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Uppföljning av kommunövergripande 
prioriteringar 2015-2018

Höjda resultat i skolan 

Resultaten i skolan ska höjas, med särskilt fokus på 
grundskolan. Genom samverkan mellan berörda 
parter skapas en trygg och stimulerande lär- och 
livsmiljö för våra elever där bra skolresultat skapar 
stolthet hos elever, föräldrar och medarbetare. 

Mål: Andelen avgångselever i åk 9 som fått 
behörighet till gymnasieskolans nationella program 
ska öka årligen.  

Utgångsläge: 74,3 % år 2015. 

Resultat: Målet är att andelen elever ska öka 
årligen. 2017 blev det dock en minskning från 82,7 
% till 67,3 %. Även om man bortser från nyanlända 
blev det en minskning i jämförelse med året 
innan. För 2018 noteras dock (preliminärt) en 
betydande förbättring till 79 %. Rikets genomsnitt 
är 80,5 %. 

Fler bostäder 

Fler bostäder ska tillskapas. En större och mer 
rörlig bostadsmarknad ger förbättrade 
förutsättningar för kommunens invånare, näringsliv 
och verksamheter samt förstärker viktiga 
långsiktiga framgångsfaktorer som t ex 
kompetensförsörjning, integration och 
befolkningsunderlag för viktiga samhällsfunktioner. 

Mål: År 2020 ska minst 100 nya bostäder ha 
tillkommit i kommunen (sammanlagt för kommunal 
och privat regi).  

Utgångsläge: Mätning fr.o.m. 2016. 

Resultat: Målet är att minst 100 nya bostäder ska 
ha tillkommit i kommunen under perioden 2016-
2020. Fram t.o.m. augusti i år har 59 stycken fått 
slutbesked:

 14 villor
 1 bostadsrätt
 43 lägenheter
 1 studentlägenhet

17 stycken av de totalt 59 bostäderna är uppförda av 
Tingsrydsbostäder. 

Resultatet ligger i linje med målsättningen 2020. 

Mer bredband 

Tillgången till snabbt bredband ska öka. En 
utbredd tillgång till fiberbredband i kommunen är 
en grundläggande förutsättning för attraktivitet 
avseende boende, föreningsliv och näringsliv. 

Mål: År 2020 ska 95 procent av alla hushåll och 
företag i Tingsryds kommun ha tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s.  

Utgångsläge: 30 % (hushåll), 45 % (företag) år 
2015. 

Resultat: Senaste redovisningen från PTS 
Bredbandskartläggning avser situationen 2017-10-
01. Vid den tidpunkten hade 45 % av hushållen
tillgång till snabbt bredband, vilket är en ökning
med 11 procentenheter jämfört med året innan. Vid
samma tidpunkt hade 53 % av företagen tillgång till
snabbt bredband, vilket är en ökning med
5 procentenheter jämfört med året innan.

Sedan hösten 2017 har betydande utbyggnader skett 
i Ryd, Väckelsång och Linneryd. För närvarande 
pågår ett 20-tal projekt i kommunen. Att nå 
målsättningen på 95 % 2020 förefaller dock mycket 
svårt.  
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Finansiell analys

Omvärld 

Enligt SKL går svensk ekonomi fortfarande på 
högvarv. Både Konjunkturinstitutets och 
arbetsförmedlingens återkommande enkäter till 
företagen pekar på en fortsatt tydlig optimism, även 
om stämningsläget dämpats något sedan förra 
hösten. Arbetsgivarna planerar för fler anställda, 
men svårigheten att få tag i personal och bristen på 
utbildad arbetskraft håller tillbaka. Sammantaget 
tror SKL, liksom i tidigare prognos, på att 
högkonjunkturen nu går in i en fas med lägre 
tillväxttal och små förändringar i antalet arbetade 
timmar. Enligt SKL är detta en naturlig utveckling 
när konjunkturen kulminerar. Trots ett allt mer 
ansträngt arbetsmarknadsläge antas löne-
utvecklingen bli fortsatt dämpad. Därmed är det 
inhemska inflationstrycket svagt.  
(källa: SKL 2018-08-16, cirkulär 18:27) 

Räntenivån har under årets första åtta månader varit 
fortsatt rekordlåg. Riksbankens reporänta har varit 
oförändrad på nivån -0,50%. Riksbanken antas 
dröja med att höja styrräntan till i början av 2019.  

Särskilda upplysningar 

Organisationsförändringar 

Från och med 1 januari 2018 genomfördes de sista 
delarna i den organisationsförändring som 
kommunfullmäktige beslutade om i juni 2016: 

 Samhällsbyggnadsnämnden upphörde och
kommunstyrelsen tog över ansvaret för
Tekniska avdelningens verksamheter.

 Miljö- och byggnadsnämnd bildades
 Utskott för plan och näringsliv bildades i

kommunstyrelsen.

Försäljning av skogsfastighet 

I enlighet med fullmäktiges inriktningsbeslut inom 
ramen för uppdraget Hållbar ekonomi i juni 2016 

beslutade fullmäktige 2018-04-09 §48 att sälja 
skogsfastigheterna Vieboda 1:1 och Vieboda 2:2. 
Försäljningen genomfördes i maj/juni och 
köpeskillingen uppgick till 23 mkr. Försäljningen 
medför en reavinst i kommunens resultat 2018 med 
motsvarande belopp och redovisas som 
jämförelsestörande post i både delårsresultat och 
årsprognos. 

Kommunchef 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-19 §36 att 
godkänna överenskommelse om avslutande av 
tjänst för kommunchefen. Överenskommelsen 
omfattar 24 månadslöner vilket motsvarar en 
engångskostnad om ca 2,7 mkr inklusive sociala 
avgifter. Kostnaden har belastat bokslutsperiodens 
resultat med hela summan.  

Tjänsten som kommunchef har under perioden 
februari-augusti upprätthållits av dels 
ekonomichefen och dels en extern tillfällig 
anställning motsvarande 50%. Ny ordinarie 
kommunchef tillträdde den 1 september. 

Befolkningsutveckling 

Enligt uppgift från SCB uppgick kommunens 
invånarantal till 12 428 invånare per den 30 juni i 
år. Det innebär en minskning med -23 personer 
sedan årsskiftet, då invånarantalet var 12 451 
personer. Födelsenettot för första halvåret uppgick 
till -19 personer (64 födda och 83 avlidna), medan 
flyttnettot uppgick till -4 personer (331 inflyttade 
och 335 utflyttade). Motsvarande siffror för samma 
period förra året var födelsenetto -42 personer (55 
födda och 97 avlidna) och flyttnetto +71 personer 
(367 inflyttade och 296 utflyttade). 

Resultat och kapacitet 

Resultat 

% 2017 2018 2019 2020

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

Sysselsättning, timmar 2,0 1,9 0,3 ‐0,3

Relativ arbetslöshet, nivå 6,7 6,1 6,2 6,7

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

Konsumentpris, KPI 1,8 2,0 2,4 2,7

Skatteunderlag 4,5 3,7 3,3 3,3

Realt skatteunderlag 1,3 1,3 0,7 0,1
Källa: SKL 2018-08-16, cirkulär 18:27

* uppgif t  f rån SKL 2018-04-27, cirkulär 18:18

2015 2016 2017 2018

Resultat jan‐aug, mkr ‐9,7 18,0 24,0 28,0

Resultat jan‐aug exkl jämförelse‐

störande poster, mkr ‐7,7 18,0 24,0 5,0

Periodens resultat i % av skatte‐

intäkter och utjämning ‐2,2 3,8 5,0 5,7

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

Resultat helår, mkr ‐5,9 36,4 24,0 34,0

Resultat helår i % av skatte‐

intäkter och utjämning ‐0,9 5,1 3,3 4,6
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Periodens resultat uppgick till +28,0 mkr, vilket 
motsvarar 5,0% av skatteintäkter och utjämning. 
Resultatet innehåller reavinst för försäljning av 
skog om 23 mkr. Det underliggande resultatet, d v s 
resultatet räknat utan denna engångsintäkt, uppgår 
5,0 mkr, vilket motsvarar 1,0% av skatteintäkter 
och utjämning. Som framgår i tabellen innebär det 
underliggande resultatet en avsevärt lägre 
resultatnivå jämfört med samma period förra året 
(då resultatet var +24 mkr efter åtta månader).  

Periodens resultat innehåller minskning av 
semesterslöneskuld t o m augusti (ca 10 mkr) samt 
nedskrivning av fordringar hos Migrationsverket 
(ca 6 mkr). För den sistnämnda posten kommer 
närmare utredning att göras inför årsbokslutet. 

Budgeterat resultat för 2018 uppgår till +11,5 mkr 
(helår), vilket motsvarar 1,6% av skatteintäkter och 
utjämning.  

Prognosen för helåret 2018 visar ett resultat om 
+34,0 mkr, vilket motsvarar 4,6% av skatteintäkter
och utjämning. Den höga resultatnivån i prognosen
beror på ovan nämnda reavinst vid försäljning av
skog. Resultatprognosen är relativt oförändrad
jämfört med årets första delårsrapport (efter april
månad), då prognostiserat resultat för helåret 2018
var +32,5 mkr.

Det underliggande prognostiserade helårsresultatet 
för den löpande verksamheten är +11,0 mkr, d v s i 
nivå med det budgeterade resultatet. I förra 
delårsrapporten var motsvarande prognos +9,1 mkr. 

Det redovisade resultatet för helåret 2017 uppgick 
till +24,0 mkr. Generellt kan konstateras att 
marginalerna i resultaträkningen har krympt jämfört 
med 2017, vilket även syns i nämndernas 
budgetförbrukning och prognoser. 

Balanskravsutredning  

Vid beräkning av resultatet enligt kommunallagens 
s.k. balanskrav ska justering göras för bl a
rearesultat vid försäljning av tillgångar.

Reavinster om 23,4 mkr ingår i resultatet, varför 
balanskravsresultatet för bokslutsperioden uppgår 
till +4,6 mkr. Således har balanskravet uppfyllts för 
den enskilda bokslutsperioden, dock med en 
förhållandevis liten marginal. 

Kommunen har inte längre något balanskravs-
underskott från tidigare år som ska återställas i det 
egna kapitalet. 

Det är viktigt att notera att engångsintäkten från 
skogsförsäljningen utgör en reavinst och därför inte 
får räknas in i balanskravet. Årsprognosen utifrån 
balanskravet är därför ca 11 mkr i resultat för 2018. 
Engångsintäkten för skogsförsäljningen kan således 
inte, utifrån balanskravsperspektivet, användas till 
kostnader som belastar resultatet. Däremot innebär 
försäljningen en förstärkt likviditet som t ex kan 
användas till investeringar eller amorteringar. 

Intäkts- och kostnadsutveckling 

Periodens skatteintäkter (inkl. generella statsbidrag 
och utjämning) uppgick till 492,7 mkr, vilket 
motsvarar en ökning med 11,1 mkr (2,3%) jämfört 
med motsvarande period förra året. Detta är en 
förhållandevis normal ökningstakt. I tabellen kan 
särskilt noteras den extraordinärt höga ökningstakt 
som var 2016 på grund av framförallt extra 
statsbidrag.  

Periodens nettokostnader i verksamheten har ökat 
relativt kraftigt jämfört med förra året. Ökningen 
uppgår till 32 mkr, vilket dels är en högre 
ökningstakt än normalt och dels är en avsevärt 
högre nivå än förra året, då ökningen endast var 
drygt 3 mkr. 

I årsprognosen för 2018 beräknas nettokostnaden 
öka med 33,4 mkr jämfört med det verkliga utfallet 
för 2017, medan motsvarande siffra för 
skatteintäktsökningen är 16,1 mkr. I bokslutet för 
2017 var ökning av nettokostnaderna 24,1 mkr 
jämfört med året före, medan skatteintäktsökningen 
var 14,0 mkr. 

Budgeterad nettokostnadsökning 2018 är 33,1 mkr 
jämfört med bokslut 2017. Den prognostiserade 
ökningen på 33,4 mkr ligger således väl i nivå med 
budget. Budgeterad skatteintäktsökning 2018 
jämfört med bokslut 2017 är 18,8 mkr. Således är 
den prognostiserade skatteintäktsökningen ca -2,7 
mkr lägre än den budgeterade. 

Jan‐aug 2015 2016 2017 2018

Redovisat resultat ‐9,7 18,0 24,0 28,0

Reavinster ‐0,3 ‐0,1 ‐1,8 ‐23,4

Resultat enligt balanskravet ‐10,0 17,9 22,2 4,6

Jan‐aug 2015 2016 2017 2018

Skatteintäktsutveckling, mkr 1,0 37,5 9,2 11,1

Skatteintäktsutveckling, % 0,2 8,6 2,0 2,3

Nettokostnadsutveckling, mkr 10,5 12,3 3,1 32,0

Nettokostnadsutveckling, % 2,4 2,8 0,7 7,0

Nettoförändring, mkr ‐9,5 25,2 6,1 ‐20,9

Nettoförändring, %‐enheter ‐2,2 5,8 1,3 ‐4,7
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Sammantaget kan konstateras att ökningstakten för 
verksamhetens nettokostnader är större än 
ökningstakten för skatteintäkterna, vilket leder till 
successivt lägre resultatnivåer. 

I resultat- och prognossiffrorna har engångs-
intäkten för skogsförsäljningen betraktats som 
jämförelsestörande post och därmed inte påverkat 
verksamhetens nettokostnader. 

Finansiella poster

Periodens finansnetto är förbättrat jämfört med 
samma period förra året, vilket beror på både högre 
intäkter och lägre kostnader. De ökade intäkterna 
består av ökad återbäring och utdelning från 
Kommuninvest jämfört med förra året, medan de 
minskade kostnaderna förklaras av minskad 
låneskuld och fortsatt sjunkande genomsnittsränta 
för kvarvarande lån. 

Prognosen för helåret uppgår till +3,0 mkr, vilket 
innebär ett överskott mot budgeten på ca +2,6 mkr. 

Investeringar 

Under årets första åtta månader har investeringarna 
uppgått till mycket låga 8,1 mkr. Investerings-
budgeten uppgår till 55,7 mkr, vilket innebär att 
endast ca 15% av budgeten har förbrukats under 
bokslutsperioden. Motsvarande siffra för samma 
period förra året var 37%. 

Det låga investeringsutfallet innebär att målet om 
självfinansiering har uppfyllts med mycket god 
marginal, då summan av resultat och avskrivningar 
är betydligt högre än investeringsnivån. 

Årsprognosen för investeringarna uppgår till drygt 
42 mkr. Således förväntas en budgetförbrukning på 
ca 76% och överskott mot budgeten på drygt 13 
mkr. 

Det är av stor vikt att den planerade investerings-
budgeten genomförs varje år. Då en stor andel av 
budgeten avser underhåll av kommunens 
anläggningstillgångar innebär en oförbrukad 
investeringsbudget att en underhållsskuld byggs 
upp för framtiden. Dessutom skapas sämre 
förutsättningar för en god planering av likviditet, 
lån och amorteringar. 

