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1 Verksamhetsberättelse 

1.1 Uppdrag 

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

• den sammantagna verksamhetens utveckling och ekonomi 

• ledning och samordning av kommunkoncernen 

• uppsikt över 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 

Året inleddes med en hög belastning på den svenska sjukvården då 3000 personer vårdades med covid-19, 
varav nära 400 person på intensivvårdsavdelning. Under maj månad sjönk smittotalen i Europa i likhet med 
2020, men under juli och augusti ökade de igen när den nya delta-varianten skapade en fjärde våg. I Sverige var 
smittspridningen under sommaren högre 2021 än 2020. 

Folkhälsomyndighetens restriktioner lättades gradvis under sommaren i likhet med andra länder. Under senare 
delen av sommaren hade Tingsryds kommun haft många besökare från främst Tyskland och Danmark. 
Regleringen av öppettider på serveringsställen togs bort den 1 juli och samtidigt antal personer i sällskap på 
uteserveringar. Under senare delen av året var nya restriktioner tillbaka. Besöksnäringen såsom restauranger 
och vissa butiker har drabbats hårt av uteblivna besökare i likhet med kulturen och idrottsrörelsen. 

En omfattande vaccinering mot covid-19 skedde vid årets slut. Andelen fullvaccinerade med två doser var 82% 
för de som var 12 år och äldre. De flesta av Sveriges äldre fick sin tredje dos in mot julhelgen. Mellan jul och 
nyår gjorde omikron-varianten sitt intåg till Sverige. 

Totalt andel arbetslösa i Tingsryds kommun var i december 2021 6,9%. Det var 1,5%-enheter lägre än 12 
månader tidigare och nästa lägsta siffran i Kronobergs län näst efter Ljungby kommun. Bland utlandsfödda var 
trenden fortsatt positiv. Andelen arbetslösa var 20,4% och är den lägsta siffran på nio år. Tyvärr var det 
fortfarande högre än andelen i riket på 17,8%. Ungdomsarbetslösheten var 9,3%. Tingsryd har haft en sämre 
återhämtning från pandemins effekter än länets övriga kommuner. Det ligger dock i linje med länets 
genomsnitt på 9,2%. 

Den totala invandringen till Sverige fortsatte att minska och låg under maj och juni på cirka 4000 
personer/månad. Nivåerna är nere på de lägsta sedan 2005. Kommunerna Kalmar och Växjö är, när det gäller 
befolkningsökning, tillväxtmotorer i sydöstra Sveriges och ökade med strax över 1000 personer var från januari 
till november. Totalt sett ökade både Kalmar län och Kronobergs län med ungefär lika mycket. I Blekinge län 
stod ökningen still men hade en omfördelning från Ronneby och Karlshamn till Karlskrona och Sölvesborg. 

Studenternas stora flyttlass från Tingsryds kommun till städerna uteblev under det tredje kvartalet 2020, vilket 
kan ha varit en pandemieffekt. Under 2021 var det mer av ett normalläge som påverkade 
befolkningsutvecklingen i kommunen. Helåret landade i närheten av den befolkningsprognos som kommunen 
har. Från januari till november var födelseunderskottet -40 personer medan invandringsöverskottet 
kompenserade för ett negativt inrikes flyttnetto. I skrivande stund finns inga exakta siffror på helårsstatiken 
från SCB, eftersom de kommer först i slutet av februari. 

Det pågår en oroande samhällsutveckling med unga i riskmiljöer och utanförskap som även drabbar Tingsryd 
kommun. Det finns många, inte sällan flera och komplexa, orsaker till att unga människor befinner sig i ett 
utanförskap. Det har visat sig att ungdomar som saknar behörighet till gymnasieskolans nationella program, har 
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hög frånvaro eller avbryter sina gymnasiestudier löper högre risk att hamna i ett utanförskap. Tidiga och 
samordnade insatser är av stor vikt, men är ofta mindre i omfattning och har en lägre kostnad än de som 
behövs för vuxna individer. 
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2 Verksamhetens mål och utveckling 

2.1 Vision 

Kommunfullmäktige har följande vision för Tingsryds kommun: 
 
Tingsryds kommun är en attraktiv, hållbar och levande landsbygdskommun. Här finns engagerade och stolta 
medborgare, ett framgångsrikt näringsliv och ett aktivt förenings- och idrottsliv. Här lever vi tillsammans med 
god livskvalitet och bidrar gemensamt till en plats där barn och unga utvecklas. 

