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1 Verksamhetsberättelse 

1.1 Uppdrag 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med 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 

1.2 Omvärld 

Coronapandemin har under året haft en mycket stor påverkan på såväl kommunens verksamheter och 
medarbetare som invånare, näringsliv och föreningsliv i kommunen. Inom kommunledningsförvaltningens 
verksamhetsområde har bl a krisledning och arbete hemifrån varit två tydliga konsekvenser under året. I 
näringslivet har krisen drabbat många företag men i lite olika omfattning, bl a har besöksnäringen sett en 
kraftigt minskad efterfrågan till följd av restriktioner och minskat resande. Inom föreningslivet har 
verksamheter periodvis varit helt eller delvis nedstängda, och i många fall har man fått hitta nya former för att 
kunna bedriva sin verksamhet på ett smittsäkert sätt. Utifrån förutsättningarna, och i ett kortsiktigt perspektiv, 
har kommunens verksamheter, näringsliv och föreningsliv hittills överlag kunnat hantera krisen på ett relativt 
bra sätt, dock är de långsiktiga konsekvenserna av pandemin inte möjliga att överblicka i dagsläget. 

I Tingsryd, liksom i övriga landet och i världen, har pandemin inneburit ett mycket snabbt och stort steg i 
utvecklingen inom digitalisering. Digitala möten och arbete hemifrån är numera vardag och har i hög grad 
bidragit till att stora delar av samhället har kunnat hållas igång trots de omfattande restriktionerna. 

Pandemin har även inneburit en stor påverkan på arbetsmarknaden. Arbetslösheten uppgår i december till 
8,4 % i Tingsryds kommun, (477 personer öppet arbetslösa och i program), i länet 9,3 % och i riket 8,8%. Det är 
en ökning från 7,3 % 2019. Det är bland ungdomar som arbetslösheten har ökat, till 78 ungdomar, en ökning 
med 23,8 % i jämförelse med 2019, medan arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda är oförändrad, 213 
personer, december 2020. (Arbetsförmedlingen statistik). Krisen bedöms slå hårdare mot dem som redan 
innan pandemin var arbetslösa. När efterfrågan vänder är det personer med kort tid som arbetslösa, tidigare 
arbetslivserfarenhet och gymnasieutbildning som först kommer i arbete. 

Arbetslöshet är den vanligaste orsaken till att enskilda individer har försörjningsproblem och behov av 
ekonomiskt bistånd. Pandemin kan medföra att fler behöver ekonomiskt bistånd framöver. Samtidigt har olika 
åtgärder vidtagits som skulle kunna bidra till att ett ökat behov helt eller delvis uteblir, så som tillfälliga 
ändringar i a-kassans villkor och korttidspermitteringar. Det finns en viss fördröjning i tid där behov av 
ekonomiskt bistånd inte omedelbart uppstår vid arbetslöshet (SKR, Socialstyrelsen, 2020). En mindre ökning av 
kostnaden för ekonomiskt bistånd finns under 2020. Ökningen bedöms dock inte vara direkt relaterad till 
pandemin. 

På nationell nivå har det flaggats för en ökning av ärenden i våld i nära relation, att många spenderar mer tid i 
hemmet under speciella förhållanden kan generellt öka risken för våld i hemmet. Det har också funnits 
anledning till oro över missbruksrelaterade frågor, dels på grund av oron i samhället och dels på grund av 
minskade kontakter med myndigheter. Den utveckling som varit i Tingsryds kommun är ett minskat antal 
skyddsplaceringar, men ett fortsatt behov av hjälp utifrån våld i nära relationer. När det gäller missbruk är det 
ett kontinuerligt antal personer som har behov av hjälp, men där det under året funnits behov av längre 
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placeringar för att bryta utvecklingen. 

Från och med 1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag. Barnkonventionen som lag innebär ökat krav på att 
lyssna på barn och på att kontrollera att barn har förstått den information de fått. 

1.3 Styrkort 

1.3.1 Vision 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

 Medborgare  Kommunen ska 
säkerställa en 
vuxenutbildning med 
goda 
kunskapsresultat. 

Under 2020 har vuxenutbildningen vuxit till 
drygt 500 elever. Även under pandemin visar 
uppföljningen att elever i yrkesutbildningen i 
hög grad fullföljer sina studieplaner. I SFI har 
dock funnits en ökande frånvaro, vilken 
sammanfaller med att undervisningen övergått 
till distans. Nyckeltalet för elever som slutfört 
kurser avser 2019. Det visar att 75,5 % av elever 
i gymnasial vuxenutbildning har slutfört kurser. 
12 % av eleverna avslutar utbildningen utan att 
gå till annan utbildning eller sysselsättning.  
Båda nyckeltalen visar bättre resultat än mål 
(SCB/ intern statistik). 

 Kursdeltagare i gymnasial 
vuxenutbildning som vid årets slut 
slutfört kurs % 

 Negativa avhopp % 

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

Medborgarundersökningens inflytandeindex 
(NII) nådde inte målsättningen. 

Nio medborgarförslag har lämnats in. För åtta av 
dem har det ännu inte gått ett halvår, så de 
räknas inte med (inlämnade i augusti månad och 
framåt). Det första lämnades in i januari och det 
besvarades i november månad, det vill säga 
efter den av fullmäktige satta halvårsgränsen. 
Med andra ord har för kommunen besvarat 0 % 
av medborgarförslagen inom ett halvår när vi ser 
på det vid årsskiftet. Men det är oftare med lite 
längre tidsperspektiv vi får en mer rättvis siffra. 
När 2019 har summerats har 4 av 14 besvarats 
inom ett halvår, det vill säga 29 %. 

Delaktighetsindex är ett KKiK-mått som mäts via 
självskattning och resultatet ligger som tidigare 
något under målsättningen. 

 Nöjd-Inflytande-Index, NII, 
Medborgarundersökning 

 Medborgarförslag, andel som 
besvaras inom sex månader % 

 Delaktighetsindex, % av 
maxpoäng 

 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. 

