
uppfyllas. En tydlig koppling skall finnas dels till fullmäktiges 
övergripande mål och prioriteringar och dels mellan de olika 
perspektiven. 

Nämnderna ska avsätta 0,2% av budgetramen i pott för 
verksamhetsutveckling (f d pott för EU-projekt KF 160620§137) 
som kan användas för EU-projekt, digitalisering eller annan 
verksamhetsutveckling. 0,1 % finns avsatt i 2018 års budget. 
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Material verksamhetsplan och 
internbudget 

Inlämning av material 

Kommunala företagen 

MBL 

Lönenivå i ram 

Löneökningar 2018 och 2019 

Kalkylerat PO-pålägg (sociala 
avgifter) 

Internränta 

Prisuppräkning 

Inrättande av tjänster 

Övrigt 

Minskade lokalytor 

Tingsryd 2018-06-29 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Sammanställs enligt anvisningar från ekonomi -avdelningen. 

Sker efter nämndsbeslut. 

Företagens budgetprocess regleras i ägardirektiven. 
Affärsplan ska godkännas av fullmäktige. 

Nämnds- och styrelsebeslut om förslag till budget ska föregås av 
MBL-förhandling enligt §11. MBL-förhandling ska hållas senast en 
vecka före nämndens beslut och budgetmaterialet ska finnas 
tillgängligt senast en vecka före MBL-förhandlingen. 

Liksom tidigare rekommenderas att personal eller dess 
representanter involveras tidigt och löpande under processen, t 
ex vid arbetsplatsträffar samt genom mbl-information . 

Ramarna baseras på 2017 års löneläge 

Medel har avsatts på centralt konto och kommer att .fördelas ut 
till förvaltningarna allteftersom förhandlingarna blir klara. 

Uppgår till 
39,17% för personal 
31,42% för förtroendevalda och uppdragstagare 

Nämnderna har i budgetramen erhållit kompensation för höjt PO
pålägg 2019 jämfört med budget 2018. 

OBS! Eventuella förändringar av lagstadgade arbetsgivaravgifter 
enligt beslut i riksdagen förutsätts kompenseras enligt 
finansieringsprincipen. 

Internräntan för 2019 uppgår till 1,5%, vilket innebär en 
sänkning med 0,25 procentenheter jämfört med budget 2018. 
Justering har gjorts i budgetramarna, vilket innebär att 
förändringen är kostnadsneutral för samtliga nämnder. 

Har gjorts med 1,6% i enl ighet med SKL:s prognos för KPIF-KS . 
Ingår i förvaltningarnas budgetramar. Utgör tillsammans med 
löneökningskompensation utrymme för årlig prisjustering inom 
köp- och säljverksamheterna (fastighet, städ, kost, it) med 
oförändrad kvalitetsnivå. 

Hanteras på nämnds- eller förvaltningsnivå beroende på 
delegation . Förutsätter alltid att tydlig budgetfinansiering finns . 

Förvaltningar har möjlighet att säga upp del av lokal, vilket ska 
ge förvaltningarna incitament att minska sina lokalytor och 
därmed minska de totala lokalkostnaderna i kommunen . 
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Kommunövergripande mål - kommunfullmäktiges styrkort 
Budget 2019 

.PERSPEKTIV'"':~ . Prioriterin_g-ar. - ,.; · ~- . : ; Komm~öv~g!!f>.!nde mål . Mått ··._;:·-:·· .-_•1;::~~?' Målvärde· 2019 ; 

MEDBORGARE Kvalitet och service Medborgaren och övriga 
intressenter ska uppleva att 
kommunen har en god 
kvalitet och service i 
verksamheterna. 

Kunskap och lärande Kommunen ska säkerstä lla en 
likvärdig skola med goda 
kunskapsresultat 

Trygghet och social Kommunen ska verka för ett 
hållbarhet socialt hållbart samhälle där 

trygghet samt goda uppväxt-
och levnadsförhållanden för 
alla ger förutsättningar för en 
god hälsa och ett gott liv 

Medborgarinflytande och Medborgaren ska känna 
demokrati delaktighet och ha inflytande 

i verksamheterna och 
samhällsutvecklingen. 

SAMHÄLLE Tillväxt och attraktivitet Befintliga och nya invånare 
ska vilja bo, verka och 
utvecklas i kommunen 

Näringsliv och arbete Kommunen ska skapa 
förutsättningar för ett starkt 
näringsliv, lokal tillväxt, fler 
arbetstillfällen och ökad 
sysselsättning. 

Föreningsliv och fritid Kommunen ska skapa Förslag till mått och målvärden 

förutsättningar för ett starkt tas fram till höstens behandling av 

och varierat föreningsliv som budgetärendet. 

möjliggör en aktiv fritid för 
medborgarna 

Miljö och klimat Kommunen ska vara en god 
förebild inom miljöområdet 
och genom samarbete med 
medborgare, företagare och 
andra aktörer ska vår 
gemensamma miljö- och 
klimatpåverkan minska 

EKONOMI Ekonomi och Kommunen ska ha en stabil 
kostnads kontroll och långsiktigt hållbar 

ekonomi som ger 
handlingsutrymme för 
framtiden 

MEDARBETARE Arbetsgivare och Kommunen ska vara en 
medarbetare attraktiv arbetsgivare med 

stolta och kompetenta 
medarbetare som trivs på sitt 
arbete 

PROCESS Effektivitet och arbetssätt Kommunen och dess 
verksamheter ska arbeta 
effektivt och med moderna 
arbetssätt så att en god 
kval itet för medborgarna kan 
uppnås till en rimlig kostnad . 
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FLERÅRSPLAN 2019-2021 

Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Plan Plan Plan 
RESUL TATBUDGET (mkr) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 

Verksamhetens intäkter• 188,6 201,4 271 ,2 247,7 247,7 250,0 251 ,0 252,0 253,0 
Verksamhetens kostnader* -806,3 -831,3 -908,9 -909,3 -942,5 -964,7 -984,9 -1005,3 -1025,6 
Avskrivningar -28,3 -33,2 -36,6 -36,8 -38,5 -38,5 -38,5 -38 ,5 -38 ,5 

Verksamhetens nettokostnader -646,0 -663,1 -674,3 -698,4 -733,3 -753,2 -772,4 -791,8 -8 1 1 ,1 
Skatteintäkter 442,9 451 ,3 470,9 482,0 493,2 510,5 526,3 545,8 568,2 
Generellt statsbidrag 205,6 203,3 238,8 241,8 247,2 254,0 256,0 251,5 249,5 

Finansiella intäkter 2,9 2,2 4,4 3,9 4,2 4,2 4,0 3,8 3.6 
Finansiella kostnader -1 ,5 -2, 1 -3,4 -5 ,3 -2,2 -2,8 -3,3 -3,8 -3 ,8 

Resultat före extraordinära poster 3,9 -8,4 36,4 24,0 9,1 12,7 10,6 5,5 6 ,4 
Jämförelsestärande poster - 2,5 - - 23,0 - 0,0 0,0 0,0 

Arets resultat 3,9 -5,9 36,4 24,0 32,1 12,7 10,6 5,5 6,4 

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

• Bruttobelopp för intäkter och kostnader 2018-2022 är endast preliminärt 

beräknade då budgetering och prognos görs på nettokostnader. 

KASSAFLÖDESBUDGET (mkr) 
Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Plan Plan Plan 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Löpande verksamhet 
Arets resultat 3,9 -5,9 36,4 24,0 32,1 12,7 10,6 5,5 6, 41 
Poster som ej ingår i kassaflödet -0,4 1,4 -1,0 -0,9 0,0 
Avskrivningar 28,3 33,2 36,6 36,8 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 
Resultat försäljning anläggningstillgångar 0 -4,5 -0,2 1, 1 -23,0 
Minskn/ökn av kortfristiga fordringar -12,0 10,8 -30,2 38,8 0,0 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder -2,6 27,6 20,0 -5, 1 0,0 
Kassaflöde löpande verksamhet 17,2 62,6 61,6 94,7 47,6 51,2 49, 1 44,0 44,9 

Investeringar 
Arets nettoinvesteringar -144,7 -75,2 -23,5 -29,9 -48,7 -50,0 -52,8 -45,7 -46,21 
Nedskrivning/förvärv av aktier och andelar 0,0 -6 ,2 -20,0 2,2 0,0 
Erhållna investeringsbidrag 23,2 6 ,4 0,0 0, 1 0,0 
Försäljning av anläggningstillgångar 1, 1 12,2 0,2 1,9 23,0 5,0 5,0 
Kassaflöde investeringar -120,4 -62,8 -43,3 -25,7 -25,7 -45,0 -47,8 -45,7 -46, 2 

Finansiering 
Minskn/ökn långfristiga fordringar 0,4 7 ,4 0,2 4,0 0,0 
Öknlminskning lån 65,0 30,0 -15,0 -25,0 -20,0 -10,0 -5,0 -5,0 -s,01 
Kassaflöde finansiering 65,4 37,4 -14,8 -21,0 -20,0 -10,0 -5,0 -5,0 -5,0 

Arets kassaflöde -37,8 37,2 3,5 48,0 1,9 -3,8 -3,7 -6,7 -6,3 

Lilkvida medel vid årets början 76,5 38,7 75,9 79,4 127,4 129,3 125,5 121,8 115, 1 
Likvida medel vid årets slut 38,7 75,9 79,4 127,4 129,3 125,5 121,8 115, 1 108,8 

BALANSBUDGET (mkr) 
Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Plan Plan Plan 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

TILLGANGAR 
Anläggningstillgångar 621,2 662,6 669,3 653,2 663,4 669,9 679,2 686,4 694,1 
Omsättningstillgångar 120,2 146,7 180,3 189,5 191,4 187,6 183,9 177,2 170,9 
Summa tillgångar 741,4 809,3 849,6 842,7 854,8 857,5 863,1 863,6 8 65,0 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 360,0 362,4 398,9 422,9 455,0 467,7 478,3 483,8 490,2 
Avsatt för Elsemålatippen 13,0 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 
Avsatt för pensioner 5,1 7,8 7,7 7 ,7 7 ,4 7,1 6,8 6,5 6 ,2 
Låneskuld 170,0 200,0 185,0 160,0 140,0 130,0 125,0 120,0 11 5,0 
Övr långfristiga skulder (inv.bidrag) 24,6 30,1 29,1 28,3 27,8 27,3 26,8 26,3 25,8 
Kortfristiga skulder 168,7 196,4 216,3 211,2 212,0 212,8 213,6 214,4 215,2 
Summa eget kapital och skulder 741,4 809,3 849,6 842,7 854,8 857,5 863,1 863,6 865 ,0 

Soliditet 48,6% 44,8% 47, 0% 50,2% 53,2% 54,5% 55,4% 56,0% 56,7% 
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lnvesteringsbudget 2019 och plan 2020-2022 

tkr 

Kommunstyrelse (KLF) 
Digitalisering - it-stöd & e-tjänster (alla förvaltningar) 

Inventarier och övrigt 

Infrastruktur 

Infrastruktur - underhåll gata 

Fordon och maskiner 

Energisparåtgärder 

Fastighetsinvesteringar - ny-, till- och ombyggnad 

Fastighetsinvesteringar - reinvesteringar (underhåll) 

Renhållningsverksamhet 

VA-verksamhet 

Centrala IT-investeringar 

!Summa samhällsbyggnadsnämnd 

Bildningsnämnd 
Inventarier och övrigt 

Biblioteksförnyelse 

!Summa bildningsnämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 
Inventarier och övrigt 

!Summa vård och omsorgsnämnd 

Kommunfullmäktige 
Förfogande för investeringar 

!Summa kommunfullmäktige 

Budget 

2018 

3 000 

700 

2 100 

3 900 

500 

5 000 

0 

6 200 

300 

12 000 

3 250 

36 950 

1 000 

2 000 

3 000 

820 

820 

6 000 

6 000 

Plan 
2019 

5 000 

800 

600 

3 900 

4 600 

5 000 

6 500 

6 300 

0 

12 000 

2450 

47150 

1 000 

1 000 

800 

800 

1 000 

1 000 

Plan 
2020 

5 000 

800 

100 

3 900 

450 

5 000 

13 500 

6 400 

0 

12 000 

2 800 

49 950 

1 000 

1 000 

800 

800 

1 000 

1 000 

Plan 

2021 

5 000 

800 

4100 

3 900 

2 000 

5 000 

0 

6 500 

0 

12 000 

3 610 

42 910 

1 000 

1 000 

800 

800 

1 000 

1 000 

Plan Summa Kommentar 

2022 2019-2022 

5 000 20 000 Höjt rr 3000 tkr till 5000 tkr per år 

800 3 200 lnkJ fritidsanläggningar. Höjt 100 tkr per år. 

41 00 8 900 Centrumuveckling 2021·2022 

3 900 15 600 

2 500 9 550 Höjt 2021 -2022 

5 000 20 000 

0 20 000 ldroltshall + gy-sal 

6 600 25 800 Årlig uppräkning 100 lkr 

0 0 utgår p g a bolagisering 

12 000 48 000 

3 500 12 360 

43 400 183 410 

1 000 4 000 

0 

1 000 4000 

800 3 200 Trygghetslarm, vårdsängar o övr invenl. 

