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Uppföljning av kommunövergripande mål – fullmäktiges styrkort 
 

Perspektiv Kommunövergripande 
mål Kommentar Mått 

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

91% av eleverna i grund- och 
gymnasieskolan uppger att de trivs i sin 
skola. Målet på 90% är därmed uppfyllt. 
Mätningarna inom äldreomsorgen 
genomförs senare under året. 
Medborgarundersökning genomförs ej 
2019 (mätning sker vartannat år, nästa 
gång år 2020). 

 Nöjd-
Medborgarindex, NMI 

 Andel nöjda inom 
äldreomsorg, särskilt 
boende % 

 Andel nöjda inom 
äldreomsorg, 
hemtjänst % 

 Nöjdhetsindex 
elever 

Kommunen ska 
säkerställa en likvärdig 
skola med goda 
kunskapsresultat. 

Resultat kan redovisas först efter 
vårterminens slut. 

 Andel 
avgångselever i åk 9 
med behörighet till 
gymnasieskolans 
yrkesprogram % 

 Genomsnittligt 
meritvärde i åk 9, 
lägeskommun, pojkar 

 Genomsnittligt 
meritvärde i åk 9, 
lägeskommun, flickor 

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

Mätningar genomförs senare under 
året. 

 Trygghetsindex (0-
6) 0 = bäst 

 Sjukpenningtalet, 
dgr/reg försäkrad 

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

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

Medborgarundersökning och 
kommunalval genomförs ej under 2019. 
Mätning för medborgarförslag görs 
senare under året. 

 Nöjd-Inflytande-
Index, NII, 
Medborgarundersöknin
g 

 Valdeltagande 
kommunalval, % 

 Medborgarförslag, 
andel som besvaras 
inom sex månader % 

  

1



Perspektiv Kommunövergripande 
mål Kommentar Mått 

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

Bredbandssiffror från PTS i mars 2019 
(avser okt 2018): företag 64%, hushåll 
60%. 
Antalet färdigställda bostäder 1 jan 
2016 - 30 april 2019 var 69 st, vilket 
innebär att 8 st tillkommit under 
bokslutsperioden. 
Medborgarundersökning genomförs ej 
2019. 
Antalet invånare per 2019-03-31 var 12 
373 st, vilket innebär en minskning med 
-34 personer sedan årsskiftet. 
Flyttnettot var -17 personer under första 
kvartalet i år. 

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

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

 Antal färdigställda 
nya bostäder i 
kommunen fr o m 2016 

 Nöjd-Region-Index, 
NRI totalt, 
Medborgarundersöknin
g 

 Antal folkbokförda 

 Nettoinflyttning 

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

Resultat av mätningar presenteras 
senare under året. 

 Ranking av 
företagsklimat enligt 
Svenskt Näringsliv 

 Arbetslöshet 18-64 
år % 

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

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

Medborgarundersökning genomförs ej 
2019. 

 Nöjd-Region-Index, 
NRI fritidsaktiviteter, 
Medborgarundersöknin
g 

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

Mätningar för miljöfordon, livsmedel och 
hushållsavfall kan presenteras först 
senare under året. 
Tingsryds placering i ranking av 
Sveriges Miljöbästa kommun blev plats 
280 för 2019. Målet var minst plats 240. 

 Andel miljöfordon 
inom den geografiska 
kommunen 

 Andel kommunala 
miljöfordon % 

 Andel ekologiska 
livsmedel % 

 Andel återvunnet 
material av 
hushållsavfall % 

 Ranking av 
Sveriges Miljöbästa 
kommun 
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Perspektiv Kommunövergripande 
mål Kommentar Mått 

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

Resultat för bokslutsperioden uppgår till 
-1,7 mkr och prognos för helåret uppgår 
till -0,7 mkr. Detta motsvarar -0,7% 
respektive -0,1% av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning. 
Målet uppfylls ej. 
Det låga resultatet och den relativt höga 
investeringsbudgeten (71 mkr efter 
tilläggsbudgetering av 2018 års 
överskott) innebär att självfinansiering 
av investeringar inte kommer att 
uppnås för 2019. Under ett antal år 
tidigare så har dock självfinansieringen 
varit mycket god. 
Under rådande förutsättningar kring 
resultatnivån och investeringar i 
kombination med osäkerhet kring de 
ekonomiska marginalerna i budget 
2020 och framåt avvaktas med 
ytterligare amortering av låneskulden. 
Ny bedömning görs när 2020 års 
budget har fastställts. 
Prognoserna visar att endast en nämnd 
(MBN) kommer att hålla sin budget för 
året. Övriga nämnder (KS, BN och 
VON) uppvisar underskottsprognoser. 

 Resultat i % av 
skatteintäkter och 
generella statsbidrag 

 Självfinansiering av 
investeringar % 

 Förändring av 
låneskulden, mkr 

 Alla nämnder ska 
hålla sin budget % 

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

Hållbart MedarbetarEngagemang 
(HME-index) har under våren mätts 
genom en medarbetarenkät. 
Totalresultatet för 2019 blev detsamma 
som för 2018, dvs 76. Riksgenomsnittet 
för 2018 var 79. 
Sjukfrånvaron för perioden 1/1-31/3 
2019 var betydligt lägre än för samma 
period både 2018 och 2017: 7,91 % 
jämfört med 9,61 % och 8,36%. 
Sjuktalen har minskat på alla 
förvaltningar jämfört med 2018. 

 Hållbart 
Medarbetarengageman
g, HME-index 

 Sjukfrånvaro, % 

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

Inga mätningar har genomförts.  Nämndernas 
måluppfyllelse % 

 Uppfyllande av 
tjänstegarantier % 

 Bedömning av 
kommunens samlade 
system för intern 
kontroll % 
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Finansiell analys 

 
Omvärld 
 

 
 
Enligt SKL:s bedömning i början på maj månad 
börjar den svenska konjunkturen nu mattas av. 
BNP-tillväxten i Sverige bedöms falla till låga 1,4 
procent både 2019 och 2020, från 2,4 procent 2018. 
Vändpunkten beräknas komma under loppet av 
2019, men den bedömda konjunkturavmattningen 
går långsamt och slår igenom med fördröjning på 
arbetsmarknaden. Svaghetstecken finns för global 
handel och industrikonjunktur, men det är 
framförallt svag inhemsk efterfrågetillväxt som står 
för dämpningen i form av sjunkande 
bostadsinvesteringar och svag utveckling för övriga 
investeringar inom näringslivet. 
 (källa: Cirkulär 19:21, 2019-05-02, SKL) 

 
I början av januari månad höjde Riksbanken 
reporäntan med 0,25 procentenheter från -0,50% till 
-0,25%. Räntan har därefter lämnats oförändrad. I 
början av maj gjorde Riksbanken bedömningen att 
räntan kommer att ligga kvar på denna nivå en 
något längre tid än vad som bedömdes i februari. 
Räntan väntas höjas igen mot slutet av året eller i 
början av nästa år och höjningarna därefter väntas 
ske i en något långsammare takt än vad som 
tidigare förväntats. 
 
 

Särskilda upplysningar 
 
Renhållningsverksamhet 
 
Efter beslut i kommunfullmäktige under förra året 
har kommunens renhållningsverksamhet från och 
med 1 januari 2019 överlåtits till det nystartade 
bolaget Södra Smålands Avfall och Miljö AB 
(SSAM), vilket är ett gemensamt ägt bolag för 
Växjö, Tingsryd, Lessebo, Markaryd och Älmhults 
kommuner.

 
 
I samband med verksamhetsöverlåtelsen har 
kommunen överlåtit renhållningsverksamhetens 
anläggningstillgångar till bolaget för 11,3 mkr, 
vilket motsvarar kommunens bokförda värde för de 
aktuella tillgångarna. Då överlåtelsen skett till 
bokförda värden har periodens resultat ej påverkats. 
Däremot har periodens kassaflöde påverkats 
positivt av försäljningen. 
 
Renhållningsverksamheten är taxefinansierad och 
har därför ingen egentlig påverkan på kommunens 
resultaträkning. Överlåtelsen av verksamheten 
innebär dock att bruttoomslutningen för intäkter 
och kostnader minskar något i kommunens totala 
resultaträkning. För 2018 uppgick renhållnings-
verksamhetens bruttointäkter respektive 
bruttokostnader till ca 4,1 mkr vardera för perioden 
januari till april (d v s aktuell bokslutsperiod). För 
helåret 2018 var renhållningsverksamhetens 
bruttoomslutning i resultaträkningen ca 17,7 mkr. 
 
 
Överförmyndarverksamhet 
 
Efter beslut i kommunfullmäktige under 2018 
bedrivs kommunens överförmyndarverksamhet från 
och med 1 januari 2019 i gemensam nämnd 
tillsammans med Växjö, Alvesta och Lessebo 
kommuner. Värdkommun för verksamhet och 
nämnd är Växjö kommun. Varje kommun står för 
sin del av kostnaderna och i Tingsryds kommun 
redovisas budget och kostnader hos kommun-
ledningsförvaltningen (kansliavdelningen).  
 
 
Befolkningsutveckling 
 
Enligt uppgift från SCB uppgick kommunens 
invånarantal till 12 373 invånare per den 31 mars i 
år, vilket motsvarar en minskning med -62 personer 
jämfört med samma tidpunkt förra året.  
 
Vid senaste årsskiftet var invånarantalet 12 407 
personer, vilket innebär att förändringen under årets 
första kvartal var -34 personer. Födelsenettot för 
första kvartalet uppgick till -17 personer (29 födda 
och 46 avlidna), medan flyttnettot uppgick till -17 
personer (143 inflyttade och 160 utflyttade). 
Motsvarande siffror för samma period förra året var 
födelsenetto -5 personer (31 födda och 36 avlidna) 
och flyttnetto -11 personer (144 inflyttade och 155 
utflyttade). 

  

% 2018 2019 2020 2021

BNP 2,4 1,4 1,4 1,4

Sysselsättning, timmar 2,4 0,9 ‐0,4 ‐0,2

Relativ arbetslöshet, nivå 6,3 6,3 6,5 6,8

Timlön (konj.statistik) 2,6 2,9 3,2 3,2

Konsumentpris, KPI 2,0 2,0 2,4 2,4

Skatteunderlag 3,6 3,0 3,1 3,1

Realt skatteunderlag 0,8 0,5 0,4 0,4
Källa: SKL 2019-05-02, cirkulär 19:21
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Resultat och kapacitet 
 
Resultat och balanskravsutredning 
 

 
 
Periodens resultat uppgick till -1,7 mkr, vilket 
motsvarar -0,7% av skatteintäkter och utjämning. 
Det innebär en försämring av resultatet med drygt   
-5 mkr jämfört med resultatet för de första fyra 
månaderna under motsvarande period förra året. 
 
Budgeterat resultat för 2019 uppgår till +8,4 mkr 
(helår), vilket motsvarar 1,1% av skatteintäkter och 
utjämning. Periodens resultat visar sammantaget att 
marginalerna i kommunens resultaträkning 
fortsätter att krympa.  
 
Prognosen för helåret 2019 visar ett resultat på -0,7 
mkr, d v s ett resultat strax under noll. Det innebär 
dels att balanskravet för det enskilda budgetåret 
2019 riskerar att inte uppfyllas och dels att 
återställning av 2018 års (-6,6 mkr) inte ser ut att 
ske under 2019 som planerat. I nedanstående tabell 
redovisas balanskravsutredning per 30 april: 
 

 
 
Sammantaget kan konstateras både delårsresultat 
och prognos för helåret ger anledning till att arbeta 
med aktiva åtgärder i verksamheterna för att 
förbättra årets resultat för att bland annat kunna 
leva upp till kommunallagens balanskravsregler. 
Detta arbete är även mycket angeläget utifrån 
arbetet med budget och flerårsplan för år 2020 och 
framåt. 
 
 
 
 
 

Intäkts- och kostnadsutveckling 
 

 
 
Periodens skatteintäkter (inkl. generella statsbidrag 
och utjämning) uppgick till 256,2 mkr, vilket 
motsvarar en ökning med 10,5 mkr (4,3%) jämfört 
med motsvarande period förra året. Detta är en 
relativt god ökningstakt och som framgår i tabellen 
en högre ökningstakt än de senaste två åren. I 
tabellen kan särskilt noteras den extraordinärt höga 
ökningstakten som var 2016 (på grund av 
framförallt extra statsbidrag). 
 
Periodens nettokostnader i verksamheten har ökat 
med 14,3 mkr, vilket innebär en fortsatt relativt hög 
ökningstakt även om den är något lägre än samma 
period förra året, då ökningen var hela 20,9 mkr. I 
årsprognosen för 2019 beräknas nettokostnaden öka 
med 22,8 mkr jämfört med det verkliga utfallet för 
2018, medan motsvarande siffra för 
skatteintäktsökningen är 28,0 mkr. I bokslutet för 
2018 var ökningen av nettokostnaderna hela 50,7 
mkr jämfört med året före, medan 
skatteintäktsökningen var 16,9 mkr. 
 
Budgeterad nettokostnadsökning för 2019 är 26,1 
mkr jämfört med budget 2018, medan den endast är 
8,5 mkr jämfört med 2018 års utfall i bokslutet. Det 
är således tydligt att den kraftiga kostnadsökningen 
under 2018 inte har fångats i 2019 års 
internbudgetar och att det därför förutsätter 
minskade verkliga nettokostnader i verksamheterna 
om budgeten ska kunna hållas.  
 
Sammantaget kan konstateras kostnadsutvecklingen 
i verksamheterna ser ut att vara fortsatt relativt   
hög och att täckning för detta saknas i budgeten, 
vilket är bekymmersamt på både kort och lång sikt 
(2019 respektive budget 2020 och framåt). För att 
nå balans i resultaträkningen krävs åtgärder i form 
av antingen höjda intäkter eller minskade kostnader, 
eller en kombination av de båda. 
 
  

2016 2017 2018 2019

Resultat jan‐apr, mkr 4,9 19,7 3,4 ‐1,7

Resultat jan‐apr exkl jämförelse‐

störande poster, mkr 4,9 19,7 3,4 ‐1,7

Periodens resultat i % av skatte‐

intäkter och utjämning 2,1 8,2 1,4 ‐0,7

Budgeterat resultat helår, mkr 3,8 14,7 11,5 8,4

Resultat helår, mkr 36,4 24,0 17,2 ‐0,7

Resultat helår i % av skatte‐

intäkter och utjämning 5,1 3,3 2,3 ‐0,1

Jan‐apr 2016 2017 2018 2019

Redovisat resultat 4,9 19,7 17,2 ‐1,7

Reavinster 0,0 ‐0,3 ‐23,8 ‐0,6

Resultat enligt balanskravet 4,9 19,4 ‐6,6 ‐2,3

Att återställa fr tidigare år ‐10,4 0,0 0,0 ‐6,6

Ack resultat att återställa ‐5,5 19,4 ‐6,6 ‐8,9

Jan‐apr 2016 2017 2018 2019

Skatteintäktsutveckling, mkr 19,2 4,3 4,3 10,5

Skatteintäktsutveckling, % 8,8 1,8 1,8 4,3

Nettokostnadsutveckling, mkr 15,5 ‐10,5 20,9 14,3

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

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

Nettoförändring, %‐enheter 1,6 6,3 7,6 ‐1,6
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Finansiella poster  
 

 
 
Periodens finansnetto är förbättrat jämfört med 
tidigare år, vilket i första hand förklaras av att 
utdelning och återbäring från Kommuninvest detta 
år erhållits och redovisats i april månad (tidigare år 
har detta skett i maj månad, d v s utanför 
bokslutsperioden). De lägre räntekostnaderna beror 
i första hand på förra årets amortering av 
låneskulden. 
 