Soliditet 

Soliditeten (enligt balansräkningen) uppgick den 31 
augusti till 54,6%, vilket innebär en ökning med 3,3 
procentenheter jämfört med samma tidpunkt förra 
året. Den relativt kraftiga ökningen beror i första 
hand på det höga resultatet och den låga 
investeringstakten samt den minskade 
skuldsättningen under bokslutsperioden. Vid 
årsskiftet var soliditeten 50,3%. 

Soliditeten räknad inklusive samtliga 
pensionsåtaganden uppgick den 31 augusti till 
20,5%, vilket innebär en ökning med 4,5 
procentenheter jämfört med samma tidpunkt förra 
året. Vid årsskiftet var samma soliditetsmått 16,6%. 
Förutom ovanstående faktorer påverkas detta mått 
även positivt av att ansvarsförbindelsen för 
pensioner har minskat under perioden till följd av 
pensionsutbetalningar.   

Skuldsättning 

Under bokslutsperioden har gjorts amortering av 
lån med totalt 20 mkr. Låneskulden uppgick 
därmed till 140 mkr per 31 augusti, vilket innebär 
en sänkt nivå med 20 mkr jämfört med både 
årsskiftet och samma tidpunkt förra året. 

Av låneportföljens 140 mkr har 100 mkr (eller 
71%) fast ränta med olika löptid 0-5 år, medan 40 
mkr (eller 29%) har rörlig ränta. Genomsnittlig 
vägd ränta var 31 augusti 1,08%, vilket är en 
minskning jämfört med motsvarande tidpunkt förra 

Jan‐aug 2015 2016 2017 2018

Finansiella intäkter 1,5 3,4 3,0 4,1

Finansiella kostnader 0,8 2,3 2,0 1,4

Finansnetto 0,7 1,1 1,0 2,7

2015 2016 2017 2018

Investeringar jan‐aug, mkr 60,1 11,4 15,0 8,1

Självfinansieringsgrad, % 18 379 325 654

Investeringar/avskrivningar, % 296 45 61 32

Investeringar helår, mkr 68,4 25,0 31,4 42,3

Investeringsbudget, mkr 79,5 35,7 40,0 55,7

Per 31 aug 2015 2016 2017 2018

Soliditet enligt balansräkning 46,0 47,8 51,3 54,6

Förändring tillgångar, % 10,5 4,5 3,5 0,2

Förändring eget kapital, % ‐2,0 8,6 11,2 6,6

Soliditet inkl samtliga

pensionsförpliktelser, % 4,7 9,8 16,0 20,5

Per 31 aug 2015 2016 2017 2018

Låneskuld, mkr 200,0 185,0 160,0 140,0

Genomsn vägd ränta, % 1,84 1,59 1,42 1,08

Antal kreditgivare 1 1 1 1
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året då genomsnittsräntan var 1,42%. Samtliga lån i 
låneportföljen är placerade hos Kommuninvest AB. 
Amortering av ytterligare 25 mkr har genomförts i 
september månad, d v s efter bokslutsperiodens 
slut. 

Risk och kontroll 

Kassaflöde och likviditet 

Periodens kassaflöde uppgick till +1,6 mkr. Som 
nämnts tidigare har försäljning av anläggnings-
tillgångar (skog) förstärkt kassaflödet med 23 mkr 
samtidigt som amorteringar om 20 mkr genomförts 
enligt plan. 

De likvida medlen uppgick den 31 augusti till 129,0 
mkr (108,3 mkr), varav 33,7 mkr (47,9 mkr) utgör 
nettoskuld till kommunens koncernbolag avseende 
del i koncernkonto. Vid årsskiftet uppgick de 
likvida medlen till 127,4 mkr. 

Kassalikviditeten uppgick den 31 augusti till 101%, 
vilket innebär en ökad nivå jämfört med 
motsvarande tidpunkt förra året (89%). Vid 
årsskiftet uppgick kassalikviditeten till 90%. 

Pensionsförpliktelser 

De totala pensionsåtagandena uppgick den 31 
augusti till knappt 289 mkr, vilket är ca 11 mkr 
lägre än vid motsvarande tidpunkt förra året. 
Minskningen beror på utbetalningar av pensioner 
under perioden. Vid årsskiftet uppgick de totala 
pensionsåtagandena till ca 291 mkr. 

Borgensåtaganden m.m. 

Kommunens totala borgensåtaganden mot de egna 
företagen har per den 31 augusti minskat med 
knappt 17 mkr jämfört med samma tidpunkt förra 
året. Minskningen förklaras i första hand av 
amorteringar hos Tufab och Industristiftelsen under 
hösten 2017. 

Borgensåtaganden mot föreningar har minskat med 
ca 0,6 mkr i takt med föreningarnas amorteringar. 
Borgensåtagande för Tingsryds Skytteförening 
avslutats i augusti månad. Inga nya åtaganden har 
genomförts under bokslutsperioden. 

Budgetföljsamhet (prognos) 

Resultatprognosen för helåret 2018 uppgår, som 
nämnts tidigare, till +34,0 mkr, medan budgeterat 
resultat uppgår till +11,5 mkr. Det kraftiga 
överskottet beror, som också nämnts tidigare, på 
engångsintäkt från försäljning av skogsfastigheterna 
i Vieboda (23 mkr), en post som inte är budgeterad 
i resultaträkningen. Den underliggande 
resultatprognosen, d v s exklusive engångsintäkten, 
uppgår till +11,0 mkr, d v s i nivå med det 
budgeterade resultatet. Som framgår i tabellen finns 
dock en del avvikelser inom budgeten. 

De större budgetavvikelserna kan sammanfattas 
med följande poster: 

 Reavinst försäljning av skog +23 mkr
(engångsintäkt)

 Skatteintäkter -2,7 mkr
 Nämnder -2,7 mkr
 Centrala budgetmedel och finansiering

+4,9 mkr

Underskottet för skatteintäkterna (-2,7 mkr) beror i 
första hand på försämrad slutavräkning för tidigare 
års skatteintäkter.  

Summan av nämndernas prognoser visar ett 
underskott mot budgeten på -2,7 mkr, vilket innebär 
att förra årets sammanlagda överskott för 

Per 31 aug 2015 2016 2017 2018

Likvida medel, mkr 39,5 64,0 108,3 129,0

Kassalikviditet % 66 82 89 101

Per 31 aug. Mkr. 2015 2016 2017 2018

Pensionsavsättning i BR 7,1 7,7 8,1 7,4

Ansvarsförbindelse tidigare

pensionssystem (före 1998) 314,9 302,1 291,4 281,2

Summa 322,0 309,8 299,5 288,6

Per 31 aug. Mkr. 2015 2016 2017 2018

Borgensåtaganden

Egna  bolag och stiftelser 546,1 548,0 544,6 531,8

Föreningar 2,9 4,1 3,6 3,0

Egna  hem 0,2 0,2 0,2 0,0

Summa 549,2 552,3 548,5 534,8

Avtal om hyresoption 3,4 2,5 1,7 0,8

mkr 2015 2016 2017 2018

Budgeterat resultat 5,1 3,8 14,7 11,5

Avvikelse mot budget:

Kommunstyrelsen centr medel 4,6 0,7 1,8 5,8

Kommunstyrelsen (KLF) 0,6 2,0 5,8 ‐1,9

Samhällsbyggnadsnämnd 2,3 2,7 1,2 ‐

Miljö‐ och byggnadsnämnd ‐ ‐ ‐ ‐0,2

Bildningsnämnd (fd BUN) ‐0,3 2,6 0,9 1,0

Vård‐ o omsorgsnämnd (fd SN) ‐13,5 ‐0,8 1,6 ‐1,6

Taxefinansierad verksamhet 1,6 ‐1,0 ‐2,8 ‐0,7

Skatteintäkter ‐0,6 24,8 ‐2,0 ‐2,7

Finansnetto 4,2 3,8 ‐0,6 2,6

Finansiering och övrigt ‐9,9 ‐2,2 3,4 20,2

Summa årets resultat ‐5,9 36,4 24,0 34,0
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nämnderna i dagsläget inte ser ut att kunna 
upprepas i år. Den prognostiserade 
budgetavvikelsen fördelas enligt följande: 

 Kommunstyrelsen -1,9 mkr
 Miljö- och byggnadsnämnden -0,2 mkr
 Bildningsnämnden +1,0 mkr
 Vård- och omsorgsnämnden -1,6 mkr

Inom prognostiserat överskott (+4,9 mkr) för 
centrala budgetmedel och finansiering syns bl a 
överskott på finansnettot (+2,6 mkr) och 
kommunstyrelsens centrala budgetanslag (+5,4 
mkr), medan prognosen för pensionskostnaderna 
visar ett underskott (-3,4 mkr). 

Under hösten fortgår processen kring Uppvidinge 
kommuns utträde ur kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK). Det 
kan inte uteslutas att utträdesprocessen kan 
innebära avvecklingskostnader för 2018 som kan 
komma att belasta medlemskommunerna i form av 
extra medlemsbidrag. Sådana eventuella kostnader 
har ej beaktats i årsprognosen. 

För mer analys och detaljer avseende 
budgetföljsamheten hänvisas till delårsrapportens 
nämndsberättelser samt driftsredovisningen. 

Prognossäkerhet 

Uppföljning av prognossäkerheten kan göras först i 
årsbokslutet. 

Finansiella målsättningar 

I november månad 2013 fastställde kommun-
fullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hus-
hållning. Riktlinjerna innehåller långsiktiga 
finansiella mål som ska leda till god ekonomisk 
hushållning i Tingsryds kommun och vara styrande 
vid beslut om budget och andra ärenden av 
ekonomisk betydelse. De finansiella målen är:  

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

2. Investeringsnivån ska anpassas till
utrymmet för egenfinansiering samt ge
utrymme för amortering av låneskulden.

3. Låneskulden ska minska genom planerade
årliga amorteringar.

Nedan följer en avstämning av målen för 
bokslutsperioden respektive helårsprognosen: 

Som framgår av tabellen uppfylls alla de finansiella 
målen för både bokslutsperioden och årsprognosen. 
Det långsiktiga resultatmålet om 2% uppfylls med 
god marginal tack vare engångsintäkt från 
skogsförsäljning. Det underliggande resultatet, d v s 
exklusive engångsintäkten, uppgår i prognosen till 
1,5%, vilket innebär att miniminivån uppnås men 
inte det långsiktiga målet. 

Koncernföretagen 

För första gången har sammanställd redovisning för 
koncernen Tingsryds kommun upprättats i 
delårsrapporten.  

Koncernresultatet för bokslutsperioden uppgår till 
+37,5 mkr (varav jämförelsestörande post 23 mkr
avseende försäljning av skog). Koncernens
kassaflöde uppgår till +10,8 mkr och soliditeten
(enligt balansräkningen) uppgår till 37,7%. Vid
årsskiftet uppgick koncernens soliditet till 35,0%.

Koncernföretagen redovisar följande resultat (före 
bokslutsdispositioner) för bokslutsperioden samt 
prognos för helåret 2018: 

mkr 2015 2016 2017 2018

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

Prognos helårsresultat, aug ‐13,8 23,1 19,4 34,0

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

2015 2016 2017 2018

Resultat % av skatter o utjämn

Fastställt mål 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Utfall januari‐augusti ‐2,2% 3,8% 5,0% 5,7%

Uppfyllt januari‐augusti Nej Ja Ja Ja

Utfall helår ‐0,9% 5,1% 3,3% 4,6%

Uppfyllt helår Nej Ja Ja Ja

Självfinansiering investeringar, %

Fastställt mål 100% 100% 100% 100%

Utfall januari‐augusti 18% 379% 325% 654%

Uppfyllt januari‐augusti Nej Ja Ja Ja

Utfall helår 27% 311% 203% 170%

Uppfyllt helår Nej Ja Ja Ja

Minskning av låneskuld, mkr

Fastställt mål <0 <0 <0 < 0

Utfall januari‐augusti 30 ‐15 ‐25 ‐20

Uppfyllt janari‐augusti Nej Ja Ja Ja

Utfall helår 30 ‐15 ‐25 ‐45

Uppfyllt helår Nej Ja Ja Ja
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Som framgår i tabellen redovisar Tufab, 
Industristiftelsen och Tikab negativa resultat för 
årets första åtta månader, medan övriga företag 
uppvisar positiva resultat. Noteras kan att Stiftelsen 
Tingsrydsbostäder redovisar ett plusresultat på hela 
+9,3 mkr. I årsprognosen visar Industristiftelsen
och Tufab negativa resultat, medan övriga företag
prognostiserar positiva resultat.

I nedanstående tabell redovisas de helägda 
företagens externa låneskuld: 

Det kan konstateras att kommunkoncernens totala 
låneskuld per 31 augusti har minskat med 32 mkr 
jämfört med samma tidpunkt förra året till följd av 
amorteringar hos kommunen, Tufab och 
Industristiftelsen. En mindre nyupplåning har gjorts 
i Stiftelsen Tingsrydsbostäder enligt plan.  