800 3 200 

1 000 4 000 

1 000 4000 

!Totalt 461101 49 9501 52 7501 451101 46 2001 194 6101 
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Budget 2019 

tkr 

Budgeterat resultat året före 
Justeringar/uppdateringar resp budgetår: 
Skatteprognos (+75 pers, skatteprognos SKL 180427) 
Prisökning 1,6% (KPIF-KS) 
Löneökningar 2019 prel 
Justering arbetsgivaravgifter 
KS centrala medel, justering enl plan (RÖK löneök) 
Pensionskostnader, justering enl prognos 

Räntekostnader 
Övriga justeringar centrala poster 

Återföring tillfälliga poster B2018 enl plan 2019: 
Bildningsnämnd (2017-2018) 
Vård- och omsorgsnämnd (2017-2018) 50% 
Kommunstyrelsen IFO (2017-2018) 50% 
Kommunstyrelsen (2017-2018) ÖF 
Anslag för oförutsett KS 
Val 2018 (KS) 
Finansiering val 2018 (finansnetto) 

!Delsumma Resultat/utrymme 

Hållbar ekonomi 
Hållbar ekonomi, ramminskning plan 2019 (BN) 
Hållbar ekonomi, ramökning plan 2019 (KS centr EU-pott) 

!Resultat utgångsläge 2019 

Permanenta tillskott 

Permanentande av tillfälliga tillskott 17-18 
Vård-och omsorgsnämnd 
Bildningsnämnd 
Kommunstyrelsen 

Övrigt 
Digitalisering KF och nämnder enl KS 180618 §175 
Förstärkning planverksamhet (KS) 
Digitalisering KS förfogande 

Tillfälliga tillskott 
EU-val 2019 (KS) 

SUMMA RESULTAT BUDGET 

Resultat i % av skatteintäkter och utjämning 

2% av skatteintäkter och utjämning motsvarar 
Diff mot2% 
1 % av skatteintäkter och utjämning motsvarar 
Diff mot 1% 

Budget 

2019 

11 545 

21 909 
-3 437 

-1 3 876 

-350 
-2 634 
1400 

3 700 
1 850 
1 850 

300 
700 
400 

-400 

22 9571 

100 
-663 

22 3941 

-1 850 
-3 700 
-2 150 

-200 
-600 

-1 000 

-200 

12 694 

1,7% 

15 290 
-2 596 

7 645 
5 049 

17 

Plan Plan Plan 

2020 2021 2022 

12 694 10 556 5 486 

764 478 17 862 14 930 20 441 
-4 500 -4 300 -4 300 

-14 000 -14 000 -14 000 

-500 -500 -500 
-500 -500 -500 
-700 -700 -200 

7 700 

10 356 5 486 6 427 

10 356 5 486 6 427 

-7 700 

200 

10 556 5 486 6 427 

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

15 647 15 945 16 354 
-5 091 -10 459 -9 927 
7 823 7 973 8 177 
2 733 -2 487 -1 750 



DRIFTBUDGET B2019 (tk r) Aug A,g Aug 

Budg 2018 Ny~, Nyorg Nyo1g Summ, Ju,t Cenlt l.OMOk l.6ne0k2018 Pris OmfOtd Ml Utgängslige ,.,., ,.,., 
KSp~I 

Fullmäktlge del 1 del2 del3 2011 enlp!an poster 2017 köposl 1j 1,6% PO inlerrvä.nla 2019 ku, ks förslag 20 19 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen centrala medel -1111 -1111 -1111 -1111 

Kommunlednlngsf0rvattning -89333 -32 922 -2184 -1959 -126 398 2550 -2 308 -74 -887 -454 429 -127142 -2 735 -129 an 
Räddningstjänsten -14419 -14419 -350 -14 769 -14 769 

Summa kommunstyrelsen -104 863 -32922 -2184 -1959 -141928 2200 0 -2308 -74 -887 -454 429 -143 022 -2735 0 -145 757 

Nämnder 

SamMllsbyg9Raåsnåmnd -37 351 37 351 0 0 0 

Ml~O- och byggnadsnämnd -4 505 119 1959 -2427 -184 -2 0 -41 0 -2654 -2654 
Biklnfngsnåmnd -272 058 1 204 -270 854 3 800 -4 353 -588 -1 846 -1102 286 -274 657 -3 700 -278 357 
Vård- o omsorgsnämnd -281561 861 -280 700 1 850 -5487 -256 -687 -1467 519 -286 228 -1 850 -288 078 
Summa nämnder -590 970 32646 2 184 1 959 -5S3 981 5650 0 -10 024 -846 -2533 -2610 805 -563 539 -5550 0 -569 089 

Fullmäktige lnkfrevision -2009 -2009 -17 -2 026 -415 -2441 

Jåvsnåmnd -76 76 0 0 0 

Taxefinanslerad verksamhet 
VA-verksamhet 0 0 0 0 
Renhållningsverksamhet 0 0 0 0 

Summa verksamhet -697918 0 0 0 -697 918 7 850 0 -1 2332 -920 ..J437 -3064 1 234 -708 587 .a 700 0 -717 287 

Övriga centrala poster 
Ater EK RFSS (skattevåXling) 0 0 0 0 
Anslag for oförutsett (KS) - ti llfälligt 2018 -700 -700 700 0 0 
Olgitafiseringspott KS 0 0 -1 000 -1 000 
Utvecklingspott KSAU -2000 -2000 -2000 -2 000 
Social lnvesteringsfond KS -2000 -2000 -2000 -2000 
~ Pott ror vht-utveckling KS -664 -664 -663 -1 327 -1327 
L0ne0knlngar 2018 (12) 2019 (9) -23 876 -23 876 -13 876 12332 920 -70 -24 570 -24 570 
Pensioosulbeta!ningar -15500 -15500 -2 634 3 134 -15000 -15000 
Kapitalkostnader 47703 47 703 -1234 46469 46469 
Internränta från VA 2000 2000 2 000 2000 
Avskrivningar -38469 -38 469 -38 469 -38 469 
Poster som ska fördelas ut Ulf fON: 0 
Komp plis0kn 1,6% KPIF-KS f0rvaltn 0 0 -3 437 3 437 0 0 

NETTO KOSTNAD -731 424 0 0 0 -731 424 7887 -19947 0 0 0 0 0 -743 484 -9700 0 -753184 

Skatteintäkter 
Skatteintäkter, gs och utjämning 742 569 742 569 21 909 764 478 764 478 

Finansnetto 

Finansiella intäkter 4 200 4 200 4200 4200 
Finansiella kostnader -3800 -3800 -400 1 400 -2800 -2800 
Summa fi nansnetto 400 0 0 0 400 -400 1 400 0 0 0 0 0 1400 0 0 1400 

SUM MA RESULTAT 11 545 0 0 0 11 545 7 487 3 362 0 0 0 0 0 22 394 -9 700 0 12 694 

Resultat•;. 1,6% 2,9% 1,7•,4 
Resultat 2°AI, tkr 14 851 15290 15290 
Ditt mot 2%, tkr -3306 7104 -2 596 
Resultal1%, lkr 7426 7645 7645 
Diffmot1%, tkr 4119 18 14 749 5049 



Tingsryds 
kommun 
Bildningsförvaltningen 

Patrik Grimmesjö 
0477 44401 

patrik.grimmesjo@tingsryd .se 

2018-04-16 

Sammanfattande prognos för Bildningsförvaltningen 2019 

Enligt budgetbeslut 2017 ligger en ramökningen på 3, 7 miljoner kr fast inför budgetåret 2017 
och budgetåret 2018. 

Med förutsättning att bildningsförvaltningen inte får fortsätta behålla ovanstående medel från 
kommunstyrelsen prognostiseras följande; (se bilaga 1 för underliggande siffror och text) 

FÖRSKOLAN 
Med tidigare äskande i åtanke och totalt 95 barn mer i verksamheten sedan 2015, krävs kost
nadstäckning motsvarande 2,14 åa för att behålla planeringsmåttet 5,4 barn/årsarbetare, samt 
1,0 åa språkstödjare för att möta antalet nyanlända. TOTALT: 1,5 miljoner kr. 

GRUNDSKOLAN 
Inom grundskolan bedömer att vi har ett fortsatt behov under 2019 av fler lärartjänster och 
annan personal som inte finansieras av Migrationsverket. (enligt ansökan 2016/17 gällande 2,0 
åa på Trojaskolan samt förstärkning på 1,0 åa för att möta utökade klasser på Dackeskolan) 
TOTALT: 2,9 miljoner kr. 

GYMNASIET 
Inom gymnasieskolans verksamhet är vår bedömning att 1 miljoner kr även 2019 behöver till
skjutas till budgeten för att möta skollagens krav och riktlinjer för nyanländas lärande. 

FRITIDSHEM 
Inom fritidshemsverksamheten har elevantalet sedan hösten 2015 ökat med 38 barn. För att 
kostnadstäckning ska ske och förvaltningen ska kunna leva upp till planerings måttet 18,3 
barn/årsarbetare behövs 3,33 åa. TOTALT: 1.45 miljoner 

NYANLÄNDASLÄRANDE 
Utökad elevhälsa och samordningsfunktion för att möta vår ökande flerspråkiga verksamhet. 
TOTALT: 1,125 miljoner kr. 

INFRATRUKTUR (lokaler, måltid, städ, transporter) 
Antalet barn i verksamheten har också påverkan på våra kringkostnader. TOTALT: 2,5 miljoner 
kr. 

STATLIGA DIREKTIV (lovskola, digitalisering, stadieindelad timplan) 
Enligt Regeringsbeslut införs flera lagkrav som den kommunala verksamheten måste möta. 
TOTALT: 0,6 miljoner kr. 

Totalt behov för Bildningsförvaltningen gällande budgetåret 2019: 11,075 miljoner 
kr. 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 444 09 
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~Tingsryds 
~kommun 201 8-03-05 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Arbetskläder -
leasin både kläder och tvätt 
Välfärdsteknik/digitala lösningar 

1. Nattfrid 
2. Wifi särbo 

Upphandlingar 
1. Tid och insatsregistrering 
2. Rullplanering 
3. Digitala lås/medicinförråd 
4. T hetslarm 

Nytt gruppboende LSS 

Höjd grundbemanning särbo 0,6 

Områdeschefsresurs 

Totalt 

T ingsryds kommun 
Box 99 
362 22 TINGSRYD 

Besöksadress 
Dackegatan 12 
www .tingSl)'d.sc 

ca 1 mkr 
ca 250 tkr/boende (1 ,5 
mkrtotalt) 

ca 1,5 mkr 

ca 4 mkr 

ca 706 tkr/halvår 
ca 1,2 mkr/helår 
from 2021 LSS
utjämning 

ca 3,5 mkr 

ca 650 tkr 

ca 5,3 mkr 

Telefon Telefax Bankgiro 
0477-44300 vx 0477-44288 982-425 1 
E-post: socialtjansten@tingsryd.se 20 

Hålla kvalitets- och hygienkrav 
Inte lä a arbetstid å tvätt- och klädvård 
Möta ökande andel äldre 
Möta minskad andel arbetskraft 
SKL rekommendationer 
Nattfrid kommer inte medföra ökade driftkostnader, snarare 
tvärtom. 
Avtalstid går ut, inte möjligt att förlänga 

Boendeplan 
Behov 
Uppdrag VON 
Enkät 

Statsbidrag ökad bemanning upphör eventuellt 
Minskat rekryteringsunderlag (timvikarier) 
T a frånvaro s·uk, vab osv 
Närvarande ledarskap 
Arbetsmiljö 
Rekrytering 
s·ukfrånvaro 

Postgiro 
107020-0 



Miljö- och byggnadsförvallningen 

Behovsförändringar inför budget 2019 

För slag till beslut 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-04-08 
Dnr: 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och bygnadsnämnden beslutar att ta del av information. 

Beskrivning av ärendet 

I (I) 

För miljö- och byggnämnden finns ett behov att ta fram nya lokala miljömål. En tillfällig 
personell förstärkning, utbildningsinsatser för politiker och chefer, framtagzande och tryck 
av materialet ger ett utökat behov på 300.000 kronor. 

För förvaltningen ses även följande behov 

Digitalisering/Geosecma 500.000 kronor 
- Mätutrustning 350.000 kronor 
- Planprogram Mårslycke 500 000 kronor 

Camilla Norrman 
Miljö- och byggnadschef 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

21 

e-posUhemsida 
mbf@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 



1ingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) 
Större budget- och behovsförändringar 2019 och framåt 

(Avdelningar: Kansli-Utveckling-Ekonomi-Personal-Teknisk-Arbete och Lärande) 

Tkr 
Digitalisering av fullmäktige 200 tkr 
Enligt tidigare inriktnings beslut. Införande fr o m 2019. 
Automatiserat bistånd (?) 
Behov av system 
Intranät och hemsida 200-300 tkr 
Behov av nya sidor/verktyg (engångskostnader) 
Digitalisering 2000-3000 tkr 
Digitaliseringsfond? För alla förvaltningar. Investering/drift. 
Kompetensförsörjning & rekrytering 500 tkr 
Centralt rekryteringsstöd till förvaltningarna 
Arbetsmarknadsenhet (?) 
Struktur ännu ei satt, men bl a behov av större lokaler 
Familjecentral (inriktningsbeslut) (?) 
Ev lokal- och personalkostnader 
Planverksamhet 500-600 tkr 
Nuvarande anslag uppgår till 600 tkr årligen. Ev är behovet 
större under de närmaste åren. Motsvarande en tjänst? 
Drift och underhåll av leder m.m. 300 tkr 
Cykelleder, vandringsleder, elljusspår etc. 
Samverkan räddningstjänst och ÖF-nämnd (?) 
Sannolikt ökade kostnader 2019. 
EU-val 200 tkr 
Tillfälligt anslag 2019 
Parkverksam het 500 tkr 
Behov av förstärkta resurser. Motsvarande en tjänst. 
Attraktiva centrummiljöer (?) 
Behov av långsiktig investeringsplan 
IT-drift (?) 
Pågående utökad samverkan med Växjö innebär kvalitetshöj-
ning som i sin tur innebär ökade kostnader. Innebär höjda IT-
priser för förvaltningar och företag. 
Förstärkta personalresurser centralt 600 tkr 
Kvalitetsarbete, styrning-mål-uppföljning, processer 
(utv.ledare) samt stöd åt kommunchef. Motsv en tjänst. 
Dataskyddsförordningen 300 tkr 
Kostnader för dataskyddsombud, samordnare, programvaror 
Anläggningar (?) 
Tennis, ishall, bowling, konstgräsplan, idrottshallar 
Övriga investeringsbehov (?) 
Behoven överstiger befintliga anslag inom VA och fastigheter 
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Tingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen Fastställd i kommunfullmäktige 2013-11-28 §185 

RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

God ekonomisk hushållning 

Tingsryds kommun ska vara en kommun med en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi. 