Årsprognosen för finansnettot visar ett överskott 
om 1,1 mkr till följd av lägre räntekostnader än 
budgeterat.  
 
 
Investeringar 
 

 
 
Under årets första fyra månader har investeringarna 
uppgått till 15,7 mkr. Investeringsbudgeten uppgår 
till 71,0 mkr efter fullmäktiges tilläggsbudgetering 
av investeringsmedel om 16,2 mkr avseende 
investeringsmedel som inte förbrukades i 2018 års 
budget. Kommunstyrelsen har i budgeten för 2019 
fastställt mål att minst 95% av investeringsbudgeten 
ska förbrukas/genomföras. Periodens utfall innebär 
att 22% av budgeten har förbrukats under 
bokslutsperioden, vilket är en avsevärd förbättring 
jämfört med motsvarande period förra året, då 
siffran var låga 5%. Årsprognosen visar en 
beräknad investeringsnivå om 71,8, vilket 
motsvarar 101% av budgeten. Således visar 
prognosen att kommunstyrelsen mål kommer att 
uppnås. 
 
Framförallt det låga resultatet gör att målet om 
självfinansiering av investeringarna inte uppfylls 
för perioden (69% i jämförelse med målet 100%). 
Dock har självfinansieringsgraden varit mycket hög 
under de senaste åren, varvid tidigare upparbetad 
likviditet kan användas för finansiering av de 
budgeterade investeringarna.   
 
Det är positivt att verkställandegraden av 
investeringarna enligt prognosen ser ut att bli 

avsevärt bättre än tidigare år. Då en stor andel av 
budgeten avser underhåll av kommunens 
anläggningstillgångar innebär en oförbrukad 
investeringsbudget att en underhållsskuld byggs 
upp för framtiden. 
 
 
Soliditet 
 

 
 
Soliditeten (enligt balansräkningen) uppgick 30 
april till 55,6%, vilket innebär en ökning med 2,6 
procentenheter jämfört med samma tidpunkt förra 
året. Den relativt kraftiga ökningen, som sker trots 
ett negativt resultat, beror i första hand på en 
minskad balansomslutning i form av minskad 
kortfristig skuldsättning under första tertialet (bl a 
inbetalning av 2018 års intjänade avgiftsbestämda 
pensioner). Vid årsskiftet var soliditeten 53,1%.  
 
Soliditeten räknad inklusive samtliga 
pensionsåtaganden uppgick 30 april till 20,7%, 
vilket innebär en ökning med 2,5 procentenheter 
jämfört med samma tidpunkt förra året. Vid 
årsskiftet var samma soliditetsmått 19,7%. Förutom 
ovanstående faktorer påverkas detta mått även 
positivt av att ansvarsförbindelsen för pensioner har 
minskat under perioden till följd av 
pensionsutbetalningar.   
 
 
Skuldsättning 
 

 
 
Inga amorteringar av lån har gjorts under 
bokslutsperioden. Låneskulden uppgick till 115 mkr 
per 30 april, vilket innebär en oförändrad nivå 
jämfört med årsskiftet och en sänkt nivå med 35 
mkr jämfört med samma tidpunkt förra året. 
 
Av låneportföljens 115 mkr har 75 mkr (eller 65%) 
fast ränta med olika löptid 0-5 år, medan 40 mkr 
(eller 35%) har rörlig ränta. Genomsnittlig vägd 
ränta var 30 april 1,40%, vilket är en något högre 
nivå än motsvarande tidpunkt förra året då 
genomsnittsräntan var 1,21%. Samtliga lån i 
låneportföljen är placerade hos Kommuninvest AB. 

2016 2017 2018 2019

Finansiella intäkter 0,9 0,9 0,9 2,3

Finansiella kostnader 1,1 1,0 0,7 0,5

Finansnetto ‐0,2 ‐0,1 0,2 1,8

2016 2017 2018 2019

Investeringar jan‐apr, mkr 6,6 4,3 2,8 15,7

Självfinansieringsgrad, % 268 737 569 69

Investeringar/avskrivningar, % 52 36 22 125

Investeringar helår, mkr 23,5 29,9 32,5 71,8

Investeringsbudget, mkr 35,7 40,0 55,7 71,0

Per 30 april 2016 2017 2018 2019

Soliditet enligt balansräkning 46,6 50,5 53,0 55,6

Förändring tillgångar, % 2,5 5,1 ‐3,0 ‐1,9

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

Soliditet inkl samtliga

pensionsförpliktelser, % 7,8 15,2 18,2 20,7

Per 30 april 2016 2017 2018 2019

Låneskuld, mkr 185,0 185,0 150,0 115,0

Genomsn vägd ränta, % 1,60 1,59 1,21 1,40

Antal kreditgivare 1 1 1 1
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Under rådande förutsättningar kring resultatnivån 
och investeringar i kombination med osäkerhet 
kring de ekonomiska marginalerna i budget 2020 
och framåt avvaktas med ytterligare amortering av 
låneskulden. Ny bedömning görs när 2020 års 
budget har fastställts. Enligt 2019 års budget ska 
amortering om 10 mkr genomföras under året. 

 

Risk och kontroll 
 
Kassaflöde och likviditet 
 

 
 
Periodens kassaflöde uppgick till -31,6 mkr (-29,5 
mkr), vilket bland annat förklaras av utbetalning av 
avgiftsbestämda pensionsavgifter i mars månad (ca 
16 mkr). I periodens kassaflöde ingår försäljning av 
renhållningsverksamhetens anläggningstillgångar 
om 11,3 mkr. 
 
De likvida medlen uppgick den 30 april till 80,3 
mkr (97,9 mkr), varav 29,4 mkr (29,5 mkr) utgör 
nettoskuld till kommunens koncernbolag avseende 
del i koncernkonto. Minskningen av de likvida 
medlen är således hänförbar till kommunen. Vid 
årsskiftet uppgick de likvida medlen till 111,9 mkr. 
 
Kassalikviditeten uppgick den 30 april till 80%, 
vilket innebär en något lägre nivå jämfört med 
motsvarande tidpunkt förra året (90%). Jämfört med 
årsskiftet är kassalikviditeten i stort sett oförändrad 
(81%). 
 
Som nämnts tidigare avvaktas med beslut om 
eventuell amortering under året tills fullmäktige 
fattat beslut om 2020 års budget. 
 
Pensionsförpliktelser 
 

 
 
De totala pensionsåtagandena uppgick den 30 april 
till 282 mkr, vilket är knappt 6 mkr lägre än vid 
motsvarande tidpunkt förra året. Minskningen beror 
på utbetalningar av pensioner under perioden. Vid 
årsskiftet uppgick de totala pensionsåtagandena till 
ca 284 mkr. 
 

Borgensåtaganden och optionsavtal 
 

 
 
Kommunens totala borgensåtaganden mot de egna 
företagen har per den 30 april minskat med knappt 
4 mkr jämfört med samma tidpunkt förra året, 
vilket i första hand beror på Stiftelsen 
Tingsrydsbostäders amorteringar under förra året.  
 
Borgensåtaganden mot föreningar har per den 30 
april minskat med ca 1,9 mkr jämfört med samma 
tidpunkt förra året. Minskningen beror dels på 
avslutade borgensåtaganden under förra året för 
Tingsryds Skytteförening och Tingsryds 
Bollhallsförening och dels på kvarvarande 
föreningars löpande amorteringar.  
 
Inga nya åtaganden har genomförts under 
bokslutsperioden. Efter bokslutsperiodens slut 
(190506) har fullmäktige beslutat om nytt 
borgensåtagande för Tingsryds Rid- och Körklubb 
om 1 mkr. 
 
Jämfört med årsskiftet har de totala 
borgensåtagandena minskat med 0,2 mkr. 
 
 
Budgetföljsamhet (prognos) 
 

 
 
Resultatprognosen för helåret 2019 uppgår, som 
nämnts tidigare, till -0,7 mkr, medan budgeterat 
resultat uppgår till +8,4 mkr. Således innebär 
prognosen ett sammanlagt underskott mot budgeten 
på -9,1 mkr. 
 
De större budgetavvikelserna kan sammanfattas 
med följande poster: 

Per 30 april 2016 2017 2018 2019

Likvida medel, mkr 58,7 119,1 97,9 80,3

Kassalikviditet % 71 97 90 80

Per 30 april. Mkr. 2016 2017 2018 2019

Pensionsavsättning i BR 7,6 7,5 7,6 7,2

Ansvarsförbindelse tidigare

pensionssystem (före 1998) 305,8 292,3 280,1 274,8

Summa 313,4 299,8 287,7 282,0

Per 30 april. Mkr. 2016 2017 2018 2019

Borgensåtaganden

Egna bolag och stiftelser 547,0 548,0 531,8 528,1

Föreningar 4,3 i.u 3,3 1,4

Egna hem 0,2 i.u 0,0 0,0

Summa 551,5 548,0 535,1 529,5

Avtal om hyresoption 2,8 2,0 1,1 0,3

mkr 2016 2017 2018 2019

Budgeterat resultat 3,8 14,7 11,5 8,4

Avvikelse mot budget:

Kommunstyrelsen centr medel 0,7 1,8 5,9 2,9

Kommunstyrelsen (KLF) 2,0 5,8 ‐0,2 ‐2,0

Samhällsbyggnadsnämnd 2,7 1,2 ‐ ‐

Miljö‐ och byggnadsnämnd ‐ ‐ 0,4 0,0

Bildningsnämnd (f d BUN) 2,6 0,9 ‐4,3 ‐1,0

Vård‐ o Omsorgsnämnd (f d SN) ‐0,8 1,6 ‐10,1 ‐15,0

Taxefinansierad verksamhet ‐1,0 ‐2,8 ‐3,1 0,0

Skatteintäkter 24,8 ‐2,0 ‐1,9 4,1

Finansnetto 3,8 ‐0,6 2,4 1,1

Finansiering och övrigt ‐2,2 3,4 16,6 0,8

Summa årets resultat 36,4 24,0 17,2 ‐0,7
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 Nämnder -18,0 mkr  
 Skatteintäkter +4,1 mkr  
 Centrala budgetmedel och finansiering      

+4,8 mkr 
 
Summan av nämndernas prognoser visar ett 
underskott mot budgeten på hela -18,0 mkr, vilket 
innebär en ytterligare försämring jämfört med 
helåret 2018, då det sammanlagda underskottet för 
nämnderna uppgick till -14,3 mkr. Tre av fyra 
nämnder visar underskottsprognos, vilket innebär 
att kommunstyrelsens mål att samtliga nämnder ska 
hålla budget inte ser ut att uppnås för 2019. Den 
prognostiserade budgetavvikelsen fördelas enligt 
följande: 
 

 Kommunstyrelsen -2,0 mkr 
 Miljö- och byggnadsnämnden 0,0 mkr 
 Bildningsnämnden -1,0 mkr 
 Vård- och omsorgsnämnden -15,0 mkr 

  
Störst bekymmer med ekonomin i förhållande till 
tilldelad budget syns således hos Vård- och 
omsorgsnämnden, vars verksamhetskostnader 
ökade kraftigt under förra året och som under årets 
första fyra månader ser ut att fortsätta öka 
ytterligare. I förra årets bokslut blev Vård- och 
omsorgsnämndens underskott mot budgeten -10,3 
mkr och den nu aktuella prognosen för 2019 uppgår 
till -15,0 mkr. Inga nya budgetmedel har tillförts 
nämnden i 2019 års budgetbeslut (förutom 
kompensation för löneökningar och prisökningar). 
 
De nämnder som uppvisar underskottsprognos ska 
enligt fullmäktiges riktlinjer för budget och 
redovisning besluta om åtgärder för att nå balans i 
budgeten till årets slut. Arbete och beslutsprocesser 
för detta pågår. 
 
Överskottet för skatteintäkterna (+4,1 mkr) 
förklaras i första hand av ökade intäkter från LSS-
utjämningen som inte budgeterats. Inom 
prognostiserat överskott (+4,8 mkr) för centrala 
budgetmedel och finansiering syns bl a överskott på 
finansnettot (+1,1 mkr), pensionskostnader (+1,0 
mkr) och budgeterade löneökningar (+2,0 mkr).   
 
För mer analys och detaljer avseende 
budgetföljsamheten hänvisas till delårsrapportens 
nämndsberättelser samt driftsredovisningen. 
 
 

Prognossäkerhet 
 

 
 
Uppföljning av prognossäkerheten kan göras först i 
årsbokslutet. 
 
Mot bakgrund av 2018 års underskott och bristande 
prognossäkerhet fastställde kommunstyrelsen i 
februari månad en handlingsplan för ökad 
prognossäkerhet. I 2019 års budget har 
kommunstyrelsen fastställt mål om 99,5% 
prognossäkerhet för nämnderna. Avstämning av 
målet kommer att göras genom jämförelse av 
prognoserna i denna delårsrapport och slutliga utfall 
vid årets slut. 
 
Nämnderna har i mars månad lämnat prognoser till 
kommunstyrelsen som baserades på redovisningen 
till och med februari månad. De nu aktuella 
prognoserna i denna delårsrapport innebär följande 
prognosförändringar jämfört med den tidigare 
lämnade prognosen: 
 
 Kommunstyrelsen – försämrad prognos från 

+0,6 mkr i februariprognosen till -2,0 mkr i 
aprilprognosen 

 Miljö- och byggnadsnämnden – oförändrad 
prognos (0,0 mkr) 

 Bildningsnämnden - försämrad prognos från 
+0,0 mkr i februariprognosen till -1,0 mkr i 
aprilprognosen 

 Vård- och omsorgsnämnden - försämrad 
prognos från -10,4 mkr i februariprognosen till 
-15,0 mkr i aprilprognosen 

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

1. Årets resultat ska långsiktigt uppgå till 
minst 2% av skatteintäkter och utjämning. 
Resultatet ska aldrig understiga 1% 
(miniminivå). 
 
2. Investeringsnivån ska anpassas till 
utrymmet för egenfinansiering samt ge 
utrymme för amortering av låneskulden. 
 

mkr 2016 2017 2018 2019

Prognos helårsresultat, april 27,5 17,4 32,1 ‐0,7

Prognos helårsresultat, aug 23,1 19,4 34,0

Slutlig utfall resultat 36,4 24,0 17,2
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3. Låneskulden ska minska genom planerade
årliga amorteringar.

Nedan följer en avstämning av målen för 
bokslutsperioden respektive helårsprognosen: 

Som framgår i tabellen uppfylls inget av målen 
(resultat, självfinansiering, amortering) i varken 
delårsbokslut eller årsprognos.  

