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1 Uppdrag 

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

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

Kommunstyrelsen har även verksamhets-och budgetansvar för 
kommunledningsförvaltningens verksamheter. 

Kommunstyrelsen har fem utskott med olika ansvarsområden: arbetsutskott, personalutskott, 
plan- och näringslivsutskott, arbete- och lärandeutskott samt kultur- och fritidsutskott. 

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

 Kansliavdelning 
 Utvecklingsavdelning 
 Ekonomiavdelning 
 Personalavdelning 
 Arbete- och lärandeavdelning 
 Teknisk avdelning 

2 Omvärld 

Urbaniseringen fortsätter i vår omvärld samtidigt som befolkningen i mindre orter minskar. Vi 
lever generellt sett längre men barnafödandet är lägre och kompenseras inte av inflyttning. 
Omställningen till ett allt lägre flyktingmottagande i hela landet fortsätter. Det kommunala 
integrationsarbetet avser allt mer att få nyanlända  i sysselsättning. Arbetslösheten är låg och 
många företag har fortsatt kompetensbrist. Denna brist bland de loklala företagen och hos 
kommunen själv som arbetsgivare möjliggör utökade samarbeten för att introducera de 
kommuninvånare som står lång från arbetsmarknaden. 

Konjunkturen bedöms fortsatt god även om byggbransch och vissa andra branscher kan se en 
viss avmattning. Huspriser och priser på bostadsrätter sjunker eller ligger still på vissa håll i 
landet. Lokalt säljs villor och i Tingsryd med omnejd och ingen avmattning märks här. 

Brexit är en annan osäkerhetsfaktor som gör att det är svårt att bedöma utvecklingen framåt i 
tid. Storbritannien är en viktig marknad och exportmarknad för svenska företag och många 
svenska företag är aktiva i London. Om Storbrittanien går ur EU gör det också att EU:s inre 
gemensamma marknad minskar, eftersom Storbritannien är den näst största ekonomin i EU 
och befolkningsmässigt innehar en tiondel av den samlade Eu-befolkningen. 

Den näring som ökar snabbast i hela världen är besöks- och upplevelsenäringen. I Kronobergs 
län har antalet besökare sjunkit år 2018 men i Tingsryd är det en fortsatt ökning med dryga 
7%. Natur och upplevelser, småskalighet och mat och hantverk är områden som lockar. Här 
har Tingsryd en möjlighet och en resurs att förvalta och utveckla. 

Ett av de absolut största hoten mot samhället är klimatet. Sommaren 2018 med torka och 
bränder har fått stora konsekvenser i omvärlden. Bränder rasar inte bara i Europa utan i USA 
har hela samhällen och städer brunnit. Parallellt med detta upplever vi naturkatastrofer i form 
av orkaner, översvämningar och skyfall eller torka. Om det hänger ihop med människans 
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överförbrukning av resurser eller ej tvistar man om inom politiken i hela världen. En sanning 
är dock att populationerna av vilda ryggradsdjur har minskat med 60% sedan 1970 enligt 
Living Planet Report 2018. Miljöfrågan har hamnat högt på allas dagordning och kräver fokus 
såväl globalt, nationellt som lokalt. Inom jord- och skogsbruk men även djurhållning har 
torkan fått stora konsekvenser vars omfattning vi kommer att kunna se först längre fram. De 
låga vattennivåerna på grundvattnet har och fortsätter ha konsekvenser för såväl boende som 
näringsidkare. Tillgång till vatten är en ödesfråga både i lokalsamhället som i ett globalt 
perspektiv. 

Trygghet är en upplevd känsla och även om antalet anmälda brott minskar kan otryggheten i 
samhället öka. Så är fallet på många håll i Sverige, särskilt i förorter där dödsskjutningar 
bland unga män ökat markant. Lokalt upplever man på en del håll i kommunen en ökad 
otrygghet utan att detta åtföljs av statistik som bekräftar brottlighet. 

Digitaliseringen fortsätter och fler och fler digitala tjänster uppstår. Ny teknik, digitalisering 
och internet är också några av nycklarna för att hitta nya effektivare arbetssätt och smartare 
tjänster inom välfärden menar SKL. Man anser att denna verksamhetsutveckling behöver ges 
ökad prioritet.. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Medborgare 

Att tillgodose medborgarens behov av utbildning, vård, omsorg, infrastruktur och service är 
den självklara utgångspunkten för allt kommunalt arbete. Mycket av arbetet i kommunen 
grundas i lagstadgade åtaganden inom kommunens vitt skilda ansvarsområden, men kan 
också förbättras genom att ge utrymme för gruppers och individers enskilda önskemål. Att ge 
medborgare möjlighet till delaktighet, påverkan och dialog är därför fortsatt högt prioriterat 
och kommer att fortsätta att utvecklas under 2019. Digitalisering och utvecklandet av e-
tjänster är nödvändiga sätt att öka medborgarnas tillgänglighet till den kommunala servicen. 