2.1.1 Medborgare 

Medborgarna ska uppleva kommunen som attraktiv och med verksamheter som 

levererar god kvalitet. 

Målet att medborgarna ska uppleva kommunen som attraktiv och med verksamheter som levererar god 
kvalitet får status gul, då tre utfall av fem saknas. Att bli grön på samtliga mått för 2021 är inte möjligt eftersom 
tre mätningar inte genomfördes. De mätningar som inte genomfördes var SCB:s Medborgarundersökning som 
mäter nöjd medborgare och andel stolta invånare som rekommenderar andra att flytta hit och mätningen som 
rör andel invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll. 

Trots att två av mätningarna inte görs under året och något utfall inte går att påvisa är förhoppningen att vissa 
av de aktiviteter som genomförts framöver ska ge resultat. Inom projektet Framtid Tingsryd har ett antal 
aktiviteter genomförts med syfte att sprida kommunens vision, öka fokus på begreppet stolthet och påverka 
medborgarnas syn på kommunen. Det har skett dialoger med medborgarna om fördelar med kommunen, ökad 
samverkan med näringslivet, förkortad ansökningstid för bygglov och bildande av lokala utvecklingsgrupper. 

Andelen barn och unga i ekonomiskt utsatta hushåll har ökat i kommunen de senaste åren. Vid senaste 
mätningen 2019 var utfallet 12,7 %. Det är en högre andel än riket, 9,2%, kommuner med liknande 
socioekonomi, 9,9%, och kommungruppen lågpendlingskommuner, 10,5%. Nedstängningarna har gjort att barn 
och ungdomar förlorat sin trygga struktur och träffat färre vuxna, vilket har lett till förlorad skolundervisning, 
isolering och sämre mående. För ungdomar med skolsvårigheter och socioekonomisk utsatthet har 
distansundervisningen inte fungerat, utan lett till kunskapstapp och i en del fall en rörelse mot riskmiljöer. 

Under året har insatser för personer med försörjningsstöd prioriterats. Uppföljningen visar att det ger resultat, 
bland annat i form av att antal som avslutas för arbete har mer än fördubblats. 

Trygghetsmätningen sker i samarbetet med Polismyndigheten och gav ett bättre utfall än föregående år. Några 
bidragande orsaker till att utfallet sjönk och öka tryggheten i kommunen är DNA-märkning av kommunens egna 
stöldbegärliga egendom. DNA-märkningen ska verka avskräckande och minska risken för inbrott i kommunens 
lokaler. I förlängningen leder detta förhoppningsvis till att färre brott utförs i kommunen och att medborgarna 
därmed upplever kommunen som en trygg plats att leva och bo i. 

Det enda utfallet som i år gav grönt är måttet som handlar om 100 färdigställda nya bostäder till och med 2024. 
I år är det 32 st. Av dem är det 6 villor och 26 lägenheter, varav 16 st uppförts av Tingsrydsbostäder. 

Mått Resultatmål Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

 KF - Nöjd-
Medborgarindex, NMI, 
MBU 

56  49  

 KF Prio - Andel 
stolta kommuninvånare 
som rekommenderar 
andra att flytta till 
kommunen, % 

över 59  59  

 KF - Trygghetsindex 
(0-6) 0 = bäst 

1,3 1,63 1,84 1,75 
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Mått Resultatmål Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

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

9   12,7 

 KF Prio - 100 st 
färdigställda nya 
bostäder i kommunen 
till och med 2024 

25 32 st   

2.1.2 Samhälle 

Kommunen ska verka för ett hållbart samhälle, god miljö och lokalt närings- och 

föreningsliv 

Målet att kommunen ska verka för ett hållbart samhälle, god miljö och lokalt närings- och föreningsliv får status 
röd. Detta för att utfallen på måtten visar på fyra röda, två gula och en grön. Någon uppgift för hushållsavfall 
finns inte för året, därav visar måttet rött. 