Koncernföretagen 

Resultat och prognos 

Koncernföretagen redovisar följande resultat (före 
bokslutsdispositioner) för bokslutsperioden samt 
prognos för helåret 2019: 

Som framgår i tabellen redovisas negativt resultat 
för årets första fyra månader för Tufab och 
Industristiftelsen, medan övriga företag uppvisar 
positiva resultat. I prognosen för helåret visar Tufab 
negativt resultat (-0,4 mkr). Det kan därmed 
konstateras att Tufabs utmaningar avseende 
ekonomin till viss del består. För att möta 
nedskrivningar av fastigheter i Tufab har de senaste 
två åren gjorts dels ägartillskott från moderbolaget 
om 6 mkr (2017) och dels överförts koncernbidrag 
om 2,8 mkr (2018).  

Låneskuld 

I nedanstående tabell redovisas de helägda 
företagens externa låneskuld: 

Det kan konstateras att företagens låneskuld per 30 
april har minskat med 5,5 mkr jämfört med samma 
tidpunkt förra året, vilket i första hand beror på 
Stiftelsen Tingsrydsbostäders amorteringar under 
2018. Jämfört med årsskiftet har inga förändringar 
skett avseende företagens låneskulder, d v s varken 
nyupplåningar eller amorteringar har gjorts under 
bokslutsperioden. 

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

Tingsryd 2019-05-27 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

2016 2017 2018 2019

Resultat % av skatter o utjämn

Fastställt mål 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Utfall januari‐april 2,1% 8,2% 1,4% ‐0,7%

Uppfyllt januari‐april Ja Ja Nej Nej

Utfall helår 5,1% 3,3% 2,3% ‐0,1%

Uppfyllt helår Ja Ja Ja Nej

Självfinansiering investeringar, %

Fastställt mål 100% 100% 100% 100%

Utfall januari‐april 268% 737% 569% 69%

Uppfyllt januari‐april Ja Ja Ja Nej

Utfall helår 311% 203% 169% 50%

Uppfyllt helår Ja Ja Ja Nej

Minskning av låneskuld, mkr

Fastställt mål <0 <0 <0 < 0

Utfall januari‐april ‐15 0 ‐10 0

Uppfyllt janari‐april Ja Nej Ja Nej

Utfall helår ‐15 ‐25 ‐45 0

Uppfyllt helår Ja Ja Ja Nej

mkr 2016 2017 2018 2019

Resultat f bokslutsdisp, jan‐apr

Tingsryds Energi AB 4,2 3,6 3,8 3,2

Tingsryds Utv o Fastighets AB 0,7 0,3 ‐1,4 ‐0,9

Tingsrydsbostäder AB 0,2 0,5 0,5 0,4

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

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

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

Resultat, prognos helår 2019

Tingsryds Energi AB 2,5

Tingsryds Utv o Fastighets AB ‐0,4

Tingsrydsbostäder AB 2,0

Stiftelsen Kommunhus 4,6

Tingsryds Industristiftelse 0,0

Tingsryds Kommunföretag AB 0,0

mkr, per 30 april resp år 2016 2017 2018 2019

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

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

Tingsrydsbostäder AB 39,0 44,0 44,0 44,0

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 248,1 248,2 254,6 249,1

Tingsryds Industristiftelse 15,0 15,0 12,0 12,0

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

Totalt 541,6 542,7 531,1 525,6
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RESULTATRÄKNING KOMMUNEN (tkr)
Jan -Apr Jan -Apr Årsbudget 

2019 2018 2019 %
Verksamhetens intäkter 69 896 76 064 196 990 35,5%
Verksamhetens kostnader -317 011 -306 009 -915 618 34,6%
Avskrivningar -12 610 -12 513 -38 886 32,4%

Verksamhetens nettokostnader -259 725 -242 458 -757 514 34,3%

Skatteintäkter 167 646 163 318 510 518 32,8%
Generella statsbidrag och utjämning 88 560 82 407 253 960 34,9%
Finansiella intäkter 2 265 892 4 200 53,9%
Finansiella kostnader -465 -719 -2 800 16,6%

Resultat före extraordinära poster -1 719 3 440 8 364

Jämförelsestörande poster - - -

Periodens resultat -1 719 3 440 8 364

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

2019 2018 2019
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -1 719 3 440 8 364

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -129 -149 0

Avskrivningar 12 610 12 513 38 886

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar -616 -354 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 10 146 15 450 47 250

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

löpande verksamhet

Minskning/ökning av kortfristiga fordringar 1 140 -498 0

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -38 235 -31 952 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten -26 949 -17 000 47 250

Investeringsverksamheten
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar -15 724 -2 802 -71 016

Förvärv av aktier och andelar -446 0 0

Erhållna investeringsbidrag 0 262 0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 11 909 354 5 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 261 -2 186 -66 016

Finansieringsverksamheten
Minskning/ökning av långfristiga fordringar 0 0 0

Ianspråktagna investeringsbidrag -378 -329 0

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

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -378 -10 329 -10 000

PERIODENS KASSAFLÖDE -31 588 -29 515 -28 766

Likvida medel vid årets början 111 853 127 410 129 300

Likvida medel vid periodens slut 80 265 97 895 100 534

Specifikation:

varav skuld till koncernföretag (koncernkonto) 29 366 29 488

varav kommunens egna medel 50 899 68 407
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BALANSRÄKNING KOMMUNEN (tkr)

2019-04-30 2018-04-30 2018-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 541 605 558 558 563 050
Maskiner och inventarier 43 576 43 325 46 034
Pågående arbeten 15 724 2 802 0
Summa materiella anläggningstillgångar 600 905 604 685 609 084

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar 36 737 36 285 36 291
Långfristiga fordringar 2 500 2 500 2 500
Summa finansiella anläggningstillgångar 39 237 38 785 38 791

Summa anläggningstillgångar 640 142 643 470 647 875

Omsättningstillgångar
Fordringar 68 413 62 585 69 553

Kassa och bank 80 265 97 895 111 853

Summa omsättningstillgångar 148 678 160 480 181 406

SUMMA TILLGÅNGAR 788 820 803 950 829 281

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital

Ingående balans 440 103 422 867 422 867
Periodens resultat -1 719 3 440 17 236

Summa eget kapital 438 384 426 307 440 103

Avsättningar
Avsättningar till pensioner 7 231 7 571 7 360

Avsättning fond Elsemålatippen 12 584 12 584 12 584

Summa avsättningar 19 815 20 155 19 944

Skulder
Långfristiga skulder 144 570 178 230 144 948

Kortfristiga skulder 186 051 179 258 224 286

Summa skulder 330 621 357 488 369 234

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR O SKULDER 788 820 803 950 829 281

Ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelse pensioner 274 844 280 065 276 799

Borgensåtaganden inkl statliga bostadslån 529 525 535 129 529 697
Avtal om hyresoption 280 1 120 560

Soliditet 55,6% 53,0% 53,1%
Kassalikviditet 79,9% 89,5% 80,9%
Res i % av skatteintäkter o utjämning -0,7% 1,4% 2,3%
Soliditet inkl pensioner 20,7% 18,2% 19,7%
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DRIFTREDOVISNING 2019 (tkr)
Budget 2019 TB* Årsbudget Redov Prognos Prognos

Fullmäktige 2019 jan-april % helår 2019 avvikelse

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen centrala medel -1 111 -1 111 -441 40% -1 173 -62

Kommunledningsförvaltning -130 277 -1 958 -132 235 -50 400 38% -134 221 -1 986

Räddningstjänsten (RÖK) -14 969 -14 969 -5 183 35% -15 548 -579

Summa kommunstyrelsen -146 357 -1 958 -148 315 -56 024 38% -150 942 -2 627

Nämnder

Miljö- och byggnadsnämnd -3 254 -107 -3 361 -493 15% -3 361 0

Bildningsnämnd -279 357 -7 128 -286 485 -97 882 34% -287 485 -1 000
Vård- och omsorgsnämnd -288 958 -5 416 -294 374 -102 787 35% -309 374 -15 000
Summa nämnder -571 569 -12 651 -584 220 -201 162 34% -600 220 -16 000

Fullmäktige inkl revision -2 441 -2 441 -811 33% -2 441 0

Taxefinansierad verksamhet
VA-verksamhet -2 738 -2 738 -365 13% -2 738 0
Resultatutjämning taxefin. verksamhet 2 738 2 738 365 13% 2 738 0

Summa verksamhet -720 367 -14 609 -734 976 -257 997 35% -753 603 -18 627

Övriga centrala poster

Digitaliseringspott KS -1 000 -1 000 0 -1 000 0
Utvecklingspott KSAU -2 700 -2 700 0 0% -2 645 55
Social investeringsfond KS -2 000 2 000 0 0 0 0
Verksamhetsutveckling central pott KS -1 327 -1 327 0 0% -150 1 177
Personaluppskattningspeng -200 -200 0 0% -200 0
Familjecentral KS centr medel -350 -350 0 0% 0 350
Löneökningar 2018 (12 mån) 2019 (9 mån) -24 570 12 609 -11 961 0 0% -9 961 2 000
Pensionsutbetalningar -15 000 -15 000 -4 863 32% -14 000 1 000
Kapitalkostnader 46 886 46 886 14 920 32% 45 830 -1 056
Internränta från VA 2 000 2 000 739 37% 2 200 200
Avskrivningar -38 886 -38 886 -12 610 32% -37 830 1 056
Övriga centrala poster 0 86 -500 -500

NETTOKOSTNAD -757 514 0 -757 514 -259 725 34% -771 859 -14 345

Skatteintäkter
Skatteintäkter, gs och utjämning 764 478 764 478 256 206 34% 768 630 4 152

Finansnetto

Finansiella intäkter 4 200 4 200 2 265 54% 4 005 -195
Finansiella kostnader -2 800 -2 800 -465 17% -1 500 1 300
Summa finansnetto 1 400 0 1 400 1 800 129% 2 505 1 105

SUMMA RESULTAT 8 364 0 8 364 -1 719 -724 -9 088

Jämförelsestörande poster:
- 0 0 0 0 0

SUMMA RESULTAT 8 364 0 8 364 -1 719 -724 -9 088

Resultat i % av skatteintäkter, gs och utj exkl jfr-post 1,1% 1,1% -0,7% -0,1%

Resultat i % av skatteintäkter, gs och utj inkl jfr-post 1,1% 1,1% -0,7% -0,1%

* TB = tilläggsbeslut t ex omorganisation, utfördelning löneökningsmedel
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Investeringsredovisning delår 1 2019

KF-Budget Överfört fr Årsbudget Utfall Avvikelse mot Förbrukn. Prognos Prognostiserad
tkr 2019 2018 2019 jan-apr budget, tkr budget, % 2019 avvikelse

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

KOMMUNSTYRELSE - KLF
E-tjänster och IT-stöd 3 500 499 3 999 156 3 843 4% 2 499 1 500
Centrala IT-investeringar 2 450 1 150 3 600 613 2 987 17% 5 950 -2 350
Inventarier och övrigt 1 000 0 1 000 0 1 000 0% 1 000 0
Infrastruktur 5 500 2 944 8 444 1 424 7 020 17% 8 394 50
Fordon och maskiner 4 600 344 4 944 316 4 628 6% 4 916 28
Energisparåtgärder 5 000 3 865 8 865 164 8 701 2% 8 865 0
Fastighetsinvesteringar - ny-, till- och ombyggnad 10 000 1 498 11 498 1 130 10 368 10% 11 498 0
Fastighetsinvesteringar - reinvesteringar (underhåll) 6 300 450 6 750 6 702 48 99% 6 750 0
VA-verksamhet 12 000 2 491 14 491 5 059 9 432 35% 14 490 1
Summa kommunstyrelse 50 350 13 241 63 591 15 565 48 026 24% 64 362 -771

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

BILDNINGSNÄMND
Inventarier och övrigt 1 000 2 000 3 000 96 2 904 3% 3 000 0
Summa bildningsnämnd 1 000 2 000 3 000 96 2 904 3% 3 000 0

VÅRD- & OMSORGSNÄMND
Digitalisering - IT-stöd & E-tjänster 1 500 325 1 825 21 1 804 1% 1 825 0
Inventarier och övrigt 1 000 0 1 000 42 958 4% 1 000 0
Summa vård- & omsorgsnämnd 2 500 325 2 825 63 2 762 0 2 825 0

TOTALT 54 850 16 166 71 016 15 724 55 292 22% 71 787 -771
101,1%
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Sammanställning Kr 2019-01-01 2019-04-30

Likvid 116 770 564 80 899 407

Låneskuld 115 000 000 115 000 000

Kr Skuldportfölj per motpart Kr

Banksaldo Motpart Instrument Belopp 

TINGSRYDS KOMMUN 50 899 407 KOMMUNINVEST Reverslån 115 000 000

Outnyttjade krediter

SWEDBANK 30 000 000

Summa 80 899 407 Summa 115 000 000

Borgensåtagande Kr

Låntagare Lån Kommuninvest Swedbank Chechkredit

STIFTELSEN TINGSRYDSBOSTÄDER 246 274 921 223 000 000 23 274 921 10 000 000

TINGSRYDS UTVECKLING & FASTIGHETS AB 167 469 000 167 469 000

TINGSRYDS ENERGI AB 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 5 411 250 5 411 250

TINGSRYDS RID- OCH KÖRKLUBB 30 000 30 000

TINGSRYDS AIF 1 339 282 1 339 282

Summa 529 524 453 504 880 250 24 644 203 11 000 000

Kommunens finansverksamhet 2019

Likvid
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Kommunens finansverksamhet 2019

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 13% 22% 35% 22% 9% 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 13% 57% 30% 0% 0% 2,37

Normal 30% 20% 20% 20% 10% 3,00
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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 
Arbetsmarknadsfrågorna är mycket är oklara under delåret och mycket kan snabbt komma att 

förändras gällande Arbetsförmedlingen. Genom en stabil och flexibel organisation förbereder 

sig organisationen för de förändringar som kan komma att ske och vi jobbar målmedvetet med 

att tydliggöra våra arbetssätt både för oss själva och för andra. 

Under delåret har kommunen fått till sig att Arbetsförmedlingens kontor i Tingsryd stänger 

ned, vilket innebär att inga möten med arbetssökanden hålls i Tingsryd från 1 april. Dessutom 

har vi fått besked om att från september i år skall de flesta inskrivningsmöten ske via telefon 

eller digitalt och att det inte kommer finnas möjlighet till personliga möten med AF. För 

Tingsryd kommer detta att innebära en ny arbetsuppgift då de personer som av olika 

anledningar inte är digitala eller språkstarka kommer att behöva stöttas i kontakten med AF. 

Hur denna förändring kommer att påverka Tingsryds kommun på kort och på lång sikt går 

inte att fastställa i nuläget. 

Även om konjunkturen i landet fortfarande är stark och det fortfarande finns en stor 

efterfrågan på kompetens syns det tydliga tecken på en konjunkturavmattning. En eventuell 

lågkonjunktur som innebär stora personella nedskärningar ger störst effekt på de personer som 

senast kommit in på arbetsmarknaden då de varslas först enligt turordning och korta 

anställningar som avbryts. Detta leder till att ungdomar och de som tidigare stått utanför 

arbetsmarknaden faller ut igen med risk om behov av försörjningsstöd. 