Folkhälsouppdraget ligger under utskottet för arbete och lärande och där avser vi att fortsätta 
det tvärprofessionella arbetet i Trygghet i Tingsryd, TUT-gruppen. Gruppen fokuserar på 
förebyggande insatser gällande alkohol, narkotika, doping, tobak och spel men även 
trygghetsfrågorna för våra barn och unga. 

Vuxenutbildningen har fortfarande ett stort inflöde av studenter och satsar under 2019 på 
utökat antal platser på de gymnasiala vuxenutbildningarna. Ett nära samarbete med näringsliv 
och kommunen som arbetsgivare är en förutsättning för att studenterna ska vara attraktiva när 
de kommer ut på arbetsmarknaden. 

För att upprätthålla god service till medborgara och för att kunna bygga för framtiden behövs 
ett löpande underhåll av befintlig infrastruktur t ex gator och vägar, VA när, fastigheter, 
allmän belysning och fastigheter. För att uppnå detta krävs ett struturerat planeringsarbete 
med välgrundade underhållsplaner. 

3.2 Samhälle 

Översiktsplanen är nu beslutad och ska vara en guide för utvecklingen i Tingsryds kommun 
fram till 2030.  Under åren 2016 -2018 har totalt 66 bostäder byggts i kommunen 
(sammanlagt för kommunal och privat regi), vilket gör att slutmålet om sammanlagt 100 nya 
bostäder i kommunen till år 2020 ligger i fas. 

Förutom byggande av bostäder arbetas det även med att skapa attraktiva och hållbara miljöer i 
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tätorterna i kommunen. Närmast i ordning står Torget i Ryd att rustas upp, därefter är det 
aktuellt för torget i Tingsryd. 

Utbyggnaden av bredband fortsätter och ställer stora krav på Wexnet att hinna med i den takt 
som krävs. Tingsryds kommun har kommit en bit på väg på landsbygden men fortfarande 
återstår stora områden. 

I Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimat har kommunen fortsatt att sjunka jämfört 
med  föregående år och hamnar på plats 267 av landets 290 kommuner (2017 års ranking var 
plats 260). Detta blir en av de viktiga frågor man måste arbeta hårt och målmedvetet med 
under de närmsta åren. En näringslivsstrategi är tagen för kommunen och det handlar nu om 
att implementera den. Myndighetsutövning, svarstider, upphandlingar, service och rådgivning 
är frågor att arbeta med. 

Inom avdelningen för arbete och lärande sker omfattande förändringar av arbetssätt både på 
arbetsmarknadsenheten (AME) och integrationsenheten. För AME kommer verksamheten 
utökas under 2019 och fler målgrupper kommer inkluderas i enhetens verksamhet. 
Integrationsenheten kommer tillsammans med vuxenutbildningen och AF alltmer arbeta med 
målgruppen som ingår i etableringsprogrammet och verka för att de snabbare etableras och 
kommer i arbete. 

I kommunen finns ett brett och aktivt föreningsliv med verksamhet i alla kommundelar. 
Under 2018 infördes ett nytt bidragssystem och en ny policy för föreningsbidrag och 
sponsring. Många föreningar efterfrågar nu anläggningar för sina aktiviteter och en stor fråga 
för kommunen framåt blir att hantera dessa.  Ishall, simhall m.fl. byggnader kan behöva rustas 
upp eller byggas nytt samtidigt som det efterfrågas hallar för tennis, ridspår, upprustning av 
cykelleder m.m. 

Inom området kultur är Tingsryds kommun värd för norra Europas största folkmusikfestival 
som funnits i sin nuvarande form sedan mitten av 1990-talet. Den lockar en stor publik som 
inte bara besöker Korrö utan också skapar tillskott i kassan för många näringsidkare i 
området. Fler evenemang av olika slag äger rum och höjer attraktiviteten på kommunen. 2018 
startades en ny festival upp i kommunen - Kvarnamåla International Music Festival och den 
kommer även att arrangeras i augusti 2019. Den traditionella konst- och hembygdsrundan 
arrangeras numera med ett studieförbund som huvudarrangör men med fortsatt stöd från 
kommunen. 