Anledningen till att antal miljöfordon är långt under resultatmålet är att endast elbilar och biogasbilar räknas 
som miljöbilar, även att kommunen kör samtliga dieselfordon inklusive tunga fordon på HVO diesel som ger ett 
mycket lågt koldioxid tillskott. 

Näringslivsarbetet har fokuserat på bra dialog med näringslivet och tydlig information, bland annat har åtta 
innehållsrika nyhetsbrev skickats ut under 2021. Mätningen av företagsklimatet i kommunen för 2021 sker först 
i april 2022. Utfallet gäller därför för 2020. 

Kommunintern samordning vid etableringar har fortsatt och utvecklats och behandlat såväl verksamheter som 
bostäder.  Samverkan genom Business Region Kronoberg fortsätter och har resulterat bland annat i en 
kompetensplattform där företag och medarbetare kan hitta rätt utbildning. 

Ett aktivt samarbete för näringslivets kompetensförsörjning sker genom vuxenutbildningens yrkesutbildningar, 
inte minst dem som sker i direkt samverkan med rekryterande företag. Den täta samverkan som har utvecklats 
med en handfull företag har också resulterat i att företagen har förutsättningar för att anställa personer längre 
från arbetsmarknaden, vilket är till gagn för såväl individen som företagens kompetensförsörjning och 
samhällets utveckling. 

Gällande beredskap- och säkerhetsarbetet så har en stabsutbildning upphandlats och påbörjats upp under året. 
Stabsledningen har uppdaterats och nya personer har introducerats till funktionerna i staben. Kompetensnivån 
har höjts inom området genom att flertalet utbildningar genomförts såsom totalförsvarsutbildning och regional 
krissamverkan. 

Framtid Tingsryd har med sina tre delprojekt uppnått full framfart under 2021. Visionen har reviderats och 
implementerats under hösten 2021. Arbetet med översiktsplanen är i full gång och en utvecklingsinriktning 
kommer att fastställas under början av 2022. Delprojekt nummer tre som avser styrning och kvalitet har startat 
under året. 

Arbetet med att öka utbudet av fritidsaktiviteter har i mångt och mycket behövt fokusera på skademinimering i 
pandemins spår. Aktiviteter har kunnat erbjudas vid varje lov, anpassade efter då gällande restriktioner. 
Konstgräsplanen i Tingsryd är nu på plats, vilket kommer att innebära kraftigt förbättrade förutsättningar för 
fotbollen året runt. Fotboll är också kommunens största idrott räknat i antal ungdomar, så detta är en viktig 
milstolpe för barn och unga. I slutet av året har ett extra bidrag om totalt 375 000 kr betalats ut till 
idrottsföreningarna som ett återstartsstöd efter de utmaningar som pandemin har medfört. 

Mått Resultatmål Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

 KF - Andel 
kommunala 
miljöfordon % 

30 3 7,9 9,4 

 KF - Andel 
ekologiska livsmedel % 

50 33 32 41 
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Mått Resultatmål Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