För mer detaljerad redovisning av företagens 
ekonomi och verksamhet hänvisas till företagens 
egna delårsrapporter, vilka hanteras som egna 
ärenden i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

Tingsryd 2018-10-08 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

mkr 2015 2016 2017 2018

Resultat f bokslutsdisp, jan‐aug

Tingsryds Energi AB 2,7 1,4 1,1 0,9

Tingsryds Utv o Fastighets  AB ‐1,8 0,2 ‐0,4 ‐0,6

Tingsrydsbostäder AB 0,7 0,2 1,4 0,4

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 4,0 4,6 5,3 9,3

Tingsryds Industristiftelse 0,4 1,1 ‐0,6 ‐0,1

Tingsryds Kommunföretag AB 0,1 ‐0,1 0,0 ‐0,1

Resultat prognos, helår 2018

Tingsryds Energi AB 2,0

Tingsryds Utv o Fastighets  AB ‐0,4

Tingsrydsbostäder AB 0,2

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 7,7

Tingsryds Industristiftelse ‐0,1

Tingsryds Kommunföretag AB 0,0

mkr, per 31 aug resp år 2016 2017 2018

Tingsryds Energi AB 53 53 53

Tingsryds Utv o Fastighets AB 186 182 167

Tingsrydsbostäder AB 44 44 44

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 248 248 254

Tingsryds Industristiftelse 15 15 12

Tingsryds Kommunföretag AB 0 0 0

Tingsryds kommun 185 160 140

Totalt 731 702 670
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RESULTATRÄKNING (tkr)

Kommun Kommun Kommun Kommun Koncern*

Jan -Aug Jan -Aug Årsbudget Jan -Aug

2018 2017 2018 % 2018

Verksamhetens intäkter 160 789 159 244 195 865 82,1% 206 764

Verksamhetens kostnader -625 989 -593 186 -888 820 70,4% -639 146

Avskrivningar -25 247 -24 527 -38 469 65,6% -43 452

Verksamhetens nettokostnader -490 447 -458 469 -731 424 67,1% -475 834

Skatteintäkter 327 868 320 389 495 064 66,2% 327 868

Generella statsbidrag och utjämning 164 814 161 152 247 505 66,6% 164 814

Finansiella intäkter 4 081 2 992 4 200 97,2% 2 950

Finansiella kostnader -1 348 -2 023 -3 800 35,5% -5 292

Resultat före extraordinära poster 4 968 24 041 11 545 14 506

Jämförelsestörande poster 23 000 - - 23 000

Periodens resultat 27 968 24 041 11 545 37 506

KASSAFLÖDESANALYS (tkr)

Kommun Kommun Kommun Koncern*

Jan -Aug Jan -Aug Årsbudget Jan -Aug

2018 2017 2018 2018

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 27 968 24 041 11 545 37 506

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -308 413 0 -1 062

Avskrivningar 25 247 24 527 38 469 43 452

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar -23 411 526 0 -23 411

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 29 496 49 507 50 014 56 485

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

löpande verksamhet

Minskning/ökning av kortfristiga fordringar 1 646 39 146 0 -3 153

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -24 447 -24 733 0 -118 490

Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 695 63 920 50 014 -65 158

Investeringsverksamheten

Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar -8 138 -14 957 -55 708 -18 061

Förvärv av aktier och andelar -6 -47 0 45

Erhållna investeringsbidrag 262 0 0 262

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 23 411 1 774 15 000 23 411

Kassaflöde från investeringsverksamheten 15 529 -13 230 -40 708 5 657

Finansieringsverksamheten

Minskning/ökning av långfristiga fordringar 0 3 840 0 247

Ianspråktagna investeringsbidrag -657 -649 0 -657

Ökning/minskning av långfristiga låneskulder -20 000 -25 000 -20 000 70 797

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -20 657 -21 809 -20 000 70 387

PERIODENS KASSAFLÖDE 1 567 28 881 -10 694 10 886

Likvida medel vid årets början 127 410 79 391 70 500 141 349

Likvida medel vid periodens slut 128 977 108 272 59 806 152 235

Specifikation:

varav skuld till koncernföretag (koncernkonto) 33 719 47 916

varav kommunens egna medel 95 258 60 356

* jämförelsetal för motsvarande period föregående år saknas, då det är första gången som sammanställd redovisning för koncernen ingår i delårsrapporten.
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BALANSRÄKNING (tkr)
Kommun Kommun Kommun Koncern* Koncern

2018-08-31 2017-08-31 2017-12-31 2018-08-31 2017-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 548 113 557 904 568 766 1 062 060 1 162 598
Maskiner och inventarier 41 035 39 547 45 629 113 717 65 080
Pågående arbeten 8 138 14 957 0 27 658 0
Summa materiella anläggningstillgångar 597 286 612 408 614 395 1 203 435 1 227 678

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar 36 291 38 567 36 285 29 924 29 969
Långfristiga fordringar 2 500 2 663 2 500 24 532 24 779
Summa finansiella anläggningstillgångar 38 791 41 230 38 785 54 456 54 748

Summa anläggningstillgångar 636 077 653 638 653 180 1 257 891 1 282 426

Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringsfastigheter 283 338
Fordringar 60 441 61 753 62 087 79 167 75 959
Kassa och bank 128 977 108 272 127 410 152 235 141 349

Summa omsättningstillgångar 189 418 170 025 189 497 231 685 217 646

SUMMA TILLGÅNGAR 825 495 823 663 842 677 1 489 576 1 500 072

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående balans 422 867 398 885 398 885 524 299 492 945
Periodens resultat 27 968 24 041 23 982 37 506 31 354

Summa eget kapital 450 835 422 926 422 867 561 805 524 299

Avsättningar
Avsättningar till pensioner 7 412 8 094 7 720 10 457 10 765
Avsättning fond Elsemålatippen 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584
Avsatt för skatt och övrigt 0 0 0 14 005 14 006

Summa avsättningar 19 996 20 678 20 304 37 046 37 355

Skulder
Långfristiga skulder 167 901 188 508 188 296 608 056 537 259
Kortfristiga skulder 186 763 191 551 211 210 282 669 401 159

Summa skulder 354 664 380 059 399 506 890 725 938 418

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR O SKULDER 825 495 823 663 842 677 1 489 576 1 500 072

Ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelse pensioner 281 220 291 358 282 801 281 220 282 801

Borgensåtaganden inkl statliga bostadslån 534 778 548 469 535 331 3 010 3 471
Avtal om hyresoption 840 1 680 1 400 840 1 400

Soliditet 54,6% 51,3% 50,2% 37,7% 35,0%
Kassalikviditet 101,4% 88,8% 89,7% 82,0% 54,3%
Res i % av skatteintäkter o utjämning 5,7% 5,0% 1,6% 7,6% 4,3%
Soliditet inkl pensioner 20,5% 16,0% 16,6% 18,8% 16,1%

* jämförelsetal för motsvarande period föregående år saknas, då det är första gången som sammanställd redovisning för koncernen ingår i delårsrapporten.
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DRIFTREDOVISNING 2018 (tkr)

Budget 2018 TB* Årsbudget Redov Prognos Prognos
Fullmäktige 2018 jan-aug % helår 2018 avvikelse

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen centrala medel -1 111 -1 111 -1 695 153% -621 490#####

Kommunledningsförvaltning -122 179 -9 392 -131 571 -87 711 67% -133 507 -1 936

Räddningstjänsten (RÖK) -14 419 -14 419 -9 675 67% -14 513 -94

Summa kommunstyrelsen -137 709 -9 392 -147 101 -99 081 67% -148 641 -1 540

Nämnder

Miljö- och byggnadsnämnd -4 505 2 034 -2 471 -1 450 59% -2 703 -232

Bildningsnämnd -272 058 -5 088 -277 146 -184 896 67% -276 146 1 000

Vård- och omsorgsnämnd -281 561 -8 358 -289 919 -200 988 69% -291 517 -1 598

Summa nämnder -558 124 -11 412 -569 536 -387 334 68% -570 366 -830

Fullmäktige inkl revision -2 009 -2 009 -1 076 54% -2 009 0

Jävsnämnd -76 76 0 0 0 0

Taxefinansierad verksamhet

VA-verksamhet -513 -513 -125 52 565

Renhållningsverksamhet -501 -501 -1 614 -744 -243

Resultatutjämning taxefin. verksamhet 1 014 1 014 1 739 692 -322

Summa verksamhet -697 918 -20 728 -718 646 -487 491 68% -721 016 -2 370

Övriga centrala poster

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

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

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

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

Löneökningar 2017 (12 mån) 2018 (9) -23 876 18 308 -5 568 -1 698 30% -3 058 2 510

Pensionsutbetalningar -15 500 -15 500 -12 297 79% -18 900 -3 400

Kapitalkostnader 47 703 47 703 30 895 65% 47 104 -599

Internränta från VA 2 000 2 000 1 314 66% 1 970 -30

Avskrivningar -38 469 -38 469 -25 247 66% -37 870 599

Övriga centrala poster 0 0 4 077 0

NETTOKOSTNAD -731 424 0 -731 424 -490 447 67% -731 770 -346

Skatteintäkter

Skatteintäkter, gs och utjämning 742 569 742 569 492 682 66% 739 824 -2 745

Finansnetto

Finansiella intäkter 4 200 4 200 4 081 97% 4 961 761

Finansiella kostnader -3 800 -3 800 -1 348 35% -2 000 1 800

Summa finansnetto 400 0 400 2 733 683% 2 961 2 561

SUMMA RESULTAT 11 545 0 11 545 4 968 11 015 -530

Jämförelsestörande poster:
Försäljning av skog (Vieboda) 0 0 23 000 23 000 23 000

SUMMA RESULTAT 11 545 0 11 545 27 968 34 015 22 470

Resultat i % av skatteintäkter, gs och utj exkl jfr-post 1,6% 1,6% 1,0% 1,5%

Resultat i % av skatteintäkter, gs och utj inkl jfr-post 1,6% 1,6% 5,7% 4,6%

* TB = tilläggsbeslut t ex omorganisation, utfördelning löneökningsmedel
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Investeringsredovisning delår 2 2018

KF-Budget Överfört fr Årsbudget Utfall Avvikelse mot Förbrukning av Prognos Prognostiserad
tkr 2018 2017 2018 jan-aug budget, tkr budget, % 2018 avvikelse

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Förfogande för investeringar 6 000 6 000 0 6 000 0% 5 000 1 000
Summa kommunfullmäktige 6 000 0 6 000 0 6 000 0% 5 000 1 000

KOMMUNSTYRELSE - KLF
E-tjänster och IT-stöd 3 000 2 770 5 170 2 5 168 0% 1 045 4 125
Centrala IT-investeringar 3 250 3 250 1 602 1 648 49% 2 700 550
Inventarier och övrigt 700 700 196 504 28% 750 -50
Infrastruktur 6 000 1 709 7 709 1 034 6 675 13% 7 709 0
Fordon och maskiner 500 500 156 344 31% 500 0
Energisparåtgärder 5 000 5 000 0 5 000 0% 5 000 0
Fastighetsinvesteringar - ny-, till- och ombyggnad 0 1 907 1 907 0 1 907 0% 1 907 0
Fastighetsinvesteringar - reinvesteringar (underhåll) 6 200 6 200 1 587 4 613 26% 6 200 0
Renhållningsverksamhet 300 400 700 0 700 0% 700 0
VA-verksamhet 12 000 2 152 14 152 3 061 11 091 22% 9 000 5 152
Summa kommunstyrelse 36 950 8 938 45 288 7 639 37 650 17% 35 511 9 777

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND
E-tjänster och IT-stöd 0 600 0 600 0% 0 600
Summa miljö- och byggnadsnämnd 0 0 600 0 600 0% 0 600

BILDNINGSNÄMND
Inventarier och övrigt 3 000 3 000 76 2 924 3% 1 000 2 000
Summa bildningsnämnd 3 000 0 3 000 76 2 924 3% 1 000 2 000

VÅRD- & OMSORGSNÄMND
Inventarier och övrigt 820 820 424 396 52% 820 0
Summa vård- & omsorgsnämnd 820 0 820 424 396 52% 820 0

TOTALT 46 770 8 938 55 708 8 138 47 570 15% 42 331 13 377
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Sammanställning 2018-01-01 2018-08-31

LIKVID 131 461 849 125 288 912

LÅNESKULD 160 000 000 140 000 000

Kr Skuldportfölj per motpart Kr

Banksaldo Motpart Instrument Belopp 

TINGSRYDS KOMMUN 95 288 912 KOMMUNINVEST Reverslån 140 000 000

Outnyttjade krediter

SWEDBANK 30 000 000

125 288 912 140 000 000

Borgensåtagande Kr

Låntagare Lån KOMMUNINVEST SWEDBANK HANDELSBANKEN SPARB. EKEN CHECKKREDIT

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

TUFAB 167 469 000 167 469 000

TEAB 53 000 000 53 000 000

TINGSRYDSBOSTÄDER AB 44 000 000 44 000 000

TINGSRYDS INDUSTRISTIFTELSE 12 000 000 12 000 000 1 000 000

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Ö:a KRONOBERG 4 023 750 4 023 750

EK. FÖR- BOLHALLEN I TINGSRYD 1 380 000 1 380 000

TINGSRYDS SKYTTEFÖRENING 0

TINGSRYDS RID- OCH KÖRKLUBB 53 000 53 000

TINGSRYDS AIF 1 577 000 1 577 000

534 777 750 508 492 750 26 285 000 0 0 16 000 000

Kommunens finansverksamhet delår 2 2018

Likvid
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RISKHANTERING

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

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

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

Kommunen 46% 0% 36% 0% 18% 0% 0% 0% 0% 0%

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

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

Min 20% 10% 10% 10% - 2,00

Kommunen 46% 36% 18% 0% 0% 1,72

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

2018-08-31Rapporteringsdag
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 
Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. KS har ansvar 

för: 

 den sammantagna verksamhetens utveckling och ekonomi

 ledning och samordning av kommunkoncernen

 uppsikt över kommunens nämnder och företag (uppsiktsplikt)

 samordning av arbete för att förverkliga kommunens vision

Kommunstyrelsen har även verksamhets- och budgetansvar för 

kommunledningsförvaltningen och dess verksamheter. Förvaltningen består av avdelningarna: 

 Kansliavdelning

 Utvecklingsavdelning

 Ekonomiavdelning

 Personalavdelning

 Arbete- och lärandeavdelning

 Teknisk avdelning

2 Omvärldsanalys 
Det andra kvartalet 2018 har högkonjunkturen fortsatt men man kan se viss avmattning på 

bostadsbyggandet. Arbetslösheten är fortsatt på en mycket låg nivå men precis som vid första 

kvartalet är det gruppen nyanlända, funktionsnedsatta och personer utan gymnasieutbildning 

som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Företagen anser att man har svårt att 

rekrytera rätt kompetens men kronan faller vilket ger en viss försiktighet vad gäller synen på 

framtiden hos exportföretagen. Sommarens torka har fått konsekvenser för en mängd olika 

grupper; lantbrukare, djurägare, köttproducenter, räddningstjänst m.fl. 

Internationellt har världen fortsatt att vara en osäker och omväxlande plats. Antalet konflikter 

i världen har totalt sett minskat samtidigt som media rapporterar om krig och interna 

konflikter på många håll. Klimatförändringar och miljöhot framstår alltmer som det största 

och mest övergripande hotet mot hela planeten. 

Lokalt och nationellt har andra kvartalet utmärkts av två saker; det förestående valet och 

torkan. Många fler bränder i skog och mark, höjd beredskap, bevattningsförbud och 

eldningsförbud och kraftsamling för att få fram foder till djuren har kännetecknat perioden. 

Valrörelsen tog fart ordentligt under andra kvartalet och har märkts av i arbetet med den 

kommunala förvaltningen. 

Under perioden har en ny EU-förordning, GDPR, införts vilken påverkat arbetet för många. 

Den nya lagen kräver att alla som har register där det förekommer personuppgifter kan 

redogöra för på vilka grunder dessa hanteras m.m. Det har krävt ett stort arbete att gå igenom 

samtliga register där personuppgifter förekommer. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

3.1.1 Medborgare 
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En av de viktigaste möjligheterna för medborgaren att utöva sina demokratiska rättigheter 

sker genom de allmänna valen. Valnämnden och valkansliet har ägnat mycket tid hela året åt 

att förbereda dessa och förtidsröstningen påbörjades under de sista dagarna av 

bokslutsperioden. 

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

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

det gäller telefonsamtal eller personliga besök. 

Under året har strukturerat arbete med digitalisering/e-tjänster påbörjats, vilket på sikt skall 

öka tillgänglighet och säkerställa korrekt och snabb handläggning av olika frågor. Ett 

införande av nytt dokument- och ärendehanteringssystem är det första större delprojektet 

inom detta område. Likaså har arbetet med införande av den nya dataskyddsförordningen som 

bättre skall tillvarata medborgares intressen och integritet tagit mycket resurser i anspråk i de 

olika verksamheterna. 