Polisens trygghetsmätning utvisar en negativ 
trend och målet uppfylls inte. 

Om man upplever sig fått en förbättrad situation 
efter kontakt med IFO mäts genom en 
klientundersökning och resultatet 2020 visar på 
en avsevärd förbättring jämfört med 2019. Den 
utformades dock av leverantören på nytt sätt 
som gav så låg svarsfrekvens. Med ekonomiskt 
utsatta avses hushåll med låg inkomst eller 
ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag). 
Resultatet redovisas genom helårsstatistik från 
SCB som har stor eftersläpning (2018). 

 Trygghetsindex (0-6) 0 = bäst 

 Klientundersökning IFO totalt -
 förbättrad situation % 

 Invånare 0-19 år i ekonomiskt 
utsatta hushåll, andel % 

 Kommunen ska 
skapa förutsättningar 
för att befintliga och 
nya invånare ska vilja 
bo, verka och 
utvecklas. 

Bredbandssiffror från PTS i mars 2020 (avser okt 
2019): företag 69%, hushåll 65%. Avser fast 
bredband. Fortfarande långt till målsättningen. 

Antalet färdigställda bostäder 2016 - 2020 var 
103 st och målsättningen med 100 bostäder på 5 
år är därmed uppfylld. 

Medborgarundersökningens index (NRI) om 
kommunen som en plats att bo och leva på 
ligger kvar på samma nivå som tidigare d.v.s. en 
bit under målsättningen. 

 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 

 Medborgare och 
övriga intressenter 

Medborgarundersökningens index om nöjdhet 
med kommunens verksamheter (NMI) ligger  Nöjd-Medborgarindex, NMI, 

Medborgarundersökning 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

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

oförändrat något under målsättningen. 

Bemötande och svar på e-post mäts i en 
servicemätning och resultaten 2020 har blivit 
mycket bättre och målen är uppfyllda. Man ska 
dock komma ihåg det rör sig om ett litet urval. 

När det gäller att få kontakt med IFO 
redovisades en avsevärd förbättring mellan 2017 
och 2019 och nivån kvarstod i stort sett 2020. 
Undersökningen hade dock ett förändrat 
utförande som gav så få svar. 2019 var statusen 
efter 90 dagar bland de som lämnat 
etableringsuppdraget att 28 % hade börjat 
arbeta eller studera, d v s en bit under målet. 

Under 2020 gjordes ingen ny undersökning av 
Nöjd-Brukar-Index (Kritik på teknik). 

 Gott bemötande vid kontakt 
med kommun % 

 Andel som får svar på e-post 
inom en dag % 

 Klientundersökning IFO, totalt -
 få kontakt % 

 Andel som efter att ha lämnar 
etableringsuppdraget börjat arbeta 
eller studera (status efter 90 
dagar) % 

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

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

Medborgarundersökningens del angående 
fritidsaktiviteter visar ett något försämrat 
resultat och når inte målsättningen. Kommunens 
egen enkät om barn och ungdomars nöjdhet 
med utbudet av fritidsaktiviteter är framflyttad, 
då mycket p.g.a. corona-pandemin tvingats vara 
stängt eller begränsat. Mätning av timmar som 
berättigar till s.k. LOK-stöd sker vid årets slut. 
Någon exakt siffra finns inte framtagen ännu, 
men eftersom 2020 varit ett så speciellt år 
kommer redovisade timmar vara betydligt lägre 
jämfört med ett vanligt år. 

 Nöjd-Region-Index, NRI 
fritidsaktiviteter, 
Medborgarundersökning 

 Andel barn och ungdomar som 
är nöjda med utbudet av 
fritidsaktiviteter % 

 Antalet LOK-timmar (7-25 år) 

 Kommunen ska 
vara en god förebild 
inom miljöområdet 
och genom 
samverkan ska vår 
gemensamma miljö- 
och klimatpåverkan 
minska. 

Andelen miljöbilar är låg (8%), men arbete pågår 
med en ny fordonspolicy som påverkar 
kommande upphandlingar i rätt riktning. 

Andelen ekologiska livsmedel har sjunkit något 
de senare åren och det kan bero på att budgeten 
inte anpassats till kostnaderna. 2020 års siffra 
har ännu ej publicerats. 2019 var andelen 41%. 
Målsättningen är hög (50%). 

Större delen av hushållen har fått möjlighet till 
fastighetsnära förpackningsinsamling och p.g.a. 
detta har andelen återvunnet hushållsavfall ökat 
avsevärt (till 43% år 2019), dock från en relativt 
låg nivå. 2020 års siffra har ännu ej publicerats. 
Fastställt mål är 40%. 

Tingsryds placering i årets miljöranking steg från 
blygsamma plats 280 till 171, vilket innebär att 
målet (plats 100 eller bättre) är inom räckhåll. 

 Andel kommunala 
miljöfordon % 

 Andel ekologiska livsmedel % 

 Andel återvunnet material av 
hushållsavfall % 

 Ranking av Sveriges Miljöbästa 
kommun 

 Kommunen ska 
skapa förutsättningar 
för ett starkt lokalt 
näringsliv som 
möjliggör för fler 
arbetstillfällen och 
ökad sysselsättning. 

Arbetslösheten, främst ungdomsarbetslösheten, 
har ökat under året. Vuxenutbildningen har 
under året ökat både antalet yrkesutbildningar 
och elevantalet. Detta samtidigt som starten av 
flera nya utbildningar fått flyttas fram till efter 
pandemin. Nyckeltalet för avslut vid kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet saknar uppgift för 
2019 och 2020. Egen uppföljning visar att 46 av 
127 (36%) har avslutat med arbete eller studier. 

Kommunen steg i Svenskt Näringslivs ranking av 
företagsklimatet till plats 214. Målet i är plats 
200 eller bättre. Enkätundersökningen Insikt, 
företagarnas helhetsbedömning av servicen i 
myndighetsutövningen 2019 (skala 0-100) 
presenterades i april och Tingsryd fick ett 
totalindex på 69, vilket är högre än förra 
mätningen 2014 (63), men under målsättningen 
på 75. Det är även lägre än riksgenomsnittet. 