Genom att balansera kostnader för dagens verksamheter med behov av investeringar idag och 
för framtiden tas ansvar för den framtida välfärden. Va1je generation ska bära kostnaden för den 
service som den själv beslutar om och konsumerar. Nästa generation medborgare i Tingsryds 
kommun ska inte ges sämre förutsättningar för en fungerande välfärd än vad dagens medborgare 
har. 

God ekonomisk hushållning i Tingsryds kommun innebär 
• att det över tiden råder balans mellan inkomster och utgifter 
• att den kommunala verksamheten utförs på ett ändamålenligt och kostnadseffektivt sätt 
• att utvecklingen av kommunen och dess verksamheter sker på ett planerat sätt och med 

ett långsiktigt perspektiv 

I det finansiella perspektivet lägger vi stor vikt vid att investeringar över tid finansieras med 
egna medel samt att resultatnivån är tillräcklig för att ge goda marginaler i ekonomin, att förmö
genheten inte ska urholkas samt att genom anpassning av den årliga investeringsnivån även 
möliggöra en minskning av låneskulden. 

Viktiga faktorer i verksamhetsperspektivet är att all verksamhet som finansieras av Tingsryds 
kommun ska vara ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Detta ställer krav på ständig prioritering, 
effektivisering och förnyelse av verksamheten för att anpassa verksamheten till förändrade för
utsättningar, t ex vad gäller demografi. De tillgängliga resurserna samt graden av effektivitet 
sätter gränsen för verksamhetens omfattning och kvalitet. 

All planering ska ske med god framförhållning och i ett långsiktigt perspektiv. Vi lägger stor 
vikt vid tydlig styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi. Detta sker inom ramen för 
kommunens styrmodell och däitill hörande styrande dokument såsom t ex vision och översikts
plan. All planering ske med beaktande av kommunens ekonomiska förutsättningar. 

Följande långsiktiga finansiella mål ska leda till god ekonomisk hushållning i Tingsryds kom
mun och vara styrande vid beslut om budget och andra ärenden av ekonomisk betydelse: 

• Arets resultat ska långsiktigt uppgå till minst 2% av skatteintäkter och utjämning. Re
sultatet ska aldrig understiga 1 %. 

• Investeringsnivån ska anpassas till utrymmet för egenfinansiering samt ge utrymme för 
am01tering av låneskulden. Det innebär att den årliga investeringsvolymen ska kunna 
finansieras med egna medel och utan upptagande av nya lån. 

• Låneskulden ska minska genom planerade årliga amorteringar. 

Fullmäktige fastställer i samband med budgetbeslutet specifika finansiella mål avseende resul
tat, investeringsnivå och låneskuld för kommande budgetår inom ramen för de långsiktiga må
len i dessa riktlinjer. I samband med budgetbeslut fastställs också mål för verksamheten med 
betydelse för god ekonomisk hushållning. Uppföljning av mål för verksamhet och ekonomi görs 
löpande under året samt i årsbokslut. 
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Tingsryds 
kommun 

Riktlinjer för budget och redovisning 

Fastställd KF 2015-10-26 §165 
Reviderad KF 2017-11-27 §169 

Kraven på kommunens ekonomihantering regleras i kommunallagens 11 :e kapitel samt i den 
kommunala redovisnings lagen. I dessa hänvisas också till annan lagstiftning och till förarbeten 
till lagarna. Redovisningsfrågor styrs även av god redovisningssed för kommuner, vilken i 
första hand utarbetas av Rådet för kommunal redovisning genom dess rekommendationer, in
formationer och yttranden. 

Ovan beskrivna regelverk täcker både övergripande och i flera detaljer kommunens budgete
ring och redovisning. Syftet med föreliggande riktlinjer är dä,för att reglera de delar av eko
nomihanteringen där kommunfullmäktige vill göra preciseringar, förtydliganden och utvidg
ningar i förhållande till gällande regelverk. Riktlinjerna är skrivna för att fungera oberoende av 
organisationsmodell och löpande förändringar i hanteringen. 

Grundläggande förutsättningar 

Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för verksamheten och beslutar årligen om bud
get, skattesats, årsredovisning och delårsrappmter. Fullmäktige beslutar även om andra viktiga 
ekonomiska frågor samt ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Kommunstyrelsen ansvarar för upprättande av budgetförslag, årsredovisning och delårsrapporter 
samt har en uppsiktsplikt över nämnder och kommunala företag. Nämnder och styrelser har att 
följa de anvisningar och tidsplaner som kommunstyrelsen (genom kommunledningsförvaltning
en) fastställer för detta arbete. 

Nämnd/styrelse (kallas i fortsättningen nämnd) ansvarar inom sitt område för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de budgetramar, mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till så att verksamheten bedrivs 
på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Med budgetansvar menas ansvar för att budgeterad verksamhet kommer till utförande, att verk
samhetsmålen uppnås, att budgeterade intäkter inflyter samt att budgeterade kostnader hålls. 
Med budgetansvaret följer, på alla nivåer, en skyldighet att inom sina befogenheter vidta åtgär
der om negativa avvikelser mot budget eller verksamhetsmål prognostiseras. 

Fullmäktiges fastställda riktlinjer för god ekonomisk hushållning respektive målstyrning ska 
beaktas i alla delar av budgetprocessen och organisationen. 

Kända kostnader ska budgeteras och finansieras i budgeten. Tilldelade budgetramar ska respek
teras. Marginaler för oförutsedda kostnader ska eftersträvas i alla delar av organisationen. Be
slut som innebär nya kostnader under löpande budgetår ska innefatta anvisning om hur kostna
den ska finansieras i budgeten. För pe1manenta kostnader ska sådan finansiering finnas även för 
efterföljande budgetår. Utgångspunkt för efterföljande budgetår är, om inget annat har beslutats 
i flersårsplanen, oförändrade budgetramar jämfört med innevarande år. 

Budgetprocess och resursfördelning ska utgå ifrån en helhetssyn på kommunens verksamhet, 
förankring i organisationen, incitament för effektivitet samt ett tydligt och långtgående budget
ansvar på olika nivåer inom organisationen. 
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Budgetprocessen 

Kommunstyrelsen fastställer anvisningar för budgetarbetet samt ansvarar för att, med inhäm
tande av uppgifter från nämnder och förvaltningar, ta fram budgetförutsättningar inför det 
kommande budgetåret. Utifrån framtagna budgetförutsättningar genomför fullmäktige en inrikt
ningsdebatt, varefter kommunstyrelsen upprättar ett budgetförslag. Därefter beslutar fullmäktige 
om budgeten. Budgetprocessen avslutas med att nämnderna fastställer verksamhetsplan och 
internbudget för den egna verksamheten inom ramen för de mål och anslag som fullmäktige 
beslutat om. 

Fullmäktiges budget 

Budgeten indelas i driftbudget och investeringsbudget, samt sammanfattas i resultat-, kassaflö
des- och balansbudget. Fullmäktiges budgetbeslut ska innehålla en plan för de kommande tre 
åren. 

I fullmäktigebudgeten fastställs budgetanslag för nämnderna som en budgetram uttryckt i netto
kostnader. Fullmäktigebudgeten utgör således en rambudget och är bindande vad avser såväl 
nettoanslag som mål och riktlinjer. 

I samband med fullmäktiges budgetbeslut fastställs skattesats, låneram för budgetåret samt bor
gensramar för helägda kommunala företag. 

Fullmäktiges budgetbeslut ska fattas i juni månad året före budgetåret. Vid valår fattas fullmäk
tiges budgetbeslut av nyvalda fullmäktige i november månad. 

Hantering av budget för helägda kommunala företag regleras i ägarpolicy och ägardirektiv. 

Verksamhetsplan och internbudget 

Nämnderna ska, inom ramen för tilldelat budgetanslag, upprätta och fastställa en verksamhets
plan inklusive en detaljerad internbudget, vilken utgör nämndens planeringsverktyg för det 
kommande verksamhetsåret. Bruttobudgetering och bruttoredovisning ska tillämpas. Internbud
geten ska innehålla en tydlig fördelning av budgetansvaret på olika nivåer inom förvaltningsor
ganisationen. 

Nämndernas verksamhetsplan och internbudget ska fastställas senast i november månad. Vid 
valår fattas nämndsbeslut om verksamhetsplan och internbudget senast i december månad. 

Investeringar 

I investeringsbudgeten upptas anskaffning av anläggningstillgång. Som anläggningstillgång 
räknas tillgång som har en ekonomisk livslängd om minst tre år och som har ett anskaffnings
värde om minst ett prisbasbelopp. 

I fullmäktiges budgetbeslut fastställs en investeringsplan för de kommande tre åren innehållande 
dels total investeringsnivå och dels investeringsramar för nämnderna. Vid behov kan investe
ringsramarna indelas i olika kategorier. 

Nämnden ska i beslut om internbudget precisera investeringar samt i delegationsordning fast
ställa beslutsnivå för olika typer av investeringar. 

Enskilda investeringsobjekt överstigande 5 mkr ska alltid beslutas av fullmäktige. Beslut om 
större investeringar ska alltid vara baserade på anbud samt rymmas inom tilldelade investerings
ramar. Det åligger nämnden att initiera ärendet hos fullmäktige. Innan anbudsinfordran påbörjas 
ska, om bedömd investeringsutgift uppgår till minst 5 mkr, godkännande inhämtas från kom
munstyrelsens arbetsutskott. Drifts- och kapitalkostnadskalkyl med finansieringslösning i bud-
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geten ska samtidigt redovisas tillsammans med yttrande från kommunledningsförvaltningen. 
När anbuden har kommit in förs ärendet, tillsammans med yttrande från kommunledningsför
valtningen, upp till fullmäktige för slutligt beslut om igångsättande. 

3(5) 

Kapital- och driftskostnader till följd av en investering ska alltid vara finansierade i driftbudge
ten. Nämnd förutsätts finansiera sådana kostnader inom tilldelad budgetram. För investeringar 
som görs inom ramen för verksamhet som är organiserad som interna köp- och säljverksamheter 
är det således köpande/beställande nämnd som i budgeten ska finansiera kapital- och driftskost
nader (tex höjd internhyra) till följd av investeringen. 

Hantering av investeringar för helägda kommunala företag regleras i ägarpolicy och ägardirek
tiv. 

Årsredovisning och delårsrapporter 

I årsredovisning och delårsrapporter görs uppföljning av ekonomi och verksamhet för boksluts
perioden. Delårsrappmterna ska även innehålla en prognos för helåret avseende både ekonomi 
och verksamhet. 

Beslut om kommunens årsredovisning ska fattas av fullmäktige senast i april månad. Motsva
rande gäller för de helägda kommunala företagens årsredovisningar. 

Delårsrapporter upprättas två gånger per år, efter april och augusti månad. Beslut om dessa ska 
fattas i kommunstyrelsen i juni respektive oktober månad samt i fullmäktige senast i september 
respektive november månad. Motsvarande gäller för de helägda kommunala företagens delårs
rapporter. Dessa översänds som information till fullmäktige. 

Årsredovisning samt delårsrappo1t efter augusti månad ska innehålla sammanställd redovisning 
(koncernredovisning). 

Övrig ekonomisk uppföljning 

Kommunstyrelsen ska fastställa rutiner för den övriga ekonomiska rapportering från nämnder 
och styrelser (utöver delårsrapport och årsredovisning) som behövs för att kunna uppfylla sin 
uppsiktsplikt. 

Nämnder och förvaltningar ska fastställa egna rutiner för ekonomisk rappmtering inom den 
egna organisationen. 

Nämndens budgetansvar 

Nämndens verksamhet ska bedrivas inom befintlig budgetram. Nämnden får inte överskrida sin 
totala driftbudget, utan har att dessförinnan noggrant pröva möjligheter till omprioriteringar, 
besparingar, standardsänkningar och/eller ökade intäkter. Verksamheten ska bedrivas inom be
fintliga budgetanslag även om detta medför att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna inte 
helt kan uppnås. 

Nämnden har rätt att besluta om ändrad inriktning av en verksamhet om nämnden bedömer det 
lämpligt eller nödvändigt. Dock ska ändringar som innebär antingen en väsentlig förändring 
eller är av principiell art i förhållande till mål och riktlinjer beslutas av kommunfullmäktige. 

Anslag får omdisponeras mellan nämnderna efter samråd dem emellan. Beslutsmyndighet är 
härvid den nämnd, vars anslag kommer att minska genom omdisponeringen. 