  

3.3 Ekonomi 

Kommunfullmäktige har tillfört nya budgetmedel för permanent förstärkning inom 
planverksamheten (0,6 mkr) samt tillfälliga anslag för upprättande av miljöprogram (0,3 mkr) 
samt genomförande av EU-val (0,2 mkr). Vidare har budgetmedel tillförts för att kunna höja 
hemsändningsbidraget (0,1 mkr). 

Kommunfullmäktiges mål i det ekonomiska perspektivet innebär att bl a alla nämnder ska 
hålla sin budget. För kommunstyrelsen innebär detta dels att budgeten för den egna ska hållas 
och dels att, genom uppsiktsplikten och ansvaret för den ekonomiska förvaltningen, vara aktiv 
för att även övriga nämnder ska hålla sin budget. Det sistnämnda görs bl a genom aktiv 
tillämpning av fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisningen. 

Nya mål för kommunstyrelsen inom ekonomiperspektivet är prognossäkerhet och 
verkställandegrad för investeringar. Målen innebär höga ambitionsnivåer och för att uppnå 
målen krävs stort fokus på kvalitet och arbetssätt i dessa processer. 
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Ett annat mål inom ekonomiperspektivet är att minska kostnaden för försörjningsstöd, vilket 
kräver ett systematiskt och förebyggande arbete. Genom att få fler kommuninvånare i 
självförsörjning strävas efter att färre personer blir helt eller delvis beroende av ekonomiskt 
bistånd. 

3.4 Medarbetare 

De två fokusområden inom perspektivet medarbetare är att vi ska vara en attraktiv 
arbetsgivare och minska sjukfrånvaron. Ett gott ledarskap och medarbetarskap tillsammans 
med en gemensam värdegrund är en nyckelfaktor i det arbetet. Det ger förutsättningar för att 
rekrytera och behålla kompetenta medarbetare samtidigt som det ger en bra och frisk 
arbetsmiljö. Vi behöver satsa på att utveckla våra ledare samt arbeta fram en gemensam 
värdegrund. För att kunna behålla en god kvalitet och arbetsmiljö i verksamheterna behöver vi 
även fortsatt arbeta med kompetensförsörjning inom våra bristyrken. 

Arbetet med att minska sjukfrånvaron har en hög prioritet, både rehabilitering och det 
förebyggande arbetet. Tingsryds kommun har tillsammans med Älmhults och Osbys kommun 
startat projektet, Bryta Trenden, där olika metoder provas för att se vad som påverkar sjuktal 
och den upplevda hälsan. Projekt kommer att pågå fram till år 2020. 

3.5 Process 

Ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem har upphandlats och införs med start i januari 
2019. När detta system väl är implementerat ger det goda möjligheter för användarna att 
lättare söka efter nödvändiga dokument samt få påminnelser om ärenden. Till systemet knyts 
ett processorienterat klassificeringssystem, vilket förordas av SKL och även används av vårt 
kommunalförbund Sydarkivera. Fler verksamhetssystem inom andra områden är under 
implementering eller ska upphandlas och medverkar även de till att arbetsprocesserna 
utvecklas och bättre möter behoven hos medborgarna. De är också en grundförutsättning för 
att kunna öka tillgången av e-tjänster inom alla områden. 

Kommunstyrelsen har beslutat att Tingsryds kommun ska medverka i ett projekt för 
framtagande och implementering av e-tjänster tillsammans med kommuner i Kalmar län från 
och med 2019. 

Ett projekt med namnet "Kvinnor kan i Tingsryds kommun" kommer att startas upp i januari 
2019 och pågå in på år 2020. Målgruppen är utrikesfödda kvinnor som är språksvaga och som 
står långt från arbetsmarknaden. Syftet med projektet är att hitta organisatoriska strukturer för 
att effektivt få målgruppen utrikesfödda i sysselsättning även framgent. Genom att förändrat 
arbetssätt inom arbetsmarknadsenheten kan projektet förhoppnings visa på en 
kostnadsbesparing inom försörjningsstödet som är långsiktig. 