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

omorganisation till fem enheter som genomförs per den 1 september. Syftet med att skapa fem 

enheter är att få en tydlighet i uppdraget för arbetsmarknadsenheten respektive 

integrationsenheten. Båda enheterna kommer att genomgå förändringar av verksamheten med 

målsättningen att bli mer effektiva i våra insatser och att nå fram till samtliga i berörda 

målgrupper. Underlag för inriktningsbeslut avseende inrättande av en familjecentral har tagits 

fram. Arbete- och lärandeavdelningen har i samverkan med bildningsförvaltningen arbetat 

med förberedelser för projektet Barnens bästa i Tingsryd med fokus på förebyggande insatser 

för barn och unga. Teamet startar sin verksamhet 1 augusti och finansiering sker från 

kommunens sociala investeringsfond. 

Medborgarundersökning är beställd och kommer att genomföras under hösten. 

3.1.2 Samhälle 

I överensstämmelse med den antagna näringslivsstrategin pågår arbetet med att stödja 

företagen i kommunen i kontakter med den kommunala förvaltningen. Målet är att höja 

förtroende och tillit hos näringslivet. I Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimat är 

resultatet 2018 för Tingsryd lägst bland kommunerna i länet. Efter hög omsättning på 

tjänstemannasidan arbetar vi nu med att försöka korta handläggningstiderna, ge service och 

återskapa ett gott samarbete. En enkät genomförs där de företag som fått beslut om t.ex. 

bygglov får svara på hur de uppfattat bemötande, handläggningstider, information, 

rättssäkerhet och hur nöjd man är med det beslut man fått. 

Precis som under tidigare period har idrotts- och fritidsanläggningar diskuterats flitigt både 

politiskt och i media. Det gäller ishall/arena, bollhall Tingsryd, gymnastikbyggnad Urshult, 

tennishall, konstgräsplan och bowlinghall. 

Bostadsbyggandet är en kommunövergripande prioritering och under perioden har det ökat 

vilket gör att vi fortsätter att sträva mot målet med 100 nya bostäder. Vid detta delårsbokslut 

har vi nått 59 nya bostäder i Tingsryd. 

En ny arbetsmarknadsenhet har öppnats. Enheten ingår i avdelningen för arbete och lärande 

och har som mål att få sina deltagare närmare jobb eller sysselsättning. Det kan rör sig handla 

om att erbjuda arbetsträning, arbetsprövning, praktik eller anställning. Målet är ett jobb, en 

utbildning eller annan självförsörjning för deltagaren. 

Arbetet med bredbandsutbyggnaden har också fortsatt under perioden och här återstår 
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fortfarande en hel del för att klara målet. 

3.1.3 Ekonomi 

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

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

Sammantaget har marginalerna i resultaträkningen minskat jämfört med de två senaste åren. 

Prognosen för målen om självfinansiering av investeringar och amortering av låneskulden är 

att även de kommer att uppfyllas för helåret 2018. 

I årets andra delårsrapport (efter augusti månads redovisning) för kommunstyrelsens nya 

organisation redovisas ett ekonomiskt utfall på 87,7 mkr i förhållande till en budget på 

131,6 mkr, en förbrukning på 66,7 % för perioden januari till augusti. Riktpunkten för augusti 

är 66,66 % förbrukning, utfallet är därmed i nivå med riktpunkten för augusti. 

Kommunstyrelsens årsprognos för år 2018 uppgår sammanlagt till - 1,9 mkr (-1,936 mkr) i 

negativ avvikelse jämfört mot budget. I delårsrapporten för april redovisades en prognos på 

ca -3 mkr (-2,952 mkr), därmed en förbättrad prognos på ca 1 mkr totalt. 

Prognosen för respektive avdelning framgår av tabellen nedan. Budgetavvikelsen är hänförlig 

till, och förklaras i huvudsak av följande på avdelningsnivå. 

Gemensamt (KC) avvikelse - 2,4 mkr: Underskottet avser i huvudsak avgångsvederlag för 

kommunchef, kostnaden ca 2,7 mkr har belastat 2018 års resultat för perioden med 

engångseffekt. Den sammanlagda prognosavvikelsen för hela avdelningen bedöms dock bli 

något bättre - 2,4 mkr, vilket förklaras av att kommunchefstjänsten varit delvis vakant under 

året. Den 1 september tillträdde ny kommunchef. 

Arbete och lärande, sammanfattningsvis finns det förutsättningar för att avdelningen Arbete 

och lärande kan redovisa en budget i balans utan någon negativ avvikelse mot budget. Den 

totala budgetavvikelsen för avdelningen och dess enheter uppgår till marginellt - 0,1 mkr i 

förhållande till en budget på 48,3 mkr. Totalt förbättras prognosen från - 1,2 mkr i april till -

 0,1 mkr i augusti. Den förbättrade prognosen för avdelningen i augusti jämfört mot i 

delårsrapporten för april är hänförlig främst till IFO Vuxen, en förbättring från - 2,1 mkr till -

 0,9 mkr och med ca 1,1 mkr. IFO Vuxen brottas fortfarande med höga kostnader för 

missbruksvården där LVM-placeringar är den största orsaken, men läget ser bättre ut för 

försörjningsstöd och även det som är flyktingrelaterat, vilket har förbättrat prognosen sedan i 

april. Centralt avdelningen förbättras prognosen från 0,3 mkr i april till 0,5 mkr i augusti och 

med 0,2 mkr. Vuxenutbildningens prognos i april uppgick till ca 0,6 mkr och i augusti till 

0,1 mkr, en förändring med ca - 0,5 mkr. Övriga enheter redovisar smärre avvikelser vid 

jämförelse mot delårsrapporten i april. 

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

redovisar sammantaget en positiv avvikelse på 1,1 mkr i augusti, en förbättrad prognos med 

ca 0,5 mkr jämfört mot i april. 

Tekniska avdelningen är den största avdelningen under kommunstyrelsen sett både till 

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

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

taxefinanserad verksamhet som renhållning och VA. I tabellen nedan redovisas utfallet och 

årsprognosen för den skattefinansierade delen inom Tekniska avdelningen. Årsprognosen 

redovisar en negativ avvikelse mot budgeten på totalt ca - 0,5 mkr vilket i huvudsak förklaras 

av underskott inom lokalvårdsenheten på - 0,5 mkr och måltidsenheten på - 0,3 mkr, medan 
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gata & park redovisar ett marginellt överskott på ca 0,3 mkr. I delåret för april redovisades ett 

förväntat nollresultat. 

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

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

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

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

investeringsmedel under perioden januari t o m augusti är låg, endast 7,6 mkr (16,8 %) av 

budgeterade investeringar är aktiverade och kostnadsförda. I delåret för april var motsvarande 

förbrukning låg 2,7 mkr (5,9 %). I årsprognosen anges att ca 35,5 mkr av de budgeterade 

45,3 mkr kommer att förbrukas fram till året slut, och att ca 9,7 mkr ej kommer att hinna 

slutföras. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

Gemensamt (KC) 1 514 3 370 3 914 -2 400

Kansliavdelning 12 434 7 074 11 919 515 

Utv.avdelning 18 879 13 334 19 279 -400

Ekonomiavdelning 8 071 5 044 7 671 400 

Personalavdelning 10 238 6 119 9 638 600 

Arbete och Lärande 48 342 27 212 48 442 -100

Teknisk avdelning 32 093 25 547 32 644 -551

Totalt 131 571 87 700 133 507 -1 936

Investeringsbudget 

Kod Projekt Budget Utfall period Årsprognos 
Prognosticer
ad avvikelse 

90200 KS Klf E-tjänster & IT-stöd 5 170 0 1 045 4125 

905xx KS Klf Inventarier & övrigt 500 0 550 -50

91000 Infrastruktur 3 809 786 3 809 0 

91000 Infrastruktur - underhåll gata 3 900 248 3 900 0 

92000 Fordon och maskiner 500 156 500 0 

93000 Energisparåtgärder 5 000 0 5 000 0 

94500 
Fastighetsinvesteringar & 
reinvesteringar (underhåll) 8 107 1 587 8 107 0 

90500 Inventarier och övrigt 200 196 200 0 

95000 Renhållning 700 0 700 0 

95500 VA 14 152 3 061 9 000 5152 

90200 Centrala IT-investeringar 3 250 1 602 2 700 550 

Totalt 45 288 7636 35511 9777 

KS/klf Investeringar: Budgeten har utökats med 2 770 tkr till totalt 5 170 tkr för E-tjänster och IT-stöd. De kalkylerade 
investeringarna för Införandet av nytt verksamhetssystem för VoO och AoL (VIVA) uppgår till 755 tkr. Investeringen rörande nytt 
diarie- och ärendehanteringsystem är att ca 290 tkr kommer att aktiveras under år 2018. 
Prognos för år 2018 är 755 tkr samt 290 tkr, totalt 1 045 tkr. 

Tekniska avd: Budgeten har utökats med överflyttat investeringbelopp från år 2017, totalt 6 168 tkr fördelat på infrastuktur 
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1 709 tkr, fastighetsinvesteringar 1 907 tkr, renhållning 400 tkr och VA totalt 2 152 tkr. 

3.1.4 Medarbetare 

Arbetet med att minska sjukfrånvaron är en mycket prioriterad fråga inom 

medarbetarperspektivet. Under året har extra fokus lagts på rehabiliteringsåtgärder för 

långtidssjukskrivna. Den 1 juli infördes skyldighet för arbetsgivare att ta fram 

rehabiliteringsplan om en arbetstagare förväntas vara frånvarande från arbetet på grund av 

sjukdom en längre tid. När det gäller korttidsfrånvaron har det tagits fram en rutin för att 

minska smittspridning av vinterkräksjuka. En översyn har gjorts av rutiner för sjukanmälan. 

På förvaltningarna görs nu inventering av vilka hälsofrämjande arbetssätt och aktiviteter som 

redan görs på arbetsplatserna för att belysa och sprida vidare till andra arbetsplatser och på så 

sätt minska ohälsan. 

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

Osbys kommun pågår med aktiviteter för deltagarna. Projektet omfattar ca 40 medarbetare i 

Tingsryd och är ett pilotprojekt som syftar till att testa olika metoder att arbeta med ohälsa 

integrerat i den vanliga arbetsdagen. 

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

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

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

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

framstår som en attraktiv arbetsgivare. 

Under våren har en medarbetarenkät genomförts och handlingsplaner har tagits fram på 

avdelningarna. 

Kommunledningsförvaltningen har under perioden haft en fortsatt relativt hög vakansgrad till 

följd av personalomsättning, dock har flera tjänster kunnat tillsättas successivt under året (bl a 

kommunchef och kanslichef). De vakanta tjänsterna har under perioden inneburit dels en 

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

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

kunnat genomföras. 

3.1.5 Process 

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

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

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

kommunstyrelsen samt att samhällsbyggnadsnämnden upphörde. 

Kommunstyrelsen beslutade i mars månad om ett inriktningsbeslut att bilda gemensam 

överförmyndarnämnd tillsammans med Växjö, Lessebo och Alvesta kommuner. Definitivt 

beslut i frågan fattades av kommunfullmäktige i början av september, vilket innebär att en 

gemensam överförmyndarnämnd ska bildas från och med 1 januari 2019. Likaså har 

kommunfullmäktige under perioden fattat slutligt beslut om att bilda ett gemensamt 

renhållningsbolag tillsammans med flertalet kommuner i länet. Arbete med förberedelser av 

dessa båda samverkansfrågor har pågått under bokslutsperioden och kommer att fortsätta än 

mer intensivt under resterande del av året. 

I februari genomfördes byte av kommunens telefonväxel. Arbete med implementering av nytt 
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verksamhetssystem för vård- och omsorgsförvaltningen samt individ- och familjeomsorgen 

pågår och intensifieras ytterligare i höst med planerad driftstart 1 januari 2019. Upphandling 

av diarie- och ärendehanteringssystem har genomförts under våren och implemnteringsarbetet 

startade efter sommaren med planerad successiv driftstart från och med 1 januari 2019. 

Budgetmedel har beviljats för nytt verksamhetssystem för miljö- och byggnadsnämnden, 

framtagande av förfrågningsunderlag pågår. 

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

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

utifrån SKL:s s k e-blomlåda. Kommunstyrelsen har i juni månad fattat beslut om hur 

digitalisering av nämndsprocesserna och fullmäktige ska gå till utifrån fullmäktiges tidigare 

beslut i frågan. De nya arbetssätten för politiken införs successivt från och med årsskiftet 

2018/2019. 

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

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

månad. 

Individ- och familjeomsorgen under avdelningen för arbete och lärande kommer att byta 

verksamhetssystem från Treserva till Viva vid årsskiftet 2018/2019. Arbetet har under 

perioden pågått löpande i projektform. Även arbetsmarknadsenheten kommer ha Viva som 

verksamhetssystem. Detta arbete pågår fortlöpande under hösten men kommer troligen inte 

sjösättas förrän i början på 2019. 

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

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

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

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

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

arbetsprocesserna fungerar tillfredsställande i organisationen. 

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

förvaltningen: 

 Organisation för räddningstjänsten (RÖK) 

 Genomförande av handlingsplan utifrån näringslivsstrategin (företagsklimatet) 

 Planarbete, bl a till gagn för målet om fler bostäder 

 Införande verksamhetssystem IFO 

 Införande av diarie- och ärendehanteringssystem samt genomförande av digitalisering 

av nämndsprocesser och fullmäktige 

 Plan för arbetet med digitalsering och e-tjänster 

 Säkerställa uppfyllande av dataskyddsförordningen 

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

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

det kommunövergripande perspektivet är bland annat service gentemot näringsliv och 

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

rekrytering/personalförsörjning och arbetsmiljö samt kvalitetssäkring av arbetsprocesser. 

Flera av de strategiska frågorna hänger ihop och påverkar varandra, det är därför av stor vikt 
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att arbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv. 

6 Styrkort 
Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Medborgare  Dialog, demokrati och 
delaktighet 

Ingen mätning har gjorts under 
bokslutsperioden. 

Medborgarundersökning är 
beställd och genomförs under 
hösten. 

 Nöjd-Inflytande-Index 
helhetsbedömning, 
Medborgarundersökning 

 Hög tillgänglighet, god 
information, gott 
bemötande 

Ingen mätning har gjorts under 
bokslutsperioden. 

Medborgarundersökning är 
beställd och genomförs under 
hösten. 

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

 Aktiv ledning och 
samordning av den 
kommunala organisationen 

Ingen mätning har gjorts under 
bokslutsperioden. 

Medborgarundersökning är 
beställd och genomförs under 
hösten. 

 Nöjd-Medborgar-
Index, NMI 

 God kvalitet i 
verksamheten för våra 
målgrupper 

Ingen mätning har gjorts under 
bokslutsperioden. 