Den öppna arbetslösheten i Tingsryds kommun för mars månad har minskat till 144 personer 

från 225 personer under samma period förra året. Sökande i program har dock ökat med 45 

personer under samma period. Vilket visar på att fler personer har gått från öppen arbetslöshet 

till aktiva i program eller i arbete. En markant minskning av antalet öppet arbetslösa i 

kommunen är givetvis glädjande och säkerligen är det en effekt av den starka konjunkturen 

som Sverige befinner sig i. 

Antal personer i jobb- och utvecklingsgarantin som står längst från arbete med en 

arbetslöshetstid på minst 450 dagar har ökat under mars 2019 till 152 personer från 

föregående period 2018 på 124 personer. Antalet personer som blir långtidsarbetslösa har 

således ökat med 23 % på ett år. Detta är en mycket oroande trend och vi jobbar aktivt med 
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flera processer för att motverka och förebygga denna trend. Gruppen inom 

utvecklingsgarantin som omfattar unga vuxna som är arbetssökande är relativt stabil med 22 

personer under mars 2019 mot 24 personer under mars 2018. 

Befolkningen i landet fortsätter att öka och under det första kvartalet var ökningen 0,24% eller 

nästan 25 000 personer. Kronoberg passerade för första gången 200 000 invånare efter en 

ökning med 0,18%. Växjö är länets motor och står för mer än hela befolkningsökningen. 

Tingsryd tappar 34 innevånare där födelseunderskott och ett negativt flyttnetto inom länet 

(troligen främst Växjö) är de främsta orsakerna. För att nå en positiv eller stabiliserad 

befolkningsutveckling i en kommun med en befolkningspyramid likt Tingsryds krävs att unga 

vuxna lockas att flytta till kommunen. Tiden innan äldsta barnet börjar skolan är då det är 

störst sannolikhet att en ung familj flyttar. Denna grupp har Tingsryd stora möjligheter att 

locka framöver, och arbetet med samhällsplanering, attraktivitet och marknadsföring behöver 

inrikta sig på denna målgrupp. 

Högkonjunkturen inom byggsektorn visar sig med både oberäkneliga och höga kostnader vid 

anbudsförfarande, dvs det är dyrt att bygga nu. Det är förmodligen en fördel att skjuta 

investeringar inom bygg på framtiden om det är möjligt. 

Även råvarukostnaderna inom måltidsverksamheten har ökat och fortsätter öka. 

Kostnadssökningen ligger på mellan 10% till 15%. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

3.1.1 Medborgare 

 

Kommentar 

Valnämnden har under delårsperioden förberett sig för EU-parlamentsvalet som inleds den 8 

maj med förtidsröstning och fullbordas i och med valdagen den 26 maj. Liksom vid RKL-

valet i höstas ligger valnämndens fokus på rekrytering och utbildning av röstmottagare, att 

säkerställa att rutiner fungerar så att valet kan genomföras på ett säkert, rättvist och 

demokratiskt sätt. Valnämnden har beslutat om att hålla förtidsröstning i de olika valdistrikten 

i en något mindre omfattning jämfört med RKL-valet, eftersom valdeltagandet vanligtvis är 

betydligt lägre vid detta val. En nyhet i detta val är att insynsskydd för valsedelställ ska 

användas i samtliga kommuners röstnings- och vallokaler, med syfte att öka valhemligheten. 

Kommunstyrelsen har beslutat (KS § 67, 2019-02-25) att Tingsryds kommun medverkar i ett 

av SKL påbörjat nätverk för kommuner som har för avsikt att införa medborgarbudget. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen har deltagit i en första nätverksträff. 

Kommunledningsförvaltningen har skapat en flik på hemsidan där inkomna medborgarförslag 

presenteras och kan följas fram till beslut i kommunfullmäktige eller nämnd. 

Stationshuset är under renovering och lokalerna kan användas på övervåningen. Vi hoppas att 

även nedervåningen kan öppnas upp under sommaren då integrationsenheten lokaler på 

Dackegatan 12 i Tingsryd lämnas sista juni. Mötesplatsen i Konga har stängts ned per den 30 

april. Medborgare i behov av stöd från integrationsenheten hänvisas till Ryd och Tingsryd. 

Med tanke på att Arbetsförmedlingens möjlighet att möta medborgarna avsevärt försämrats 

under den senaste tiden är det av vikt att stationshuset tas i bruk och att avdelningen kan 
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erbjuda insatser för att kompensera det hål som AF's neddragningar skapar. 

För första gången genomför Tingsryds kommun enkätundersäkningen Kritik på Teknik vilket 

till hösten skall ge oss ett bra underlag för det fortsatta målarbetet . Förhoppningsvis kan vi på 

detta sätt skapa en tydlig strävan för nöjda kunder. 

3.1.2 Samhälle 

 

Kommentar 

Under delåret har Tingsryds kommun varit aktiva i kontakterna med samhället. Bland annat 

kan nämnas trygghetsvandringar med fokus på belysning, genomförda företagsträffar med 

tydliga teman och god uppslutning från kommunens företagare. En enkät har genomförts för 

att undersöka hur våra skolungdomar ser på sin fritid och vad de saknar i det utbud som finns 

i kommunen. Detta ger ett bra underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet. I Ryd har det nya 

torget vuxit fram i dialog med lokalbefolkningen, medan en referensgrupp med syfte att 

samarbeta kring utformningen av miljön kring torget i Tingsryd har bildats. Mycket talar för 

att detta är starten till en långsiktig aktiv samverkan mellan kommun, fastighetsägare och 

handel gällande handelsorten Tingsryds attraktivitet. 

Näringslivet i kommunen går för högtryck och ett flertal företag arbetar med 

expansionsplaner. Här har kommunledningsförvaltningen försökt att vara aktiva och lyhörda 

för att vara en möjliggörare genom tät dialog med företagarna genom funktionerna för 

näringsliv, landsbygd, arbetsmarknad & vuxenutbildning, plan-, mark- och vattenfrågor m.m. 

Den lokala krisstödsgruppen har under delåret aktiverats och möte har hållits med berörda 

parten inom gruppen såsom kommunpolis, Svenska kyrkan, Räddningstjänst och Region 

Kronobergs vårdcentral. Det finns 40 aktiva stödperson inom Svenska kyrkan som vid en 

krissituation ska kunna aktiveras genom krisstödsgruppen. 

Arbetet med den strategiska överenskommelsen för nyanländas mottagande och etablering i 

arbets- och samhällsliv i Kronobergs län 2019-2015 börjar nu ta form och har kommit ut på 

remiss till kommunerna under delåret. Under första halvan av året jobbas den regionala 

överenskommelsen fram och under senare delen av året ligger fokus på den lokala 

överenskommelsen på kommunal nivå. Det finns fyra huvudområden som strategin fokuserar 

på som anses som avgörande för att främja etablering och integration; 

arbetsmarknad/kompetens, boende, delaktighet och hälsa. 

3.1.3 Ekonomi 

 

Kommentar 

I årets första delårsrapport för april redovisas ett ekonomiskt utfall på 50,3 mkr i förhållande 

till en budget på 132,2 mkr, en förbrukning på 38,0 % för perioden januari till april. 

Riktpunkten för april är 33,3 % förbrukning, utfallet överstiger därmed riktpunkten med 

4,7 % efter årets första fyra månader. Samma period f g år 2018 uppgick det ekonomiska 

utfallet till 41,5 mkr i förhållande till en budget på 131,8 mkr, en förbrukning på 31,5 %. 

Den högre förbrukningen 2019 förklaras på avdelningsnivå av följande: Avdelningen KC 

gemensamt, redovisar ett högt utfall på 51,3 %, vilket förklaras av konsultkostnader enligt 

uppdragsavtal avseende dels projektledning m m samt statusbesiktning av ishallen inom 

20



Kommunstyrelse, Delårsrapport 1 2019 6(12) 

ramen för arenautredningen. Konsultkostnaderna kommer att täckas genom tilläggsbudget 

från centralt konto i kommunen under senare delen av året. Kansliavdelning, utfall 37,2 %, 

högre förbrukning för den politiska organisationen samt högre kostnader för medlemsavgift 

arkiv och för dataskyddsombud. Arbete- och lärande, utfall 40,5 %, enheterna inom IFO 

redovisar högre förbrukning och kostnader för institutions- och familjehemsplaceringar, 

familjehemsvården inom IFO vuxen och kostnader för försörjningsstöd är också högre än 

beräknat. Tekniska avdelningen, utfall 42,3 %, högre förbrukning inom gata-/park, och 

fastighets- och lokalenheten. Övriga avdelningar inom KS, personal-, ekonomi-, och 

utvecklingsavdelningen redovisar lägre förbrukning än riktpunkten för perioden. Gemensamt 

för dessa avdelningar är att större kostnader uppstår först senare under året. 

Kommunstyrelsens (KS) årsprognos för år 2019 uppgår sammanlagt till - 2 mkr (-1,986 mkr) i 

negativ avvikelse jämfört mot budget. I den ekonomiska rapporten för mars redovisades en 

prognos på + 0,9 mkr, därmed en försämrad prognos med totalt -2,9 mkr. Försämrade 

prognoser redovisas inom kansli-, arbete- och lärande, samt tekniska avdelningarna, vilket 

kommenteras nedan på avdelningsnivå. Prognosen på - 2 mkr i underskott i delårsrapporten 

för KS pekar på att det blir svårt att redovisa en budget i balans vid årets slut. 

Med anledning av det prognostiserade underskottet ska en handlingsplan redovisas för KS 

med förslag till beslut om åtgärder gällande verksamhet och för en ekonomi i balans. 

Prognoserna för respektive avdelning framgår av tabellen nedan. Budgetavvikelserna (i tkr) är 

hänförliga till, och förklaras i huvudsak av följande på avdelningsnivå, (jfr mars): 

KC gemensamt, klarar i princip budget med ett marginellt underskott på - 31 tkr, (- 31 tkr) 

efter det att kostnader för arenautredningen täckts av tilläggsbudget. Kansli, - 655 tkr, (+/- 0 

tkr) reviderad prognos m h t underskott inom politisk organisation samt högre arkivkostnader. 

Utveckling, + 300 tkr, (+ 300 tkr), o f prognos, överskott telefoni. Ekonomi, +/- 0 tkr (+/- 0 

tkr), o f prognos. Personal, + 500 tkr, (+ 300 tkr), vakant tjänst samt minnesgåvor m m. 

Arbete- och lärande, - 391 tkr, (+ 362 tkr), försämrade prognoser inom IFO, se kommentar 

ovan, kostnadsutvecklingen kan dock stabiliseras, utifrån nu kända förhållanden. Tekniska, -

 1 709 tkr, (- 67 tkr), av avdelningens totalt prognostiserade underskott, är - 1 300 tkr 

hänförligt till ökade IT-kostnader gällande avtalet med Växjö kommun, vilket nu är bekräftat. 

Resterande del - 462 tkr avser befarat underskott inom gata-,/park. 

Kommunstyrelsens budgeterade investeringar uppgår till 63,6 mkr för år 2019. Större 

investeringsprojekt är inom VA-verksamheten uppgående till 14,5 mkr samt för 

fastighetsinvesteringar och reinvesteringar (underhåll) på 18,2 mkr. Även investeringar inom 

IT-området är omfattande under året, totalt 7,6 mkr, det är avsatta medel för digitalisering, IT-

stöd & E-tjänster, men även centrala IT investeringar. Som nedanstående tabell visar så 

beräknas de centrala IT investeringarna att överstiga de budgeterade med ca - 2,4 mkr, då 

utbytestakten för datorer sänks från 48 månader till 36 månader. För digitaliseringen m m 

beräknas ett överskott med + 1,5 mkr. Sammantaget redovisas högre investeringar än budget 

med ca - 0,8 mkr. 

Förbrukade investeringsmedel under perioden uppgår till 15,6 mkr i förhållande till en budget 

på 63,6 mkr, ett utfall på 24,5 %. Vid jämförelse med samma period f g år 2018 uppgick 

förbrukningen till 2,7 mkr av en budget på 49,9 mkr, ett utfall på 5,4 %. 

Driftbudget 

Nämnd/verksamhet Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

110: Gemensam 
kommunchef 

1 827 937 1 858 -31 
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Nämnd/verksamhet Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

111: Kansliavdelning 11 116 4 135 11 771 -655 

112: 
Utvecklingsavdelning 

19 012 6 174 18 712 300 

113: 
Ekonomiavdelning 

8 208 2 574 8 208 0 

114: 
Personalavdelning 

10 368 2 768 9 868 500 

115: Arbete & 
lärandeavdelning 

49 245 19 965 49 636 -391 

117: Teknisk 
avdelning (skattefin) 

32 459 13 740 34 168 -1 709 

Totalt 132 235 50 293 134 221 -1 986 

Investeringsbudget 

Kod Projekt Budget Utfall period Årsprognos Avvikelse 

900: 
Digitalisering IT-stöd & E-
tjänster 3 999,0 155,7 2 499 1500,0 

902: Centrala IT investeringar 3 600,0 612,5 5 950,0 -2350,0 

905: Inventarier och övrigt 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 

910: Infrastruktur underhåll gata 3 900,0 0,0 3 900,0 0,0 

910: Infrastruktur övrigt 4 544,0 1 424,5 4 494,0 50,0 

920: Fordon och maskiner 4 944,0 316,4 4 916,0 28,0 

930: Energisparåtgärder 8 865,0 163,6 8 865,0 0,0 

940: 
Fastighetsinv ny-, till och 
ombyggnad 11 498,0 1 130,3 11 498,0 0,0 

945: Fastighetsinv reinvesteringar 6 750,0 6 702,5 6 750,0 0,0 

955: VA 14 491,0 5 059,2 14 489,7 1,3 

      

 Totalt 63591,0 15564,7 64361,7 -770,7 

900: Digitalisering IT-stöd & E-tjänster. ÅB KS E-tjänster IT-stöd 3 500 tkr, Diariesystem 261 tkr samt Viva 238 tkr totalt 
3 999 tkr i ÅB 

3.1.4 Medarbetare 

 

Kommentar 

Arbetet med att minska sjukfrånvaron är en mycket prioriterad fråga inom 

medarbetarperspektivet och både korttids- och långtidsfrånvaron har varit i fokus. Vi kan nu 

konstatera att sjukfrånvaron för denna period 1/1-31/3 2019 är betydligt lägre än för samma 

period både 2018 och 2017 (7,91% jämfört med 9,61% och 8,36%). Sjuktalen har minskat på 

alla förvaltningar jämfört med 2018. 

ESF-projektet "Bryta trenden" om hälsopromotion som genomförs tillsammans med Älmhults 

kommun och Osbys kommun pågår med aktiviteter för deltagarna. Projektet omfattar ca 50 

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

med ohälsa integrerat i den vanliga arbetsdagen. 
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Rekrytering och arbete med personalförsörjning är också prioriterat område. Ett nytt 

personalförsörjningprogram har tagits fram och antagits under våren. Ett kommunövergipande 

arbete har startat med att marknadsföra Tingsryd som arbetsgivare både internt och externt om 

personalförmåner kopplade till kommunens vision om att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Under våren har en medarbetarenkät genomförts och resultatet behandlas nu på 

avdelningarna. Enkäten består av nio frågor om motivation, ledarskap och styrning och den 

mäter HME (hållbart medarbetarengagemang). Totalresultatet för 2019 är detsamma som för 

2018, dvs 76. 