 KF - Ranking av 
Sveriges Miljöbästa 
kommun 

lägst 100 208 171 280 

 KF - Andel 
återvunnet material av 
hushållsavfall % 

40  0 43 

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

75 73 73 69 

 KF - Ranking av 
företagsklimat enligt 
Svenskt Näringsliv 

lägst 213 193 214 270 

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

80 67   

2.1.3 Ekonomi 

Driftuppföljning netto per verksamhet 

Kod Vht/Avd/Enhet Budget Utfall Avvikelse 

110 Gemensam adm kommunchef 2 416 2 037 379 

111 Kansliavdelning 13 022 12 813 209 

112 Utvecklingsavdelning & Plan MBK 26 407 24 734 1 673 

113 Ekonomiavdelning 9 163 9 193 -30 

114 Personalavdelning 11 059 9 221 1 838 

115 Arbete & lärande avdelning 54 365 58 095 -3 730 

117 Teknisk avdelning (skattefin) 38 924 38 244 680 

Summa  155 356 154 337 1 019 

Driftuppföljning intäkt/kostnad 

Intäkter/kostnader Budget Utfall Avvikelse 

Intäkter -239 068 -250 008 10 940 

Personalkostnader 137 871 132 732 5 139 

Övriga kostnader 256 553 271 613 -15 060 

Summa 155 356 154 337 1 019 

Kommunstyrelsen redovisar ett slutligt ekonomiskt utfall på 154,3 mnkr för den skattefinansierade delen (d v s 
exklusive VA), vilket motsvarar en förbrukning på 99,3 % av budgeten och en positiv budgetavvikelse på + 1,0 
mnkr. Förra året uppgick utfallet till 97,2 % och en avvikelse på + 3,3 mnkr. 

Personalkostnader har varit lägre än budgeterat, medan intäkter och övriga kostnader har varit högre än 
budgeterat. Pandemin har inneburit minskade intäkter i verksamheten, främst måltidsverksamheten, men även 
minskade eller uteblivna kostnader i flera verksamheter. Nettoeffekten i resultatet uppgår till låga 0,2 mnkr. 
Budgetavvikelse exklusive merkostnader för pandemin uppgår således till +1,2 mnkr. 

Sammantaget syns en god budgetföljsamhet, men variationer finns hos de olika avdelningarna. Arbete- och 
lärandeavdelningen uppvisar ett tydligt underskott, medan relativt stora överskott syns hos 
utvecklingsavdelningen och personalavdelningen. I budgeten för 2022 har budgetförstärkning gjorts för den 
ökade kostnadsnivån inom arbete- och lärandeavdelningen. Ekonomiska orosmoment inför 2022 är framförallt 
risk för fortsatt kostnadsökning inom individ- och familjeomsorgen samt en fortsatt hög prisnivå för 
elförbrukningen inom fastighets- och VA-verksamheterna. 

Prognoserna under året har visat årsresultat på - 4,1 mnkr efter februari, -2,2 mnkr i delår 1 efter april, +0,8 
mnkr i delår 2 efter augusti samt +1,6 mnkr efter oktober. Sammantaget bedöms prognossäkerheten ha varit 
relativt god under året, dock har variationer förekommit på avdelningsnivå och det kan även konstateras att de 
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tidiga prognoserna i början av året underskattade slutresultatet något. Den sammantagna bedömningen är att 
målet om hög prognossäkerhet delvis är uppfyllt (gul indikator). 

Kort sammanfattning av avdelningarnas ekonomiska utfall jämfört med budget: 

Avdelningen KC gemensamt redovisar ett utfall på 84,3 %, personalkostnader 99,7 %. Avvikelsen förklaras av ej 
utnyttjade budgetmedel för Landsbygdsutveckling samt centralt avsatta medel inom förvaltningen för 
utvecklingsinsatser inom kommunledningsförvaltningen. Medel för Framtid Tingsryd har utnyttjats främst till 
översiktsplaner. 

Kansliavdelning, utfall 98,4 %, personalkostnader 97,6 %. Kortare och färre politiska möten innebärande lägre 
arvodeskostnader p g a pandemin. Ett flertal besparingar har fått effekt såsom uppsägning av 
verksamhetssystem för dataskydd, som nu äger rum i egen regi, samt minskade kostnader för postdistribution. 

Utvecklingsavdelning, utfall 93,7 %, personalkostnader 92,1 %. Lägre personalkostnader som i huvudsak beror 
på vakanser i samband med ersättningsrekryteringar på ett flertal poster under året. Lägre kostnader för 
arrangemang, resor, annonsering och dylikt beroende på pandemin. Ej utnyttjade bidrag från Socialstyrelsen 
och investeringsbidrag för medfinansiering Boverket till föreningar. 

Ekonomiavdelning, utfall 100,3 %, personalkostnader 99,6 %. Ökade konsultkostnader för upphandlingsstöd 
under rekryteringsperiod, men även ökade intäkter för ekonomstöd kopplat mot bedrivna projekt under året. 