3.6 Balans mellan perspektiven 

2019 års verksamhetsmål innebär ett delvis förändrat upplägg jämfört med tidigare. Från och 
med nu ges nämndsmålen en tydligare koppling till fullmäktiges övergripande mål samt en 
tydligt angiven målnivå för varje mål. Huruvida ambitionsnivån i målnivåerna är realistisk 
eller för hög eller för låg är i flera fall svårbedömt och detta första år får i viss mån ses som ett 
prövoår. 

Utifrån uppsatta mål kan följande risker för obalans mellan de olika perspektiven i vår 
styrmodell: 

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

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

Process - vikten av god kvalitet och tydliga rutiner i det löpande arbetet i verksamheten kan 
inte nog betonas. En grundläggande god kvalitet i i det löpande arbetet är en förutsättning för 
ett lyckat utvecklingsarbete framöver. Om effektiva och kvalitetssäkra processer inte uppnås 
finns en uppbar risk att måluppfyllelsen i de andra perspektiven blir lidande. 

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

4 Framtid 

Förändringar 2019 

Från och med 1 januari 2019 verkställs två större förändringar som bygger på samverkan med 
andra kommuner i länet: 

1) Renhållningsverksamheten övergår till det nybildade kommunala bolaget Södra Smålands 
Avfall och Miljö AB, som ägs av Tingsryds kommun tillsammans med Växjö, Lessebo, 
Älmhults och Markaryds kommuner. 

2) Överförmyndarverksamheten flyttas över till en gemensam nämnd för Tingsryd, Växjö, 
Lessebo och Alvesta kommuner. Värdkommun för den gemensamma nämnden är Växjö 
kommun. 

Övriga förändringar är i första hand kopplade till de ökade resurser som fullmäktige tillförde 
kommunstyrelsen i sitt budgetbeslut (se rubrik Ekonomi). Förstärkningen inom 
planverksamheten innebär att bemanningen kan utökas inom denna funktion. 

Integrationsenheten, underställd avdelningen för arbete och lärande, kommer under 2019 
förändra sin verksamhet och stänga mötesplatser. Verksamheten kommer att fokuseras på 
nyanlända inom etableringsprogrammet där jobbspår ska skapas för att öka etableringen på 
arbetsmarknaden och underlätta integrationen. Verksamheten runt ensamkommande barn och 
ungdomar kommer att minska som ett led i att färre anvisas till kommunen. 

I det kommunövergripande perspektivet planeras för uppstart av övergripande arbeten inom 
de prioriterade områdena attraktiv arbetsgivare/kompetensförsörjning, ledarskapsutveckling 
samt mål- och visionsarbete under 2019. 

Framtid efter 2019 

Text ej klar, kompletteras senare. 
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5 Styrkort 

5.1.1 Medborgare 

Prioritering
ar. 

Kommunövergri
pande mål 

Nämndsmål Mått 
Utfall 
2017 

Mål 
2018 

Mål 
2019 

Kvalitet och 
service 

Medborgare och 
övriga 
intressenter ska 
uppleva att 
kommunen har 
en god kvalitet 
och service i 
verksamheterna. 

Medborgare och 
övriga intressenter 
ska uppleva att 
kommunen har en 
god kvalitet och 
service i 
verksamheterna. 

Gott bemötande vid 
kontakt med 
kommun % 

76  80 

Nöjd-Brukar-Index 
Kritik på teknik (1-
10) 

  6,4 

Kunskap 
och lärande 

Kommunen ska 
säkerställa en 
likvärdig skola 
med goda 
kunskapsresultat. 

Kommunen ska 
säkerställa en 
vuxenutbildning med 
goda 
kunskapsresultat. 

Kursdeltagare i 
gymnasial 
vuxenutbildning som 
vid årets slut slutfört 
kurs % 

57,2  70 

Negativa avhopp %   15 

Trygghet 
och social 
hållbarhet 

Kommunen ska 
verka för ett 
socialt hållbart 
samhälle där 
trygghet samt 
goda uppväxt- 
och 
levnadsförhålland
en för alla ger 
förutsättningar för 
en god hälsa och 
ett gott liv. 

Kommunen ska verka 
för ett socialt hållbart 
samhälle där trygghet 
samt goda uppväxt- 
och 
levnadsförhållanden 
för alla ger 
förutsättningar för en 
god hälsa och ett gott 
liv. 

Trygghetsindex (0-
6) 0 = bäst 

1,28  1,3 

Sjukpenningtalet, 
dgr/reg försäkrad 

13,4  11 

Andel brukare inom 
barn- och 
ungdomsvården 
som blivit nöjd eller 
ganska nöjd med 
kommunens 
insats % 

83  88 

Medborgari
nflytande 
och 
demokrati 

Medborgaren ska 
känna delaktighet 
och ha inflytande 
i verksamheterna 
och 
samhällsutvecklin
gen. 