Mark planerad för bostäder finns i varje tätort 
dock kanske inte i den utsträckning, flexibilitet 
eller lokalisering som vi hade behövt. När det 
gäller industrimark så finns det i de flesta 
tätorterna, men inte med mycket marginal. 

 Resultat vid avslut i 
kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat arbeta eller 
studera % 

 Ranking av företagsklimat enligt 
Svenskt Näringsliv 

 Resultat sammanfattande 
omdöme om företagsklimatet i 
kommunen (Insikt), Totalt NKI 

 Planlagd mark för bostäder och 
näringsliv i de sju största orterna % 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

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

Utfallet i bokslutet för år 2020 redovisar att 
samtliga nämnder håller sin budget och 
redovisar överskott mot budget enligt följande: 
KS (+ 3,3 mnkr), MoB (+ 0,8 mnkr), BN (+ 5,9 
mnkr) samt VoN (+ 7,1 mnkr), ett sammanlagt 
överskott på totalt + 17,1 mnkr. Målet att alla 
nämnder ska hålla sin budget är därmed 
uppfyllt. 

KS redovisar en budget i balans och ett 
överskott. 

Den sammantagna prognossäkerheten och 
bedömningen resulterar i en röd indikator och 
blir inte riktigt uppfylld. En utmaning har varit 
att hantera Covid-19 effekterna i prognosarbetet 
under året, vilket varit en försvårande 
omständighet. Vidare så har vissa nämnder även 
arbetat med handlingsplaner för en budget i 
balans vilket måste beaktas i den slutliga 
bedömningen av säkerheten i prognoserna och 
variationen i dessa under året. 

Kostnader för försörjningsstödet, kr/inv mätning 
sker senare i Kolada. 

 Alla nämnder ska hålla sin 
budget % 

 Avvikelse mot budget, mkr 
kommunstyrelsen 

 Alla nämnder ska ha en 
prognossäkerhet på 99,5 % 

 Kostnader för 
försörjningsstödet, kr/inv 

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

Hållbart MedarbetarEngagemang (HME-index) 
har mätts genom en medarbetarenkät. 
Totalresultatet för 2020 blev 75. KLF fick ett 
index på 74. Målsättningen ligger på 79. 

Arbetet med att sänka den långa sjukfrånvaron 
har gett goda resultat. Vid corona-utbrottet i 
våras förändrades dock de totala sjuktalen. 
Korttidsfrånvaron ökade kraftigt från mars 
månad. Även om långtidssjukfrånvaron har 
minskat, innebär det att de totala sjuktalen för 
kommunen ökade till 7,95 % (År 2019 - 6,66 %). 
Inom KLF är dock sjukfrånvaron fortsatt låg 
(4,78%) och ökade endast marginellt 2020. 

Den externa personalomsättningen minskade 
från 15 % år 2018 till 12 % 2019. Även i landet i 
stort skedde en minskning, dock inte så stor som 
i Tingsryd. Målet 2020 är mindre än 12 %. 
Helårsmätning med viss eftersläpning gör att 
2020 inte finns redovisad ännu. 

 Hållbart 
Medarbetarengagemang, HME-
index 

 Sjukfrånvaro, % 

 Extern personalomsättning, 
hela kommunen 

 Process  Kommunen och 
dess verksamheter 
ska arbeta effektivt 
och med moderna 
arbetssätt. 
Därigenom kan en 
god kvalitet uppnås 
till en rimlig kostnad. 

E-blomlådan (index 1-3 avseende e-tjänster) har 
ökat från 1,63 till 2,0 och målet är uppnått. 
Bland annat implementeringen av e-
tjänsteplattformen har gett effekt på 
målpoängen. 

Kommunens gemensamma kontrollmål 2020 är 
kontroll av att rutiner finns och följs i nämnder 
och styrelser för att säkerställa att dessa organ 
ska hålla budget. Granskningen skedde i maj 
månad och rapporteras till kommunstyrelsen 
samt till respektive nämnd och styrelse. 

 E-tjänster, sammanvägt index 
1-3 (SKL e-blomlåda) 

 Bedömning av kommunens 
samlade system för intern kontroll % 

1.4 Verksamhetens mål & utveckling 

1.4.1 Medborgare 

Medborgarförslagen handläggs fortfarande inte tillräckligt snabbt utifrån målsättningen på sex månader från 
inlämnat förslag. Den långa handläggningstiden förklaras av tungrodd administration i och med att 
medborgarförslagen först ska till KF för remittering, sedan ner till nämnd för yttrande och sedan (ibland) 
tillbaka till KF för beslut. Ibland kan det även anledningen vara lång handläggningstid på 
kommunledningsförvaltningen. Statistiken visar även att relativt få medborgarförslag beviljas. Under hösten 
har förvaltningen arbetat med se över processen runt medborgarförslag med intentionen att förenkla 
processen, öka digitaliseringen och medborgarnas engagemang samt utöka målgrupperna som är aktiva i 
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dialogen. Även tankarna runt medborgarbudget finns med i arbetet. Hela kommunstyrelsen, tillsammans med 
centrala chefsgruppen, har under året deltagit i en utbildning arrangerad av SKR för att öka kunskapen om 
medborgarbudget och möjliggöra arbetet med att implementera densamma. 

Trygghetsmätningen som genomförs tillsammans med Polismyndigheten mättes under augusti och september 
och Tingsryd kommuns resultat speglar till viss del den bild som kan ses i hela lokalpolisområdet Syd. 
Mätningen visar på en något förhöjt generellt problemindex i kommunen men kommunen har i jämförelse med 
andra kommuner ett lågt index. Det finns i kommunen fortsatt otrygghet att vistas ute ensam på kvällen, 
invånarna uppfattar problem i trafikmiljön med höga hastigheter och buskörning. Invånarna är också i 
kommunen oroliga för att drabbas av inbrott. Undersökningen visar även att den faktiska utsattheten är låg dvs 
att det är få i mätningen som varit utsatta för brott och man upplever att polisen i större utsträckning bryr sig 
om de lokala problemen. Under året har arbetet med projektet Hållbar trygghet Ryd fortlöpt och 
trygghetsmätningen för just Ryd visar på en ökad trygghet 2019 och 2020. 