Kommunstyrelsen 

Sjukfrånvaron för kommunstyrelsen är för denna period, 1/1-31/3 2019, betydligt lägre än för 

samma period 2018 (6,20% jämfört med 8,98%). 

Under våren har en medarbetarenkät genomförts och resultatet behandlas nu på 

avdelningarna. Enkäten består av nio frågor om motivation, ledarskap och styrning och den 

mäter HME (hållbart medarbetarengagemang). Totalresultatet för kommunstyrelsen år 2019 

är 72, något jämförelsetal för 2018 finns inte. 

3.1.5 Process 

 

Kommentar 

Tingsryds kommun har genom beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott valt att delta i SKL:s 

kvalitetsförbättringsverktyg Kommunkompassen. SKL:s utredare har tagit del av styrande 

dokument, riktlinjer och rutiner inom åtta fördefinierade områden. De har även studerat hur 

kommunen presenterar sig och sin verksamhet bland annat på hemsidan och på plats i slutet 

av mars månad intervjuat centrala chefsgruppen, utvalda ledande politiker samt fackliga 

organisationer för att ta reda på hur kommunen i praktiken arbetar inom områdena. Resultatet 

som presenteras i början av maj månad på kommunfullmäktiges sammanträde tas sedan 

vidare för att höja kommunens kvalitet. 

Med anledning av bristande prognossäkerhet i slutet av det förra budgetåret har 

kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen under delårsperioden lagt ett stort fokus på 

att förbättra kunskap och rutiner i budgetuppföljning och prognosarbete. 

Kommunstyrelsens samlade bedömning av det interna arbetet med intern kontroll under 2018 

var att arbetet var "tillfredställande". 

Arbetet med ett antal processer har glädjande nog tagit form under början av 2019 inom 

avdelningen för arbete och lärande. Att gå mot ett processtänkande förenklar ett komplext 

arbete där många aktörer och huvudmän många gånger ingår. Socialt arbete utgår i grunden 

dessutom från den unika människan vilket innebär att vi hela tiden behöver arbeta med 

medborgarens enskilda behov och förutsättningar. I nuläget är ett antal större processarbeten 

igång: 

Utvecklande av "familjestöd" när både stöd till barn och boendestöd till föräldern är en av 

våra processer. För att öka behandlingstid med barnen och effektivisera dokumentation 

undersöks digitala verktyg för uppföljning av insats, Barnsam och talsyntes (digital diktafon). 

Processen gällande kommunalt aktivitetsansvar (KAA) är ett samarbete mellan 

Bildningsförvaltningen, Vård och omsorg samt arbete och lärande med syfte att ta fram 

förslag på arbetssätt i frågan till kommunstyrelsen. Process långtidsarbetslösa är ett samarbete 

mellan förvaltningen och Arbetsförmedlingen. Syftet är att systematisera arbetet med dem 
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som många gånger "fastnat" i försörjningsstöd och som hamnat i kläm i systemet mellan 

exempelvis AF och Försäkringskassan. Sista processen avser utbildningsplikt vilket innebär 

att nyanlända i etableringen anvisas av AF till kommunen om det anses stå långt från 

arbetsmarknaden och att de i kombination med sin SFI-undervisning ska stärkas med 

ytterligare kunskaper i svenska språket, samhällsorientering, arbetsmarknadskunskap osv. 

Under första delåret har tidrapportering digitalt införts inom gatu- och parkavdelningen. Det 

kommer innebära att vi får ett mycket bättre underlag inte minst för prognosarbetet. 

Stratsys har också börjat användas i det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Tekniska 

avdelningen vilket säkrar en god arbetsmiljö och att vi kan få en god redovisning mot 

myndigheter. 

4 Framtid 
Grundläggande kvalitetssäkring av processer och arbetssätt inom organisationen behöver 

fortsatt vara ett tydligt fokusområde. Inom flera områden har en god grund lagts för fortsatt 

utvecklingsarbete. Utvecklingsavdelningen har ett tydligt stöd i näringslivsstrategin och 

arbetar systematiskt med handlingsplanen. Lotsfunktionen har förtydligats, dialogen med 

näringslivet har intensifierats på flera sätt, vilket ger goda möjligheter för fortsatt utveckling 

av arbetet. Arbete och lärande har tagit goda ansatser i att skapa en beredskap för stora och 

snabba svängningar inom arbetsmarkandsområdet. Arbetsmarknadsfrågor, integrationsfrågor 

och sociala frågor innehåller med stor sannolikhet stora utmaningar framåt.  

Ekonomiavdelningen arbetar systematiskt både inom avdelningen och tillsammans med 

övriga förvaltningar för att förbättra rutiner kring t ex prognossäkerheten. 

Personalavdelningen har en stabil plattform i väl inarbetade rutiner inom flera områden, men 

behöver förstärka arbetet mot minskade sjuktal. Kansliavdelningen arbetar systematiskt och 

enligt plan gällande införandet av nya ärendehanteringssystemet, vilket fortlöper under året. 

När utvecklingsledaren tillträder kommer arbetet med digitalisering och e-tjänster ta ny fart. 

Förvaltningens inhyrda konsult och kommunens arbetsgrupp gällande arenautredningen 

arbetar enligt plan för att kunna presentera ett politiskt beslutsunderlag under hösten. 

Kommunstyrelseförvaltningens stödjande funktioner planerar under kommunchefens ledning 

för utökad dialog och processinriktat arbete tillsammans med förvaltningarna. Detta för att 

förbättra interna processer och öka kvaliteten i stödet. 

Kvalitetsarbetet och styrkedjan tillsammans med flera utmaningar, som t ex belyses i 

rapporten från Kommunkompassen behöver ägnas stor uppmärksamhet framåt. 

5 Sammanfattning 
Kommunen har alltjämt stora utmaningar inom flera områden, inte minst det ekonomiska 

läget och prognossäkerheten. Det ställer stora krav på såväl ansvarstagande och 

beslutsfattande inom såväl tjänsteorganisationen som politiken liksom god dialog och 

samverkan. Organisationen behöver dock fortsatt ha fokus på verksamheten och dess 

utveckling, varför det blir mer och mer angeläget att arbeta med att säkerställa och utveckla 

de interna processerna vidare. Arbetet med styrkedjan och kvalitetsarbete med uppföljning, 

analys och utveckling behöver bli grunden för detta. 

Kommunen har många viktiga strategiska frågor framöver. Några exempel är styrkedjan, 

service gentemot medborgare och näringsliv, utbildnings- och sociala frågor, arbetsmarknads- 

och integrationsfrågor, personalfrågor (friska medarbetare, personalomsättning), budget i 

balans och prognossäkerhet. 
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Arbetet behöver präglas av helhetsperspektiv, samverkan över verksamhetsgränser och vara 

långsikgtigt hållbart. 

6 Styrkort 
Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

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

Mätningar sker senare under året.  Gott bemötande vid 
kontakt med kommun % 

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

 Andel som får svar på 
e-post inom två dagar % 

 Kommunen ska 
säkerställa en 
vuxenutbildning med goda 
kunskapsresultat. 

Andel som slutför kurs mäts 
senare under året. 

Negativa avhopp har hittills 
uppgått till 12%, målet är uppfyllt 
för perioden. 

  

 Kursdeltagare i 
gymnasial vuxenutbildning 
som vid årets slut slutfört 
kurs % 

 Negativa avhopp % 

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

Mätningar sker senare under året.  Trygghetsindex (0-6) 0 
= bäst 

 Sjukpenningtalet, 
dgr/reg försäkrad 

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

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

Medborgarundersökning och 
kommunalval genomförs ej 2019. 

Mätningar medborgarförslag och 
webbplats mäts senare under 
året. 

 Nöjd-Inflytande-Index, 
NII, 
Medborgarundersökning 

 Valdeltagande 
kommunalval, % 

 Medborgarförslag, 
andel som besvaras inom 
sex månader % 

 Informationsindex för 
kommunens webbplats 

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

Bredbandssiffror från PTS i mars 
2019 (avser okt 2018): företag 
64%, hushåll 60%. 

Antalet färdigställda bostäder 1 
jan 2016 - 30 april 2019 var 69 st, 
vilket innebär att 8 st tillkommit 
under bokslutsperioden. 

Medborgarundersökning 
genomförs ej 2019. 

Antalet invånare per 2019-03-31 
var 12 373 st, vilket innebär en 
minskning med -34 personer 
sedan årsskiftet. 

Flyttnettot var -17 personer under 
första kvartalet i år. 

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

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

 Antal färdigställda nya 
bostäder i kommunen fr o 
m 2016 

 Nöjd-Region-Index, 
NRI totalt, 
Medborgarundersökning 

 Antal folkbokförda 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

 Nettoinflyttning 

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

Resultat av mätningar 
presenteras senare under året. 

 Ranking av 
företagsklimat enligt 
Svenskt Näringsliv 

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

 Arbetslöshet 18-64 
år % 

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

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

Medborgarundersökning 
genomförs ej 2019. 

 Nöjd-Region-Index, 
NRI fritidsaktiviteter, 
Medborgarundersökning 

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

Mätningar för miljöfordon, 
livsmedel och hushållsavfall kan 
presenteras först senare under 
året. 

Tingsryds placering i ranking av 
Sveriges Miljöbästa kommun blev 
plats 280 för 2019. 

 Andel miljöfordon inom 
den geografiska 
kommunen 

 Andel kommunala 
miljöfordon % 

 Andel ekologiska 
livsmedel % 

 Andel återvunnet 
material av 
hushållsavfall % 

 Ranking av Sveriges 
Miljöbästa kommun 

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

3 av 4 nämnder uppvisar 
underskottsprognos mot budget. 
Målet uppfylls ej. 

Kommunstyrelsens 
underskottsprognos uppgår till -
2,0 mkr. Målet uppfylls ej. 

Mätning för försörjningsstöd och 
prognossäkerhet genomförs vid 
årets slut. 

Mål för verkställande av 
investeringsbudgeten bedöms 
enligt prognosen att uppfyllas för 
kommunstyrelsen. 

 Alla nämnder ska hålla 
sin budget % 

 Avvikelse mot 
budget, mkr 
kommunstyrelsen 

 Kostnader för 
försörjningsstödet, kr/inv 

 Verkställandegrad av 
investeringar % 

 Prognossäkerhet %, 
kommunstyrelsen 

Medarbetare  Kommunen ska vara 
en attraktiv arbetsgivare 
med stolta och kompetenta 
medarbetare som trivs på 

HME-index för KLF 2019 var 72, 
vilket är något lägre än 76 som 
var resultatet i den totala 
kommunorganisationen. 

Sjukfrånvaron för januari-mars var 

 Hållbart 
Medarbetarengagemang, 
HME-index 

 Sjukfrånvaro, % 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 
sitt arbete. för KLF 6,2%, vilket är avsevärt 

lägre än motsvarande period förra 
året då siffran var 9,0%. 

Mätning av personalomsättning 
görs i slutet av året. 

 Extern 
personalomsättning hela 
kommunen samt 
avdelningsvis % 

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

Mätningar görs senare under året.  Nämndernas 
måluppfyllelse % 

 Uppfyllande av 
tjänstegarantier % 

 Bedömning av 
kommunens samlade 
system för intern 
kontroll % 

 E-tjänster, 
sammanvägt index 1-3 
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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 

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. 
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Här fi nns engagerade medborgare, ett aktivt 

näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till 

mänskliga möten. Tre övergripande mål finns: fiberutbyggnad, skolresultat samt 100 nya 

bostäder från 2016 till 2020 

3.1.1 Medborgare 

 

Kommentar 

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar aktivt med förbättringar för medborgarna. Bl a genom 

att göra informationen enklare och mera lättillgänglig. Ett nytt ärendehanteringssystem skall 

införas för att underlätta ansökningar och handläggning. Beträffande handläggningstider 

bygglov har 1 ärende inte uppfyllt tjänstegarantierna men däremot det lagkrav sokm miljö- 

och byggnadsnämnden har att leva upp till. Tillsyn av C-verksamheter är igång och fram till 

nu har 9 stycken av 59 utförts. Inga hemsidor har ännu gjorts om inom det kvarstående 

områdena : miljö, hälsoskydd samt livsmedel. 

3.1.2 Samhälle 

 

Kommentar 

Mål 100 nya bostäder 2016-2020. 2019-04-30 var 69 stycken slutbesked beviljade.  Miljö- 

och byggnadsnämnden gar antagit en ny tillsynsplan som utgår från bl a de nationella 

miljökvalitetsmålen. Förvaltningen arbetar aktivt med Agenda 2030 och framtagande av nya 

lokal miljömål för kommunen. Målet beträffande 200 enskilda avloppsanläggningar har 

strukturerats upp och kontinuerliga utskick görs, Antal tillstånd tom april är 29 stycken. 

3.1.3 Ekonomi 

 

Kommentar 

Miljö- och byggnadsnämnden (verksamhet 10020) 

Förbrukningen för perioden jan- apr är 20,8 procent. 

Byggverksamheten (verksamhet 21551) 

Förbrukningen för perioden jan- apr är 7,6 procent. 

De förväntade intäkterna för perioden är 426 000 kr och hittills är intäkterna ca 518 900 kr. 

Det betyder att verksamheten har en ökning av intäkterna mot budget. I övrigt ligger 

verksamheten i förbrukningsnivå med riktpunkten. 

Miljöverksamheten (verksamhet 26100) 

Förbrukningen för perioden jan- apr är 31,8 procent. 

De förväntade intäkterna för perioden är 557 100 kr och hittills är intäkterna ca 501 800 kr. 

Det betyder att verksamheten har gått miste om ca 55 000 kr i jämförelse med budget för 

perioden. I övrigt ligger verksamheten i förbrukningsnivå med riktpunkten. 
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Livsmedelsverksamheten (verksamhet 26110) 

Förbrukningen för perioden jan- apr är -18,1 procent. 

Fördelar man ut intäkten, som är för hela året, på fyra månader landar förbrukningen på 51 

procent för verksamheten. Verksamheten går bra och har relativt låga kostnader för perioden. 

Total för Miljö- och byggnadsnämnden (ansvar 21310) 

En ekonomi som ligger i fas har riktpunkten 33,3 procent för förbrukningen perioden jan- apr, 

totalen här visar att förbrukningen ligger totalt på 14,2 procent.Tar man dock hänsyn till 

inkomna intäkter som gäller för hela året hamnar jämförelsetalet för intäkter för perioden jan- 

apr  på 21,7 procent. Förbrukningen för kostnadsidan perioden jan- apr är för 

personalkostnader 27,8 procent och för övriga kostnader 22,1 procent. 

Miljö- och byggnadsnämndens prognos är att budgeten förväntas vara i balans.  

Intäktssidan på miljö- och hälsoskydd förväntas på sikt att öka då verksamheten har rätt 

handläggningstider för tex de enskilda avloppsärendena. Den antagna tillsynsplanen är 

vidare ett stöd för handläggarna att veta hur många inspektioner av olika slag som skall 

göras under året. Tillsynsplanen är en uppskattning av tid. 