 Nöjd-Brukar-Index 
(brukarundersökningar) 

 Fler i arbete eller 
sysselsättning 

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

 Skapa goda uppväxt- 
och levnadsvillkor 

Måtten redovisas på helårsbasis 
(IFO) 

 Antal vårddygn i 
institutionsvård 0-20 år 
(Kolada) 

 Antal vårddygn i 
institutionsvård från 21 år 
(egen mätning) 

Samhälle  God service och bra 
förutsättningar för 
näringslivet 

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

Ingen mätning har gjorts i SKL:s 
Insiktsmätning. 

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

 Svenskt Näringslivs 
ranking av kommunerna 

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

Ingen mätning har gjorts under 
bokslutsperioden. 

Medborgarundersökning är 
beställd och genomförs under 
hösten. 

 Nöjd-Region-Index, 
NRI , 
Medborgarundersökning 
2017 

Ekonomi  God ekonomisk 
hushållning 

Fullmäktiges långsiktiga 
resultatmål är 2%. Resultatet ska 
aldrig understiga 1%. Utfall för 
bokslutsperioden är 5,7% och i 
helårsprognosen 4,6% inklusive 
jämförelsestörande poster och 

 Resultat i % av 
skatteintäkter och 
generella statsbidrag 

 Självfinansiering av 
investeringar 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

1,5% för det underliggande 
resultatet. 

Självfinanseringsgraden uppgår 
till 654% för bokslutsperioden och 
170% i helårsprognosen. 

Amortering av låneskuld har gjorts 
med 20 mkr under 
bokslutsperioden och beräknas i 
helårsprognosen bli 45 mkr. 

 Minskning av 
låneskulden 

 God kostnadskontroll 
och hög prognossäkerhet 
inom KLF 

Kommunstyrelsens helårsprognos 
för år 2018 uppgår sammanlagt till  
- 1,9 mkr i negativ avvikelse 
jämfört mot budget. Större 
avvikelser redovisas för 
gemensamt (KC) - 2,4 mkr. 
Engångskostnader på ca 2,7 
mkr belastar 2018 års resultat.

Den aktuella prognosen innebär 
en förbättring av prognosen med 
ca +1,0 mkr jämfört med 
prognosen i delårsrapport 1:2018. 

 Avvikelse mot 
budget, kr 

Medarbetare  God arbetsmiljö och 
frisk personal 

Den totala sjukfrånvaron i 
kommunorganisationen uppgick 
till 7,8% för perioden 1 januari till 
31 juli (varav kvinnor 8,8% och 
män 4,1%). För samma period var 
sjukfrånvaron för KLF 8,1% (varav 
kvinnor 9,8% och män 5,0%). 
Inga relevanta jämförelsetal för 
samma period förra året finns på 
grund av omorganisationen. 

Den totala sjukfrånvaron i 
kommunorganisationen för helåret 
2017 uppgick till 7,4%. Målet i 
budget 2018 är 6,0%. 

Räknat för senaste 12-
månadersperioden (1 aug 2017 -
 31 juli 2018) uppgick 
sjukfrånvaron för hela 
kommunorganisationen till 7,7% 
och för KLF 7,1%. 

 Sjukfrånvaro för hela 
kommunorganisation 

 Sjukfrånvaro för KLF 

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

Medarbetarenkät har genomförts 
under vintern 2018. 

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

 Hållbart 
medarbetarengagemang, 
HME (totalindex för hela 
kommunorganisation) 

 Nöjd-Medarbetarindex 
(totalindex för hela 
kommunorganisationen) 

 Hållbart 
medarbetarengagemang, 
HME, för KLF 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

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

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

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

  

  

 Nöjd-Medarbetarindex 
KLF 

Process  Utveckling genom 
processorienterad 
verksamhet 

Arbete med implementering av 
nytt verksamhetssystem för vård- 
och omsorgsförvaltningen samt 
individ- och familjeomsorgen 
pågår och intensifieras yttreligare 
i höst. Upphandling av diarie- och 
ärendehanteringssystem har 
genomförts under våren och även 
här pågår ett intensivt 
förberedelsearbete inför 
införande. Båda systemen 
planeras att, helt eller delvis, 
driftsättas från och med årsskiftet. 
Budgetmedel har beviljats för nytt 
verksamhetssystem för miljö- och 
byggnadsnämnden, framtagande 
av förfrågningsunderlag pågår. 

 Processutveckling, 
antal processer 

 Tjänstegarantierna ska 
uppfyllas 

Systematisk mätning av 
tjänstegarantiernas uppfyllelse 
har inte gjorts. 

 Nämndernas 
måluppfyllelse gällande 
tjänstegarantier 

 God kvalitet i arbetet 
med intern kontroll 

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

 Kommunstyrelsens 
samlad bedömning av IK 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

 Ökad digitalisering Strukturat arbete med 
digitalisering har påbörjats i och 
med att tjänsten som 
utvecklingsledare bemannats från 
och med mars månad. Inventering 
av e-tjänster har gjorts utifrån 
SKL:s s k e-blomlåda. 
Kommunstyrelsen har i juni 
månad fattat beslut om hur 
digitalisering av 
nämndsprocesserna och 
fullmäktige ska gå till utifrån 
fullmäktiges tidigare beslut i 
frågan. De nya arbetssätten för 
politiken införs successivt från och 
med årsskiftet 2018/2019. 

 Antal e-tjänster 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 
Miljö- och byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd. Nämnden ansvarar framförallt för ett 

antal uppgifter och ttillsyn enligt Plan- och bygglagen, Livsmedelslagen, Miljöbalken.  

Nämnden ansvar enligt Miljöbalken´syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 

nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 

utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 

förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Enligt Plan- 

och bygglagen syftra nämndens ansvar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, 

främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god 

och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 

generationer. 

Enligt förvaltningslagen har miljö- och byggnadsnämnden samma ansvar som andra 

myndigheter gällande serviceskyldighet:      " varje myndighet skall lämna upplysningar, 

vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens 

verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till 

frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet" 

2 Omvärldsanalys 
Miljö- och bggnadsnämndens verksamhet står inför en rad utmaningar. Stora 

pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster generellt gör att kommuner och 

landsting behöver rekrytera många nya medarbetare de kommande åren. Kommunerna har 

behov av kompetens inom mycket skilda områden, liksom behov av både experter och 

generalister för att klara av det komplexa samhällsuppdraget. Det gör kompetensförsörjningen 

till en mycket prioriterad fråga. Redan i dagsläget är kompetensförsörjningen en akut fråga 

inom miljö- och byggnadsförvaltningen. Eftersom samma kompetensbehov finns inom den 

privata sektorn är konkurrensen stor om arbetskraften. Fler människor behöver lockas till att 

utbilda sig till yrkena och kommunerna måste vara ett attraktivt alternativ som arbetsgivare 

för att lyckas attrahera och behålla medarbetare. Krav på kompetensutveckling är hög då en 

liten kommun har få inspektörer/bygglovshandläggare som skall kunna lika mycket som de 

större kommunernas inspektörer/handläggare som är blir specialiserade inom ett område. 

Offentliga myndigheter såsom en kommun måste arbeta för att möta medborgarnas behov och 

förväntningar för att fortsätta vara relevanta för sitt samhällsuppdrag. En digitalt uppkopplad 

befolkning, dygnet runt, förväntar sig smarta verktyg för att uträtta sina ärenden med 

kommunen och med ständig tillgänglighet. 

Utmaningen ligger i att förändra/utveckla de kommunala uppgifterna så att arbetet kan göras 

digitalt, helst med viss automatik, och gärna med samordningsvinster för både kommunen och 

individen. 

Allmänt om miljö-och hälsoskyddsverksamheten. Ett antal statliga utredningar och 

redovisningar har visat brister i det nuvarande systemet för miljötillsyn och 

livsmedelskontroll. Detta innebär att Sverige inte fullt ut lever upp till bl.a. EU:s högt ställda 

krav på likvärdighet, effektivitet och rättssäkerhet i kontrollen. Regeringen tillsatte därför två 

utredningar under 2016 i syfte att utreda hur dessa brister skulle kunna omhändertas och 

åtgärdas. Dessa utredningar har under 2017 redovisats till regeringen med slutsatser som visar 

att kommunerna behöver samverka i större omfattning. 
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3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 
Den av kommunfullmäktige antagna Vision 2030 anger : 

Tingsryds kommun är en levande, attraktiv och 

modern landsbygdskommun, mitt i en stark 

tillväxtregion med geografi sk närhet till Europa. 

Här fi nns engagerade medborgare, ett aktivt 

näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till 

mänskliga möten. 

3.1.1 Medborgare 

 

Kommunen har antagna tjänstegarantier för miljö, bygg och livsmedel. Uppföljning av dessa 

har inte tidigare skett men miljö- och byggnadsnämnden har antagit som mål att följa upp 

tjänstegarantoeran inom deras ansvarsområde. 

3.1.2 Samhälle 

 

Kommunen har antaget som mål 100 nya bostäder 2016-2020. Miljö- och byggnadsnämnden 

har beviljat 59 stratbesked för nya bostäder från 2016 fram till nu. Nämnden ligger i fas med 

målet. 

3.1.3 Ekonomi 

 

Miljö- och byggnadsnämnden (verksamhet 10020) 

Förbrukningen för perioden jan- aug är 27 procent. 

Byggverksamheten (verksamhet 21551) 

Förbrukningen för perioden jan- aug är 90 procent. 

De förväntade intäkterna för perioden är 867 000 kr och hittills är intäkterna ca 603 300 kr. 

Det betyder att verksamheten har gått miste om ca 263 700 kr eller att intäktskravet är för 

högt. I övrigt ligger verksamheten i förbrukningsnivå med riktpunkten. 

Miljöverksamheten (verksamhet 26100) 

Förbrukningen för perioden jan- aug är 95 procent. 

I miljöverksamheten är det samma utfall som i Byggverksamheten gällande intäkterna. De 

förväntade intäkterna för perioden är 1 403 000 kr och hittills är intäkterna ca 728 900 kr. Det 

betyder att verksamheten har gått miste om ca 674 100 kr eller att intäktskravet är för högt. I 

övrigt ligger verksamheten i förbrukningsnivå med riktpunkten. I övrigt ligger verksamheten i 

förbrukningsnivå med riktpunkten. 

Livsmedelsverksamheten (verksamhet 26110) 
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Förbrukningen för perioden jan- aug är -2 procent. 

Fördelar man ut intäkten, som är för hela året, på åtta månader landar förbrukningen mellan 

47-57 procent för verksamheten. Verksamheten går bra och har relativt låga kostnader för 

perioden. 

Total för Miljö- och byggnadsnämnden (ansvar 21310) 

Har en ekonomi som ligger i fas med riktpunkten på 67 procent för förbrukningen perioden 

jan- aug. Förbrukningen ligger totalt på 59 procent. Tar man dock hänsyn till inkomna 

intäkter som gäller för hela året hamnar förbrukningen för perioden jan- aug mellan 67-73 

procent. Det resulterar i en prognos med ett underskott på 232 000 kr. 

Miljö- och byggnadsnämdnens prognos är ett underskott. Miljö- och byggnadsnämnden har 

problem med att klara de budgeterade intäkterna för framförallt verksamheterna miljö- och 

hälsoskydd och bygg. 

På bygglovssidan har 178 stycken nya ärenden inkommit vilket kan jämföras med samma 

tidsperiod år 2017 då det inkom 205 nya ärenden. Att ställa prognos för bygg är svårt då 

miljö- och byggnadsnämnden ej kan påverka hur många bygglovsansökningar/anmälningar 

som inkommit. Beträffande miljö- och hälsoskydd så skall enligt uppställda mål 200 st 

enskilda avloppsanläggningar beviljas tillstånd. På grund av personalbrist samt att personalen 

som är nyrekryterad saknar erfarenhet så har man enbart beviljat 49 stycken tillstånd. Dock 

har man sedan april skickat ut 95 st kommuniceringar av förslag till beslut om förbud att 

släppa ut avloppsvatten. Sökande har dock ett år på sig att söka tillstånd vilket kan fördröja 

intäkterna. Miljö- och byggnadsförvaltningen har även varit tvungna att lägga ner ett stort 

arbete på att få tag i och diarieföra entreprenörsrapprter som ej inkommit (från 2010 och 

framåt ) för att kunna avsluta befintliga ärenden. Uppskattningsvis kan detta röra sig om 

ca 500. Detta arbete är inte färdigt men måste göras då det är tid som redan är debiterad. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

10020 600 163 500 100 

21551 659 592 800 -141 

26100 759 721 950 -191 

26110 453 -9 453 0 

     

Totalt 2 471 1 467 2 703 -232 

3.1.4 Medarbetare 

 

En medarbetarenkät gjordes bland de anställda i kommunen febr 2018. Anställda på miljö- 

och byggnadsförvaltningen var delaktiga i att ta fram ett handlingsprogram utifrån de 

inkomna resultaten: Åtgärder var att handläggarkartan måste förbättras, man kände ej till 

verksamhetens mål och man kände ej till rutiner beträffande hot- och våld. Kartan har 

förbättrats bl a genom att man köpt in Geosecma samt att förvaltningen har en anställd GIS-

tekniker, Miljö- och byggnadsnämnden har antagit en handlingsplan för hot- och våld vilket 

personalen har fått kunskap om på APT samt gås igenom vid nyanställning. Miljö- och 

byggnadsnämndne har också tagit fram mål vilka förvaltningen har gjort visuellt för de 

anställda på en tavla. 
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3.1.5 Process 

 

Förvaltningen använder sig idag av Miljö- och ByggReda som ärendehanterinsgsytem. Deetta 

system uppdateras inte längre och möjliggör inte digitalisering. En upphandling av nytt 

system är igångsatt men har blivit försenat pga av sjukdomar på bl a kommunens 

upphandlingsenhet. 

4 Framtid 
Miljö- och byggnadsnämnden står inför ett antal utmaningar som till ´viis del beskrivits i 

omvärldsanalysen. Beträffande det förväntade underskottet finns få akuta åtgärder att göra. En 

förändring av tex taxor för att öka intäkterna tar tid och beslutas av kommunfullmäktige. Om 

man skall gå över till SKL´s nya taxa för Plan- och bygglagen så måste först förvaltningen 

mäta den tid som varje ärendetyp tar. På miljö- och hälsoskyddssidan föreslås att man 

beträffande tillstånd av enskilda avloppsanläggningar höjer taxan från att debitera 5 timmar 

till att debitera 6 timmar. 

5 Sammanfattning 

6 Styrkort 
Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Medborgare  Nöjda kunder   Tjänstegarantierna 
bygg 

 Antal inspektioner 
kommunala 
dricksvattenanläggningar 

 Uppdatering av 
hemsidor per avdelning 

 Kommunikation med 
medborgarna skall vara 
tydlig och öppen. 