Personalavdelning, utfall 83,4 %, personalkostnader 86,0 %. Lägre kostnader för personal och övriga kostnader 
p g a pandemin. Planerade utbildningar inom kommunen för chefer, personal och för fackliga representanter 
har varit låga. Vidare har anslagen för 25-års minnesgåvor och friskvårdsbidrag blivit lägre. Extra intäkter har 
även influtit från AF och försäkringskassan. 

Arbete- och lärande, utfall 106,9 %, personalkostnader 95,3 %. Budgeten är inte i balans för avdelningen och ett 
stort underskott på totalt - 3,7 mnkr redovisas för året. Underskottet är i sin helhet hänförbart till IFO 
verksamheterna, barn- och familj med - 4,8 mnkr, samt IFO vuxen med - 1,7 mnkr. Inom IFO barn- och familj 
redovisas ökade kostnader för institutionsplaceringar och köpt vård. Behoven av vård har ökat inom alla 
vårdformer, institution, familjehem och öppenvård. Inom IFO vuxen kan underskottet härledas främst till 
institutionsvården och missbruksvården, enheten har haft ett flertal längre och kostsamma placeringar under 
året. Verksamheten försörjningsstöd redovisar också ett underskott. Övriga enheter, central administration, 
vuxenutbildning samt arbetsmarknad & integration redovisar överskott mot budget, vilket reducerar det totala 
underskottet för avdelningen. 

Tekniska, utfall 98,3 %, personalkostnader 98,3 %. Avdelningen redovisar ett överskott på + 0,7 mnkr för den 
skattefinansierade delen. Fastighet- & lokalenheten redovisar ett underskott på - 1,3 mnkr vilket beror på det 
höga elpriset, gata- & park, ett underskott på -0,6 mnkr, kopplat mot vägunderhåll och snöröjning, 
avdelningskontoret - 0,15 mnkr. Glädjande är att både måltid- och lokalvårdsenheterna redovisar en budget i 
balans med ett överskott för måltid på ca + 0,5 mnkr, och lokalvården med ca + 0,8 mnkr. IT- enheten redovisar 
ett överskott på + 1,4 mnkr, en ökad digitalisering till följd av pandemin och därmed ökad omsättning förklarar 
överskottet. 

VA-enheten redovisar ett stort underskott på nästan - 3,6 mnkr, ökade elkostnader förklarar en stor del av 
underskottet. Balanserat överskott från 2020 uppgår till + 0,6 mnkr vilket balanserar resultatet till ca - 3 mnkr 
för år 2021. 

Investeringsuppföljning 

Kod Projekt Budget Utfall Avvikelse 

900 Digitalisering - IT-stöd & E- tjänster 1 700,0 0,0 1 700,0 

902 Centrala IT investeringar 2 710,0 2 084,0 626,0 

905 Inventarier och övrigt 3 800,0 2 046,5 1 753,5 

910 Infrastruktur underhåll gata 3 100,0 2 993,9 106,1 

910 Infrastruktur övrigt 7 700,0 1 570,0 6 130,0 

920 Fordon och maskiner 3 500,0 3 181,7 318,3 

930 Energisparåtgärder 6 967,0 4 877,6 2 089,4 

940 Fastighetsinv ny-, till och ombyggnad 47 460,0 28 180,1 19 279,9 

945 Fastighetsinv reinvesteringar 13 957,0 6 667,6 7 289,4 

955 VA 20 787,0 11 246,1 9 540,9 

Summa  111 681,0 62 847,5 48 833,5 



Årsredovisning 2021 Nämnd, TINGSRYDS KOMMUN 212000-0621, Kommunstyrelse 
 Sida 9 av 12 

 
 

 

 

Av förvaltningens investeringsbudget om 111,7 mnkr har 62,8 mnkr förbrukats, vilket motsvarar 56 %. 
Motsvarande siffra för år 2020 var 55 %. Investeringar som inte genomförts/färdigställts under året avser i 
huvudsak fastighetsinvesteringar 19,2 mnkr, reinvesteringar i fastigheter 7,3 mnkr, VA 9,5 mnkr och för 
infrastruktur övrigt 6 mnkr. Planprocess, personalbrist samt pandemieffekter i form av leveransproblem och 
materialbrist är de främsta orsakerna till att en relativt stor andel av investeringsbudgeten inte genomförts 
under året. 