Medborgarundersökningen från Statistiska Centralbyrån mäter tre olika inriktningar. Nöjd-Inflytande-Index (NII) 
anger medborgarnas betyg på inflytande i kommunen. Påverkan och inflytande har försämrats sedan tidigare 
mätning och målet uppnås inte i sin helhet. 

Nöjd-Region-Index visar betyget medborgare ger på kommunen som en plats att bo och leva på. Betyget är 
marginellt bättre än mätning men målet uppnås inte. Enligt resultaten behöver arbetet med trygghet 
prioriteras samtidigt som möjligheten till bostäder och kommersiellt utbud bör förbättras om möjligt. 
Trygghetsfrågan har haft fokus i kommunens arbetet under flera år och antal färdigställda bostäder är ett 
prioriterat mått från Kommunfullmäktige. 

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) anger medborgarnas betyg på den kommunala verksamheten. Det totala 
resultatet för indexet visar en försämring där prioriterade områden att förbättra är gator och vägar, 
gymnasieskola, äldreomsorg, kultur, gång- och cykelvägar samt miljöarbete. 

2019 års medborgarundersökning "Kritik på Teknik" gav svagt resultat på medborgarnas nöjdhet avseende 
lekplatser och vattenleveranser. I början av 2020 startade omedelbart en inventering och kartläggning av 
kommunen lekplatser. Det underlaget var mycket användbart när det under hösten 2020 gavs möjlighet att 
med mycket kort varsel åtgärda lekplatser på skolor och förskolor. I budgetarbetet lades också in pengar 
kommande år för ett fortsatt arbete med övriga lekplatser 

Arbetet med att renovera vattenledningen mellan Urshult och Kvarnamåla intensifierades och en upphandling 
påbörjades. Utbyte av första etappen kommer därmed att ske första halvan 2021. Renoveringen kommer dock 
att kräva flera år då utbytet måste ske etappvis. 

Servicemätningen via telefon eller e-post används som verktyg för att kunna se sin egen utveckling och kunna 
jämföra sin service med andra likvärdiga kommuner. Genom fiktiva telefonsamtal eller mail har testaren 
graderat hur de upplever att de blivit 
bemötta av kommunens medarbetare. Gott bemötande per telefon bedöms baseras på det bemötande som 
handläggaren ger och huruvida hen är tillmötesgående, trevlig och hjälpsam, resultatet har förbättrats sedan 
föregående år och målet uppnås. Andelen som får svar på e-post inom ett dygn har förbättrats markant sedan 
föregående år och målet uppnås även där. Det bör understrykas att mätningen baseras på ett litet urval vilket 
kan får påverka resultatet. 

Vuxenutbildningens positiva utveckling med nya utbildningar och fler elever har fortsatt. Ett trettiotal 
yrkesutbildningar erbjuds. Nya grupper har startat inom barnskötarutbildningen, elevassistent, 
industriutbildningen samt vård- och omsorgsutbildningen. Även en ny utbildning inom program och 
spelutveckling i samarbete med Spelkollektivet i Väckelsång har startat. Totalt har drygt 300 elever deltagit i 
yrkesutbildning och drygt 200 elever i SFI. En viss nedgång syns i SFI-utbildningen, framförallt under hösten, och 
bedömningen är att distansundervisningen har lett till ökad frånvaro. 

På arbetsmarknads- och integrationsenheterna har 127 personer deltagit under året. 46 av dem har avslutats 
varav 29 har gått i arbete, 14 till studier och 3 gått vidare till annan insats, ex LSS. Gemensamt för målgruppen 
är ett större behov av stöd för att komma vidare till arbete, studier eller annan ersättning. Ett prioriterat arbete 
har varit att etablera samverkansstrukturer mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten för att få fler 
personer i egenförsörjning. 

Under året har antalet hushåll i behov av försörjningsstöd minskat, 179 avslutades medan 159 nya tillkom. Av 
dem som avslutats är det 36 för arbete, 19 för studier, 29 för annan ersättning och 95 av andra orsaker. Det är 
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en tydlig förbättring, särskilt positivt är utvecklingen där nästan dubbelt så många har gått till arbete och 
närmare fyra gånger så många har gått till studier (20 respektive 5) jämfört med 2019. Antalet barn i familjer 
med ekonomiskt bistånd är i genomsnitt per månad 145 barn, vilket är en ökning från 2019 då snittet var 137 
barn. Att antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd ökar bedöms ha betydelse för kostnadsökningen som 
finns under 2020. 

Antal personer i missbruksvården har under året legat på ett snitt på ca 65 i månaden, vilket är oförändrat från 
2019. Däremot har vårddygnen ökat till 2323, från 1739 vårddygn. Vilket förklaras med flera längre placeringar 
på upp emot ett år. Under pandemin har känslan varit att vi missar att hjälpa personer, kanske främst inom 
missbruksvården. Även i arbetet med våld i nära relation finns en oro över att personer saknar möjlighet att ta 
kontakt för att få hjälp. Under senare delen av året finns enstaka fall som kan kopplas till att familjer är hemma 
och tätt inpå varandra. Antalet skyddsplaceringar har under 2020 varit färre än under 2019. 

Antalet orosanmälningar för barn och ungdomar ökade kraftigt under 2019 jämfört med tidigare år. Efter 2020 
ses att antalet orosanmälningar ligger på samma höga nivå, 618 anmälningar för 275 unika barn/ungdomar. 
Psykisk ohälsa är ett allt större samhällsproblem som slår igenom i orosanmälningar där det handlar om 
föräldrar med psykisk ohälsa men också barn som inte mår bra och inte får tillräckligt stöd i hem och skola. Som 
jämförelse finns 2 207 barn mellan 0-17 år folkbokförda i Tingsryds kommun per 21 december 2020. 