I de fall nämnden fattar beslut om utvidgning av verksamheten ska det tydligt framgå av beslu
tet på vilket sätt utvidgningen ska finansieras i driftbudgeten på både kort och lång sikt. 
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Åtgärder vid avvikelser 

Innan nämnden tar ställning till den ekonomiska rapporten (månadsrapport/delårsrapp01t) ska 
avvikelser i förhållande till budget förklaras skriftligt av förvaltningschefen. 

I de fall den ekonomiska rappo1ten visar på ett prognostiserat underskott mot budgeten, och om 
nämnden inte ämnar eller kan ianspråkta positivt eget kapital, ska förvaltningschefen för nämn
den presentera förslag till åtgärder. Dessa ska vara så utformade att nämnden, om möjligt, senast 
till utgången av innevarande budgetår når en överensstämmelse med budgeten. 

Nämnden ska fatta beslut om åtgärder enligt föregående stycke, senast på det andra ordinarie 
nämndssammanträdet efter det att den ekonomiska rapp01ten framlades för nämnden. Beslutet 
ska, om möjligt, vara så utf01mat att nämnden senast till utgången av innevarande budgetår når 
en överensstämmelse med budgeten, alternativt ianspråktar positivt eget kapital för engångsin
satser. Beslutet ska översändas till kommunstyrelsen för kännedom. 

Om åtgärderna är av större vikt och berör fler nämnder, ska samråd ske med berörda nämnder 
före genomförandet. 

Om obalansen fortfarande kvarstår vid årets slut, ska nämnden göra en granskning av verksam
heten och organisationen, inklusive förvaltningsledningen. Nämndens ansvar prövas i samband 
med bokslutsbehandlingen i kommunfullmäktige. 

Finansiering av verksamhet som enligt lag åvilar kommunen kan dock, efter nämnda prövning, 
innebära att totalt tilldelade medel inte är tillräckliga. Om ambitionsnivån är högre än vad som 
krävs för att den lagstadgade skyldigheten ska vara uppfylld, ska nämnden överväga att sänka 
standarden, dock inte under minimistandarden. Respektive nämnd har ansvaret för att verksam
heten bedrivs enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten och måste fortsätta att bedriva 
verksamheten även om budgetanslaget inte räcker till. I sådant fall ska nämnden lämna en rap
port alternativt rapportera vid nästkommande ordinarie rapporteringstillfälle till kommunstyrel
sen, som har att redovisa förhållandet till fullmäktige senast i närmast följande delårsrapport 
alternativt i ett särskilt ärende till kommunfullmäktige. Innan nämnden lämnar sådan rapport ska 
prövning ha skett om underskottet kan täckas genom åtgärder i nämndens övriga verksamheter. 
Denna prövning ska framgå i rapporten till kommunstyrelsen. 

Över- och underskott vid årets slut 

Fullmäktige beslutar årligen om nämndens över- respektive underskott mot driftbudgeten ska 
överflyttas till nästkommande budgetår eller inte. Sådant beslut sker i mars månad. 

Huvudregeln är att såväl över- som underskott ska överföras till nästkommande år oavsett orsak. 
Fullmäktige kan besluta om undantag om synnerliga skäl föreligger. Sådan bedömning ska gö
ras utifrån påverkbarheten på över- eller underskottet samt kommunens totala resultatnivå. 

Överförda över- och underskott reserveras i interna resultatutjämningsfonder som en del av 
kommunens egna kapital. Nämndens egna kapital kan således vara positivit eller negativt bero
ende på de ackumulerade resultaten i förhållande till budget. 

Nämndens ianspråktagande av positivt eget kapital får endast avse engångskostnader för det 
enskilda budgetåret och måste godkännas av kommunstyrelsen (vars bedömning baseras på 
kommunens totala resultatnivå). 

Nämnd som uppvisar negativt eget kapital ska täcka detta med motsvarande överskott de närm
ast följande två åren. Exempelvis ska ett negativt eget kapital i bokslut 2016 vara eliminerat i 
2018 års bokslut. Nämnden ska i särskilt beslut ange vilka åtgärder som ska vidtas för att elimi
nera det negativa egna kapitalet. Samtliga åtgärder ska ha trätt i kraft senast den 1 juli året efter 
bokslutet. Beslutet ska översändas till kommunstyrelsen för kännedom. 
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Om återställande av negativt eget kapital ej har skett efter två år ska en översyn av verksamhet
en och organisationen göras, samt nämndens ansvar och chefsfrågan prövas. 

Nämnden bör upprätta rutiner för intern hantering av över- och underskott i den egna organisat
ionen i syfte att ge tydlighet i budgetansvaret samt incitament för hushållning med ekonomiska 
resurser. 

Ekonomiska dokument 

De dokument som upprättas för budget, årsredovisning och delårsrappo1ter ska utformas på ett 
likartat sätt och ha en tydlig koppling mellan verksamhet, verksamhetsmål och ekonomi. Do
kumenten ska på ett enkelt och överskådligt sätt utgöra underlag för styrning och uppföljning av 
kommunens verksamheter. Primär målgrupp för dokumenten är kommunfullmäktige. 

Övriga styrande dokument 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
Riktlinjer för målstyrning 
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Hållbar ekonomi - sammanställning resultatbudget (tkr) 
Beslut med direkt budgetpåverkan - hantering i budget 2015-2019 

Budget Totalbelopp Totalbelopp Tidsplan budget (ack nivå) Förändr Förändr Förändr ~r 
Nämnd enl förslag enl KF-beslut B2016 B2017 B 2018 B 2019 B15-B16 B16-B17 B17-B18 B18-B19 

1rs~r: ~ -6uclget ~aHt I 
2.3.2 Lediga lokaler KS (SBN) -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 0 0 0 

2.4 Förvaltning egna fastigheter bolag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6.2 Skogens nettoavkastning KS/SBN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.7.2 Höjd borgensavgift FIN -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 0 0 0 

3.1 Sommar1ovsentreprenörer KS-KLF -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140 0 0 0 

3.4 lnackorderingsbidrag BUN -80 -80 -40 -80 -80 -80 -40 -40 0 0 

3.5 Konsumentrådgivning KS-KLF -50 -50 -25 -50 -50 -50 -25 -25 0 0 

3.6 Varuhemsändningsbidrag KS-KLF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.8.1 Förberedande ledarprogram KS-KLF -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 

3.8.2 Bidrag till personalklubben KS-KLF -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 0 0 0 

3.8.3 Omplaceringstjänster KS-KLF -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 0 0 0 

3.8.4 Julklappar till personalen KS-KLF/alla -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 0 0 0 

3.8.5 Ledigheter för tjänstemän alla -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 0 0 0 

3.9.1 Vårdnadsbidrag BUN -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.9.2 Pedagogisk omsorg BUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.10 Pedagogiska måltider avgift BUN -1 000 -300 -300 -300 -300 -300 -300 0 0 0 

4.4 Fritidshem BUN -1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 Förskola BUN -2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.7 Ekonomisk styrning (KB) alla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.8 Städverksamhet SBN/alla -900 -900 -530 -900 -900 -900 -530 -370 0 0 

4.9 Taxor bygg och miljö SBN -1 800 -1 800 -1800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 0 0 0 

4.1 1 Leasingbilar alla -250 -500 -250 -500 -500 -500 -250 -250 0 0 

4.12 Taxor äo - avgift matdistribution SN -150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.13 Förfogandemedel i budget KS-CENTR -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 0 0 0 

Summa DEL 1 -11 340 -6 240 -5 555 -6 240 -6240 -6 240 -5 555 -685 0 0 

1rs ~C ~ -6uclget ~lH7 I 
1.1 Bibliotek BUN -3 300 -1 400 -1400 -1400 -1400 0 -1 400 0 0 

1.1 Bibliotek (25% behålla) BUN 800 350 350 350 350 0 350 0 0 

1.2 Grundskola BUN -1 900 -500 -250 -500 -500 0 -250 -250 0 

1.3 Äldreomsorg SN -5 000 -5 000 -5 000 -5000 -5000 0 -5000 0 0 

1.3 Äldreomsorg (25% behålla) SN 1 250 1250 1 250 1 250 1 250 0 1 250 0 0 

1.4 Idrottsanläggningar KS-KLF -500 -200 -200 -200 -200 0 -200 0 0 

1.4 Idrottsanläggningar (25% behålla) KS-KLF 125 50 50 50 50 0 50 0 0 

1.5 Kostverl<samhet SBN/alla -2100 -2 100 0 -2100 -2100 0 0 -2 100 0 

1.5 Kostverl<samhet (25% behålla) SBN/alla 525 525 0 525 525 0 0 525 0 

1.6 Fritidsgårdar BUN 475 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7 Samlingslokaler KS-KLF -300 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7 Samlingslokaler (25% behålla) KS-KLF 75 200 200 200 200 200 0 0 

1.8 Kollektivtrafik KS-KLF 0 0 0 0 0 0 0 

Summa DEL 2 -9 850 -6 825 -5 000 -6 825 -6 825 0 -5 000 -1825 0 

1rn~r: 5-6u3gel ~nl7 I 
4.6 Gymnasieskola BUN -1 000 -1 000 -450 -900 -1 000 0 -450 -450 -100 

4.1 Vuxenutbildning BUN -200 -200 -200 -200 -200 0 -200 0 0 

3.3 Gator och vägar SBN -4 500 -1 300 0 0 . 0. 0 0 0 0 

3.2 Bidrag och sponsring KS-KLF -800 -800 0 0 •• 0 .. 0 0 0 0 

6.2 Resurser för utveckling KS-CENTR 700 700 700 700 700 0 700 0 0 

6.4 Förebyggande arb barn o unga KS-CENTR 3 000 2 000 2000 2 000 2 000 0 2000 0 0 

7.5 EU-verl<samhet KS-CENTR 1 900 1 327 332 664 1 327 0 332 332 663 

4.3 Räddningsljänst KS-CENTR -1 408 -777 -370 -777 -777 0 -370 -407 0 

Summa DEL 3 -2 306 -50 2 01 2 1 487 2 050 0 2 01 2 -525 563 

• KF 170529 §68: KF:s tidigare beslut upphävs (-1300 tkr/år) 

.. KF 170925 §121 (Budget 2018): planerad minskning genomförs ej (-800 tkr/å r) 

IZ,Q~lll I - 6uagel ~lnn I 
3.7 Musik- och kulturskola BUN -900 -600 -600 -600 0 0 -600 0 

4.2 Politisk verksamhet alla ? ? 0 0 0 0 

SummaOVR -900 -600 0 -600 -600 0 0 -600 0 

SUMMA -24 396 -13 715 -5 555 -9 228 -12 178 -11 615 -5 555 -3 673 -2 950 563 

varav 
BUOGETMINSKNING 

Oe11 -11 340 -6 240 -5 555 -6 240 -6240 -6240 -5 555 -685 0 0 

Oe\2 -1 3100 -9 200 0 -6 850 -9200 -9 200 0 -6 850 -2 350 0 

Del 3 -7 906 -4 077 0 -1 020 -1677 -1 977 0 -1 020 -657 -100 

Ovr -900 -600 0 0 -600 -600 0 0 -600 0 

Summa minskning -33 246 -20 117 -5 555 -14110 -17 917 -18 017 -5 55 5 -8 55S -3 807 -100 

BUDGETÖKNING 

Del 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Del2 3 250 2 375 0 1 650 2375 2 375 0 1 850 525 0 

Oel3 5 600 4 027 0 3 032 3 364 4 027 0 3 032 332 663 

Ovr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa ökning 8 850 6 402 0 4 882 5739 6 402 0 4 682 657 663 

Kontroll, netto -24 396 -13715 -5 555 -9 228 -12 178 -11 615 -5 555 -3 673 -2 950 563 

-
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1. Sammanfattning 

I analysen som presenteras här är många resultat negativa, men det är viktigt att se 
att det finns positiva delar och att det finns möjligheter för kommunen att påverka 
utvecklingen i en mer positiv riktning! 

Frånsett ett antal år före och efter 1990 har Tingsryds kommun haft ett minskande 
invånarantal ända sedan kommunsammanslagningen år 1971 och i första hand är 
det ett negativt födelseöverskott som är orsaken till den minskande befolkningen. 
Under senare år har trenden brutits med en ökande befolkning vilket beror på en 
stor utrikes inflyttning. 

Prognosen fram till 2041 visar att kommunen kommer att ha ett fortsatt födel 
seunderskott med i genomsnitt 113 födda barn och 161 avlidna personer per år 
under prognosperioden. Hur den totala befolkningsutvecklingen blir avgörs av hur 
flyttnettot kommer att se ut, det vill säga skillnaden mellan antalet inflyttade och 
utflyttade personer. Med de förutsättningar som nu råder är prognosen att kom
munens invånarantal kommer att fortsätta att sjunka långsamt till ca 11800 invå
nare år 2041. 

När det gäller inrikes in- och utflyttning mellan Tingsryds kommun och andra 
kommuner har vi ett negativt flyttnetto vilket innebär att fler flyttar från Tingsryds 
kommun till någon annan kommun än vad det är personer som flyttar till kommu
nen. Men vi har ett positivt inrikes flyttnetto när det gäller barnfamiljer födda 
inom Sverige vilket visar att Tingsryds kommun är attraktiv att flytta till för barn
familjer. 

Den stora förändringen av befolkningsstrukturen inom kommunen under prognos
perioden fram till 2041 är att andelen i yrkesverksam ålder minskar medan den 
äldre delen av befolkningen ökar. Detta kommer att ställa ökade krav på äldre
omsorg och olika typer av boenden för äldre. Det kommer också att innebära att 
det generellt sett kommer att bli svårare med kompetensförsörjning inom kommu
nen och detta kommer att drabba såväl kommunal verksamhet som näringslivet 
inom kommunen. 