Kommunen ska ha en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi utifrån en god 

prognossäkerhet som ger handlingsutrymme för framtiden. 

Kommunstyrelsen har genom uppsiktsplikten ett särskilt ansvar för kommunfullmäktiges kommunövergripande 
ekonomimål, vilka ofta innefattar även övriga nämnder. Kommunstyrelsens roll är att samordna och leda mot 
målen, samt att följa upp att övrig nämnders ekonomi under budgetåret. 

Kommunens totala resultat för 2021 är inte färdigställt när denna rapport upprättas och kommunfullmäktiges 
resultatmål kan därför inte utvärderas än. Årets prognoser har dock indikerat att målet om 2% kommer att 
uppnås med mycket god marginal. Slutlig uppföljning av målet görs i kommunens årsredovisning. 

Nämnderna uppvisar en mycket god budgetföljsamhet. Alla nämnder redovisar överskott mot budgeten och 
målet om att alla nämnder ska hålla budget har därmed uppfyllts på ett bra sätt. 

Nämnderna har haft en relativt god prognossäkerhet under året, inte minst mot bakgrund av att pandemin 
försvårat prognosarbetet i många verksamheter. Bedömningen av kommunfullmäktiges mål visar uppfylld nivå 
(grön) för bildningsnämnden, medan övriga tre nämnder visar delvis uppfylld nivå (gul). Sammantagen 
bedömning blir därför delvis uppfylld nivå (gul). 

Verkställandegraden för den totala investeringsbudgeten uppgår till låga 57%, vilket innebär att 
kommunfullmäktiges mål inte har uppfyllts. En genomlysning bör göras av processer, resurser och eventuella 
flaskhalsar i syfte att förbättra måluppfyllelsen till kommande år. 

Mått Resultatmål Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

 KF - Resultat i % av 
skatteintäkter och 
generella statsbidrag 

2  5,1 -0,5 

 KF - Alla nämnder 
ska hålla sin budget % 

100 100 50 25 

 KF - Alla nämnder 
ska ha en 
prognossäkerhet på 
99,5 % 

100 25 0 50 

 KF -
 Verkställandegrad av 
investeringar % 

95 57 55 88 

2.1.4 Medarbetare 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta 

medarbetare som trivs på sitt arbete. 

Målet att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare som trivs på 
sitt arbete får status gul för att målet inte är fullt uppnått. 

Under våren 2021 mättes Hållbart Medarbetarengagemang (HME-index) genom en medarbetarenkät och gav 
utfallet 76 för hela kommunen, vilket är en marginell höjning än för 2020. Kommunledningsförvaltningens utfall 
är 75. Målsättningen för hela kommunen ligger på 79 och för att nå dit har insatser gjorts inom styrning, 
ledning och motivation. Som exempel kan nämnas att en implementering av kommunens vision har skett i 
samtliga verksamheter, en arbetsmiljöutbildning har genomförts för nya chefer och skyddsombud och 
handlingsplanen för lika rättigheter och möjligheter har reviderats. Aktiviteter inom arbetsmiljö kommer att 
genomföras under 2022. 

Arbetet med Framtid Tingsryd fortsätter under 2022 och under våren kommer kommunens värdegrund att ses 
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över och aktualiseras i syfte att skapa förutsättningar för ett tydligt förhållningssätt för medarbetarna. 

Arbetet med bemanningshandbokens implementering inom vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter och 
skapar förutsättningar för styrning och ledning av verksamheten. 

Sjukfrånvaron för kommunledningsförvaltningen har minskat från 4,78 % till 4,30 %. Pandemin påverkade 
sjukfrånvaron även under 2021. Kommunledningsförvaltningen har en lägre sjukfrånvaro än 
bildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen eftersom det finns en större andel yrkeskategorier 
som har möjlighet att arbeta hemifrån. Sjukfrånvaron följs upp löpande för att rätt åtgärder ska kunna sättas in 
med syfte att minska sjukfrånvaron. 