Under året har en tydlig förskjutning skett från placeringar i institutionsvård till placering i familjehem. Även 
öppenvårdsinsatser för barn och familj har successivt utökats under året. IFO barn och familj har satsat på 
förebyggande och tidiga insatser för att fånga upp t ex problematisk skolfrånvaro, tecken på psykisk ohälsa 
samt tendenser till gängtillhörighet/ kriminalitet i samverkan med polis, skola och fritidsverksamhet. 

Antalet ensamkommande fortsätter att minska, inströmning är nästan noll, någon enstaka på anknytning. 
Stödboendet avslutades den 31 december 2020. 

1.4.2 Samhälle 

Utbudet av utbildning och medborgare med hög kompetens är centralt för näringslivets utveckling. En aktiv 
dialog leder till väl anpassat utbud, nytt för 2020 är utbildningen i spel- och programutveckling, samt en aktiv 
matchning och stöd till företag för att ta emot studenter och praktikanter. Under året har ett stort antal 
personer, ibland via praktikplatser, fått arbete på olika företag i kommunen. 

Folkhälsoarbetet kopplat till Trygg uppväxt i Tingsryd (TUT) har under året fokuserat på narkotikaprevention 
genom föreläsningar och dialog med årskurs 9, ökad skolnärvaro genom uppbyggnaden av ett närvaroteam i 
samarbete mellan skola och socialtjänst samt att utveckla kunskapen om anmälan till polis och socialtjänst. 
Initiativ har tagits till uppstart av ett forum för brottsförebyggande arbete, "Operativt Brå", som samlar såväl 
skola och socialtjänst som polis och andra aktörer i kommunen för proaktivt arbete kring oro och störningar i 
samhället. 

Under året har ungdomars organiserade fritidsaktiviteter påverkats kraftigt av olika typer av restriktioner och 
fysisk distansering. Kortsiktigt har stor energi lagts på att hjälpa föreningar och medborgare att göra rätt under 
ständigt förändrade förutsättningar och nya restriktioner under året. I slutet av året gavs också möjlighet att 
genomföra satsningar i utomhusmiljöer, inte minst har elljusspåren i Väckelsång och Tingsryd fått helt nya 
underlag av stenmjöl, vilket tagits emot mycket väl av medborgarna som under årets vistats mer utomhus än 
på mycket länge. Föreningarna åtnjöt under årets slutskede också ett kommunalt kompensationsstöd om totalt 
1 miljon kronor vilket innebar att de ideella föreningarna fick en kompensation om över 2/3 av den ekonomiska 
skada som pandemin orsakat under året. 

Tingsryds kommun hann arrangera en välbesökt företagsträff på Konga Mekaniska innan ändrade 
förutsättningar slog till. Därefter har dialogen med näringslivet skett genom täta kontakter via månatliga 
nyhetsbrev och en stor mängd direktkontakter via telefon, för att förstå och stötta företagen i den situation 
som uppstod. En extern resurs har sedan april månad stigit in som en ideell extra resurs för företagen att tillgå 
för hjälp att hantera bland annat de statliga stöden. Under året har Tingsryds kommun beviljat förlängda 
betalningstider på exempelvis VA-avgifter eller hyror i fall där likviditetsproblem orsakats av den rådande 
coronakrisen, en möjlighet som några få företag har utnyttjat. Utöver det mer ordinarie näringslivsarbetet har 
digitala föreläsningar och workshops erbjudits i ämnena det goda värdskapet och Industriell symbios. 

Kommunens strategiska miljöarbete har under året inte kunnat bedrivas på önskad ambitionsnivå, bl a har 
arbetet med nytt miljöprogram fördröjts på grund av avsaknad av personalresurser. I 2021 års budget har 
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förutsättningarna för det strategiska miljöarbetet förbättrats tydligt. 

1.4.3 Ekonomi 

Kommunstyrelsen (KS) redovisar i bokslut 2020 ett slutligt ekonomiskt utfall netto på 140,8 mnkr i förhållande 
till en budget på 144,1 mnkr, en förbrukning på 97,7 % för året och en positiv avvikelse på + 3,3 mnkr, således 
en budget som är i balans. F g år 2019 uppgick utfallet 99,2 % och en avvikelse på + 1,1 mnkr. Som tabellen 
nedan visar så är omslutningen brutto för intäkter och kostnader betydligt större, vilket bland annat förklaras 
av verksamheter avseende köp- och sälj inom den tekniska avdelningen, såsom kost, internhyror, lokalvård och 
IT. Kostnader för personal uppgick till 127,6 mnkr och utfall 95,9 %, övriga kostnader till 264,7 mnkr och utfall 
104,5 %. Intäkter har influtit med 251,5 mnkr och 103,9 %. 

Som kompletterande information till tabellen nedan redovisas avdelningarnas procentuella utfall totalt och för 
personalkostnader, samt en kort förklaring till budgetavvikelserna. 

Avdelningen KC gemensamt redovisar ett utfall på 79,6 %, personalkostnader 91,6 %. Avvikelsen förklaras av 
dels budgeterad vakant tjänst som verksamhetsutvecklare/utredare som tillsatts först under 2021, samt av ej 
nyttjade medel för verksamhetsutveckling under året. 

Kansliavdelning, utfall 98,5 %, personalkostnader 98,0 %. Lägre kostnader för personal m a a en längre 
sjukskrivning och vakant tjänst del av året. Kostnader för intern service blev betydligt högre än budget gällande 
bl a postdistribution och porto. 

Utvecklingsavdelning, utfall 95,6 %, personalkostnader 94,7 %. Lägre personalkostnader då ledig eller 
sjukskriven personal ej har kunnat ersatts fullt ut under sin frånvaro. Pandemin har även påverkat 
verksamheterna i både lägre intäkter och kostnader 

Ekonomiavdelning, utfall 95,9 %, personalkostnader 96,6 %. Kostnader för personal blev lägre till följd av att 
vakant tjänst som upphandlare/ekonom tillsatts först år 2021. 