Driftbudget 

Nämnd/verksamhet Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

10020 Miljö- & 
byggnadsnämnd 

600,0 124,8 600 0,0 

21551 
Byggverksamhet 

1 346,0 101,7 1 346 0,0 

26100 Miljö- o 
hälsovht 
myndig.styrd 

1 047,0 332,7 1 047 0,0 

26110 
Livsmedelsskydd 

368,0 -66,7 368 0,0 

     

Varav Intäkter (-3 621,0) (-1 402,1)   

Varav 
Personalkostnader 

(5 942,0) (1 649,4)   

Varav Övriga 
kostnader 

(1 040,0) (245,3)   

Totalt 3 361,0 492,5 3 361 0,0 

3.1.4 Medarbetare 

 

Kommentar 

En medarbetar undersökning är genomförd och resultate har rdovisats på miljö- och 

byggnadsnämnden. Enkäten föranlede inget handlingsprogram 

3.1.5 Process 
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Kommentar 

Ett nytt ärendehanteringssystem har handlats upp och skall inom det snaraste införas. 

Blanketter har ännu ej arbetats om. 

4 Framtid 
Miljö- och byggnadsförvaltningen skall under hösten införa ett nytt ärendehanteringssytem. 

5 Sammanfattning 

6 Styrkort 
Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Medborgare  Nöjda kunder   Handläggningstider 
PBL 

 Antal inspektioner C-
verksamheter 

 Uppdatering av 
hemsidor 

 Antal uppdateringar 
per avdelningar 
miljö/bygg/plan 

 Kommunikation med 
medborgarna skall vara 
tydlig och öppen. 

  Uppdatering av 
information på hemsidan 

Samhälle  100 nya bostäder 
2016-2020 

  

 Företagens ärende 
skall hanteras rättssäkert, 
smidigt och enkelt 

  

 Tillsynen skall utgå 
från de nationella 
miljökvalitetsmålen 

  

 Miljöprogram/Agenda 
2030 

  

 200 bristfälliga 
enskilda avlopp 

  

Ekonomi  Följa fullmäktiges 
riktlinjer för budget och 
redovisning 

  Korrekt taxa 

 Prognossäkerhet % 

 x   Antal enskilda avlopp 
godkända (200 st) 

Medarbetare  God hälsa   Sjukfrånvaro, % 

 Medarbetarenkät   Uppföljning av enkäten 
samt åtgärdsförslag 

   Hållbart 
Medarbetarengagemang, 
HME-index 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

   Sjukfrånvaro, % 

Process  Nytt 
ärendehanteringssystem 

  

 En förenklad 
ärendehanteringsprocess 

  Blanketter 
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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 
Kompetensförsörjningen inom samtliga yrkeskategorier inom skolområdet är en stor 

utmaning. Det blir allt svårare att rekrytera personal och vi saknar behörig personal i alla 

kategorier. Kompetensförsörjningsutmaningen kan innebära att vi får svårt att upprätthålla 

kvalitén i undervisningen på våra förskolor och skolor. Kompetensförsörjningsstrategier som 

lyfter fram positiva aspekter med att arbeta i Tingsryds kommun har tagits fram och arbetet är 

påbörjat. Ytterligare en aspekt av kompetensförsörjningsutmaningen är att vi som arbetsgivare 

behöver följa med i löneutvecklingen i takt med konkurrerande arbetsgivare. 

Den ökade digitaliseringen berör alla i samhället och därmed också hela utbildningssystemet. 

Idag pratar vi mycket om att alla barn och ungdomar behöver förstå hur digitala verktyg och 

medier påverkar dem själva, men också samhällsutvecklingen. Med all den information som 

finns tillgänglig genom digitala medier behöver unga idag också lära sig att hantera 

information och tränas i att förhålla sig kritiska till den information de möter. Både idag, men 

kanske ännu mer i framtiden, kommer arbetslivet att bli alltmer digitaliserat både i det dagliga 

arbetet men också för att utveckla nya idéer och innovationer. Personalens 

kompetensutveckling är avgörande för att våra barn och elever på ett naturligt sätt får möta 

digitala verktyg och medier i undervisningen. 

Det finns idag drygt 70 statsbidrag att söka för skolans verksamheter. Bildningsförvaltningen 

sökte under 2018 ett tjugotal statsbidrag. Skolverket ger signaler på att antalet statsbidrag 

kraftigt kommer att minska till förmån för ett fåtal statsbidrag som fokuserar på de delar som 

vi har identifierat som utvecklingsområden i vårt systematiska kvalitetsarbete. 

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 

 

Kommentar 

Kunskapsresultaten för läsåret 2018/2019 rapporteras i augusti. 

94 % av våra barn och elever uppger att de är trygga i våra verksamheter, ett värde som inte 

når upp till målet (95 %). Det är ett förbättrat värde i jämförelse med föregående år (92 %). 

2019 känner våra barn och elever i högre utsträckning (84 %) än föregående år (74 %) sig 

delaktiga i våra verksamheter. och att de i relativt stor utsträckning (91 %) är nöjda med 

verksamheten. Känslan av delaktighet sjunker ju äldre eleverna är och detta är något vi 

behöver arbeta vidare för att stärka. Grundskolans åk 4-9 och gymnasieskolan behöver hitta 

bättre former för elevernas inflytande på undervisningen. 
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Majoriteten (92 %) av våra vårdnadshavare är nöjda med våra verksamheter. Motsvarande 

siffra 2018 var jämförbar (93 %). 84 % av vårdnadshavarna 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 

 

Kommentar 

Samverkan mellan skola och arbetsliv sker på olika nivåer och med olika metoder. Barn och 

elever i förskola och skola tar emot och gör studiebesök i det lokala näringslivet. En 

samverkansgrupp med representanter från bildningsförvaltningen och det lokala näringslivet 

arbetar för att öka samarbetsytan. Gruppen skall under året revidera samverkansplanen mellan 

skola/näringsliv. 

Under hösten arbetade förvaltningen fram ett förlag på årskurshjul utifrån den Studie- och 

yrkeslivsplan som fastslogs under ht18 i syfte att tydliggjöra den röda tråd som finns i arbetet 

med skola/arbetsliv. 

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. 

3.1.3 Ekonomi 

 

Kommentar 

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

och budgetansvariga i 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. 

Förvaltningens bedömning är att nämnden kan få svårt att redovisa en budget i balans för år 

2019. Riktpunkt för förbrukning till och med april månad är 33,3 %. Ackumulerat utfall, det 

vill säga vad som hittills förbrukats i redovisningen uppgår till 34,2 %. Helårsprognosen visar 

på en negativ budgetavvikelse på - 1,0 mkr totalt för nämnden, ett underskott på - 0,35 % i 

förhållande till en justerad budget på 286,5 mkr. 

När det gäller våra verksamhetsområden redovisas budgetavvikelser i nedanstående tabell: 

Driftbudget 

Nämnd/verksamhet Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

Politisk verksamhet 675 290 775 -100 

Bibliotek 8 084 1 975 7 684 400 

Musik- och kultur 3 585 1 197 3 585 0 

38



Bildningsnämnd, Delårsrapport 1 2019 5(13) 

Nämnd/verksamhet Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

Fritidsgårdar 630 102 430 200 

Förskola 63 740 22 711 65 090 -1 350 

Pedagogisk omsorg 299 107 349 -50 

Fritidshem 13 017 4 379 12 517 500 

Förskoleklass 6 652 2 163 6 652 0 

Grundskola 124 364 42 626 123 864 500 

Gymnasieskola 58 749 20 693 60 449 -1 700 

Central förvaltning 6 690 1 637 6 090 600 

Totalt 286 485 97 880 287 485 -1 000 

3.1.4 Medarbetare 

 

Kommentar 

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. 

Målsättingen är att personalens sjukfrånvaro skall vara maximalt 6 % av arbetstiden. Delår 1 

hade bildningsförvaltningen  5,4 % sjukfrånvaro, vilket är ett resultat inom ramen för 

målsättningen. 

3.1.5 Process 

 

Kommentar 

Skolledare ska få tid för det pedagogiska ledarskapet. Andelen tid som skolledare använder 

för det pedagogiska uppdraget. 

Skolledarna anger att de ägnar i genomsnitt 72 % av sin arbetstid för pedagogiskt ledarskap. 

Definitionen av vad som är pedagogiskt ledarskap ser olika ut från person till person och en 

samstämmighet om hur definitionen ska se ut behöver till med hjälp av samtal i 

skolledargruppen. 

Ökad digital kompetens i verksamheten. Andel förskollärare och lärare som tillämpar digitala 

moment i undervisningen. 

Digital kompetens och andelen digitala moment i undervisningen varierar över tid och mellan 
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lärare, skolor och stadier. Målsättningen är att samtliga pedagoger ska tillämpa digitala 

moment i sin undervisning. Där är vi inte ännu. Idag använder uppskattningsvis 60 % av 

förskollärare och lärare digitala moment i planerade delar av undervisningen. Siffran baseras 

på en uppskattning. 

Ökad digital tillgänglighet i verksamheterna. Andel digitala enheter per barn/elev (en 

utökning med minst 10 % per år 2019-2022). 

Samtliga förskoleklasser i kommunen har under läsåret fått tillgång till FunTable från Manico. 

Fun tables är stora surfplattor på 32 tum och de fungerar som en vanlig surfplatta. Inkluderat 

är pedagogiska spel som eleverna kan spela tillsammans och på så vis utveckla sin 

problemlösningsförmåga. Förskoleklasserna har även fått tillgång till varsin Ipad-mini, 

dokumentkamera, förstoringspuck och trådlös högtalare att använda i undervisningen. Här har 

de möjlighet att ta med sig digitala enheter och jobba med dem på andra ställen än i 

klassrummet och sedan ta med sig in sakerna de hittat och fotograferat in i klassrummet. 

Högtalare används vid rörelse i klassrum, på skolgården eller om de är i skogen på utflykt. 

Med dessa medel kan de både ta med sig klassrummet ut i skogen och naturen in i 

klassrummet. 

Ökad tillgänglighet för medborgare och vårdnadshavare. Antal införda digitala tjänster. 

I dagsläget har bildningsförvaltningen inte infört några digitala tjänster i syfte att öka 

tillgängligheten för vårdnadshavare. Medborgare kan dygnet runt vända sig med frågor via 

mail. Frågorna återkopplas normalt max en arbetsdag efter inskickande. Vårdnadshavare kan 

idag ansöka om och lägga in scheman för förskola och fritidshem i Hypernet. I övrigt inväntas 

en upphandling för verksamhetssystem. Digitala tjänster för vårdnadshavare (ex. 

frånvarorapportering) beräknas vara i bruk ht 2020. 

Tjänstegarantier. 

Bildningsförvaltningen har inte fått in någon klagomålsanmälan med saklig grund i 

tjänstegarantierna under delår 1 2019. 

  

4 Framtid 
Kompetensförsörjningsutmaningen 

Som nämnts under omvärld ovan minskar andelen 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. 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 flerspråkig. 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. 
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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 skolor. Just nu gäller detta framförallt i förskolorna Tingsryd 

och i Ryd. 

Digitalisering 

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

mycket stora satsningar på utbyggnad av digital infrastruktur 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. I synnerhet för de elever som kommer till Sverige i 

tonåren och ska starta sin skolgång i svensk skola på högstadiet eller på gymnasiet. 

Eleverna läser nu moderna språk från och med sjätte klass, vilket dels ställer krav på utökad 

tjänstgöringsgrad för lärare i moderna språk och dels ökade kostnader för transporter. 

Kreativa digitala lösningar behöver finnas som komplement till undervisning på plats i 

klassrummet. 

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

samverkar kring kompetensutveckling för förskolechefer och förskollärare, både föreläsningar 

och kollegialt lärande. 

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

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

nätverksstruktur. 

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  Eleverna upplever att 
avlämnande och 
mottagande skola och 
lärare samverkar vid 
övergångar 

  Andel elever som 
upplever att samverkan vid 
övergångar fungerar bra,% 

 Alla barn och elever 
inom samtliga av våra 

  Delaktighetsindex 
barn/elever 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 
verksamheter känner 
delaktighet och har 
möjlighet att påverka 
frågor som berör dem 

 Nöjdhetsindex elever 

 Alla vårdnadshavare 
är nöjda med 
verksamheten och känner 
sig delaktiga 

  Delaktighetsindex 
vårdnadshavare 

 Nöjdhetsindex 
vårdnadshavare 

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

  Trygghetsindex 
barn/elev 

 Biblioteket ska sprida 
folkbildning genom tillgång 
till litteratur och digitala 
medier 

  Andelen aktiva 
låntagare av 
befolkningen, % 

 Andel nöjda 
besökare, % 

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

  Nöjdhet % 

 Trygghet % 

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

Resultat för läsåret 2018/2019 
rapporteras i augusti 

 Skolan gör eleven 
nyfiken på att lära sig mer 

 Kunskapsresultat åk 3, 
Sv/SvA delprov A, muntlig 
gruppuppgift 

 Kunskapsresultat åk 3, 
Sv/SvA Delprov B; Läsa -
 berättande text 

 Kunskapsresultat åk 3, 
Sv/SvA Delprov C; Läsa -
 faktatext 

 Kunskapsresultat åk 3, 
Sv/SvA Delprov D; Enskild 
högläsning 

 Kunskapsresultat åk 3, 
Sv/SvA Delprov E; Enskilt 
textsamtal 

 Kunskapsresultat åk 3, 
Sv/SvA Delprov F; Skriva -
 berättande text 

 Kunskapsresultat åk 3, 
Sv/SvA Delprov G; Skriva -
 stavning och interpunktion 

 Kunskapsresultat åk 3, 
Sv/SvA Delprov H; Skriva -
 faktatext 

 Kunskapsresultat åk 3, 
Matematik Delprov A; 
Muntlig gruppuppgift 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

 Kunskapsresultat åk 3, 
Matematik Delprov B; 
Statistik, sannolikhet, 
kombinatorik 

 Kunskapsresultat åk 3, 
Matematik Delprov C; 
Förståelse för räknesätt 

 Kunskapsresultat åk 3, 
Matematik Delprov D; 
Symmetri, massa 

 Kunskapsresultat åk 3, 
Matematik Delprov E; 
Enkla problem 

 Kunskapsresultat åk 3, 
Matematik Delprov F1, 
Skriftliga räknemetoder, 
addition 

 Kunskapsresultat åk 3, 
Matematik Delprov F2; 
Skriftliga räknemetoder, 
subtraktion 

 Kunskapsresultat åk 3, 
Matematik Delprov G1; 
Uppdelning av tal, tal i 
bråkform, uppskattning 

 Kunskapsresultat åk 3, 
Matematik Delprov G2; 
Huvudräkning och 
likhetstecknets betydelse 

 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, % 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

 Slutbetyg gymnasiet, 
genomsnittligt meritvärde 

 Andel elever som får 
en gymnasieexamen efter 
tre år, % 

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

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

   Andel avgångselever i 
åk 9 med behörighet till 
gymnasieskolans 
yrkesprogram % 

   Genomsnittligt 
meritvärde i åk 9, 
lägeskommun, pojkar 

   Genomsnittligt 
meritvärde i åk 9, 
lägeskommun, flickor 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

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

Samverkan mellan skola och 
arbetsliv sker på olika nivåer och 
med olika metoder. Barn och 
elever i förskola och skola tar 
emot och gör studiebesök i det 
lokala näringslivet. En 
samverkansgrupp med 
representanter från 
bildningsförvaltningen och det 
lokala näringslivet arbetar för att 
öka samarbetsytan. Gruppen skall 
under året revidera 
samverkansplanen mellan 
skola/näringsliv. 