Mått Resultatmål Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

 KF - Hållbart 
Medarbetarengagemang, 
HME-index 

79 76 74 76 

 KF - Sjukfrånvaro, % 
6 4,3 4,78 4,59 

2.1.5 Process 

Kommunen och dess verksamheter ska arbeta effektivt och med moderna 

arbetssätt. Därigenom kan en god kvalitet uppnås till en rimlig kostnad. 

Målet att kommunen och dess verksamheter ska arbeta effektivt och med moderna arbetssätt och att det 
därigenom kan uppnå en god kvalitet till en rimlig kostnad får grön status eftersom målets enda mått är 
uppfyllt. Kommunen har nu ca 80 e-tjänster varav 60 är riktade mot invånarna. Ett ökat fokus sker inom 
internservice, dvs stöd för personal och chefer. Mer sker inom perspektivet process som bidrar till en ökad 
effektivitet och god kvalitet. 

Inom digitaliseringen fortlöper arbetet på avdelningsnivå med att identifiera ytterligare användningsområden 
för sensorer för exempelvis trafikflöden, badtemperaturer och lokalisering av livbojar som inte är på sin plats. 

Steg ett för utbyggnaden av smart sensornät (LoRa) avslutades under våren och har nu en beräknad täckning 
på över 80 procent. Det finns ett antal sensorer utsatta exempelvis för vattennivåer i vattendrag och 
vattenavläsning i fastigheter. Totala antal sensorer är i skrivande stund ca 400. 

Den kommunövergripande dokumenthanteringsplanen revideras och omarbetas till en modernare 
informationshanteringsplan som heter Verksam Plan. Delar av kommunledningsförvaltningen är klara med sina 
planer och arbetet kommer att fortgå under 2022 och 2023. En uppdaterad informationshanteringsplan utgör 
stöd vid gallring, arkivering och hantering av information generellt. 
 
Ett omfattande arbete med när-arkiv och slutarkiv har fortlöpt under året. Arbetet med arkiv och 
medarbetarnas arkivering innebär att kommunen kan hantera handlingar på ett korrekt sätt, att rätt dokument 
arkiveras och att gallring sker vid rätt tidpunkt. 

En förbättrat process gällande intern kontroll har tagit form under året. Processen innebär att organisationen 
ökar sitt arbete med uppföljning och granskning av resultat och att den egna förvaltningen intern kontrollerar 
sina egna resultat. Alltsammans leder till en mer adekvat kontroll. 

Tingsryds kommun har blivit antagen till Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) projekt Budgetprocess med 
prislappar. Projektet bidrar till att förbättra och effektivisera kommunens budgetprocess och tydliggöra de 
framtida budgetramarna. Genom att förändra resursmodellen bedöms effekterna ge ökad transparens både 
internt och externt, ett modernare arbetssätt och identifiering av möjliga utvecklingsområden. 

Mått Resultatmål Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

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

2 2,22 2 1,63 

2.2 Balans mellan perspektiven 

Kommunorganisationen har under pandemin visat på en mycket god förmåga och vilja att anpassa, ställa om 
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och hjälpas åt. Detta har sannolikt stärkt organisationen på flera sätt och utvecklat helhetssynen, samarbetet, 
arbetssätten och processerna. Samtidigt syns tydligt att pandemin, förutom sjukdom och död, har gett delar av 
samhället långtgående negativa konsekvenser, inte minst inom den sociala sektorn. 

De framtida utmaningarna för Arbete- och lärandes verksamheter kommer sannolikt under en lång tid 
framöver vara stora. Som exempel kan nämnas ökad social oro, barn som far illa och missbruksproblematik. De 
som redan före pandemin stod långt ifrån arbetsmarknaden har hamnat ännu längre bort. 

Årets utveckling inom individ- och familjeomsorgen, särskilt barn och unga, kan sammanfattas i att fler är i 
behov av mer stöd. Det är ett fortsatt högt tryck med ökat inflöde av orosanmälningar avseende barn och unga, 
som följs av ökat behov av alla slags vårdinsatser och därmed ökade vårdkostnader. Obalansen kan väntas att 
kvarstå 2022/23. 