Personalavdelning, utfall 80,9 %, personalkostnader 90,8 %. Kostnader för utbildningsinsatser riktade mot 
chefer och skyddsombud har inte kunnat genomföras på planerat sätt p g a pandemin. Vidare lägre kostnader 
för feriearbeten samt högre intäkter än förväntat från staten. Intäkter har även influtit från 
omställningsfonden. Det relativt stora överskottet förklaras av ekonomiska effekter hänförbart till Corona-
pandemin. 

De större avdelningarna inom kommunledningsförvaltningen (klf) arbete- och lärande och tekniska har ett 
antal enheter inom sitt ansvarsområde, avdelningarnas årsrapporter biläggs till KS. 

Arbete- och lärande, utfall 106,7 %, personalkostnader 93,4 %. Budgeten är inte i balans för avdelningen och 
ett relativt stort underskott på totalt - 3,4 mnkr redovisas för året. Underskottet är i sin helhet hänförbart till 
IFO verksamheterna, barn- och familj med - 0,9 mnkr, samt IFO vuxen med - 3,7 mnkr. Inom IFO barn- och 
familj uppstod underskott i slutet av året till följd av flera akuta placeringar och omplaceringar, både inom 
institution och familjehem. Inom IFO vuxen har under i stort sätt hela året redovisats underskott hänförbart till 
dels institutionsvård för missbruksplaceringar, samt underskott inom det ekonomiska biståndet, se vidare 
avdelningens rapport. Övriga enheter, central administration, vuxenutbildning samt arbetsmarknad & 
integration redovisar överskott mot budget. 

Tekniska, utfall 92,8 %, personalkostnader 98,6 %. Tekniska redovisar ett överskott på + 2,7 mnkr för den 
skattefinansierade delen. Ett relativt stort överskott redovisas för fastighets- & lokalenheten på + 4 mnkr, en 
stor del av detta är lägre elkostnader, men även lägre kostnader för värme och övrig drift, samt högre intäkter. 
IT-driftsenheten redovisar ett överskott på + 1,9 mnkr, vilket beror på högre intäkter, förskjutna ej aktiverade 
avskrivningskostnader till år 2021, samt lägre personalkostnader. Underskott redovisas bl a för 
avdelningskontoret med ca - 1,2 mnkr p g a högre kostnader för gatubelysning samt även för renhållning. 
Måltidsenheten redovisar underskott med ca - 1,4 mnkr, relaterat till extra kostnader och minskade intäkter p g 
a Covid-19. Utan Covid-19 hade måltid redovisat en budget i balans. Lokalvårdsenheten har ett underskott på -
 0,7 mnkr, lägre intäkter planerade städobjekt som ej blev av, ökade kostnader för material. Gata- & park 
redovisar en budget i balans nära en nollavvikelse. 

VA-enheten har ett överskott på + 0,4 mnkr. Det innebär att överskottet balanseras, som förutbetald intäkt, 
och tillsammans med 2019 års överskott på + 0,2 mnkr ger ett balanserat resultat på + 0,6 mnkr. 
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Av förvaltningens investeringsbudget om 61,2 mnkr har 33,5 mnkr förbrukats, vilket motsvarar 54,7 %. 
Motsvarande siffra för år 2019 var 88 % (utfall 56,9 mnkr av budget 64,6 mnkr). Vi kan konstatera en tydlig 
minskning av verkställandegraden för investeringarna mellan åren. Målet i verksamhetsplanen har fastställts till 
höga 95 % även för år 2020, vilket inte alls nås. Oförbrukade investeringsmedel enligt tabellen nedan avser i 
huvudsak av fastighetsinvesteringar 13,4 mnkr, VA 4,6 mnkr, energisparåtgärder ca 2,2 mnkr, samt centrala 
medel för IT-stöd & E-tjänster 4,8 mnkr. Se vidare förklaringar i tekniskas årsrapport. 

Sammanfattar vi klf (skattefinansierad del) som helhet så redovisas slutligen ett överskott mot budgeten på 
+ 3,3 mnkr och budgeten är i balans på totalnivån i bokslutet. Målet med att hålla budgeten är därmed uppfyllt. 
Ser vi till de enskilda avdelningarna så redovisar arbete- och lärande ett stort underskott och en budget som 
inte är i balans, medan övriga avdelningar redovisar överskott av varierad storlek, varvid personal- och tekniska 
avdelningarna redovisar förhållandevis stora överskott i förhållande till budget. 

I redovisat resultat och avvikelser ingår merkostnader och effekter av Covid-19 pandemin. Bokförda 
merkostnader netto för Covid-19 uppgick till ca 1,1 mnkr för år 2020. Sammantagna uppskattade effekter av 
Covid-19 gällande kostnader och intäkter beräknas för tekniska till 2,1 mnkr, utan denna nettoeffekt skulle ett 
resultat/avvikelse redovisas på 5,2 mnkr (inkl VA) och 4,8 mnkr exklusive VA. Gällande övriga avdelningar inom 
klf beräknas avvikelsen till ca 0,7 mnkr, merkostnaders effekt till ca 1 mnkr vilket innebär en positiv avvikelse på 
ca 1,7 mnkr. Sammanfattningsvis ett totalt överskott på ca 6,5 mnkr för klf om inte några merkostnader 
uppstått för Covid-19. 

När det gäller den totala prognosen för kommunledningsförvaltningen så redovisades i februari till KS en 
prognos på + 0,7 mnkr, i delår 1 april - 4,0 mnkr, i delår 2 augusti - 2,4 mnkr och i oktober till KS -0,1 mnkr. 
Slutlig avvikelse i bokslutet blev + 3,3 mnkr. Den totala prognosen har varierat under året, och den totala 
skillnaden mellan prognosen i delår 2 jämfört slutligt bokslut uppgår till ca 5,7 mnkr, vilket motsvarar drygt 
1,5% av budgetens bruttokostnad. Det är dock viktigt att framhålla att samtliga avdelningar arbetat efter en 
handlingsplan sedan delåret i april, med att om möjligt, redovisa en budget i balans, samt att de som redovisat 
överskott, vidmakthålla eller förstärka överskottet. En utmaning har även varit att hantera Covid-19 effekterna 
i prognosarbetet under året. Enligt vår nya utvärderingsmall från 2020 är dock prognossäkerhetskravet för klf ej 
uppfyllt och ges en knappt röd indikator, vid en samlad bedömning. Arbetet med att förbättra 
prognossäkerheten fortsätter under år 2021, och innefattar bl a en återkoppling och vidare analys av 2020 på 
alla nivåer i organisationen. 