Den analys av befolkningsutvecklingen i Tingsryds kommun som redovisas här 
bygger på ett statistiskt underlag som kommunen har köpt in av företaget 
Statisticon, ett företag som arbetar med befolkningsprognoser och årligen gör pro
gnoser för ett femtiotal kommuner i landet. De har i arbetet utgått ifrån data från 
SCB, Migrationsverket samt uppgifter från kommunen. 

En prognos är just en prognos och det finns alltid en viss osäkerhet i hur väl den 
kommer att stämma med hur utvecklingen blir. Osäkerheten blir dessutom allt 
större ju längre fram i tiden vi vill se. Här har vi valt ett ganska långt tidsintervall, 
ända fram till år 2041, där osäkerheten naturligtvis blir större i slutet av perioden. 
Samtidigt är det, ur planeringssynpunkt, värdefullt för kommunen att få en trolig 
bild för hur utvecklingen kommer att se ut under ett längre tidsintervall. 
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Befolkningsutvecklingen är inte "ödesbestämd" och prognosen visar en trolig bild 
av utvecklingen efter de förutsättningar som nu råder. Kommunen och näringsli
vet i kommunen kan på olika sätt påverka befolkningsutvecklingen genom att at
trahera människor att flytta till kommunen, t ex genom att erbjuda en bra arbets
marknad och attraktiva bostäder och boendemiljöer. 

2. Uppdragsbeskrivning 

Utifrån underlag från Statisticon analysera befolkningsutvecklingen i Tingsryds 
kommun fram till år 2041 för hela kommunen samt för delområden inom kommu
nen. Analysen skall visa befolkningsutvecklingen fördelat på olika åldersgrupper 
och kunna bli ett underlag för analys av behov bostäder och lokaler för förskolor, 
skolor samt äldrevård mm samt även visa på hur demografin påverkar kommunens 
ekonomi vad gäller skatteunderlag mm. 

Analysen av befolkningsutvecklingen skall redovisas lättbegripligt i en skriftlig 
rapport. 

3. Arbetsmetod och tillvägagångssätt 

Självständigt arbete med studium av statistiskt underlag, som Tingsryds kommun 
har köpt av Statisticon, samt analys av detta. Veckovisa avstämningar med eko
nomichefen. 

4. Befolkningsutvecklingen i Tingsryds kommun 

Här redovisas befolkningsutvecklingen för dels Tingsryds kommun som helhet 
och dels för var och en av de sju församlingarna i Tingsryds kommun: Almunds
ryd, Linneryd, Södra Sandsjö, Tingsås, Urshult, Väckelsång och Älmeboda. Be
folkningsutvecklingen redovisas för hela befolkningen men också uppdelat på 
olika åldersgrupper. För kommunen som helhet redovisas en mer ingående analys 
av hur utvecklingen av befolkningsstrukturen ser ut uppdelat på olika åldrar. Det 
som är intressant att komplettera för de olika församlingarna är utvecklingen när 
det gäller antalet barn som behöver tillgång till förskolor eller F-6-skolor och an
talet äldre som kan ha behov av äldreomsorg, hemtjänst och olika anpassade bo
enden. 

I arbetet med "hållbar ekonomi" presenterades ett scenario där kommunen delades 
in i tre delar, Västra, Mitten respektive Östra kommundelen. Tanken var att det i 
varje kommundel skulle finnas tillgång till viss kommunal service som skolor, 
bibliotek äldreomsorg mm. Därför kan det vara intressant att även redovisa be
folkningsutvecklingen för de här tre kommundelarna vilket görs längre fram i rap
porten. 

Befolkningsprognoser bygger i grunden på antaganden om antal födda, döda, in
flyttare och utflyttare. Antalet födda och döda inom kommunen är förhållandevis 
förutsägbart medan den stora osäkerheten ligger i antalet inflyttare. Utflyttningen 
tenderar att följa inflyttningen, varför prognosen om inflyttning även styr progno-
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sen om utflyttning. Här redovisas analys av flyttströmmar till och från kommunen 
för både inrikes och utrikes in- och utflyttning. 

Även pendling till och från kommunen redovisas . 

4.1 Kommunen som helhet 

När Tingsryds kommun bildades vid kommunsammanslagningen 1971 hade 
kommunen knappt 15 000 invånare. Utvecklingen har sedan, i st01i sett hela tiden, 
varit negativ och idag (2018) har kommunen knappt 12 400 invånare. Tabellen 
nedan visar hur utvecklingen har varit sedan år 1980 fram till 2017 samt prognos 
för år 2041. 

[ Folkmängd och förändringskomponenter i Tingsryds kommun 
1980 1990 2000 2016 2017 2041 

Födda 147 1571 107 127 1 119 109 

Döda 196 218 188 179 175 157 

Födelseöverskott -49 -611 -81 -52 -56 -48 

Inflyttade 517 
649 f 

486 790 689 650 

Utflyttade 478 483 517 605 644 603 

Flyttnetto 39 166 -31 185 45 47 

Folkökning -10 105 -112f 133 -11 -1 

Folkmängd 14 773 14507 13371 12 393 12382 11822 

Siffrorna för år 2017 bygger på en prognos gjord i februari 2017. 

Födelseunderskott 

Som vi ser i tabellen ovan har kommunen hela den här tiden haft ett negativt fö
delseöverskott, dvs det dör fler personer än vad det föds. Antalet födda har sedan 
2006 varierat mellan 85 och 129. År 2016 föddes 127 barn och under prognospe
rioden fram till 2041 förväntas i genomsnitt 113 barn att födas per år. Antalet av
lidna har sedan 2006 varierat mellan 161 och 192. År 2016 avled 179 personer 
och under prognosperioden förväntas i genomsnitt 161 personer att av lida per år. 

In- och utflyttning 

Den negativa utvecklingen, på grund av födelseunderskottet, har under åren däm
pats av ett positivt flyttnetto, dvs det har flyttat in fler personer till kommunen än 
vad det har flyttat ut. Under senare år beror det positiva flyttnettot till stor del på 
antalet nyanlända flyktingar som kommunen har tagit emot. Nedan redovisas en 
mer ingående analys av in- respektive utflyttning till/från kommunen. 

Under de senaste åren har de flesta kommuner i Sverige upplevt en befolknings
ökning. Förklaringen är dels utrikes inflyttning, dels ett ökat antal födda barn i 
den stora 90-talsgenerationen. Befolkningen i Tingsryds kommun har stadigt 
minskat sedan kommunen bildades 1971 och nådde ett minimum år 2012 med 
12 141 invånare. De senaste åren har dock antalet invånare stigit och detta beror 
på en positiv inflyttning där den dominerande delen är den positiva utrikes inflytt
ningen. 
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När det gäller in- och utflyttning kan vi skilja på inrikes- respektive utrikes in- och 
utflyttning. Inrikes är att man flyttar mellan kommuner inom landet medan utrikes 
är att man flyttar till kommunen från ett annat land ( eller ibland från kommunen 
till ett annat land). När det gäller flyttmönstret fördelat på olika åldersgrupper för 
enbart inrikes in- och utflyttning till och från Tingsryds kommun har vi år 2016 ett 
negativt flyttnetto i samtliga åldersgrupper upp till 64 år. Bland personer över 64 
år finns det ett marginellt positivt flyttnetto. Det som gör att vi ändå, under år 
2016, får ett totalt positivt flyttnetto på 185 personer är den relativt stora utrikes 
inflyttningen. År 2016 flyttade 229 personer från övriga världen, utanför EU, till 
Tingsryds kommun, medan enbart sju personer flyttade i andra riktningen. Detta 
ger ett positivt utrikes flyttnetto på 222 personer. 

Det kan vara intressant att särskilt studera flyttströmmen inrikes och då särskilja 
om födelseplatsen är inom eller utom Sverige samt även göra en uppdelning ål
dersvis. Inom gruppen utrikes födda kommer det att vara en fortsatt stor rörlighet. 
Utrikes inflyttade hamnar i en kommun, men flyttar sedan ofta vidare till en annan 
kommun efter att de eventuellt har fått permanent uppehållstillstånd. Det är svårt 
att förutsäga hur många av de utrikes födda som har flyttat in till Tingsryds kom
mun under senare år som på sikt kommer att finnas kvar i kommunen. 

När det gäller inrikes in- respektive utflyttning har vi f01tfarande ett totalt negativt 
flyttnetto och även negativt om vi ser på olika åldersgrupper. Men intressant och 
positivt för kommunen är att om vi ser på gruppen flyttare som är födda i Sverige 
så har vi ett positivt flyttnetto för barnfamiljer (0-18 år samt 25-44 år) och även 
för personer över 65 år. 

Befolkningsprognos för hela kommunen 

Diagrammet nedan visar befolkningsutvecklingen för hela kommunen fram till år 
2041. Utvecklingen visas för dels hela kommunen men också uppdelat på ålders
grupperna 0-19år, 20-64 år och 65 år och äldre. För kommunen som helhet mins
kar befolkningen och som framgår är det den arbetsföra delen av befolkningen 
som minskar medan den äldre delen, 65 år och äldre, ökar. Andelen barn och ung
domar ökar lite fram till år 2020 för att sedan bli nästan konstant. 
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16000 ANTAL INVÅNARE I TINGSRYDS KOMMUN 1980-2041 
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De två diagrammen nedan visar förändringen i befolkningsstrukturen, antalet in
vånare efter ålder, för år 2016 respektive år 2041. Som tydligt framgår kommer 
det år 2041 att finnas färre personer i åldrarna 20-30 och 40-70 år medan det 
kommer att finnas fler äldre personer i åldrarna 75 år och äldre. 
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Antalet barn inom hela kommunen 

På 90-talet minskade barnkullarna i Tingsryds kommun kraftigt från knappt 200 
barn per år till ca 120. Den här minskningen föranledde bl a kommunen till att ta 
beslut om en förändrad och minskad skolorganisation. 
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2010 

Diagrammet ovan visar utvecklingen av antalet barn i Tingsryds kommun fram till 
2041, fördelat på åldrarna 0-5, 6-9 respektive 10-12 år. Som framgår befinner vi 
oss nu i en situation med ett ökande antal barn i både förskoleålder och i låg- och 
mellanstadiet i grundskolan. Men ökningen fortgår bara ytterligare några år. När 
det gäller antalet barn i förskolan planar ökningen ut redan år 2020 för att sedan 
minska fram till år 2030. I låg- respektive mellanstadiet är utvecklingen förskjuten 
och här blir det maximalt antal barn år 2023 respektive år 2026 för att sedan 
minska fram till år 2041. 

I diagrammet nedan redovisas antalet ungdomar fram till år 2041, fördelat på åld
rarna 13-15 respektive 16-18 år, högstadiet respektive gymnasiet. Som framgår 
har antalet elever inom grundskolan minskat kraftigt under åren 2004 - 2012 följt 
av en motsvarande minskning inom gymnasieskolan tre år senare och detta på 
grund av kraftigt minskade barnkullar på 90-talet. Under de senaste åren har vi 
fått en viss återhämtning och vi kommer att få en fmisatt svag ökning. När det 
gäller antalet barn i högstadieåldern sker det en svag ökning fram till år 2030 med 
totalt ca 30 barn varefter antalet minskar långsamt fram till år 2041 . Antalet i 
gymnasieåldern ökar svagt fram till 2024 varefter det ligger oförändrat under res
ten av prognosperioden. 
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Diagrammet nedan redovisar utvecklingen av vuxna personer, i yrkesverksam 
ålder, i Tingsryds kommun. Som framgår, och som nämnts tidigare, blir det en 
minskning. Störst minskning blir det i åldergruppen 45-64 år med en total 
minskning på storleksordningen 500 personer. Åldersgruppen 25-44 år ligger nu 
konstant men kommer efter år 2020 att minska med storleksordningen 200 
personer. Slutligen åldersgruppen 19-24 år är nu i minskande, men kommer från 
år 2020 att vara i stort sett konstant. 
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När det gäller äldre invånare i kommunen visar diagrammet nedan att åldersgrup
pen 65-79 år nu ökar fram till år 2021, men kommer sedan att minska kraftigt 
fram till år 2041 med storleksordningen 250 personer. 

ANTALÅLDRE I TINGSRYDS KOMMUN 1980-2041 
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Åldersgruppen 80 år och äldre är däremot nu ganska konstant men kommer från år 
2022 fram till år 2041 att öka kraftigt med i storleksordning 300 personer. Den här 
ökningen kommer att ställa ökade krav på äldreomsorgen inom kommunen. 

Försörjningsbördan i Tingsryds kommun fram till år 2041 

Försörjningsbördan är ett enkelt demografiskt mått som visar på relationen mellan 
antalet personer som behöver bli försörjda och antalet personer som kan bidra till 
deras försö1jning. Uttrycket kan sägas beskriva hur många extra personer en per
son i yrkesverksam ålder måste försörja förutom sig själv. På riksnivå är försörj
ningsbördan drygt 0,7 extra personer och framöver förväntas denna öka. Försörj
ningsbördan kan delas upp i två delar, den del som kommer från barn och ungdo
mar (0-19 år) och den från äldre (65+) . 