Obalans mellan budgeterade medel och utfall gällande energi- och materialpriser har blivit mycket tydligt 
under senare delen av året tillsammans med varubrist och leveransproblem. Sannolikt blir dessa mer än en 
tillfällig utmaning och ställer långsiktiga krav på nya processer och prioriteringar. 

För att stärka processer, utveckling och uppföljning och därmed också säkerställa balansen mellan olika 
perspektiv har projektet Framtid Tingsryd och delprojektet Tingsryd Lite Bättre startat och tar ett omtag 
gällande kvalitetsarbetet. Arbetet leds av kommunledningsförvaltningen, men omfattar hela kommunens 
kvalitetsarbete. 

Perspektiv Nämndsmål 

 Medborgare  Medborgarna ska uppleva kommunen som attraktiv och med verksamheter som levererar god kvalitet. 

 Samhälle  Kommunen ska verka för ett hållbart samhälle, god miljö och lokalt närings- och föreningsliv 

 Ekonomi 
 Kommunen ska ha en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi utifrån en god prognossäkerhet som ger 

handlingsutrymme för framtiden. 

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

arbete. 

 Process 
 Kommunen och dess verksamheter ska arbeta effektivt och med moderna arbetssätt. Därigenom kan en 

god kvalitet uppnås till en rimlig kostnad. 
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3 Framtid 
De framtida ekonomiska utmaningarna för kommunstyrelsens verksamheter handlar till stora delar om de 
utmaningar som finns inom avdelningen Arbete- och lärande. Redan före pandemin syntes ett ökat tryck på 
verksamheterna som förstärktes under pandemin. Samtidigt med dessa utmaningar sinar migrationsmedlen 
och i takt med det måste en anpassning av integrationsverksamheten göras. Detta medför genomgripande 
åtgärder i verksamheten tillsammans med en genomtänkt framtida budgetering. De långsiktiga avväganden för 
att undvika att förebyggande verksamhet tas bort och som i sin tur skapar negativa effekter, blir extra viktiga. 

Året innebar fler orosanmälningar för barn och unga, men för samma antal som föregående år. Dessvärre var 
behovet av stöd mer omfattande. Det är en oroande utveckling att fler anmälningar avser alkohol, narkotika 
och kriminalitet. Därför är det centralt att fortsätta utveckla den systematiska samverkan mellan skola, 
socialtjänst, fritid/föreningar och polis. Nationellt pågår utveckling av kunskapsstöd och insatser som ska 
förbättra möjligheterna att agera. Inom implementering av Barnens bästa gäller! finns också arbetssätt och 
verktyg. 

Arbetslösheten hade en tydlig nedgång under året medan långtidsarbetslösheten var fortsatt hög och 
oförändrad. Det har under hösten skett en successiv förbättring med fler i egenförsörjning och en positiv 
tendens kan skönjas. Vilken utväxling det kan väntas ge under 2022 är oklart. 

När det gäller antalet personer i stöd kring missbruk finns ett begynnande minskat behov. Pandemin har ökat 
isoleringen i hemmen vilket är en riskfaktor för våld och det har dessutom gjort det svårare för utsatta att söka 
hjälp. Det behövs beredskap för att fler kan behöva stöd kring missbruk och att fler kan behöva stöd och skydd 
efter pandemin. 

Det omfattande arbetet som Framtid Tingsryd innebär fortsätter enligt plan. Kommunfullmäktige beslutade i 
juni om en uppdaterad vision. Det pågår ett stort arbete med en ny översiktsplan. Den del som rör 
kvalitetsarbete, styrkedja och roller fortsätter. Arbetet med längre planeringshorisont för investeringar, lokaler 
och underhåll pågår och kommer bidra till att politiken får ett bättre underlag att fatta långsiktiga beslut. Det 
planeras en ny budgetprocess med stöd av SKR inför kommande budgetarbete. Det främsta målet med Framtid 
Tingsryd är att alla ska dela en gemensam bild och riktning så att kommunen utvecklas till det framtida Tingsryd 
vi vill ha. 
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