Driftbudget netto per verksamhet etc 

Kod Vht/Avd/Enhet Budget Utfall Avvikelse 

110 Gemensam adm kommunchef 2 360 1 879 481 

111 Kansliavdelning 11 622 11 447 175 

112 Utvecklingsavdelning & Plan MBK 21 728 20 770 958 

113 Ekonomiavdelning 8 928 8 561 367 

114 Personalavdelniing 10 887 8 806 2 081 

115 Arbete & lärande avdelning 51 009 54 426 -3 417 

117 Teknisk avdelning (skattefin) 37 601 34 902 2 699 

Summa  144 135 140 791 3 344 

Driftbudget brutto per kontogrupp 

Intäkter/kostnader Budget Utfall Avvikelse 

Intäkter -242 189 -251 518 9 329 

Personalkostnader 133 153 127 637 5 516 

Övriga kostnader 253 171 264 672 -11 501 

Summa 144 135 140 791 3 344 

Investeringsbudget 

Kod Projekt Budget Utfall Avvikelse 

900 Digitalisering IT-stöd & E-tjänster 4 825,0 0,0 4825,0 

900 IT-stöd modul RD 175,0 162,1 12,9 

902 Centrala IT investeringar 3 571,0 2 048,3 1522,7 

905 Inventarier & övrigt 1 652,0 1 478,9 173,1 

910 Infrastruktur underhåll gata 4 000,0 3 870,7 129,3 
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910 Infrastruktur övrigt 2 000,0 2 000,0 0,0 

920 Fordon & maskiner 3 270,0 3 328,9 -58,9 

930 Energisparåtgärder 5 000,0 2 839,9 2160,1 

940 Fastighetsinvesteringar ny-, till & ombyggnad 16 327,0 2 964,1 13362,9 

945 Fastighetsinvesteringar reinvesteringar 6 700,0 5 726,9 973,1 

955 VA 13 674,0 9 069,4 4604,6 

     

Summa  61 194,0 33489,2 27704,8 

1.4.4 Medarbetare 

Den övergripande målsättningen kompletteras med kommunens värdegrund med ledorden "respekt, 
öppenhet, ansvar, trygghet och engagemang" som ska genomsyra hela verksamheten. 

Kommunens mål att vara en attraktiv arbetsgivare mäts med index HME, Hållbart Medarbetar-engagemang. 
Måttet ger en bedömning på ledarskap, styrning och medarbetarengagemang. Mätningen sker varje år genom 
medarbetarenkät och kan jämföras med andra kommuners resultat. Totalresultatet för hela 
kommunorganisationen år 2020 är 75 och för KLF 74. Målsättningen är 79. 

Det pågår ett kommunövergripande arbete med att marknadsföra Tingsryd som arbetsgivare både internt och 
externt för att stärka arbetet med personalförsörjning . Ett led i detta arbete var en utbildningsinsats under 
våren för kommunens chefer i employer branding (hur kommunen uppfattas som arbetsgivare). Även 
kommunens hälsoinspiratörer har fått utbildning inom kommunikation för att stärka sin kompetens att vara 
bollplank för chefer och medarbetare beträffande hälsofrämjande aktiviteter och attraktiva arbetsplatser. 
Parallellt har vi påbörjat ett ledarutvecklingsprogram i flera steg för kommunens ledare mot ett mer 
coachande, tillitsfullt och salutogent ledarskap. I augusti genomförde vi en chefsdag med fokus på strategisk 
intern kommunikation. 

Med anledning av pandemin har utmaningarna under detta år varit extra stora i att trygga 
personalförsörjningen på kort sikt samt skydda medarbetare och omsorgstagare från sjukdom. Vi har arbetat 
utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer och delvis arbetat hemifrån för att glesa ut på 
arbetsplatserna. Vi har även gått över till mer digitala arbetssätt. 

Arbetet med att minska sjukfrånvaron är mycket prioriterad och både korttids- och långtidssjukfrånvaron är i 
fokus. Sjukfrånvaron har följts upp varje månad och vi kan konstatera att arbetet med sänka den 
långtidssjukfrånvaron har gett goda resultat. Vid corona-utbrottet i våras förändrades dock de totala sjuktalen 
då korttidsfrånvaron ökade kraftigt från mars månad. Även om långtidssjukfrånvaron har minskat innebär det 
att de totala sjuktalen för kommunen ökade till 7,95 % (År 2019 - 6,66 %). För KLF ökade dock sjuktalen 
marginellt och ligger på 4,78%. 

1.4.5 Process 

Under 2020 har två e-tjänsteportaler etablerats och lanserats; minasidor.tingsryd.se som riktar sig mot 
medborgarna och internservice.tingsryd.se som riktar sig mot personalen. Lanseringen har tagits väl emot både 
från medborgare och personal och ett antal e-tjänster har sedan sjösatts inom flera förvaltningar. Vid årets slut 
fanns 47 stycken e-tjänster för medborgare/företagare och 11 stycken interna e-tjänster för personal. Total har 
ca 5500 ärenden skickats in och hanterats, varvid en stor mängd pappershantering har kunnat undvikas. 

Exempel på uppnådd effekt är VA-enheten inom tekniska avdelningen som erbjuder e-tjänster i allas sina 
tjänster mot medborgaren. E-tjänsten för vattenmätaravläsningar har gett ökad service mot medborgarna, 
mindre miljöpåverkan samt en ekonomisk besparing då andra leverantörer blivit överflödiga och avtal kunnat 
avslutas. I dessa Corona-tider används e-tjänster när näringslivet ska söka ekonomiskt stöd, vid inventering av 
skyddsutrustning samt när Bildningsförvaltningen  hanterar matbeställningar för elever som går 
distansutbildning. När det gäller matbeställningarna så har en effekt varit att spill och felaktiga beställningar 
minimerats då bara behöriga elever kunnat beställa mat. 