  Uppdatering av 
information på hemsidan 

Samhälle  100 nya bostäder 
2016-2020 

  Beviljade slutbesked 
bostäder 

Ekonomi  Följa fullmäktiges 
riktlinjer för budget och 
redovisning 

  Korrekt taxa 

 200 enskilda avlopp 
godkända/år 

  Antal enskilda avlopp 
godkända (200 st) 

Medarbetare  God hälsa   Sjukfrånvaro, % 

 Medarbetarenkät   Uppföljning av enkäten 
samt åtgärdsförslag 

Process  Nytt 
ärendehanteringssystem 

  

 C-verksamheter årlig 
inspektion 

  Antal inspektioner C-
verksamhet 

 Nya lokala miljömål   Framatget och beslutat 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 
Bildningsnämnden (BN), ansvarar för bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola, förskola, 

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

2 Omvärldsanalys 
Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjningen inom samtliga yrkeskategorier inom skolområdet (förskola, 

fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola) är en stor 

utmaning. Det blir allt svårare att rekrytera personal och vi saknar behöriga och legitimerade 

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

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

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

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

rekrytera personer med denna typ av kompetens. Kompetensförsörjningsproblematiken kan 

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

Vi behöver arbeta fram kompetensförsörjningsstrategier som lyfter fram positiva aspekter 

med att arbeta i Tingsryds kommun och ytterligare stärkande åtgärder för att öka 

attraktiviteten som arbetsgivare behöver arbetas fram på både förvaltningsnivå och 

övergripande kommunnivå. 

Fortsatt stort antal nyanlända barn och elever 

Tingsryds kommun har under senare år välkomnat ett stort antal nyanlända i olika åldrar. 

Lärare med behörighet i svenska som andraspråk är för få i förhållande till behoven. Lärarna 

ställs inför stora utmaningar att undervisa elever med helt olika förutsättningar och kunskaper 

och som kommer från olika länder med olika kulturer och religioner. Här krävs en tydligare 

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

breddare kompetens för att kunna erbjuda modersmålsundervisning adekvat. 

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

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

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

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

situationen kommer att ställa stora krav på omställning i våra olika verksamheter. När antalet 

nyanlända elever minskar skall en utbyggd organisation krympas. Intäkterna från 

Migrationsverket kommer att minska kraftigt, dels beroende på att antalet nyanlända minskar 

och dels för att många kommer att få uppehållstillstånd. 

Digitalisering och Dataskyddsförordningen 

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

läro- och kursplaner och krav på adekvat tillgång till digitala verktyg och läromedel. 

Tingsryds kommun måste med anledning av detta göra stora investeringar i digital utrustning, 

nätverk och kompetensutveckling. Den nya dataskyddslagen som trädde i kraft 25 maj ställer 

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

Statsbidrag 

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

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

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

förändras under kommande år till att blir mer fokuserade på det vi i vårt systematiska 
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kvalitetsarbete identifierar som utvecklingsområden, men ännu finns inga beslut på detta. 

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

och verksamhetsutvecklande redovisning som avkrävs som villkor för den ekonomiska 

tilldelningen till huvudmannen. Detta ställer höga krav på förvaltningens inledande och 

uppföljande arbete med de olika statsbidragen. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 
BUN:s vision 

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

3.1.1 Medborgare 

I årskurs 3 nådde 74 % av eleverna kunskapskraven i matematik och svenska/svenska som 

andraspråk. Det är ett resultat under målsättningen på 85 % och på varje enhet pågår under 

hösten ett arbete med att analysera resultaten i syfte att utveckla och effektivisera 

undervisningen. Årets resultat ligger på samma nivå som föregående läsårs resultat. 

88 % av eleverna i årskurs 6 har nått kunskapskraven motsvarande minst betyget E i alla 

ämnen. Resultatet överstiger målsättningen på 85 %. Resultaten ligger något över föregående 

års 87 %. 

Det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 var 224 och ligger på samma nivå som 

föregående år och i linje med nämndens målsättning (225). Flickornas meritvärde (256) ligger 

avsevärt högre än pojkarnas (191). Det skiljer 65 meritvärdespoäng mellan flickors och 

pojkars resultat. Att hitta strategier och metoder att få pojkars resultat i nivå med flickornas är 

ett tydligt utvecklingsområde för hela grundskolan. 

77 % av eleverna i åk 9 har nått kunskapskraven motsvarande minst betyget E i alla ämnen. 

Detta är ett lägre resultat i jämförelse med föregående år (84 %) och resultatet når inte riktigt 

upp till nämndens mål (80 %). Även här skiljer det mycket mellan flickors och pojkars 

resultat. 91 % av flickorna och endast 63 % av pojkarna har nått godkända betyg i alla ämnen. 

86 % av eleverna i årskurs 9 är behöriga till gymnasiet. Ett resultat som inte når upp till 

nämndens mål och en minskning i jämförelse med förra årets resultat på 90 %. 95 % av 

flickorna är behöriga till nationella program. För pojkar är samma siffra 77 %. 

Samtliga resultat för grundskolan är beräknade exklusive nyanlända elever. 

Gymnasieskolans slutbetyg var 13,8. Ett något försämrat resultat jämfört med föregående år. 

(13,9) Resultatet når upp till nämndens målsättning på 13,8. 

Resultat från Attitydenkäten 2018 är inrapporterade. 92 % av våra barn och elever uppger att 

de är trygga i våra verksamheter, ett värde som inte når upp till målen (95 %). Det är ett 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

på undervisningen. 

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

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

verksamheter. Denna siffra sjunker ju äldre barnet blir. En första analys av resultaten pekar på 

att skolledares och pedagogers kommunikation med och lyhördhet för elevers och föräldrars 

funderingar och åsikter har gett goda resultat, men att vi behöver göra mer för att få fler att 

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

grundskoleåren. 

3.1.2 Samhälle 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

bussresan bekostas av gemensamma medel (Förvaltning/Näringsliv), vilket ger alla våra 

elever möjlighet att tidigt ta del av vilka möjligheter näringslivet i Tingsryds kommun 

erbjuder och ger dem goda möjligheter att göra välgrundade val. 

3.1.3 Ekonomi 

 

Delårsrapport 2 för augusti med helårsprognos för år 2018 

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

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

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

försäljning av utbildning, skolskjuts, central administration och nämnd. 

Riktpunkt för förbrukning t o m augusti månad är 66,7 %. Ackumulerat utfall, d v s vad som 

hittills förbrukats i redovisningen uppgår till 66,7 %. Helårsprognosen visar på en positiv 

budgetavvikelse på + 1 mkr totalt för nämnden, ett mindre överskott på + 0,36 % i förhållande 

till en total justerad budget på 277,1 mkr. 

Förvaltningens totala bedömning utifrån delårsrapport 2 med helårsprognos är att nämnden 

har goda förutsättningar för att redovisa en budget i balans för år 2018. 

När det gäller våra verksamhetsområden redovisas budgetavvikelser i nedanstående tabell. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 
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Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

10. Bildningsnämnd 584 411 584 0 

31. Allmän kultur 100 26 60 40 

32. Bibliotek 7 769 4 375 7 769 0 

33. 
Musik/kulturskola 

4 044 2 144 3 494 550 

35. Fritidsgårdar 1 277 483 1 117 160 

40. Förskola 60 492 42 355 61 242 -750 

41. Pedagogisk 
omsorg 

301 211 301 0 

42. Fritidshem 9 801 9 426 11 051 -1 250 

43. Förskoleklass 5 502 3 358 5 202 300 

44. Grundskola 123 183 76 990 120 683 2 500 

45. Gymnasieskola 58 534 41 603 59 284 -750 

49. Central 
administraion 

5 559 3 515 5 359 200 

Totalt 277 146 184 897 276 146 1 000 

3.1.4 Medarbetare 

 

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

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

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

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

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

med medarbetarna. 

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

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

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

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

riksgenomsnittet för andelen behöriga i samtliga yrkeskategorier. 

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

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

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

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

3.1.5 Process 

 

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

då vi har snabb respons genom vårt digitala ansökningssystem Hypernet. 

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

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

klagomål. 
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4 Framtid 
Kompetensbrist inom skolan 

Som nämnts under omvärld ovan minskar antalet behöriga och legitimerade förskollärare 

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

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

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

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

blir svårare att tillsätta chefstjänster med adekvat kompetens och erfarenhet. 

Antalet nyanlända elever 

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

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

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

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

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

Utveckling av biblioteksverksamheten 

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

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

av teknik som stödjer biblioteksutvecklingen är ytterligare metoder för biblioteksutveckling. 

Lokalförändringar 

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

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

förskolan och skolan i Tingsryd. 

Digitalisering 

Införandet av digitaliseringen i våra läroplaner medför att Tingsryds kommun måste göra 

mycket stora satsningar på utbyggnad av datornät på våra skolor och förskolor och att vi 

måste göra stora investeringar i digitala verktyg samt kompetensutveckling av vår personal. 

5 Sammanfattning 
Förskolor och skolor i Tingsryds kommun håller en hög kvalitet. Vi har elever som i stor 

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

delaktighet. 

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

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

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

en så bra undervisning som möjligt. Pedagogerna arbetar med mottagande och kartläggning 

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

ska tappa alltför mycket fart i sin skolgång. Vi har stora utmaningar i att utveckla 

undervisningen för våra nyanlända elever.Skolverkets projekt för nyanländas lärande är ett 

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

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

skolledare och förvaltningsledning. 

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

samverkar kring kompetensutveckling för förskolechefer och förskollärare, både föreläsningar 

och kollegialt lärande. 
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För förskoleklassen finns ett kommunövergripande nätverk som träffas två gånger per termin 

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

nätverksstruktur. 

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

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

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

den främst framskrivna uppgiften. Internationalisering ska fortsätta på Wasaskolan med 

huvudfokus på europeiska språkassistenter. 

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

är också det en stor utmaning för Bildningsförvaltningens verksamheter. 

6 Styrkort 
Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

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

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

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

  

  

 Delaktighetsindex 
barn/elever 

 Nöjdhetsindex elever 

 Alla vårdnadshavare 
är nöjda med 
verksamheten och känner 
sig delaktiga 

Vårdnadshavare i alla 
verksamheter är nöjda och 
upplever att de har möjlighet att 
vara delaktiga. Förskolor och 
skolor förmedlar sina mål och 
strategier till vårdnadshavare, 
som i sin tur är nöjda med det 
som förmedlas. 

 Delaktighetsindex 
vårdnadshavare 

 Nöjdhetsindex 
vårdnadshavare 

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

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

 Trygghetsindex 
barn/elever 

 Alla våra barn och I årskurs 3 ser vi stora skillnader i  Kunskapsresultat åk 3 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

elever ges möjlighet att nå 
de nationella målen 

resultaten mellan enheter. 
Dackeskolans treor har en mycket 
hög måluppfyllelse, medan övriga 
enheters treors resultat ligger lågt. 
En åtgärd för att komma till rätta 
med ojämlikheten är att 
bildningsförvaltningen satsar på 
en övergripande specialpedagog 
ed uppdrag att se över hur vi kan 
ge eleverna en mer likvärdig 
skola. Specialpedagogen 
finansieras at statsbidrag för ökad 
jämlikhet. I årskurs tre ser vi inga 
stora skillnader mellan pojkars 
och flickors resultat. 

I årskurs sex är skillnaderna 
mellan olika skolor mindre än i 
årskurs tre och skillnaderna 
mellan pojkars och flickors 
resultat är inte 
uppseendeväckande. På ett par 
enheter är förhållandet det 
omvända från åk 9, dvs. pojkars 
resultat överträffar flickors. 

I årskurs 9 ser vi stora skillnader i 
pojkars och flickors resultat på 
alla typer av mätningar. Här 
måste skolledarna och lärarna 
göra ett gediget analysarbete för 
att utreda orsakerna och komma 
med förslag till 
bärbättringsåtgärder för att 
pojkarnas resultat ska närma sig 
flickornas. 

 Kunskapsresultat åk 6 
godkända i alla ämnen 

 Kunskapsresultat åk 9 
meritvärde - exklusive 
nyanlända elever 

 Flickors 
kunskapsresultat i åk 9, 
meritvärde exklusive 
nyanlända elever 

 Pojkars 
kunskapsresultat i åk 9, 
meritvärde exklusive 
nyanlända elever 

 Kunskapsresultat åk 9 
godkända i alla ämnen -
 exklusive nyanlända 
elever 

 Kunskapsresultat åk 9 
behörighet till 
gymnasieskolan -
 exklusive nyanlända 
elever 

 Slutbetyg gymnasiet 

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

Gymnasieskolans slutbetyg var 
13,8 vilket motsvarar det mål som 
nämnden satt upp. 

Analysen visar att de flexibla 
onsdagarna fungerar väl och 
elever kan få stöd för att antingen 
komma ikapp då de har missat 
eller för att förstärka redan goda 
studieresultat. Resultatet är också 
ett exempel på att eleverna får det 
stöd och hjälp av lärarna som de 
är i behov av på individnivå. 
Fungerande arbetslag som sätter 
eleven i centrum kan vara ett 
resultat av detta. 

Ett strategiskt och förebyggande 
arbete kring Elevhälsan är något 
som behöver utvecklas på 
Wasaskolan och som skulle öka 
elevernas resultat ytterliggare 
liksom en gemensam plattform 
och grundsyn för hur man arbetar 
digitalt. 

Från ca 2014 och framåt, ökade 
antalet elever på 
språkintroduktion med det dubbla. 
Från ca 50-55 till som mest 128 
under 2015/2016. Ett mottagande 
som inte var förberett för det stora 
antalet, samt stor variation i 
elevernas skolbakgrund, kan vara 
orsaker till låg andel behörighet. 
En annan orsak kan vara att 
många elever blir förflyttade, 
antingen när de får 
uppehållstillstånd och blir 
kommunplacerade, eller om de får 
avslag på sin asylansökan, blir 
uppskrivna i ålder eller liknande. 
Psykisk ohälsa följer också i 
spåren av traumatiska 
upplevelser som inte hunnit 
bearbetas, omänskligt långa 
handläggningstider, (pga det stora 
antal flyktingar som kom 2015) 
vilket resulterat i oro, 
depressioner, dålig motivation och 
livslust i vissa fall. Det är svårt att 
lära in ny kunskap när man hela 
tiden oroar sig för sig själv och sin 
framtid. 

Flera av de elever som gått på 
språkintroduktion upp till 3 år, har 
förmodligen kommit i åldern 16-17 
år och därmed inte ”hunnit” nå 
behörighet för att kunna söka till 
ungdomsgymnasiet innan de fyllt 
20 år. En del av dem har dock 
gått vidare till vux och där kunnat 
läsa gymnasiekurser i olika 
ämnen. 

Resultaten kan bero på 
förflyttningar av olika slag. förra 
året flyttade 5 elever av olika skäl. 
Samtliga hade antagligen nått 
behörighet innan läsårets slut. 

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

 Folkbibliotek ska vara 
tillgängliga för alla 

Målet ej utvärderat 2018, för 
resultat hänvisas till bokslut 2017 

 Antal utlånade böcker 

 Andelen aktiva 
låntagare av befolkningen 

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

Målet är inte utvärderat 2018. 
Utvärdering ligger i samband med 
enkäten om delaktighet och 
inflytande i årshjulet. Utvärdering 
kommer att ske under våren 
2019. 