Medborgaren ska 
känna delaktighet och 
ha inflytande i 
verksamheterna och 
samhällsutvecklingen. 

Nöjd-Inflytande-
Index, NII, 
Medborgarundersök
ning 

  45 

Valdeltagande 
kommunalval, % 

81,5   

Medborgarförslag, 
andel som besvaras 
inom sex 
månader % 

  80 

Informationsindex 
för kommunens 
webbplats 

68  80 

Målvärde för "Kritik på teknik" är ett sammanvägt medelvärde för deltagande kommuner i senaste undersökningen. Resultat NII 
år 2015: 42 

5.1.2 Samhälle 

Prioritering
ar. 

Kommunövergri
pande mål 

Nämndsmål Mått 
Utfall 
2017 

Mål 
2019 

Tillväxt och 
attraktivitet 

Befintliga och nya 
invånare ska vilja 
bo, verka och 

Befintliga och nya 
invånare ska vilja bo, 
verka och utvecklas i 
kommunen. 

Andel företag med 
tillgång till bredband 
om minst 100 
Mbit/s % 

53 80 
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Prioritering
ar. 

Kommunövergri
pande mål 

Nämndsmål Mått 
Utfall 
2017 

Mål 
2019 

utvecklas i 
kommunen. 

Andel hushåll med 
tillgång till bredband 
om minst 100 
Mbit/s % 

45 80 

Antal färdigställda 
nya bostäder i 
kommunen fr o m 
2016 

40 80 

Nöjd-Region-Index, 
NRI totalt, 
Medborgarundersök
ning 

 60 

Antal folkbokförda 12 451 12 451 

Nettoinflyttning 116 70 

Näringsliv 
och arbete 

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

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

Ranking av 
företagsklimat enligt 
Svenskt Näringsliv 

260 250 

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

 70 

Arbetslöshet 18-64 
år % 

7,1 6,5 

Andel personer som 
påbörjat jobbspår 
som gått till 
självförsörjning inom 
6 mån efter avslutat 
etableringsprogram 
% 

 50 

Föreningsliv 
och fritid 

Kommunen ska 
skapa 
förutsättningar för 
ett starkt och 
varierat 
föreningsliv som 
möjliggör en aktiv 
fritid för 
medborgarna. 

Kommunen ska 
skapa förutsättningar 
för ett starkt och 
varierat föreningsliv 
som möjliggör en 
aktiv fritid för 
medborgarna. 

Nöjd-Region-Index, 
NRI fritidsaktiviteter, 
Medborgarundersök
ning 

 61 

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. 

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

Andel miljöfordon 
inom den 
geografiska 
kommunen 

16 20 

Andel kommunala 
miljöfordon % 

9 25 

Andel ekologiska 
livsmedel % 

45 50 

Andel återvunnet 
material av 
hushållsavfall % 

28 39 

Ranking av Sveriges 
Miljöbästa kommun 

271 240 

Resultat NRI år 2015: 56. Målvärde för företagsklimat (Insikt total NKI) är medelvärdet för deltagande kommmuner i senaste 
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undersökningen. Resultat NRI fritidsaktiviteterår år 2015: 57 

5.1.3 Ekonomi 

Prioritering
ar. 

Kommunövergri
pande mål 

Nämndsmål Mått 
Utfall 
2017 

Mål 
2019 

Ekonomi 
och 
kostnadsko
ntroll 

Kommunen ska 
ha en stabil och 
långsiktigt hållbar 
ekonomi som ger 
handlingsutrymm
e för framtiden. 

Kommunen ska ha en 
stabil och långsiktigt 
hållbar ekonomi som 
ger 
handlingsutrymme för 
framtiden. 

Alla nämnder ska 
hålla sin budget % 

100 100 

Avvikelse mot 
budget, mkr 
kommunstyrelsen 

 0 

Kostnader för 
försörjningsstödet, 
kr/inv 

974 948 

Verkställandegrad 
av investeringar % 

 95 

Prognossäkerhet %, 
kommunstyrelsen 

 0,5 

5.1.4 Medarbetare 

Prioritering
ar. 

Kommunövergri
pande mål 

Nämndsmål Mått 
Utfall 
2017 

Mål 
2019 

Arbetsgivar
e och 
medarbetar
e 

Kommunen ska 
vara en attraktiv 
arbetsgivare med 
stolta och 
kompetenta 
medarbetare som 
trivs på sitt 
arbete. 