Som framgår ur diagrammet nedan ökar försörjningsbördan för Tingsryds kom
mun från ca 0,94 år 2017 till ca 1,1 extra personer år 2034 då den planar ut. Ök
ningen beror på en ökning från både barn och ungdomar samt från äldre personer. 
Försörjningsbördan för barn och ungdomar ökar fram till 2030 då den planar ut 
medan försörjningsbördan för de äldre fmtsätter att öka fram till 2034 varefter den 
sjunker något. 

FÖRSÖRJNINGSBÖRDA I TINGSRYDS KOMMUN 1980-2041 ~20~---~---~---~---~---~---~ 
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Skatteutjämningssystemet medför att Tingsryds kommun inte direkt drabbas av 
minskade skatteintäkter enbart för att den arbetsföra andelen av befolkningen 
minskar, men en nödvändig utbyggnad av äldreomsorgen kommer att kräva resur
ser och framförallt mer personal. Ett stort problem kommer att bli att klara kom
petensförsörjningen, både för kommunen och för näringslivet inom kommunen. 
Det kommer att bli svårare att klara kompetensförsörjningen när den arbetsföra 
andelen av befolkningen minskar. Sker den här minskningen även på nationell 
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nivå kommer det att göra det ytterligare svårare att attrahera arbetskraft som måste 
pendla till Tingsryds kommun. 

Nyanlända 

Tabellen nedan visar hur många flyktingar med uppehållstillstånd som Tingsryds 
kommun tog emot under åren 2014 till 2017 (enligt statistik från Kolada). 

Kommunmottagna flyktingar i Tingsryds kommun 

2014 2015 2016 2017 

Kommunmottagna i 
flyktingmottagandet 

92 193 98 114 
under året med uppe-
hållstillstånd, antal 

Kommunmottagna i 
flyktingmottagandet 
efter anvisning med 64 23 8 0 
uppehållstillstånd, an-
tal 

Under år 2018 planeras det för att kommunen, efter anvisning, skall ta emot 15 
personer, fördelat på hela året. De som har blivit kommunplacerade i Tingsryds 
kommun har fått bostad, men många är trångbodda. Det förekommer t ex att en 
familj med flera barn i olika åldrar kan bo i en tvårumslägenhet. 

Migrationsverket har 32 lägenheter i Ryd och i Konga för nyanlända. Många som 
bor här väntar på besked om uppehållstillstånd, men där bor också perso
ner/familjer som har fått uppehållstillstånd men som väntar på kommunplacering 
och att få en egen bostad. Flera av dem skulle vilja bo kvar i Tingsryds kommun 
om det fanns möjlighet till boende här. Barnen kan ha börjat på förskola och/eller 
skola och börjat att rota sig här och i många fall skulle de här familjerna vilja bo 
kvar. 

Om kommunen kan erbjuda den här gruppen lämpliga bostäder finns det en möj
lighet att flera väljer att stanna kvar här. 

In- och utpendling 

Det är ett relativt stort antal personer som pendlar till och från Tingsryds kom
mun. År 2015 var det 1290 inpendlare och 1420 utpendlare. Pendlingen i Tings
ryds kommun sker främst till och från Växjö. År 2015 pendlade 850 personer från 
Tingsryd till Växjö medan drygt 460 personer pendlade i motsatt riktning. Tabel
len nedan redovisar pendlingsmönstret som det såg ut år 2015. 
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Pendling från och till Tingsryds kommun år 2015 

Annan kommun Antal utpendlare Antal inpendlare 

Växjö 850 463 
Ronneby 67 238 
Karlshamn 92 192 
Olofström 120 120 
Lessebo 69 81 
Emmaboda 80 57 
Alvesta 59 49 
Karlskrona 40 44 
Älmhult 45 28 
Sölvesborg 8 18 

Summa 1430 1290 

Som framgår ur tabellen ovan är det fler som bor i kommunen och pendlar till ar
bete i annan kommun än tvärt om. Det är också en stor skillnad om pendlingen 
till/från Växjö jämförs med Karlshamn och Ronneby. När det gäller Karlshamn 
och Ronneby är det betydligt fler personer som pendlar in till kommunen än i 
motsatt riktning. 

4.2 Kommunens delområden, församlingsvis 

Observera att skalorna i diagrammen nedan skiljer sig åt mellan olika kommunde
lar! 

Almundsryd 

Diagrammet nedan visar den totala befolkningen i Almundsryds församling fram 
till år 2041. Som framgår ur diagrammet kommer antalet invånare i Almundsryd 
att vara tämligen konstant fram till år 2041. 
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Däremot sker det förändringar i åldersstrukturen som framgår ur diagrammen ne
dan. Det första diagrammet visar skillnaden i befolkningsstruktur mellan år 2016 
och år 2041 och som framgår, grovt sett, finns det år 2041 fler barn upp till 18 år 
och fler äldre över 70 år men färre i åldrarna 40-70 år jämfört med år 2016. 

BEFOLKNINGSSTRUKTUR I ALMUNDSRYD 

FOrandrl~ av Alderstrukturen under progoosperioden . ..HlmfOrelse mellan faktisk ålderstruktur 
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I diagrammet nedan framgår att antalet förskolebarn efter en minskning nu är 
uppe i samma antal som år 2007 och att antalet kommer att fo1tsätta att öka under 
ytterligare ett par år, med 10 - 15 barn. Men från år 2020 är antalet förskolebarn 
stabilt fram till år 2025 varefter det sker en minskning. Antalet barn i låg- och 
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mellanstadieåldrarna varierar lite upp och ner de närmsta åren med en marginell 
ökning på ca 10 barn fram till år 2023 varefter antalet är stabilt. 

ANTAL BARN EFTER ÅLDERSKATEGORI I ALMUNDSRYD 
Historisk utveckling av anmlet barn i Afmundsl')'d år 2007-2016 samt prognostiserat antal 

2017-2041. 
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När det gäller utvecklingen av antalet äldre i Almundsryd så framgår detta ur 
diagrammet nedan. Båda åldersgrupperna, 65-79 år och 80 år eller äldre, kommer 
att öka och åldersgruppen över 80 år kommer att, från år 2017 till år 2041 att öka 
med storleksordningen 60 personer. 

ANTAL ÄLDRE EFTER ÅLDERSKATEGORI I ALMUNDSRYD 

Historisk utveckling av antaletäklm i Almundsryd år 2007-2016 samt prowiostiserat ental 
2017-2041. 
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Linneryd 

I Linneryds församling kommer antalet invånare att långsamt sjunka fram till år 
2041, vilket framgår ur diagrammet nedan. 

TOTAL fOLKMÅNGD I LINNERYD 

Historisk utveckling av folkma~n 2007-2016 samt prognostiserad folkmar,w:12017-2041. 

1200 

1000 
~ 

I 
~ :>-o<,. " LJ -->-< "'\J'" J"V'(, ,""Vi ,>-V-( >-0-< X}{ )-0-( >-0<' \.0,, -._r. >-v-< 

800 

200 

0 
2007 200020ti2013 201.62017 201920212023 2026 2027 2029 20312033 2006 2037 20092041 

Ar 

16(33) 

Diagrammet nedan visar befolkningsstrukturen år 2041 jämfört med år 2016 och 
som framgår blir det inga stora förändringar förutom att det blir en viss ökning av 
antalet personer i åldrarna 70 - 85 år. 

BEFOLKNINGSSTRUKTUR I LINNERYD 

FOrändri~ av ålderstrukturen under prognosperioden. JamfOrelse mellan faktisk ålderstruktur 
2016 och prognostiserad ålderstrukwr204i 
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Som framgår ur diagrammet nedan kommer antalet barn i förskoleåldern att lång
samt minska fram till år 2030 för att sedan bli stabilt. För antalet barn i lågstadie-
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åldern sker nu en ökning med ett 10-tal barn, men efter år 2021 minskar antalet. 
Antalet mellanstadiebarn uppvisar nästan en motsatt förändring som antalet låg
stadiebarn. Först sker en minskning fram till nästa år (2019) och därefter en ök
ning fram till år 2023 varefter det minskar igen. Totalt sett blir det en liten minsk
ning av antalet barn i förskolan och tämligen konstant med elever i F-6-skolan. 

ANTAL BARN EFTER ÅLDERSKATEGORI I llNNERYD 
Historisk utvecl<li~avanwlet barn i Unneryd år 2007-2016 samt prof/)0Stisemtan1BI 2017-

2041. 
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När det gäller antalet äldre personer i Linneryds församling har det under senare 
år skett en ökning av åldersgruppen 65-79 år men en minskning av antalet perso
ner äldre än 80 år. Generellt sett så kommer antalet äldre över 65 år att öka svagt 
och från år 2023 kommer antalet äldre än 80 år att långsamt öka fram till år 2041 
med ca 10 personer, se diagram nedan. 

ANTALÅLDRE EFTER ÅLDERSKATEGORI I LINNERYD 

Historisk 1t:vedd~avantalelakte i Lime~ Ar2007-2016 samt proen<JStiseratartal 2017-
2041. 
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Södra Sandsjö 

Även befolkningsutvecklingen i Södra Sandsjö uppvisar en långsam minskning, 
se diagrammet nedan. 

TOTAL ~OLKMÅNGD I SÖDRASANDSJÖ 

Historisk utveckling av folkmä~n 2007-2016 samt prognostiserad folkmangd 2017-2041. 
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När det gäller förändringen i befolkningsstruktur blir det en minskning i åldrarna 
45 - 75 år medan antalet personer över 75 år ökar, se diagram nedan. 

BEFOLKNINGSSTRUKTUR I SÖDRA SANDSJÖ 

FOrandring av ~erstrukturen under prognosperioden. Jamf:1relse mellan faktisk Alderstrukb.lr 
2016 och prot,l<)Stissrad ~lderstruktur 2041. 
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Antalet barn i förskoleåldern kommer att vara stabilt fram till år 2023 varefter det 
sker en långsam minskning fram till år 2030, med totalt ca 5 barn, varefter det 
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återigen stabiliseras. Antalet barn i lågstadie- och mellanstadieåldrarna kommer 
att vara stabilt under hela prognosperioden fram till år 2041. Se diagram nedan. 

ANTAL BARN EFTER ÅLDERSKATEGORI I SÖDRASANDSJÖ 
Histuisk lbecklr« av altalet barn I SOdra Sandsj(l å.-2007-2016 somt pl'Offl(l5tiseratantal 

2011-2041. 
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Som diagrammet nedan visar kommer antalet äldre personer över 65 år de första 
åren att vara tämligen konstant. Men från år 2021 kommer antalet personer i ål
dersgruppen 65-79 år att minska fram till 2041 med ca 50 personer medan det 
istället blir en motsvarande ökning av antalet personer som är 80 år eller äldre 
med drygt 30 personer. 

ANTAL ÄLDRE EFTER ÅLDERSKATEGORI I SÖDRASANDSJÖ 

Historisk utvecklir« av antalet aldre I SOdra SandsjO år2007-2016 samt pr~t antal 
2017-2041. 
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Tingsås 

Befolkningsutvecklingen i Tingsås församling är svagt negativ fram till år 2041 
som framgår ur diagrammet nedan. 

TOTAL rOLKMÅNGD I TINGSÅS 
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Befolkningsstrukturen i Tingsås församling år 2041 jämfö1i med år 2016 skiljer 
sig i att det år 2041 finns färre personer i åldrarna 40 - 7 5 år men fler äldre än 7 5 
år. Positivt är dock att det också finns fler tonåringar år 2041 än vad det fanns år 
2016. 

9. 

BEFOLKNINGSSTRUKTUR I TINGSÅS 

Rlr.lrdring av:Alderstrukun!n under ~n. Jamfflrelse melan filktiskålderstrukttr 
2016 och progrostiseradålderstruktur2041. 
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När det gäller antalet barn i förskoleåldern så ökar det för närvarande och kommer 
att göra det fram till år 2019 med ytterligare ca 15 barn, se diagram nedan. Men 
efter år 2019 minskar antalet förskolebarn fram till år 2035 med storleksordning 
30 barn. Efter 2035 är antalet stabilt med en svag ökning. Antalet barn i lågstadie
åldern ökar fram till år 2023 med ca 15 barn varefter det sker en långsam minsk
ning fram till 2041 (till samma nivå som år 2017). 

ANTAL BARN EFTER ÅLDERSKATEGORI I TINGSÅS 
Historisk utveckli~av antaletbam I 11~ är 2007-2016 samt prognostiserat antal 2017-

2041. 
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I åldersgruppen för mellanstadiet går antalet lite upp och ner men håller sig i stort 
sett oförändrat. 

När det gäller antalet personer äldre än 65 år så är antalet tämligen konstant fram 
till år 2021, se diagram nedan. Därefter sker det en långsam minskning i ålders
gruppen 65 - 79 år med ca 50 - 60 personer med en motsvarande ökning i gruppen 
80 år eller äldre. 

ANTAL ÅLDRE EFTER ÅLDERSKATEGORI I TINGSÅS 

Historisk utveckli~ av antalet akfre I 11~ är 2007-2016 samt prcgnostiserat antal 2017-
2041. 
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Urshult 

Antalet invånare i Urshults församling kommer att förbli i stort sett oförändrat 
fram till år 2041 , se diagram nedan. 

TOTAL FOLKMÄNGD I URSHULT 

Historisk utveckli~ av folkmall@fen 2007-2016 samt prognostiserad folkma~ 2017-204-1. 
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Befolkningsstrukturen i Urshults församling år 2041 jämfört med år 2016 skiljer 
sig i att det år 2041 finns färre barn under 10 år men framför allt att det år 2041 
finns betydligt fler personer 77 år eller äldre, se diagram nedan. 