Enligt reglemente för intern kontroll i Tingsryds kommun ska kommunstyrelsen, med utgångspunkt från 
nämndernas granskningsrapporter, utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. 23 granskningar 
har genomförts under året och elva åtgärder har förts till åtgärdsplan. Två bolag/stiftelser har inte rapporterar 
sina granskningar kan därmed inte bedömas inom ramen för utvärderingen. Största delen av granskningarna 
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bedöms som goda och en som tillfredsställande. 

Inför varje kalenderår ska kommunstyrelsen besluta om ett eller flera kommungemensamma kontrollmål. För 
år 2020 granskades två kontrollmål: Om kommunens totala skalskydd har en tillräckligt bra kvalitet och kontroll 
av att rutiner finns och följs i nämnder och styrelser för att säkerställa att dessa organ (enligt fullmäktiges mål) 
hålla budget. Granskningen visar att de verksamheter som granskats gällande det totala skalskyddet har skrivna 
checklistor och rutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen uppger att det behövs ytterligare rutiner och tydlighet 
kring vem som hanterar byte av koder och när detta sker, bildningsförvaltningen uppger att det behövs rutiner 
gällande hantering efter öppettider. Gällande förmågan att hålla budget visar samtliga granskningar att det 
finns rutiner som följs gällande budgetarbetet med bland annat månadsrapporter. 

1.4.6 Balans mellan perspektiven 

Året som gått har i stora delar varit väldigt annorlunda och det är därför svårt att precisera någon tydlig analys 
utifrån balansen mellan perspektiven. Flera av nyckeltalen, exempelvis sjukfrånvaron, är mycket svåra att 
jämföra med ett normalår, liksom t ex ekonomiska utfall. 2020 kommer även framgent i bakåtblickande 
statistik att sticka ut ur många hänseenden. 

Den övergripande bedömningen är att förvaltningen och kommunen trots alla utmaningar som pandemin 
medfört, till stora delar har klarat av att genomföra sina viktiga uppdrag. Att vissa utvecklingsområden fått 
sättas på paus och att vissa verksamheter inriktats åt annat håll, har sin naturliga förklaring. Att kommunen 
fokuserat på att lösa pandemins utmaningar och motverka smittspridning i första hand, måste ses som en klok 
prioritering. 

1.5 Framtid 

Såväl förvaltningens som övriga kommunens arbete har i alla delar varit påverkade av rådande pandemi. På 
olika sätt och i varierande grad. En del verksamheter har arbetat extra intensivt, en del på helt nya sätt och en 
del har fått sättas på paus. Pandemin har också lärt oss nya saker. Verksamheterna har behövt hitta nya 
arbetssätt, digitaliseringen har tagit rejäla språng, problemlösningsförmåga har satts på prov, 
kommunikationsarbetet har utvecklats. Dessutom har med största sannolikt både helhetssynen, samverkan 
och gemenskapen stärkts i organisationen. Vi kan ta med oss flera lärdomar i det framtida arbetet. 

Exempel på utmaningar: 

- Det finns sannolikt ett antal dolda utmaningar i spåren av pandemin, inte minst kopplat till det sociala 
området. Ökad arbetslöshet, social oro eller psykisk ohälsa mm kan vara exempel på detta. 

- Vattenfrågorna är mycket viktiga för kommunen. Ledningsnätet har stora underhållsbehov, 
dricksvattenkapaciteten utnyttjas maximalt, frågan om reservvattentäkt behöver lösas mm. 

- Välfärdsutmaningen att allt fler kommer att efterfråga allt mer av kommunala tjänster utan att skattekraften 
stärks i motsvarande omfattning. 

- Kompetensförsörjningsutmaningen med flera bristyrken såväl nationellt som lokalt/regionalt. 

Exempel på utvecklingsfrågor: 

- Bostadsmålet om ytterligare 100 nya bostäder de kommande åren. 

- Bredbandsutbyggnaden. Vi är en bra bit på väg, trots kommunens höga bosättning på ren landsbygd. En hög 
täckning och infrastruktur för smart sensornät, som kommunen beslutat sig för att skapa, kommer att ge goda 
förutsättningar att bo, leva och verka i kommunen. 

- Inrikes flyttnetto. Tingsryd bröt under året en lång rad av år med negativ utveckling och frågan kommer 
fortsatt att vara ett viktigt fokusområde. 

- Kommunen som arbetsgivare. Fortsätt arbeta uthålligt med att minska sjuktal, stärka arbetsmiljö, trivsel och 
stolthet bland de anställda. 

- Digitalisering och nyttjande av ny teknik och nya arbetssätt. Fortsätta utvecklingen och ta nya steg framåt. 
Det är vår bästa möjlighet att klara välfärdsutmaningen. 

- Miljöarbetet och fortsatt fokus utifrån de globala målen. Vi behöver i högre grad utveckla hållbarhetsfrågorna 
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och få dem att genomsyra verksamheterna än mer. 

För att kunna möta framtidens utmaningar och behov av utveckling och göra det på ett sätt som håller ihop 
helheten bättre och siktar mer långsiktigt har organisationen fått uppdrag att påbörja arbetet med Framtid 
Tingsryd. Ett långsiktigt arbete som kommer att innehålla flera stora områden, alltifrån en översyn eller omtag 
gällande kommunens styrkedja hela vägen från vision till mål i verksamheterna, omtag gällande 
översiktsplaner, genomlysning och omtag gällande kvalitetsarbetet mm. Dessutom stärks det långsiktiga 
anslaget i uppdragen om att arbeta fram 10-årsplaner gällande investeringar, lokal- och underhållsplaner. 
Målet är ytterst att stärka såväl tjänsteorganisationen som den politiska i att staka ut den önskvärda framtida 
vägen och utvecklingen för Tingsryd, vilket upplevs oerhört spännande. 
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