 Nöjdhet - bra 
aktiviteter 

 Trygghet - god 
stämning 

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

Bildningsnämnd 

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

 

 Våra barns och 
elevers miljömedvetande 
ska öka 

Bildningsnämnd 

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

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

Ovanstående uppgifter 
rapporterade av kostenheten. 

 Minska matavfall 

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

Utifrån redovisning, prognoser 
och de beräkningar som gjorts t o 
m augusti har nämnden goda 
förutsättningar att redovisa en 
budget i balans. Helårsprognos 
visar på en positiv 
budgetavvikelse på  + 1,0 mkr 
totalt för nämnden, ett mindre 
överskott på + 0,36 % i 
förhållande till en total justerad 
budget på 277,1 mkr. 

Detta innebär att målen gällande 
prognossäkerhet och budget i 
balans är uppfyllda. 

 Prognossäkerhet 
ekonomi 

 Budget i balans 

 Personaltäthet 
förskolan 

 Personaltäthet 
grundskolan 

 Personaltäthet i 
förskoleklass 

 Personaltäthet i 
fritidshemmen 

 Hållbar ekonomi Arbetet pågår.  

Medarbetare  Vår personal är nöjda 
med sitt arbete och sin 
arbetssituation 

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

 Helhetsbedömning 
arbetssituation 

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

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

 Behörig personal i 
grundskolan 

 Behörig personal i 
gymnasieskolan 

 75 % förskollärare och 
25 % barnskötare i 
förskolan 

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

 Andel personal med 
förskollärarutbildning 

 Personal i fritidshem 51 % av personalen på 
fritidshemmen har 
Lärarlegitimation mot arbete i 
fritidshem. 

 Andel personal med 
pedagogisk 
högskoleutbildning 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

 Vår personal mår bra 
och har ett högt hälsoläge 

Bildningsnämnd 

Hälsotalet är 95,2 % friska. 
 Hälsoläge 

 Bibliotekspersonal 
med adekvat utbildning 

Fem av sju anställda vid 
biblioteken har adekvat utbildning. 

 Andel personal med 
adekvat utbildning. 
Adekvat utbildning avser:1. 
Högskoleutbildning i 
biblioteks- och 
informationsvetenskap2. 
Bibliotekarieexamen3. 
Fristående kurser som 
motsvarar punkt 1 eller 24. 
Utländsk högskoleexamen 
som motsvarar punkt 1 
eller 2 

Process  Vi uppfyller vår 
tjänstegaranti för förskolan 

Inga klagomål med saklig grund 
har inlämnats. 

 Tjänstegaranti 
förskolan 

 Vi uppfyller vår 
tjänstegaranti för 
fritidshem 

Inga klagomål med saklig grund 
har inlämnats. 

 Tjänstegaranti i 
fritidshem 

 Vi uppfyller vår 
tjänstegaranti för 
grundskolan 

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

 Tjänstegaranti 
grundskola 

 Vi uppfyller vår 
tjänstegaranti för 
gymnasieskolan 

Inga klagomål med saklig grund 
har inlämnats. 

 Tjänstegaranti 
gymnasieskolan 

 Vi uppfyller vår 
tjänstegaranti för 
biblioteken 

Inga klagomål med saklig grund 
har inlämnats. 

 Tjänstegaranti 
biblioteken 

 Vi uppfyller vår 
tjänstegaranti för 
fritidsgårdarna 

Inga klagomål med saklig grund 
har inlämnats. 

 Tjänstegaranti 
fritidsgårdarna 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppdrag inom socialtjänsten vad avser 

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

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

handläggning. 

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

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

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

socialchefer/förvaltningschefer samt berörda centrumchefer och hälso- och 

sjukvårdsdirektören från Region Kronoberg. Förvaltningen har också representanter i 

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

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

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

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

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

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

utvecklingsområden nivåbestämda. 

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

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

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

kvalitetssäkra utbildning, handledarutbildning etc. Tingsryds kommun är certifierade aktörer 

inom vård och omsorgscollege 2015-2020. 

  

3 Verksamhetens mål och utveckling 

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

3.1.1 Medborgare 

 

Genomförandeplanen beskriver hur beviljade insatser ska utföras. Ur ett 

omsorgstagarperpektiv är det viktigt att genomförandeplanen hålls uppdaterad och aktuell. 

Kontaktmannen har den samordnande rollen i upprättandet av genomförandeplanen och har 

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

genomförandeplan som efterlevs borgar för hög andel nöjda omsorgstagare inom samtliga 

verksamheter. Under första kvartalet genomfördes utbildning i social dokumentation för 

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

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

utbildningen togs flera förbättringsområden kring dokumentation och genomförandeplan fram 

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

genomförandeplan  som blir ett bra stöd för medarbetarna för att se varje omsorgstagares 

behov. I höst kommer dokumentationsombuden utbildas i  det nya verksamhetssystemet för 

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

vilka uppgifter omsorgspersonal ska utföra. Under första kvartalet i år började all legitimerad 

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

har varit en process med utbildningar. Vårdplanerna dokumenteras i kommunens 

verksamhetssystem. 

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

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

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

vänder sig med synpunkter delas blanketten "tyck till" systematiskt ut till samtliga 

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

med handläggare. 

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

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

Förvaltningen har under delåret använt stimulansmedel från socialstyrelsen för att öka 

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

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

Mätning av personkontinuitet inom hemtjänsten har skett två gånger under delåret, dels i 

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

omsorgstagare under en tvåveckorperiod och i april var det genomsnittliga resutaltet 10 unika 

vårdare. Vård- och omsorgsnämndens mål är max 10 unika vårdare. Nya mätningar sker i 

september och november. 

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

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

3.1.2 Samhälle 

 

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

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

funnits 8,5 lediga permanenta platser varje månad och i genomsnitt 1,25 lediga korttidsplatser. 

Utveckling av korttidsavdelning på Örnen pågår. I juni fattade Vård- och omsorgsnämnden 

beslut om reviderade riktlinjer med en 90 plus boendegaranti. 

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

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

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

augusti anordnade seniroträffarna en må-bra vecka för alla omsorgstagare, ca 220 

omsorgstagare deltog. 

Inom omsorg funktionsnedsättning finns det under delåret en ledig lägenhet på gruppbostaden 

Hagen i Väckelsång. 

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

Tingsryds tätort och förvaltningen har satt ihop en referensgrupp av olika professioner som 

ska vara delaktiga i utformningen av den nya gruppbostaden. 

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

genomförandeplaner framgår vilka aktiviteter den enskilde har på individnivå. Förvaltningen 

bedömer att arbetet med genomförandeplaner behöver kvalitetssäkras, hur den enskilde 

omsorgstagaren vill ha sin hjälp behöver framgå tydligare i varje plan. Utbildning och 
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information kommer ske till medarbetare under hela året och intensifieras ytterligare i och 

med införande av nytt verksamhetssystem. . 

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

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

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

boendestödet. Via anhörigstödjarna sker regelbundna träffar med anhöriggrupper. 

Inom bostadanpassningen har de vanligaste åtgärderna under delåret  varit spisvakt och 

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

kostsamma vid installation. 

3.1.3 Ekonomi 

Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott på ca 1,6 mkr, vilket motsvarar 

ca 0,6 % av budget. Förbrukningen av budgeten är hittills 70 % och riktpunkten är 67 %. 

Delår 2 grundar sig på genomgångar med första linjens budgetansvariga och deras prognoser. 

Till skillnad från delår 1 har det varit möjligt att bryta ner prognosen på en mer detaljerad nivå 

som är mer tillförlitlig. 

För vård- och omsorgsförvaltningen är sommarperioden den period som sticker iväg i ökade 

kostnader med semestervikarier, bredvidgång och introduktion. Det visar sig tydligt i 

delårsrapport 2. Personal- och verksamhetskostnader har ökat i de flesta verksamheter. 

Områdescheferna upplever ett ökat behov hos omsorgstagarna som upplevs ha resulterat i 

ökade kostnader för arbetskraft, dock kan skiftet av årsarbetstid (ÅA) och Allmänna 

bestämmelser (AB) vara faktorn till ökningen. När ÅA var tillämpat var schemaläggningen 

mer flexibel vid sjukfrånvaro, byte av pass och oförutsägbar frånvaro. Tillämpningen av AB 

har resulterat i att personalen inte kan vara lika flexibla vid till exempel byten av arbetspass, 

vilket har lett till ökade kostnader för övertid och fyllnadstid. Uppföljning av AB kommer att 

ske längre fram. 

Gemensam (510) 

För det gemensamma ansvaret prognostiseras en lägre förbrukning inom nämndens 

verksamhet samt inom anhörigstödet samtidigt som bostadsanpassningen har haft en hög 

förbrukning under delår 2, men som förväntas plana ut resterande del av året. 

Äldreomsorg (512) 

Inom särskilt boende och hemtjänst har personalkostnaderna ökat i jämförelse med budget för 

perioden och utfallet samma period 2017. Vid analys av utfallet är det inte endast 

semestervikarier och bredvid-gångar som påverkar det ökade utfallet. Effekten av skiftet från 

ÅA till AB belastar perioden. 

Särskilt boende har behovet av att ställa om efter ÅA till AB. Det behövs en effektivisering 

av schemaläggningen enligt de nya bestämmelserna. Utan förändring kommer troligtvis 

arbetskostnaderna att fortsätta öka. Inom särskilt boende är budget baserad på en större fast 

del och en mindre rörlig del. Den rörliga delen ger verksamheterna täckning för oförutsedda 

händelser som vak och sjukresor. Under årets första åtta månader har 44,2 procent av den 

rörliga potten förbrukats. Ökande behov kan påverka förbrukningen. Stimulansmedel för ökad 

bemanning bedöms vara förbrukade vid årets slut. 

Hemtjänsten har sedan tidigare ökade kostnader av leasingbilar. Kostnaden kvarstår men en 
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lösning på problemet har tagits fram och hoppas resultera i minskade kostnader under 2019. 

Resursfördelningen är tänkt att täcka arbetskraftskostnaderna i varje hemtjänstverksamhet. 

Omsorg funktionsnedsättning (513) 

Försenade inbetalningar från försäkringskassan har påverkat utfallet negativt, försening med 

2-3 månader gällande flera LSS-ärenden. Tillämpningen av AB har framförallt påverkat 

verksamheterna inom omsorg funktionsnedsättning på ett negativt sätt, då flexibiliteten av 

arbetssätt. Vid övergång till allmänna bestämmelser har detta märkts just på det sättet att 

timvikarier inte funnits i samma utsträckning som inom ÄO. Tidigare under 

årsarbetstidsavtalet har man inom OF i hög utsträckning löst tillfälliga vakanser med 

årsarbetstid, alltså redan befintliga resurser. Behoven har ökat i flera verksamheter men också 

minskat i några få. Bemanningen och kostnaderna har därmed ökat. Kostnaderna för köpta 

platser har ökat under delåret, vilket påverkar prognosen negativt. 

Hälso- och sjukvård (514) 

Sjuksköterskeverksamheten har ett högre utfall av intäkter än riktpunkten, vilket är positivt 

och det är möjligt att förvänta ett högre utfall för hela året. En bättre hantering av 

debiteringsunderlag är orsaken till ökade intäkter. Arbetskraftskostnaderna är höga och 

påverkar utfallet negativt. Sommaren har bidragit till de ökade kostnaderna pga. 

semestervikarier och ett ökat behov av timvikarier. Under höstens gång förväntas kostnaderna 

att planas ut till det normala. Enligt beslut i Vård- och omsorgsnämnden ska 

grundbemanningen ökas för att på sikt minska arbetskraftskostnaderna och skapa kontinuitet 

för patienterna och anhöriga, samt främja en god arbetsmiljö. 

Rehabverksamheten har ett lågt utfall för perioden pga. vakanser. Det har anställts en 

sjukgymnast under hösten men det kommer inte att påverka resultat i större utsträckning. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

510 12 718 7 908 11 400 1 318 

512 164 503 112 645 165 480 -977 

513 80 063 59 718 80 200 -137 

514 32 635 22 615 34 437 -1 802 

     

Totalt 289 919 202 886 291 517 -1 598 

3.1.4 Medarbetare 

 

Sjukfrånvaron är fortsatt hög. Den totala sjukfrånvaron för årets första sju månader är 9,97 %. 

Inom ÄO 12,13% inom OF 6,85% och inom HSL 5,78%. Jämfört med samma period 2017 är 

trenden sjunkande inom OF och HSL, men ökande inom ÄO. Korttidsfrånvaron var  3,78% de 

första sju månaderna. Förvaltningen har tillsatt en arbetgrupp med uppdrag att inventera vilka 

aktivteter och åtgärder som pågår för en hälsosammare arbetsplats och för att ta fram en 

handlingsplan för att minska sjukfrånvaron. 

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

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

men framförallt fysioterapeuter generellt och omvårdnadspersonal inför sommaren. Olika 

åtgärder för att förbättra personalförsörjningen pågår, exempelvis marknadsföring, 
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strukturerat mottagande av studenter/praktikanter, hantering av ansökningar i 

sommarrekrytering, introduktionsanställningar inom HSL etc. Arbete för att kvalitetssäkra 

introduktion har skett under våren. Trots en mycket svår rekryteringssituation inför sommaren 

så visar utvärdering att sommaren generellt har fungerat väl inom förvaltningens 

verksamheter. Enkätutvärdering till både ordiarie personal och vikarier har gett bra 

återkoppling. 

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

förvaltningens arbete sårbart. Årsarbetstidsavtal upphörde 180131 och de stora 

personalgrupperna övergick istället till allmänna bestämmelser. Detta har inneburit mindre 

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

övertid. 

Antal medarbetare per områdeschef är i genomsnitt inom ÄO 32 st och inom OF 30,5 st och 

HSL 25 st. Totalt snitt är 31 medarbetare per områdeschef. Antal medarbetare per chef är 

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

av antalet chefer på första linjen har ökat från 7 till 10 inom ÄO. 

Drygt var femte medarbetare använde friskvårdbidraget under 2017. 

Andel tillsvidareanställda medarbetare med omvårdnadsutbildning inom ÄFO var vid bokslut 

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

om andelen specialistutbildade sjuksköterskor om 25% uppnås. 

En kommunövergripande medarbetarenkät genomfördes under vårvintern och förvaltningens 

totala resultat blev 74 i hållbart medarbetar engagemang. Verksamheterna har tagit fram 

handlingsplaner med förbättringsarbete eller arbete för att bibehålla sådant som fungerar bra. 

3.1.5 Process 

 

Verksamhetsuppföljningar utifrån samtliga perspektiv har genomfördts under vintern och 

våren med samtliga hemtjänstområden, särskilda boenden och OF. Syftet är att fånga 

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

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

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

att vi säkerställer att den utförda brukartiden blir 62%? Under januari-juli uppgår brukartiden i 

hemtjänsten (nattpatrullen borträknad) till ca 58% totalt. Vård- och omsorgsnämndens mål 

uppnås alltså inte under delår 2, men är förbättrat sedan delår 1. Målet för direkt brukartid 

inom boendestödet är 52%. Delårsresultatet inom boendestödet är ca 47,5%. Andelen 

brukartid är totalt sett bättre än delår 1, men sämre än jämförbar period 2017. 