BEFOLKNINGSSTRUKTUR I URSHULT 

FOrandri~ av ålderstrukturen under prognosperioden. JamfOrelse mellan faktiskålderstruktur 
2016 och prognostiserad ålderstruktur 2041. 
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Antalet barn i förskolan kommer att vara stabilt fram till år 2021 , med en mindre 
ökning, men kommer därefter att stadigt minska fram till år 2035 med totalt när
mare 20 barn varefter antalet återigen stabiliseras. Det tryck som det är idag på 
förskolelokalerna kommer därmed att minska efter år 2021. Se diagram nedan. 
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ANTAL BARN EFTER ÅLDERSKATEGORI I URSHULT 
Historisk utveckling av antalet barn I Urshultår2007-2016 samt prognostiserat antal 2017-

2041.. 
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När det gäller antalet barn i lågstadieåldern kommer det att minska de närmaste 
åren men återhämta sig så att antalet år 2022 är samma som år 2018. Efter år 2025 
kommer sedan antalet lågstadiebarn att långsamt sjunka. Även antalet mellansta
diebarn är nu i sjunkande fram till år 2022 varefter det stabiliseras. Totalt kommer 
antalet barn inom låg- och mellanstadiet att sjunka med ca 15 barn fram till år 
2025. 

Antalet äldre personer i Urshults församling kommer att öka och det är gruppen 
som är 80 år eller äldre som ökar, se diagram nedan. Gruppen 80 år eller äldre 
kommer att öka med ca 80 personer fram till år 2035 varefter det sker en stabilise
ring. Detta kommer att ställa ökade krav på äldreomsorgen. 

ANTAL ÅLDRE EFTER ÅLDERSKATEGORI I URSHULT 
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Väckelsång 

Enligt prognosen kommer antalet invånare i Väckelsångs församling att stadigt 
sjunka fram till år 2041 med i storleksordning 200 personer, se diagram nedan. 

TOTAL FOLl<MÅNGD I VÄCl<ELSÅNG 

Historisk liWCkli~ av folkrna,,eden 2007-2016 camt pltlfJK)8tiserad folkma~ 2017-2011. 
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Befolkningsstrukturen år 2041 jämfört med år 2016 visar att det år 2041 finns fler 
personer i åldrarna 7 - 22 år och 76 år och äldre, se diagram nedan. I åldersinter
vallet 22 - 74 år kommer det att finnas betydligt färre personer och i den här 
gruppen finns i stort sett alla de som är yrkesverksamma. 

BEFOLKNINGSSTRUKTUR I VÅCKELSÅNG 

Fön,ndring av ålderstrukturen under prognosperioden. Jamfflrelse mellan faktisk ålderstruktur 
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Antalet barn i förskolan kommer att stadigt sjunka fram till år 2035 varefter pro
gnosen visar en svag ökning, se diagram nedan. År 2025 motsvarar minskningen 
ca 15 barn jämfött med år 2017 och till år 2035 minskar det med ytterligare ca 10 
barn. Trycket på förskolans lokaler minskar därför redan från innevarande år. 
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ANTAL BARN EFTER ÅLDERSKATEGORI I VÅCKELSÅNG 
Historisk ut.wckllngavantalet barn I \lackelsAngår 2007-2016 samt prognostiserat antsl 
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När det gäller barnen i lågstadieåldern kommer vi att få en ökning fram till 2020 
med ca 10 barn. Sedan ligger antalet stabilt fram till år 2023 varefter det sjunker 
långsamt. Antalet barn i mellanstadieåldrarna har sjunkit de senaste åren men 
kommer nu att öka fram till 2024 med närmare 20 barn. Sedan kommer antalet att 
långsamt sjunka fram till år 2041. 

Sammantaget för förskolan och skolan i Väckelsång innebär detta att antalet barn 
under den närmsta 5-årsperioden kommer att öka med ca 15 för att därefter lång
samt sjunka. 

När det gäller den äldre befolkningen, 65 år och äldre, kommer antalet personer 
att vara tämligen konstant fram till år 2025 . Därefter kommer åldersgruppen 65-79 
år att minska kraftigt med ca 7 5 personer fram till år 2041. Åldersgruppen 80 år 
eller äldre kommer däremot att öka fram till år 2033 med ca 45 personer. Därefter 
kommer antalet att vara i stort oförändrat fram till år 2041. 

I 

ANTAL ÄLDRE EFTER ÅLDERSKATEGORI I VÅCKELSÅNG 
Historisk utveckling av antaletilldre i \lackelsångär 2007-2016semtproWJOStiseratental 
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Älmeboda 

Antalet invånare i Älmeboda församling kommer att vara tämligen konstant med 
en liten och långsam minskning fram till år 2041, se diagram nedan. 

TOTAL FOLKMÄNGD I ÅLMEBODA 

Historisk utYeckling av folkma~n 2007-2016 samt prognostiserad folkma~ 2017-2041. 
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Befolkningsstrukturen år 2041 jämfört med år 2016 visas i diagrammet nedan. År 
2041 kommer det att finnas färre personer i åldrarna 40-74 år medan det kommer 
att finnas fler i åldrarna 30-40 år samt äldre personer över 75 år. 

BEFOLKNINGSSTRUKTUR I ÅLMEBODA 

FOrandringavåklerstrukturen under prot,iosperioden. Ji!mfOrelsemellen faktiskålderstruktur 
2016 och prognostisera<I ålderstruktur 2041. 
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Antalet barn i förskoleåldern kommer att vara i stort sett oförändrat fram till år 
2025 varefter det sjunker långsamt fram till år 2035 då det återigen blir stabilt. 
Antalet barn i lågstadieåldern kommer att vara tämligen konstant under hela pro
gnosperioden fram till 2041. När det gäller barn i mellanstadieåldern har antalet 
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sjunkit under senare år. Nu sker det en ökning fram till 2022 med knappt 10 barn. 
Därefter blir antalet stabilt fram till år 2041. Se diagram nedan. 

ANTAL BARN EFTER ÅLDERSKATEGORI I ÅLMEBODA 
Historisk utveckling av antalet barn I Almebod8 år 2007-2016 samt prognostiserat antal 2017-

2041. 
60 

50 

1-0 

1 
J 

)"Vi >-U D-( - '-'J-' ).-(_'I. -
l~i 

r-0-< >-o-< )...(}-i ')-0-( :>-O·O ~ 

\ ~ ~( 
I 

20 

Jl<' \~ i :i-D[:r--1' r11-H. (0-{ }D-{ }{]-{ )-0-j ,r-0-, ... _-u ..i.:::}-[ 1-Q-( 

~ 
'"I...J"" 

A . ~ _.. 
L.r-

\~ V" 
ro 

0 
2007 2000 20U 2013 201fi 2017 2019 2021. 2073 202fi2027 2029 20312033 2035 2037 2039 2041 

År 

När det gäller äldre personer, 65 år eller äldre, ökar nu antalet i åldersgruppen 65-
79 år och ökningen fortgår fram till år 2022 med ytterligare ca 25 personer, se di
agram nedan. Efter år 2022 sjunker antalet fram till år 2041 för att då vara på 
samma nivå som år 2017. När det gäller personer 80 år eller äldre är antalet oför
ändrat fram till år 2022 varefter det blir en motsvarande ökning som det var 
minskning i åldersgruppen 65-79 år. Antalet personer 80 år eller äldre kommer då 
att öka med ca 45 personer under resten av prognosperioden. 

ANTAL ÄLDRE EFTER ÅLDERSKATEGORI I ÅLMEBODA 

Historisk utveckling av antalet aldre I Almeboda år 2007-2016 samt prognostiserat antal 
2017-2041. 
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4.3 Kommunens delområden, tre delområden -västra, mitten respektive östra 

I samband med arbetet kring "hållbar ekonomi" väcktes förslaget att se kommu
nen som indelad i tre delar där varje del skulle ge underlag för kommunal service 
som skolor, bibliotek och äldreomsorg mm. I västra kommundelen skulle Ryd och 
Urshult ingå, i mittendelen Tingsryd och Väckelsång och i den östra kommunde
len Linneryd, Älmeboda/Rävemåla och Konga. Det kan vara intressant att redo
visa hur befolkningsutvecklingen ser ut i de här tre kommundelarna och nedan ges 
en redovisning i tabellform fördelat på olika åldersgrupper. 

Kommundel Väster, Ryd- Urshult 

Befolkningsutveckling, kommundel Väster, Ryd-Urshult 

2016 2021 2031 2041 
Total folkmängd 4186 4246 4202 4226 

Antal barn, 0 - 5 år 202 223 202 203 

Antal barn, 6 - 12 år 305 307 307 302 

Antal ungdomar 13 - 18 år 300 322 318 315 

Antal vuxna, 19 - 64 år 2214 2174 2089 2077 

Antal äldre 65 - 79 år 794 856 837 839 

Antal äldre 80 och äldre 371 364 449 490 
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Kommundel Mitten, Tingsryd - Väckelsång 

-
Befolkningsutveckling, kommundel Mitten, Tingsryd - Väckelsång 

-

~-I 20161- I 202 ~ 
f-----

2041 
Total folkmängd 5239 5132 4916 4796 

I 
Antal barn, 0 - 5 år 345 353 319 314 

.. 

I ---·-
Antal barn, 6 - 12 år 377 412 420 398 

I 
Antal ungdomar 13 - 18 år 341 360 387 374 

I 
Antal vuxna, 19 - 64 år 2780 2612 2402 2350 

I 
Antal äldre 65 - 79 år 942 964 876 832 

I 
Antal äldre 80 och äldre 454 431 512 528 

Kommundel Öster, Linneryd-Älmeboda/Rävemåla-Konga 

Befolkningsutveckling, kommundel Öster, Linneryd - Älmeboda - Södra Sandsjö 

2016 2021 2031 2041 
Total folkmängd 2968 2934 2837 2806 

Antal barn, 0 - 5 år 175 172 164 166 

Antal barn, 6 - 12 år 205 218 210 206 

Antal ungdomar 13 - 18 år 186 172 179 179 

. 

Antal vuxna, 19 - 64 år 1573 1508 1402 1385 

Antal äldre 65 - 79 år 590 634 589 555 

Antal äldre 80 och äldre 239 230 293 315 

5. Analys 

Analys för kommunen som helhet 

Frånsett ett antal år före och efter 1990 har Tingsryds kommun haft ett minskande 
invånarantal ända sedan kommunsammanslagningen år 1971 och i första hand är 
det ett negativt födelseöverskott som är orsaken till den minskande befolkningen. 
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Under senare år har trenden brutits med en ökande befolkning vilket beror på en 
stor utrikes inflyttning. 

Prognosen fram till 2041 är att kommunen kommer att ha ett fortsatt födelseun
derskott med i genomsnitt 113 födda barn och 161 avlidna personer per år under 
prognosperioden. Hur den totala befolkningsutvecklingen blir avgörs av hur flytt
nettot kommer att se ut, det vill säga skillnaden mellan antalet inflyttade och ut
flyttade personer. Med de förutsättningar som nu råder är prognosen att kommu
nens invånarantal kommer att fortsätta att långsamt sjunka till ca 11800 år 2041. 

När flyttströmmarna analyseras kan vi konstatera att vi, under de senaste åren, har 
haft ett totalt positivt flyttnetto och att detta beror på en relativt stor utrikes in
flyttning (nyanlända flyktingar). När det gäller inrikes in- och utflyttning mellan 
Tingsryds kommun och andra kommuner har vi ett negativt flyttnetto vilket inne
bär att fler flyttar från Tingsryds kommun till någon annan kommun än vad det är 
personer som flyttar till kommunen. Inom gruppen utrikes födda kommer det att 
vara en fortsatt stor rörlighet varför det är svå1t att prognostisera hur stor del av 
den här gruppen som kommer att finnas kvar inom kommunen. Men om vi kan 
erbjuda lämpliga boenden är det möjligt att flera väljer att stanna kvar i kommu
nen. Positivt för Tingsryds kommun är att vi har ett positivt inrikes flyttnetto när 
det gäller barnfamiljer födda inom Sverige. Detta visar att Tingsryds kommun är 
attraktiv att flytta till för barnfamiljer och här finns då en möjlighet och potential 
för kommunen att attrahera fler barnfamiljer genom att erbjuda bra och attraktiva 
boendemiljöer. 

När det gäller befolkningsstrukturen inom kommunen är den stora förändringen 
under prognosperioden fram till 2041 att andelen i yrkesverksam ålder minskar 
medan den äldre delen av befolkningen, äldre än 65 år, ökar. Detta kommer att 
ställa krav på ökad äldreomsorg och olika typer av boenden för äldre. Det kommer 
också att innebära att det generellt sett kommer att bli svårare med kompetensför
sörjning inom kommunen och detta kommer att drabba både kommunal verksam
het som näringslivet inom kommunen. När andelen yrkesverksamma inom kom
munen minskar kommer försörjningsbördan för den yrkesverksamma delen av be
folkningen att öka, men som nämnts tidigare medför skatteutjämningssystemet att 
Tingsryds kommun inte direkt drabbas ekonomiskt av detta. 

Analys för de olika församlingarna 

Almundsryd 
Totala antalet invånare kommer att vara oförändrat under prognosperioden men 
med en större andel barn upp till 18 år och med fler äldre över 70 år. 

Inom förskolan kommer antalet barn att öka med 10-15 under de närmsta två åren, 
Därefter är antalet stabilt fram till år 2025 varefter det sker en minskning. Antalet 
barn i låg- och mellanstadiet ökar marginellt med ca 10 barn fram till 2023 och är 
därefter stabilt. 