Under hösten arbetade 
förvaltningen fram ett förlag på 
årskurshjul utifrån den Studie- och 
yrkeslivsplan som fastslogs under 
ht18 i syfte att tydliggöra den röda 
tråd som finns i arbetet med 
skola/arbetsliv. Det lokala 
näringslivet har också varit med i 
en workshop kring Wasaskolans 
framtid. 

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. 

 Samverkan med det 
lokala näringslivet, % 

 Våra barns och 
elevers miljömedvetenhet 
ska öka 

Samverkan med närsamhället 
sker i samtliga 
verksamhetsformer i olika 
utformningar. I förskolan kan det 
handla om besök från föräldrar 
eller andra vuxna från olika delar 
av närsamhället eller besök på 
lokala delar av närsamhället. I 
grund- och gymnasieskolan 
handlar samverkan också om 
besök av eller besök hos delar av 
det lokala näringslivet eller delar 
av den kommunala strukturen. 

 Antal genomförda 
samverkansprojekt med 
närsamhället - förskola 

 Antal genomförda 
samverkansprojekt med 
närsamhället - grundskola 

 Antal genomförda 
samverkansprojekt med 
närsamhället -
 gymnasieskola 

 Vår miljömedvetenhet 
ska öka 

  Andel miljöcertifierade 
enheter, % 

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

Målet för prognossäkerthet följs 
upp under året. Avvikelsen mellan 
prognos delår 1 och verkligt utfall 
vid bokslutet. 

Förvaltningens bedömning utifrån 
delårsrapport 1 med 
helårsprognos är att nämnden 
kan få svårt att redovisa en 
budget i balans för år 2019. 

 Prognossäkerhet 

 Budget i balans 

 Personaltäthet 
förskolan, barn/årsarbetare 

 Personaltäthet 
grundskolan, personal/100 
elever 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 
Prognosen uppgår till - 1,0 mkr. 

Målen om personaltäthet är 
uppfyllda inom samtliga 
verksamheter. 

 Personaltäthet i 
förskoleklass, 
personal/100 elever 

 Personaltäthet i 
fritidshemmen, barn per 
årsarbetare 

 Hållbar ekonomi Arbetet pågår enligt plan och del 
1 och 2 är genomförda. Arbetet 
med del 3 fortgår även 2019. 

 

Medarbetare  Vår personal är nöjda 
med sitt arbete och sin 
arbetssituation 

  Helhetsbedömning 
arbetssituation, % 

 Hållbart 
Medarbetarengagemang, 
HME-index 

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

  Behörig personal i 
grundskolan, % 

 Behörig personal i 
gymnasieskolan, % 

 75 % förskollärare och 
25 % barnskötare i 
förskolan 

  Andel personal med 
förskollärarutbildning, % 

 Personal i fritidshem   Andel personal med 
pedagogisk 
högskoleutbildning, % 

 Vår personal mår bra 
och har ett högt hälsoläge 

  Sjukfrånvaro, % 

 Bibliotekspersonal 
med adekvat utbildning 

  Andel personal med 
adekvat utbildning, % 

 Attraktionsvärdet för 
att arbeta inom 
Bildningsförvaltningen ska 
öka 

Under hösten hade vi 18 st 
tjänster ute varav 149 personer 
sökte tjänsterna. Av dessa var 27 
st behöriga, dvs 18%. Under 
våren hade vi 9 tjänster ute varav 
27 personer sökte tjänsterna. Av 
dessa var 7 st behöriga, dvs 33%. 

Sammanlagt 19% behöriga 
sökande till våra tjänster 

 Andel behörig 
personal för respektive 
uppdrag, % 

Process  Skolledare ska få tid 
för det pedagogiska 
uppdraget 

Bildningsnämndens målsättning 
är att skolledarna ska ha möjlighet 
att ägna minst tre fjärdedelar av 
sin arbetstid år arbetsuppgifter 
som hör till det pedagogiska 
ledarskapet. För att kartlägga 
detta har skolledarna dels fått 
definiera vilka arbetsuppgifter 
som rör det pedagogiska 
ledarskapet och vilka 
arbetsuppgifter som tillhör någon 
annan definition. Dessutom har 
var och en fått uppskatta hur stor 
del av arbetstiden de lägger på 
arbetsuppgifter som de definierar 
som pedagogiskt ledarskap. 

  

 Andelen tid skolledare 
använder för pedagogiskt 
ledarskap, % 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

 Ökad digital 
kompetens i verksamheten 

Arbetet med att digitalisera 
undervisningen i alla klassrum har 
påbörjats. 

 Andel förskollärare och 
lärare som tillämpar 
digitala moment i 
undervisningen, % 

 Ökad digital 
tillgänglighet i 
verksamheterna 

Arbetet med att förtätatt andelen 
digitala enheter har påbörjats. 

 Andel digitala enheter 
per barn/elev (en utökning 
med minst 10 %/år 2019-
2022 

 Ökad tillgänglighet för 
medborgare och 
vårdnadshavare 

Arbetet med upphandling är 
påbörjat. 

 Antal införda digitala 
tjänster 

   Uppfyllande av 
tjänstegarantier % 
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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. 

Inom äldreomsorgen arbetar man med kvalitetsregister såsom Senior Alert och BPSD som 

syftar till att skapa arbetssätt som ska förebygga att omsorgstagare drabbas av fallolyckor, 

trycksår, ohälsa i munnen och näringsbrist samt främja bra arbetsmetoder runt personer med 

demenssjukdom. Arbetet med dessa register är kopplat till regional äldrestrategi. I denna 

strategi finns en mängd andra utvecklingsområden nivåbestämda. 

Inom omsorg och funktionsnedsättning har man under första kvartalet i år påbörjat utbildning 

kring utvecklingsstörning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med fokus att öka 

kunskap kring bemötande utifrån ett lågaffektivt bemötande. All fast personal samt 

långtidsvikarier kommer gå utbildningen under 2019. 

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 

 

Kommentar 

I januari började hela förvaltningen arbeta i ett nytt verksamhetssystem. En målsättning inom 

hemtjänsten under hela dygnet samt inom boendestöd är att ha ett mer digitalt 

verksamhetssystem där mer dokumentation sker digitalt via mobiler. Detta ger medarbetarna 

möjlighet att dokumentera direkt i samband med besök eller efter besök. Samt finns det 

möjlighet att upprätta och följa upp genomförandeplaner tillsammans med omsorgstagare via 

mobilen. 

Genomförandeplanen beskriver hur omsorgstagaren vill att beviljade insatser utförs. Ur ett 
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omsorgstagarperspektiv 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 där omsorgstagaren får vara delaktig i utförandet ökar möjlighet till ökad 

nöjdhet och att förvaltningen uppnår kraven enligt både socialtjänstlagen och lagen om stöd 

och service för vissa funktionshindrade. 

Under första kvartalet har arbete fortgått för att få alla processer att fungera fullt ut i det nya 

verksamhetssystemet. Beräknas vara klart andra kvartalet i år. 

Under första kvartalet i år har avtalet med tidigare planeringssystemet som använts inom 

hemtjänsten samt i boendestödet avslutats och det nya avtalet har inte kommit igång i januari 

enligt plan. Detta gör att den dagliga planeringen i hemtjänst och boendestöd till viss del har 

gjorts manuellt, vilket innebär att det inte har gått att få fram statistik kring kontinuitet hos 

omsorgstagare under första kvartalet. 

Nattfastan visar vid mätning första kvartalet på ett genomsnitt på 12 timmar. Ska inte uppgå 

till mer än 11 timmar. Det finns strategier hur jobba för att minska nattfastan i varje 

äldreboende. Dock ser vi att fler äldreboende per mätning får bättre resultat. 

Vårdplaner upprättas av legitimerad personal inom hälso- och sjukvården för att tydliggöra 

vilka uppgifter omsorgspersonal ska utföra. Under första kvartalet har HSL personal också 

börjat arbeta i nya verksamhetssystemet. 

Under första kvartalet har arbete fortgått för att få alla processer att fungera fullt ut i det nya 

verksamhetssystemet för alla professioner i förvaltningen, beräknas vara klart under andra 

kvartalet i år. 

SoL och LSS handläggare började i januari i år att succesivt i och med det nya 

verksamhetssystemet arbeta utifrån metoden IBIC (individens behov i centrum). 

Målsättningen är att skapa individuella behovsbedömningar där varje enskilds behov 

förtydligas och synliggörs. Detta är en process som kommer ta lång tid att ställa om till med 

målsättningen att den enskildes upplevelser och behov blir mer tydliga vilket gör att den egna 

delaktigheten ökar. 

3.1.2 Samhälle 

 

Kommentar 

Antalet permanenta platser inom äldreomsorgen är 181 st. samt 10 korttidsplatser. Vid behov 

används permanenta boendeplatser för att verkställa behov av växelvårdsplats och 

korttidsplats. Under första kvartalet i år har det i genomsnitt funnits 1 ledig permanent plats 

varje månad. 

Bedömningen är att det under första kvartalet har varit stort tryck på "Linken" (det digitala 

system som gäller mellan Region Kronoberg och länets kommuner). Detta har gjort att det har 

varit ett stort behov av korttidsplatser och vissa veckor även behov av att använda platser i 

särskild boendeform till korttidsplats. Att lyckas ställer stora krav på hög samverkan och 

effektivitet och första kvartalet har kommunen inte haft något betalansvar gentemot Region 

Kronoberg. 

Inom omsorg funktionsnedsättning finns en ledig lägenhet på Gruppbostad Hagen i 

Väckelsång. 
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Planeringen kring det nya gruppboendet inom omsorg funktionsnedsättning i Tingsryds tätort 

pågår. Under första kvartalet har personer beviljade bostad med särskild service för vuxna 

erbjudits lägenheter och tackat ja. Rekrytering pågår just nu och ska vara klar andra kvartalet i 

år. 

En av anhörigstödjarna har under första kvartalet erbjudit en föräldrautbildning till föräldrar 

anhörig till person med någon neuropsykiatrisk diagnos. Detta för att få stöd och kunskap med 

verktyg att använda i vardagen i deras livssituation. Utbildningen har gjorts i samverkan med 

Växjö kommun. Utvärderingen av utbildningen visade på goda resultat och fler utbildningar 

kommer ordnas av anhörigstödjare. 

3.1.3 Ekonomi 

 

Kommentar 

Riktpunkten för perioden januari-april är 33,3 %. Vård- och omsorgsnämnden har en fortsatt 

hög förbrukningsnivå och den är efter april 34,9 % av budget. På delårsbasis blir det ett 

underskott på 4,6 mkr. I helårsprognosen på 15 mkr i budgetunderskott ingår kostnader för 

sommarens semestervikarier, men inte planerade besparingsåtgärder. I prognosen ingår även 

att Migrationsverket finansierar tre ärenden samt i övrigt oförändrad ersättning från 

Försäkringskassan gällande personlig assistans. Pengar till den nya gruppbostaden finns på 

centralt konto i kommunen. Jämfört med samma period förra året har personalkostnaderna 

ökat med 3,6 mkr. En stor del av detta är löneökningar som kompenserats i budgeten. Det 

kvarstår dock en del som kan relateras till volymökningar. Det finns dessutom en betydande 

ökning av övriga kostnader (2,3 mkr), som bl a beror på vårdköp. Intäkterna har minskat med 

1,9 mkr och huvudorsaken är att det inte utbetalats något stimulansbidrag inom 

äldreomsorgen i år. Det är framförallt tre verksamhetsområden som orsakar det 

prognostiserade budgetunderskottet. 

Hemtjänst 

Trots betydande volymökningar och budgetunderskott 2018 tillfördes verksamheten inte 

några extra medel i 2019 års budget. Även om det inte gjorts någon insatsmätning hittills 

under 2019, så tyder allt på att behoven fortsatt öka. Utfallet 2018 blev 60,7 mkr och 

innevarande års budget är 58,8 mkr. Prognosen pekar i nuläget på ca 65 mkr, vilket blir ett 

underskott på 6 mkr. I bokslutet för 2018 konstateras att närvarotiden ligger under 

målsättningen på 62 %, vilket är en faktor som påverkar ekonomin negativt. Först när 

insatsmätning kommer igång, kan vi börja analysera läget vad gäller produktiviteten. 

LSS boende med särskild service 

På grund av att det på senare tid tillkommit flera mycket krävande ärenden, som inte kunnat 

beredas vård och omsorg inom den egna regin, utökades budgeten för köpta platser 2019 med 

1,1 mkr. Detta tillskott räcker dock inte på långt när. Redan 2018 fanns ett betydande 

underskott och prognosen för 2019 pekar mot ett underskott på ca 6 mkr. I prognosen ingår 

att kostnaderna under året reduceras med ca 1,3 mkr jämfört med förra året. Under våren har 

gjorts en genomlysning av dessa ärenden och resultatet kommer att presenteras på nämndens 

sammanträde i juni. 

HSL sjuksköterskor 

Ökade volymer inom hemtjänsten skapar större behov av sjuksköterskeinsatser. Utfallet 2018 

blev 21,7 mkr och innevarande års budget är 21,8 mkr. Utfallet t o m april tyder på ett 
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förväntat underskott på ca 3 mkr vid årsskiftet. I den summan finns en del redan arbetad 

övertid. Till detta kommer övertid för sommarbemanningen och resterande delar av året. 

Kostnaden för övertid 2018 var 732 tkr och det bedöms inte minska, då det kvarstår 

svårigheter med bemanning. Till detta kommer extra kostnad för bemanningssjuksköterskor 

under sommarperioden (ca 280 tkr). 

Övrig verksamhet 

Särskilt boende inom äldreomsorgen fick på felaktiga grunder från årsskiftet en höjd 

bemanningsbudget från 0,56 till 0,58 årsarbetare/plats, vilket naturligtvis ökat kostnaderna. 

Eftersom de som får en boendeplats har mycket stora omvårdnadsbehov behövdes naturligtvis 

ökningen, men budgeten var inte i balans från början och nytt underskott på 2-3 mkr befaras 

vid årets slut. Det finns centrala medel (nämnden, vakant tjänst, anhörigstöd) som beräknas få 

överskott som väger upp detta. Även inom OF finns verksamheter som har mindre överskott. 

Generellt 

Sjukfrånvaron har ökat de senaste åren och trenden måste brytas. Sjuktalen är förknippade 

med stora kostnader. Framförallt äldreomsorgen ligger högt. På grund av att frånvaron ofta 

måste ersättas med vikarie eller mertidsarbete blir det dubbla kostnader. Varje procentenhet i 

minskade sjuktal skulle innebära en besparing i storleksordningen 1 mkr på helårsbasis. 

Sjukfrånvaron är fortfarande hög, men jämfört med samma tid förra året har den minskat. Se 

vidare under medarbetarperspektivet. 