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

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

med kontinuitet. 

Under våren påbörjades arbete för att alla chefer ska jobba med planering av schema och lön i 

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

bemanning, tid som är brukartid och övrig tid . Arbetet fortsätter under hösten. 

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

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

omsorgstagarna 

Sedan mars 2018 gäller ny lag kring vårdplanering "Lag om samverkan vid utskrivning från 
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sluten hälso och sjukvård" som gjort att vårt tidigare vårdplaneringsteam inte finns längre. 

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

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

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

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

inskrivningsmeddelande från slutenvården. 

Förvaltningen arbetar aktivt med förbättrade arbetssätt inom olika områden till exempel 

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

funktionsnedsättning. 

Förvaltningen deltar också i projektet tematräffar i palliativ vård- och omsorg tillsammans 

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

slutskede på särskilt boende och i hemtjänst. Kommer fortsätta under närmsta åren för bygga 

upp självgående träffar i vår förvaltning. 

Under hösten 2017 skapades en gemensam strategi hur verksamheterna inom förvaltningen 

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

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

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

funktionsnedsättningar. Målet är att på så sätt säkra kvalitén. 

Under våren har handläggarna börjat process med nytt arbetstänk utifrån Socialstyrelsens 

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

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

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

kvartalet. 

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

att utveckla och förbättra verksamheten. 

4 Framtid 
Såväl inom äldreomsorgen och omsorg funktionsnedsättning finns stora utmaningar för att 

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

hemtjänstorganisation. En kommunövergripande planering kring behovet av alternativa 

boendeformer som exempelvis anpassade seniorbostäder/trygghetsboenden är också önskvärt. 

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

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

att utveckla boendeformer för personer med neuropsykiatriska behov. 

Utvecklingen sker snabbt inom teknikområdet för både äldreomsorgen och omsorg 

funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvården. Det ställer andra krav på mobila lösningar 

kring dokumentation vid genomförandet av insatser och kompetens hos medarbetare. 

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

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

par exempel. 

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

kamera. Dessa har installerats efter sommaren i två ordinära boenden. 

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

hitta effektiva lösningar för bemanning, resursenhetens organisering samt att möta ingången 
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av allmänna bestämmelser på ett bra sätt. Det är också prioriterat att hitta arbetssätt för att 

minska sjukfrånvaron. 

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

samtliga verksamheter och inom förvaltningens samtliga yrkesområden. 

5 Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämndens prognos kan sammanfattas enligt följande: 

Medborgare 

 Resultat av vad de äldre tycker om äldreomsorgen kommer till hösten 

 Information om tjänstegarantier och "tyck till" ges till samtliga 

 Ökad bemanning genom stimulansmedel 

 Nattfasta 

 God personkontinuietet per omsorgstagare 

 Social dokumentation/genomförandeplaner 

Samhälle 

 Platser i särskilt boende och korttid bedöms förenligt med behov 

 Levande seniorträffar på samtliga orter 

 Planering av nytt gruppboende OF 

 Genomförandeplaner beskriver aktiviteter, men behöver utvecklas i kvalitet generellt 

 Anhörigstödet bedöms fungera fullt ut 

Ekonomi 

 Negativ prognos   

 Sommarkostnader 

 Allmänna bestämmelser 

 Verksamhetskostander 

 Personalkostnader HSL 

 Generellt behövs kompetensförstärkning för kvalitetssäkert prognosarbete i första 

linjen 

Medarbetare 

 Hög sjukfrånvaro. Ökande tendens, inventering och handlingsplan. 

 Betydande rekryteringssvårigheter, främst sommar, olika vikariat och rehab. 

 Antal medarbetare per chef är förbättrat 

 Organisering ÄO 

 Andel med omvårdnadsutbildning uppnås inte inom ÄFO, men legitimerad personal 

med specialistutbildning ligger inom målvärde 

 Medarbetarenkät 

Process 

 Time care multi access 

 Lag om samverkan vid utskrivning 

 Tematräffar palliativ vård inom särbo 

 Teamträffar/teamarbete 

 Nytt verksamhetssystem 

 E-tillsyn 
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 Boendestöd - hemtjänst 

 Brukartid 

 IBIC 

6 Styrkort 
Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Medborgare  Medborgare som är i 
behov av stöd på grund av 
fysiska, psykiska, sociala 
eller andra skäl skall 
erbjudas ett individuellt 
anpassat stöd av hög 
kvalité som bygger på 
självbestämmande och 
delaktighet 

Klagomål inkomna under delår 2 
kan inte kopplas till 
tjänstegarantier. Däremot har 
inkomna synpunkter ökat unde 
året vilket kan förklaras med att 
verksamheterna har i sina styrkort 
arbetat med att synpunkter ska 
diarieföras och skrivas ner. Kan 
vara så att detta inte gjordes i 
samma utsträckning förr.Det blir 
också en kvalitetsskring att 
synpunkter kommer in som 
verksamheten kan jobba med och 
förbättringsåtgärder tas fram. 

Nöjdheten hos omsorgstagare 
som har hemtjänst var hög under 
2017. I snitt 92% nöjdhet i 
kommunen mot riket som var 
89%. Nöjdheten i våra särskilda 
boenden var 82% som är samma 
som rikssnittet. Varje verksamhet 
har jobbat med sina resultat och 
ny mätning kommer i oktober då 
vi kan se om det arbetet gett 
något resultat. 

Känslan av att veta vart man 
vänder sig med sina klagomål har 
varit låg och är låg i hela riket. 

 Andel uppfyllda 
tjänstegarantier 

 Andel som är 
nöjda/mycket nöjda med 
sitt särskilda boende 

 Andel som är 
mycket/ganska nöjda med 
sin hemtjänst 

 Andel som vet vart 
man vänder sig vid 
klagomål och synpunkter 

 Antal 
hemtjänstpersonal som i 
genomsnitt besöker en 
brukare under 14 dagar 

 Nattfasta för brukare 
på särskilt boende 

 Andel som är 
nöjda/mycket nöjda med 
anhörigstödet som erbjuds 

 Andel nöjda brukare 
FO 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Under året har flera åtgärder 
gjorts i verksamheterna för 
uppmärksamma vikten av 
klagomål och nya resultat 
kommer i oktober för se om detta 
har gett någon effekt. 

Under året har förvaltningen 
jobbat med verksamheterna för 
öka kontinuiteten och arbetet har 
gett effekt där antalet 
hemtjänstpersonal som besöker 
omsorgstagare har minskat. 

Nattfastan mäts kontinuerligt 
sedan 2017 och vi uppnår inte 
målet på max 11 timmars 
nattfasta men det är ett 
kontinuerligt förändringsarbete. 

Anhörigstödet har regelbundna 
träffar och inom Omsorg och 
funktionshinderomsorg har man 
erbjudit föreläsning kring 
stresshantering samt inom 
Äldreomsorgen har en 
föresläsning skett med 
specialistläkare kring 
demenssjukdomar. Nöjdheten kan 
mätas genom stort antal 
medverkande på anhörigträffarna 
inom båda verksamheterna. 

 Andel nöjda patienter 
HSL 

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

Alla äldre både de som har 
beviljade insatser från 
hemtjänsten eller ej erbjuds 
regelbundet att komma på 
Seniorträffar som sker i varje 
kommundel varje månad i hela 
kommunen. Det är ofta ett stort 
antal deltagare. Vid dessa tillfällen 
kan även insatsen avlösning i 
hemmet erbjudas närstående som 
stöttar anhörig i den egna 
bostaden för kunna närvara vid 
träffarna. 

Under våren har SAS, Socialt 
ansvarig socionom tillsammans 
med dokumentationsombuden 
arbetat och uppdaterat den 
sociala dokumentationen vilket är 
vikten för att genomförandeplanen 
ska bli mer levande. Under hösten 
kommer nytt verksamhetssystem 
utvecklas där fokus kommer vara 
en aktuell och individuell 
genomförandeplan. 

Varje äldreboende erbjuder olika 
former av aktivieteter, någon 
aktivitet varje vardag. Det viktiga 
är att tänka att den lilla aktiviteten 
eller stunden kan vara av största 
vikt. 

 Träffar per år med 
anhöriggrupper 

 Seniorträffar per år 
fördelat på de sju största 
orterna i kommunen 

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

 Antal aktiviteter som 
erbjuds på särskilt boende 
per vecka 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

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

-  Budgetavvikelse 

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

Medarbetarenkät är utförd under 
våren och varje verksamhet har 
skapat egen handlingsplan utifrån 
enkäten. Total nöjdhet hos 
medarbetarna ligger på 74 i NME. 

För minska sjukfrånvaron har 
under året ett projekt Stoppa 
trenden inletts i vår förvaltning 
tillsammans med 
personalavdelningen. Några 
verksamheter jobbar nu i 
processen som är en del för att 
minska sjukfrånvaron. I nuläget är 
sjukfrånvaron hög och inte 
sjunkande. Ytterliga arbete har 
planerats.  

Under våren har rekrytering skett 
för öka antalet områdeschefer 
inom Äldreomsorgen och snittet 
är förbättrat sedan tidigare. 

Under våren har 
verksamhetsuppföljningar gjorts 
där samordnare och chef deltar 
och vikten av att använda 
friskvårdsbidraget har 
uppmärksammats. Vi uppnår inte 
målet än. 

 Nöjda medarbetare 
(HME) 

 Andel sjukfrånvaro av 
arbetad tid ska minska 

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

 Antal medarbetare per 
områdeschef 

 Andel medarbetare 
som använder 
friskvårdsbidraget 

 Andel medarbetare 
med omvårdnadsutbildning 
eller motsvarande inom 
ÄFO 

 Andel medarbetare 
med specialstutbildning 
HSL 

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

Två omsorgstagare är just nu 
med och provar  E- tjänsten 
nattfrid. Innebär att 
omsorgstagare beviljad tillsyn natt 
erbjuds tillsyn via kamera ( 
nattfrid) och på så sätt inte 
behöver bli störd av besöket. 
Avtal skrivs vilka tillfällen tillsyn 
ska ske under natten. Kommer 
utvärderas under hösten. 

Under vårens 
verksamhetsuppföljningar har 
insyn gjorts i aktuell brukartid som 
är låg, dock högre än delår 1. 

 Antal införda E-tjänster 
per år 

 Antal genomförda 
projekt inom IT-stöd per år 

 Andel brukartid i 
hemtjänsten 

 Andel brukartid i 
boendestödet 

 Grundbemanning 
särskilt boende 
årsarbetare per lägenhet 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Under hösten upphandlas ett nytt 
IT system som hoppas stötta 
samordnarna med 
vardagsplaneringen där det blir 
lättare att följa upp brukartiden. 

Under hösten kommer nya 
riktlinjer utformas för tydliggöra 
ansvarsroller mellan hemtjänst 
och omsorgstagare för öka den 
planerade insatsen. Idag händer 
det att omsorgstagare inte är 
hemma när servcieinsats ska 
utföras vilket skapar lägre 
brukatid. Även viktigt att 
hemtjänst har tydlig information till 
omsorgstagare när de utför 
insatserna. 

Inom särskilt boende planeras 
bemanningen enligt fast budget 
0,56 och 0,6. Finns också en 
mindre rörlig fördelning för vak 
och sjukresor. 

 Antal patienter per 
legitimerad årsarbetare 
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Till kommunstyrelsen 

Delårsrapport 2:2018 för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Delårsrapport 2:2018 för kommunstyrelsen godkänns.

2. Kommunstyrelsen konstaterar att det prognostiserade underskottet om -1 936 tkr ryms inom
tidigare fattat beslut om användning av tidigare års överskott (KS 2018-06-18 §167)

Beskrivning av ärendet 
Delårsrapport för kommunstyrelsen avseende perioden januari till augusti 2018 redovisas i bi-
laga 1. Som bilagor till rapporten redovisas även mer detaljerade rapporter för arbete- och lä-
randeavdelningen samt tekniska avdelningen. På sikt är tanken att även övriga avdelningar ska 
redovisa motsvarande rapporter vid delårs- och årsbokslut. Avdelningsrapporterna kommer 
dock inte att redovisas till fullmäktige, utan ska ses som en information till kommunstyrelsen. 

Prognosen för 2018 visar ett underskott mot budget om – 1 936 tkr. I delårsrapport 1 för april 
redovisades en underskottsprognos på – 2 952 tkr, därmed en förbättrad prognos på + 1 016 tkr 
totalt. I huvudsak beror underskottet på avgångsvederlag med en engångskostnad för år 2018.   

I samband med behandlingen av delårsrapport 1 för april (KS 2018-06-18 §167) fattade kom-
munstyrelsen beslut om att ” det prognostiserade underskottet om – 2 952 tkr finansieras genom 
kommunstyrelsens ackumulerade överskott från tidigare år.”  

Det prognostiserade underskottet har nu minskats till – 1 936 tkr. Således kan konstateras att det 
prognostiserade underskottet ryms inom tidigare fattat beslut om användning av tidigare års 
överskott. Kommunstyrelsens ackumulerade överskott uppgick till 11 732 tkr vid 2018 års in-
gång. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos ekonomiavdelningen, Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2:2018 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(6) 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-09-25 

§ 106 

Delårsrapport 2:2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner delårsrapport 2:2018 och 
överlämnar till kommunfullmäktige 

2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens planerade åtgärder 
och överlämnar dessa för kännedom till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av delårsrapport 2 2018 

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott på ca 1,6 mkr för 
2018, vilket motsvarar 0,6 % av total budget. Underskott beräknas uppstå 
inom hälso- och sjukvården på grund av höga personalkostnader. Inom 
äldreomsorgen och omsorgfunktionsnedsättning bedöms underskottspro gnos 
vara förknippad med övergång från årsarbetstid till allmänna bestämmelser. 

Höga sjuktal och svårigheter i rekiytering bidrar till låg måluppfyllelse inom 
medarbetarperspektivet. Resultat hing nämndens mål om brukartid 62 % är 
förbättrat och hemtjänsten har bra resultat avseende kontinuitet. 

Enligt riktlinjer för budget och redovisning ska förvaltningen presentera 
förslag till åtgärder för att balans ska uppnås vid bokslut. Följande åtgärder 
planeras: 

Verksamhetsuppföljning med fokus på ekonomi med samtliga 
budgetansvar under oktober månad. 

I samband med verksamhetsuppföljningar inventera vilka åtgärder 
som behövs på enhetsnivå. 

- Igångsätta systematisk ekonomisk månadsuppföljning omgående. 

Konigera felkonteringar. 

Systematisk uppföljning av utbetalad fyllnads- och övertid 
månadsvis. 

Beslutsunderlag 

1. Shivelse från förvaltningschef Martin Hansson, 2018-09-19 

2. Delårsrapport 2:2018 Vård- och omsorgsnämnden 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
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