Kommunen ska vara 
en attraktiv 
arbetsgivare med 
stolta och kompetenta 
medarbetare som 
trivs på sitt arbete. 

Hållbart 
Medarbetarengage
mang, HME-index 

 79 

Sjukfrånvaro, % 7,4 6 

Extern 
personalomsättning 
hela kommunen 
samt 
avdelningsvis % 

13 12 

HME-index 2018: 76. HME-index kommer att mätas årligen från 2019. Målvärdet för extern personalomsättning är medelvärdet i 
landet 2017. 

5.1.5 Process 

Prioritering
ar. 

Kommunövergri
pande mål 

Nämndsmål Mått 
Utfall 
2017 

Mål 
2019 

Effektivitet 
och 
arbetssätt 

Kommunen och 
dess 
verksamheter ska 
arbeta effektivt 
och med 
moderna 
arbetssätt, så att 
en god kvalitet för 
medborgarna kan 
uppnås till en 
rimlig kostnad. 

Kommunen och dess 
verksamheter ska 
arbeta effektivt och 
med moderna 
arbetssätt, så att en 
god kvalitet för 
medborgarna kan 
uppnås till en rimlig 
kostnad. 

Nämndernas 
måluppfyllelse % 

 80 

Uppfyllande av 
tjänstegarantier % 

 100 

Bedömning av 
kommunens 
samlade system för 
intern kontroll % 

84 90 

E-tjänster, 
sammanvägt index 
1-3 

 1,76 

Kommunens sammanvägda index för e-tjänster 2018 är 1,58 
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6 Investeringar 

Investeringar 2019 tkr 

Digitalisering – it-stöd och e-tjänster (alla förvaltningar)1) 5 000

Inventarier och övrigt 1 000

Infrastruktur – allmänt 600

Infrastruktur – centrumutveckling (Tingsryd) 1 000

Infrastruktur – underhåll gator 3 900

Fordon och maskiner 4 600

Energisparåtgärder 5 000

Fastighetsinvesteringar – ny-, till- och ombyggnad 10 000

Fastighetsinvesteringar – reinvesteringar (underhåll) 6 300

VA-verksamhet 12 000

Centrala IT-investeringar 2 450

Totalt 51 850

 

1) varav WiFi äldreboenden 1 500 tkr. 



DRIFTBUDGET B2019 (tkr) Aug Aug Aug

Budg 2018 Ny org Ny org Ny org Summa Just Centr Löneök Löneök 2018 Pris Omförd Just Utgängsläge Ändr Ändr KS prel Övr Ändr Omförd Ram 2019

Fullmäktige del 1 del 2 del 3 2018 enl plan poster 2017 köp o sälj 1,6% PO internränta 2019 ksau ks förslag 2019 just org KF 181112 KLF internbudg

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltning -89 333 -32 922 -2 184 -1 959 -126 398 2 550 -2 308 -74 -887 -454 429 -127 142 -2 735 -660 -130 537 260 -130 277

Ramar per avdelning

110 Gemensamt/kommunchef -1 470 -1 470 -44 -3 -10 -1 527 -1 527 -300 -1 827
111 Kansliavdelning -11 481 -76 -2 979 -14 536 700 -241 -4 -43 -60 1 -14 183 -285 -14 468 3 461 -11 007
112 Utvecklingsavdelning -13 835 -1 959 -15 794 -191 -11 -153 -28 17 -16 160 -600 -100 -16 860 -2 006 -18 866
113 Ekonomiavdelning -5 789 -1 870 -7 659 -250 -4 -17 -46 5 -7 971 -7 971 -7 971
114 Personalavdelning -9 902 -9 902 -225 -4 -46 -45 7 -10 215 -10 215 -10 215
115 Arbete- och lärandeavdelning -46 856 205 -46 651 1 850 -1 104 -9 -243 -188 0 -46 345 -1 850 -60 -48 255 60 -48 195
117 Teknisk avdelning (skattefin) 0 -32 846 2 460 -30 386 -253 -42 -382 -77 399 -30 741 -500 -31 241 -1 455 500 -32 196

Kontrollsumma -89 333 -32 922 -2 184 -1 959 -126 398 2 550 0 -2 308 -74 -887 -454 429 -127 142 -2 735 -660 -130 537 0 260 0 -130 277
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