Driftbudget 

Nämnd/verksamhet Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

510: Gemensam 
Vård & omsorgschef 

14 924 4 100 12 830 2 094 

512: Äldreomsorg 168 570 57 714 178 372 -9 802 

513: Omsorg & 
funktionsnedsättning 

78 166 29 044 82 345 -4 179 

514: Hälso & 
sjukvård 

32 714 11 872 35 827 -3 113 

     

     

Totalt 294 374 102 730 309 374 -15 000 

3.1.4 Medarbetare 

 

Kommentar 

Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen var under första kvartalet i år 10,69%. Fördelat på de 

olika verksamheterna var det inom ÄO 13,01%, OF 7,23 % och inom HSL 4,71%. 

Jämför man första kvartalet 2019 med första kvartalet 2018 var den totala sjukfrånvaron högre 

föregående år (12,25%). 

Analyser från tidigare år, samma period visar att förvaltningens totala sjukfrånvaro brukar 

vara högst under första kvartalet varje år då det är en period med bland annat influensor. 

Sammanfattning är att den totala sjukfrånvaron har sjunkit med 5376 timmar, vilket motsvarar 

15,6% jämfört med samma period föregående år. Samtidigt görs bedömningen att det är för 
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tidigt att dra några stora slutsatser. 

Under slutet av 2018 skapades en arbetsgrupp med områdeschefer samt personalavdelningen 

och fackliga representanter. Denna grupp har analyserat orsaker till sjukfrånvaro och 

fokuserat på vad förvaltningen kan påverka kring sjukfrånvaro. I arbetet påbörjas nu mindre 

reflektionsgrupper där alla chefer deltar och där målet är att jobba fram ett salutogent 

förhållningssätt för att sedan fortsätta arbeta med detta ute i sina verksamheter tillsammans 

med medarbetarna. Det salutogena synsättet innebär att se möjligheter och skapa 

förutsättningar för att skapa en hanterbar och meningsfull situation och en känsla av 

sammanhang. Detta gäller både för ett bra medarbetarskap, ledarskap och omsorgstagarfokus. 

Förvaltningen bedömer att detta är en del i processen för göra arbetet både hanterbart och 

meningsfullt och då även minska korttidsfrånvaron. 

Tre verksamheter inom ÄO deltar även i projektet Bryta trenden tillsammans med 

personalavdelningen, Osby kommun och Älmhults kommun. Målsättningen är att skapa 

arbetsplatsnära aktiviteter för att ta fram metoder för en bättre hälsa bland medarbetarna. I 

detta projekt deltar chefer och medarbetare från dessa verksamheter och har föreläsningar, 

reflektionsträffar och skapar egna handlingsplaner lokalt i sina verksamheter. Projektet 

kommer fortgå under 2019 och därefter utvärderas. Bland de exempel som sker i projektet just 

nu är fysiska aktiviteter på arbetstid, föreläsningar och work shops kring hälsa, 

grupputvecklingsprogram, och kollegiala samtal med fokusområden. 

Jämför man den totala sjukfrånvaro i dessa tre verksamheter under första kvartalet 2018 med 

2019 har antalet sjukfrånvarotimmar minskat med 1488 timmar, vilket motsvarar 17,1% 

minskad sjukfrånvaro. Det kan vara olika faktorer som påverkar men vi kan inte utesluta att 

projektet Bryta trenden kan vara en orsak till resultatet. 

2018 års avslut av årsarbetstidsavtalet har påverkat alla verksamheter samt första kvartalet i 

år. Scheman är inte lika flexibla längre och vid sjukdomar och vakanta pass skapas 

svårigheter för ordinarie personal att ta dessa pass då det alltid innebär en kostnad med mertid 

eller övertid. Tidigare kunde personal stötta och byta för göra så det blev bra för 

verksamheten och i större utsträckning vara lediga. Förvaltningen ser att under första kvartalet 

har det i verksamheterna varit svårigheter att ersätta vakanta pass bland annat dagtid av 

vikarier då många vikarier går i skola. Tar ordinarie dessa vakanta pass blir det oftast till en 

extra kostnad i form av fyllnadslön eller övertid vilket påverkar budget. I tidigare 

årsarbetstidsavtal valde många medarbetare att göra dessa turbyten och fick det i ledig tid. 

Antal medarbetare per områdeschef är i genomsnitt 31 medarbetare per områdeschef första 

kvartalet i år. 

3.1.5 Process 

 

Kommentar 

Alla chefer inom förvaltningen har under första kvartalet haft genomgång i prognosberäkning 

och månadsrapportering. Detta för att kunna leverera högre prognossäkerhet i arbetet. Arbetet 

kring detta är pågående och behöver utvecklas. 

Under första kvartalet har nytt verksamhetssystem för dokumentation införts. Samt har under 

mars den digitala dokumentationen startat igång i alla hemtjänstgrupper samt i boendestöds 

grupperna. 

Processer kring upprättande av en lokal handlingsplan kring demensomsorg i Tingsryds 
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kommun har skapats utifrån Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer. Demenssjukdomar bedöms 

som en folksjukdom och vi behöver säkra upp för att kunna bemöta och bedriva omsorg efter 

behov. Genom att upprätta en handlingsplan kvalitetssäkrar vi att vi har en bra omsorg för 

demensdrabbade med en tydlig beskrivning vem som har vilket ansvar och belysa och ta fram 

en komptensplan för all personal inom ÄFO där behov föreligger. 

Vi har inte kunnat mäta vår effektivitet och vår närvarotid inom boendestöd och hemtjänst 

under första kvartalet. Detta då vi inte har haft det nya tid- och insatssystemet aktivt under 

första kvartalet och det gamla tid- och insatssystemet avslutades sista december. 

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

närvarotid och sätta den i relation till andelen utförd närvarotid. Kan vi planera ut 

närvarotiden så att vi säkerställer att den utförda närvarotiden blir 65%? 

Under andra kvartalet 2019 kommer upphandling starta för digitala lås och medicinskåp i alla 

verksamheter. Upphandling kommer också inledas för trygghetskameror, trygghetslarm i 

ordinärt boende, vårdsängar samt arbetsjackor. Förvaltningen har i början på kvartalet haft 

möte med IT-enheten för utbyggnad av wifi på samtliga särskilda boende, investeringsbudget 

finns för detta. 

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

möta behov av olika boendeformer. Andelen äldre 80 plus kommer gradvis öka från 2022. 

Det är inte nödvändigtvis så att det behövs fler särskilda boendeplatser. Det är däremot viktigt 

att arbeta för utveckling av en effektiv hemtjänstorganisation i kombination med en 

kommunövergripande planering kring behovet av alternativa boendeformer som exempelvis 

anpassade seniorbostäder/trygghetsboenden. 

Förvaltningen ser ett ökat behov av att samverka insatser mellan vård och 

omsorgsförvaltningen, bildningsförvaltningen och individ och familjeomsorgen för att kunna 

tillgodose behoven hos barn och föräldrar med neuropsykiatriska behov. Under första 

kvartalet har en samverkansgrupp börjat träffas mellan de tre olika verksamheterna för ökad 

samsyn och samverkan över gränserna för att synliggöra omsorgstagarnas behov. Att 

samverka med andra förvaltningar och över gränser bedömer vi är ett måste. 

Förvaltningen ser även ett ökat behov för medarbetare att få utbildning och 

bemötandeutbildning för diagnoser inom autismspektrum. 

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 trygghetskameror inom såväl särskilt 

boende som ordinärt boende är ett par exempel, vilket också som tidigare nämnts är på gång. 

Att arbeta för att uppnå en ekonomi i balans är högt prioriterat. Det är också prioriterat att 

hitta arbetssätt för att minska sjukfrånvaron och att arbeta för hälsosamma arbetsplatser. Ett 

tydligt, närvarande och tillgängligt ledarskap som präglas av tillit och förtroende kan vara en 

av nycklarna för att lyckas. 

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

samtliga verksamheter och inom förvaltningens samtliga yrkesområden. 
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5 Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämndens delårsrapport kan sammanfattas enligt följande: 

Det finns en obalans mellan de olika perspektiven. I samhällsperspektivet och 

medborgarperspektivet ser vi goda resultat och kan på ett bra sätt möta medborgarnas 

förväntningar och behov. Inom process pågår mycket arbete för att upprätthålla god kvalitet, 

men allt har inte "landat" och läget bedöms vara under kontroll. När det gäller ekonomi och 

medarbetare finns fortfarande stora utmaningar. I nuläget känns ekonomin vara svårast, med 

tanke på kommunens totala finanser och samhällsekonomin i stort. Samtidigt hänger de två 

perspektiven ihop, det vill säga att åtgärder och goda resultat i det ena perspektivet kan ge 

effekter i det andra perspektivet. 

Medborgare 

 Nytt verksamhetssystem startade januari. 

 Digital dokumentation inom hemtjänst och boendestöd har startat.  

 Handläggare har i liten skala börjat utreda ärenden utifrån IBIC. 

 Nattfasta mäts regelbundet. 

 Statistik kring kontinuitet per omsorgstagare i hemtjänst har inte gått att få fram under 

första kvartalet. 

Samhälle 

 Platser i särskilt boende och korttid bedöms förenligt med behov. 

 Inget betalansvar till Region Kronoberg.  

 Rekrytering och planering till nya gruppbostaden pågår. 

 Föräldrautbildning har skett under våren. 

Ekonomi 

 Behovet av hemtjänst ökar mer än budget samt låg närvarotid. 

 Stora kostnader för köp av LSS-boende kvarstår. 

 Sjuksköterskeinsatserna ökar samt svårigheter med bemanning. 

 Höga vikariekostnader p g a sjukfrånvaro, men ökningstrenden är bruten. 

Medarbetare 

 Första kvartalet har den totala sjukfrånvaron minskat 15,6% procent jämfört med 

samma kvartal 2018. 

 Projekt Bryta trenden pågår. Minskad sjukfrånvaro i dessa verksamheter totalt.  

 Reflektionsgrupper för chefer har skapats för arbeta fram ett salutogent synsätt som 

sedan ska förankras i verksamheterna. 

Process 

 Chefer genomgång i prognosberäkning inför budget för säkrare prognoser 

 Processarbete första kvartalet för få allt att fungera för alla professioner i nytt 

verksamhetssystem. 

 Närvarotid hos omsorgstagare har inte kunnat mätas under första kvartalet. 

6 Styrkort 
Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

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

  Andel nöjda inom 
äldreomsorg, särskilt 
boende % 

 Andel nöjda inom 
äldreomsorg, hemtjänst % 

 Antal 
hemtjänstpersonal som 
besöker en omsorgstagare 
under 14 dagar ska i 
genomsnitt vara max 10. 

 Nattfasta för 
omsorgstagare i särskilt 
boende genomsnitt max 
11 timmar. 

 Andel som är mycket 
nöjda med anhörigstöd 
som erbjuds via 
anhöriggrupper ska vara 
90%. 

 Andel nöjda 
omsorgstagare inom OF 
ska vara 90 %. 

 Andel som tycker det 
är lätt att få träffa 
sjuksköterska i särskilt 
boende vid behov ska vara 
75 %. 

Samhälle  Medborgare skall ges 
möjlighet till förebyggande 
stöd och service på ett sätt 
så att Tingsryds kommun 
är en bra plats att leva och 
bo i. 

  Antal träffar 
anhörigsamordnarna har 
per år med anhöriggrupper 
ska vara minst 30 st. 

 Antal Seniorträffar per 
år ska vara minst 300 
jämnt fördelat på de sju 
största orterna i 
kommunen. 

 Antal aktiviteter som 
erbjuds på särskilt boende 
ska vara minst 7 per 
vecka. 

 Antal anhörigträffar på 
varje särskilt boende ska 
vara minst 1 per år. 

   Andel kommunala 
miljöfordon % 

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

  Budget i balans. 

 Prognossäkerhet % 

Medarbetare  Genom att synliggöra 
ledarskapet och 
medarbetarskapet ökar vi 

  Hållbart 
Medarbetarengagemang, 
HME-index 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 
möjligheten till nöjda 
medarbetare som med 
ansvar och delaktighet 
tillsammans skapar en 
attraktiv arbetsgivare. 

 Sjukfrånvaro, % 

 Sjukfrånvaro (0-14 
dgr) ska inte överstiga 
2,8 % 

 Antal medarbetare per 
områdeschef ska i 
genomsnitt vara 30. 

 Andel medarbetare 
som använder 
friskvårdsbidraget ska vara 
minst 50%. 

 Andel medarbetare 
inom ÄFO med 
omvårdnadsutbildning eller 
motsvarande ska vara 
minst 85 %. 

 Andel sjuksköterskor 
med specialistutbildning 
ska vara minst 25%. 

Process  Moderna arbetssätt 
och digital välfärdsteknik 
ska vara väl utvecklade 
och anpassade för att nå 
en säker och effektiv 
verksamhet. 

  Antal 
digitala/välfärdstekniska 
lösningar som förbättrar 
kvalitén för 
omsorgstagaren ska vara 
minst 2. 

 Andel närvarotid hos 
omsorgstagare i 
hemtjänsten ska vara 
minst 65%. 

 Andel närvarotid hos 
omsorgstagare i 
boendestödet ska 
vara  minst 55%. 

 Antal patienter per 
sjuksköterska 
(årsarbetare) ska i 
genomsnitt vara 25. 

 Andel 
genomförandeplaner som 
uppdateras minst en gång 
per halvår ska vara 100%. 

   Uppfyllande av 
tjänstegarantier % 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 

 

Kommunledningsförvaltningen 2019-05-23 

Daniel Gustafsson 

0477 441 26 

daniel.gustafsson@tingsryd.se 

 
Till kommunstyrelsen 

 

 

Delårsrapport 1:2019 för kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Delårsrapport 1:2019 för kommunstyrelsen godkänns. 

 

2. Kommunstyrelsen ger förvaltningschefen i uppdrag att redovisa förslag till beslut om 

åtgärder gällande verksamhet och för en ekonomi i balans under år 2019, samt att detta 

redovisas på kommunstyrelsens sammanträde i augusti. 

 
Beskrivning av ärendet 

Delårsrapport för kommunstyrelsen avseende perioden januari till april 2019 redovisas i bilaga 

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

avdelningen samt tekniska avdelningen. Övriga avdelningar inom kommunstyrelsen har från 

2019 upprättat rapporter med helårsprognoser i Stratsys, men endast inom det ekonomiska 

perspektivet i delår 1, dessa rapporter biläggs inte. Tanken är att på sikt 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. 

 

 Kommunstyrelsens årsprognos för år 2019 visar ett underskott på totalt – 2 mkr ( -1 986 tkr). I       

 den ekonomiska rapporten för mars redovisades en prognos på + 0,9 mkr, därmed en försämrad 

 prognos med totalt – 2,9 mkr, se vidare bilaga 1. Prognosen på – 2 mkr i underskott i  

 delårsrapporten för KS pekar på att det blir svårt att redovisa en budget i balans vid årets slut. 

 

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

 visar underskott: 

 

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

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

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

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

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

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

 

Föreslås att förvaltningschefen ges i uppdrag att redovisa förslag till beslut om åtgärder gällande 

verksamhet och för en ekonomi i balans under år 2019, samt att detta redovisas på 

kommunstyrelsens sammanträde i augusti. 

 
Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts hos ekonomiavdelningen, Kommunledningsförvaltningen. 

 
Beslutsunderlag 

Delårsrapport 1:2019 Kommunstyrelsen 

 
Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 

Ekonomiavdelningen 
 

Daniel Gustafsson 

Ekonomichef 
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