Antalet personer, 80 år eller äldre, kommer att vara stabilt fram till 2025 varefter 
det sker en ökning med ca 60 personer fram till 2041. 
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Linneryd 
Befolkningen i Linneryd kommer att långsamt minska under hela prognospe
rioden fram till 2041 och när det gäller befolkningsstrukturen sker inga stora för
ändringar. 

I förskoleåldrarna blir det en liten minskning av barn medan antalet barn i låg- och 
mellanstadieåldrarna blir oförändrat. 

Antalet personer, 80 år eller äldre, kommer att vara oförändrat fram till 2025 var
efter det sker en långsam ökning med totalt ca 10-15 personer fram till år 2041. 

Södra Sandsjö 
Även befolkningen i Södra Sandsjö uppvisar en långsam minskning under hela 
prognosperioden. 

Antalet barn i förskoleåldrarna kommer att vara stabilt fram till 2023 varefter det 
minskar långsamt fram till 2030 med totalt ca 10 barn. I Lågstadieåldrarna blir an
talet barn i stort oförändrat under prognosperioden. 

När det gäller den äldre befolkningen, 80 år eller äldre, kommer antalet att vara 
oförändrat fram till 2022 varefter antalet ökar fram till 2034 med ca 30 personer. 
Därefter stabiliseras antalet. 

Tingsås 
Även befolkningsutvecklingen i Tingsås församling är svagt negativ under hela 
prognosperioden fram till år 2041. 

Antalet barn i förskoleåldern ökar nu fram till år 2019 med ytterligare ca 15 barn 
men kommer därefter att minska fram till år 2035 med storleksordningen 30 barn. 

Antalet barn i lågstadieåldern ökar med ca 15 barn fram till 2023 varefter det sker 
en minskning. I mellanstadieåldern förbli antalet barn i stort oförändrat. 

Den äldre åldersgruppen, 80 år eller äldre, minskar först fram till år 2020 för att 
därefter öka fram till 2033 med totalt ca 50 personer. 

Urshult 
I Urshults församling kommer antalet invånare att bli i stort sett oförändrat fram 
till år 2041. I slutet på prognosperioden kommer det att finnas färre barn under 10 
år men betydligt fler äldre personer, 77 år eller äldre. 

Antalet barn i förskoleåldern kommer att öka marginellt fram till år 2021 varefter 
det sker en stadig minskning fram till år 2035 med totalt närmare 20 barn. 

För lågstadie- och mellanstadieåldrarna kommer antalet barn att sjunka under pro
gnosperioden fram till 2041. Totalt kommer antalet barn i de här åldrarna att 
sjunka med ca 15 barn fram till år 2025. 

Idag är det ett stort tryck på lokalerna för både förskolan och skolan med många 
barn, men totalt, för förskolan och skolan tillsammans, kommer barnantalet nu att 
sjunka under kommande år. 
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Antalet äldre personer, 80 år eller äldre, kommer att öka kraftigt fram till år 2035 
med totalt ca 80 personer. Från år 2035 blir det en stabilisering. Detta kommer att 
ställa ökade krav på äldreomsorg och tillgång till olika boenden för äldre. 

Väckelsång 
Enligt prognosen kommer antalet invånare i Väckelsångs församling att stadigt 
sjunka fram till år 2041 med i storleksordning 200 personer. 

Antalet barn i förskolan kommer att sjunka fram till år 2035 varefter prognosen 
visar en svag ökning. År 2025 motsvarar minskningen ca 15 barn jämfört med år 
2017 och till år 203 5 minskar det med ytterligare ca 10 barn. 

För lågstadie- och mellanstadieåldrarna blir det en total ökning med ca 30 barn 
under den närmaste 5-årsperioden fram till år 2023 varefter det blir en långsam 
men stabil minskning under resten av prognosperioden fram till år 2041. 

Sammantaget för förskolan och skolan i Väckelsång innebär detta att antalet barn 
under den närmsta 5-årsperioden kommer att öka med ca 15 för att därefter lång
samt sjunka. 

Åldersgruppen 80 år eller äldre kommer att vara oförändrad fram till år 2022 var
efter antalet kommer att öka med ca 40 personer fram till år 2033. Därefter blir det 
stabilt. 

Älmeboda 
Antalet invånare i Älmeboda församling kommer att vara tämligen konstant med 
en liten och långsam minskning fram till år 2041. 

När det gäller antalet barn i förskole- och lågstadieåldrarna sker det inga stora 
förändringar. För barn i mellanstadieåldern sker det en ökning fram till 2022 med 
knappt 10 barn för att därefter bli stabilt. 

För den äldre åldersgruppen, 80 år eller äldre, är antalet oförändrat fram till år 
2023 varefter det under resten av prognosperioden ökar med närmare 40 personer. 

6. Slutsatser 

• Om inga förändringar sker pekar befolkningsprognosen på att Tingsryds 
kommuns invånarantal kommer att fortsätta att minska under prognospe
rioden fram till år 2041 och att invånarantalet då kommer att vara ca 11800. 

• Under hela prognosperioden kommer kommunen att ha ett negativt födelseö
verskott(= födelseunderskott) på i genomsnitt 48 personer per år. 

• Det positiva flyttnetto som kommunen har haft under de senaste åren beror 
till största del på utrikes inflyttning (nyanlända flyktingar). 

• Kommunen har totalt sett ett negativt inrikes flyttnetto, men ett positivt flytt
netto när det gäller barnfamiljer födda i Sverige. 

• Nuvarande ökning av antalet barn i förskole- och grundskoleåldrarna kom
mer, inom de närmsta åren, att avstanna för att sedan långsamt sjunka. För 
barn i förskoleåldern passeras toppen redan under nästa år (2019). 
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• Antalet personer, 80 år eller äldre, kommer från år 2022 att öka relativt kraf
tigt inom hela kommunen med ca 300 personer fram till 2041. Ökningen 
kommer att vara stark i samtliga församlingar förutom i Linneryd där det blir 
en mindre ökning. En planering bör göras för utökad äldreomsorg samt olika 
anpassade boenden. 

• Det är fler personer som bor i kommunen och pendlar till arbete i annan 
kommun än vad det är personer som pendlar till kommunen. Störst in- och 
utpendling är det från och till Växjö. År 2015 pendlade 1290 personer till 
Tingsryds kommun och störst inpendling var det från Växjö, Ronneby, Karls
hamn och Olofström. 

• När det gäller att attrahera nya kommuninvånare finns det en potential hos 
barnfamiljer och bland nyanlända samt inom gruppen av inpendlare. En bra 
arbetsmarknad i kombination med attraktiva bostäder och boendemiljöer kan 
vara det som får människor att ta beslutet att flytta till Tingsryds kommun. 

Tingsryd 2018-02-13 

Yngve Rehnström 
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Centerpartiet M#I,. 

Budget, skattesats och låneram 2019 samt 
ekonomisk plan 2020-2021 

I stort instämmer Centerpartiet i det förelagda underlaget med förslag till 
beslut i ärendet Budget, skattesats och /§neram 2019 samt ekonomisk plan 
2020-2021 då vi har fått genomslag för ett antal av våra prioriteringar i 
detta underlag. 600 000 kr till planverksamhet är viktigt för att få fram 
underlag till bostadsbyggande och företagssatsningar framöver. Bostäder är 
ett proriterat mål för kommunen. 
Dock yrkar Centerpartiet på några justeringar till budget 2019, i förhållande 
till det förelagda förslaget till beslut, vilket vi redovisar här nedan: 

Driftbudget: 

Centerpartiet yrkar på sammanlagt 5 000 tkr i utökade budgetramar fördelat 
på Bildningsnämnden ( +4 000 tkr), Vård- och omsorgsnämnden ( +200 tkr) 
samt Kommunstyrelsen ( +800 tkr). Dessa yrkanden till förändringar i 
driftsbudgeten innebär ett resultat för år 2019 på + 7 694 tkr och som 
därmed hamnar 49 tkr över 1 %-målet. Centerpartiets yrkanden till 
förändringar i förhållande till det förelagda förslaget ti_ll driftbudget fördelar 
sig på följande sätt: 

Bildningsnämnden 

Centerpartiet yrkar på en utökning av Bildningsnämndens budgetram för år 
2019 med +4 000 tkr (utöver det förelagda förslaget) enligt följande 
fördelning: 

+1 400 tkr för att åter öppna upp för folkbibliotek i alla kommundelar. 

+ 1 100 tkr för kostnader kopplat till ökat elevantal inom förskola och 
grundskola. 

+300 tkr för att genomföra att samma skolskjutsregler ska gälla 
oavsett huvudman. 
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Centerpartiet •'Il .. 
+1 000 tkr för åtgärder som leder till ökat antal personal inom skolan 

i pedagogisk verksamhet för elever. 

+200 tkr till kostnader för familjecentral. 

Detta innebär att Centerpartiet yrkar på att Bildningsnämndens budgetram 
för år 2019 fastställs till 282 357 tkr. · 

Värd och omsorgsnämnden: 

Centerpartiet yrkar på en utökning av Vård och omsorgsnämndens 
budgetram för år 2019 med +zoo tkr (utöver det förelagda förslaget). Denna 
utökning består av följande post: 

+200 tkr till kostnader för familjecentral. 

Detta innebär att Centerpartiet yrkar på att Vård och omsorgsnämndens 
budgetram för år 2019 fastställas till 288 278 tkr. 

Kommunstyrelsen 

Centerpartiet yrkar på att utöka Kommunstyrelsens budgetram för år 2019 
med +800 tkr (utöver det förelagda förslaget). Denna utökning består av 
följande post: 

+300 tkr till kommunal medfinansiering gällande ansökan om 
projektpengar för att utveckla hela Korröområdet. 
Centerpartiet vill att vi snarast sätter igång ett arbete för att 
utveckla hela Korröområdet tillsammans med Korröstiftelsen. 
I detta vill vi ansöka om projektpengar via 
Landsbygdsprogrammet/Leader. 

+500 tkr till underhåll av enskilda vägar. 

Detta innebär att Centerpartiet yrkar på att Kommunstyrelsens budgetram 
för år 2019 fastställs till 146 557 tkr. 
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Centerpartiet tl-#1 .. 
Investeringsbudget 2019 och plan 2020-2022: 

Centerpartiet yrkar på ett antal förändringar i investeringsbudget 2019 och 
plan 2020-2022 i förhållande till det förelagda förslaget till beslut. Dessa . 
förändringar innebär en utökning av investeringsbudgeten för 2019 med 
+4 500 tkr, (till sammanlagt 54 500 tkr för år 2019), samt en minskning av 
plan för investering år 2020 med -4 500 tkr (till sammanlagt 48 300 tkr i 
plan 2020). 

Den totala summan av investeringar under perioden 2019-2022 blir således 
samma med Centerpartiets yrkanden som i det förelagda förslaget till beslut. 

Centerpartiets yrkanden till förändringen av investeringsbudgeten 2019 och 
plan 2020-2022 består av följande poster (i förhållande till det förelagda 
förslaget: 

Investeringsbudget 2019 

+1 000 tkr i investeringsbudget 2019 till inventarier och 
bok/mediainköp för att åter öppna upp för folkbibliotek i 
samtliga kommundelar. 

- 1 500 tkr i investeringsbudget 2019 till Digitalisering - it-stöd & e
tjänster (alla förvaltningar). Detta innebär att det avsätts 
3 500 tkr för Digitalisering - it-stöd & e-tjänster (alla 
förvaltningar) år 2019. 

+3 500 tkr i investeringsbudget 2019 till att tidigarelägga 

fastighetsinvesteringen av ny gymnastikbyggnad i Urshult. 
Centerpartiet menar att en ny gymnastiksal i Urshult är av 
högsta prioritet. Ett minimikrav är att en ny gymnastiksal står 
färdig inför skolstarten till höstterminen 2020 och för att göra 
detta möjligt måste arbetet påbörjas redan under 2019. 

+500 tkr i investeringsbudget 2019 till underhåll av enskilda vägar. 

+1500 tkr i investeringsbudget 2019 till Wifi på särskilt boende. 
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Centerpartiet lil!~ 
Plan 2020-2022 

-3500 tkr i plan för 2020 för investering av ny gymnastikbyggnad i 

Urshult. Detta innebär att det avsätts 10 000 tkr i plan för 
2020 till ny gymnastiksal i Urshult. 

. . 
-1000 tkr i plan 2020 till Digitalisering - it-stöd & e-tjänster (alla 

förvaltningar). Detta innebär att det avsätts 4 000 tkr i plan 
2020 till Digitalisering - it-stöd & e-tjänster (alla 

förvaltningar). 

-500 tkr årligen i plan 2021-2022 till Digitalisering - it-stöd & e
tjänster (alla förvaltningar). Detta innebär att det avsätts 

4 500 tkr årligen i plan 2021-2022 till Digitalisering - it-stöd 
& e-tjänster (alla förvaltningar). 

+500 tkr årligen i plan 2020-2022 till energibesparande investeringar. 

Centerpartiets förslag till investeringsbudget summeras i nedanstf!iende tabell: 

Utfall Prognos Budget Plan 
Investeringsbudget (mkr) 2017 2018 2019 2020 

Årets investeringar 29,9 48,7 54,5 48,8 

Plan 
2021 

45,7 

Plan 
2022 

46,2 

I övrigt yrkar Centerpartiet bifall till det förelagda förslaget till beslut om 
Budget, skattesats och låneram 2019 samt ekonomisk plan 2020-2022. 

För Centerpartiet: 

Lennart Fohlin 

~·dL~ 
Cecilia Cato 
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