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 2013 januari - augusti 

Delårsrapport 2 2013 omfattar perioden januari till och med augusti månad 2013 och innehåller 
resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt investerings- och driftsredovisning. Som 
jämförelsetal har i första hand använts motsvarande period föregående år. Delårsrapporten är i 
första hand en ekonomisk rapport, men i bilaga redovisas även verksamhetsuppföljning med 
styrkort för respektive nämnd/förvaltning i en nämndsrapport. I samband med bokslutet görs även 
en prognos för helåret.  
 
Delårsrapporten granskas av kommunens revisorer. 
 
 



 
SAMMANFATTNING 

 
• Periodens resultat uppgår till +22,0 mkr. Motsvarande period föregående 

år var resultatet +15,0 mkr.  Den höga resultatnivån förklaras i första hand 
av engångsintäkter på hela 16,8 mkr (återbetalning AFA-premier 12,5 mkr 
och återvunnen avfallsskatt 4,3 mkr). Resultatet exklusive dessa 
engångsposter uppgår således till +5,2 mkr. 

 
• De totala nettokostnaderna har ökat med 0,7% (2,5%) medan 

skatteintäkterna har ökat med 2,6% (2,3%). Detta innebär att resultatnivån 
före jämförelsestörande poster har förbättrats med 7,1 mkr jämfört med 
motsvarande period förra året. 

 
• Budgeterat resultat för helåret 2013 är +5,9 mkr efter tilläggsbudgetering 

av bl a förbättrad skatteprognos samt överföring av överskott och 
avskrivning av underskott i KB1 i mars månad 2013 samt ytterligare 
engångsanslag till verksamheten i KB2 i juni.  Ursprungligt budgetresultat 
när fullmäktige fastställde budgeten för 2013 i juni månad 2012 var +5,0 
mkr.  

 
• Den upprättade prognosen för helåret visar ett resultat på +8,0 mkr. I 

prognosen har inräknats befarad förlusttäckning till TUFAB motsvarande 
20 mkr avseende industrifastighet i Konga, vars hyresgäst gick i konkurs i 
våras och där konkursförvaltaren i september månad beslutat att 
verksamheten ska avvecklas. Denna prognos motsvarar ”worst case” för 
TUFAB och förhoppningsvis kan pågående arbete med att hitta nya 
hyresgäster/verksamheter minska nedskrivningsbehovet något. 

 
• Exklusive denna kostnadspost uppgår prognosen för helåret till hela +28 

mkr. Den höga resultatnivån förklaras i huvudsak av engångsintäkter om 
drygt 18 mkr bestående av återbetalning av AFA-premier 12,5 mkr, 
återvunnen avfallsskatt 4,3 mkr och återvunnen fastighetsskatt 1,4 mkr. 

 
• Den sammanlagda prognosen för verksamheten (kommunstyrelse och 

nämnder) visar ett underskott mot budgeten på -8,8 mkr. Socialnämndens 
underskottsprognos uppgår till -11,2 mkr, medan övriga nämnder uppvisar 
prognoser på +/- 0 eller bättre. Nämndernas sammanlagda underskott 
vägs upp av ett bedömt överskott mot budgeten på +8,6 mkr för de 
centrala anslagen i budgeten, bl a anslag för löneökningar (2012 och 
2013), Örnenpott och samverkanspott. 

 
• 20,6 mkr (5,5) av budgeterade 81,9 mkr (69,3) på investeringsbudgeten 

har förbrukats hittills, vilket motsvarar 25 % av budgeten. Enligt 
förvaltningarnas prognos kommer investeringarna att uppgå till ca 73 mkr 
vid årets slut.  

 
• Kommunens låneskuld uppgår till 105 mkr, vilket innebär oförändrad nivå 

sedan årsskiftet. De likvida medlen har under perioden ökat med 18,2 mkr 
(till 103,0 mkr). Ökningen är hänförbar till koncernföretagens medel på 
koncernkontot.  

 
• Soliditeten per den 31 augusti uppgick till 58,3%, vilket innebär en 

förbättring sedan årsskiftet, då soliditeten var 57,1%. 
 

• Koncernföretagen (Stiftelsen Kommunhus, Tingsryds Industristiftelse, 
TEAB, TUFAB, TINGBO och TIKAB) uppvisar ett sammantaget positivt 
resultat före bokslutsdispositioner på 7,1 mkr (3,3 mkr) avseende perioden 
januari – augusti. 

 
• Antalet invånare den 30 juni var 12 188 personer, vilket innebär en ökning 

med 47 personer sedan årsskiftet. Preliminära siffror i början av oktober 
visar en minskning med -5 personer sedan årsskiftet. Invånarantalet har 
således minskat under perioden juli-september. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
OMVÄRLD 
 
Konjunkturen 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjorde 
i augusti följande bedömning och prognos över 
den ekonomiska utvecklingen i landet: 
 
% 2012 2013 2014 2015 2016 
      
BNP 1,1 1,1 2,4 3,5 3,7 
Sysselsättning, tim 0,7 0,1 0,4 1,5 1,7 
Öppen arb.löshet 8,0 8,1 7,9 7,4 6,7 
Timlön 3,0 2,7 2,7 3,0 3,6 
KPI 0,9 0,1 1,1 1,9 2,3 
Skatteunderlag 4,2 3,3 3,2 4,5 5,3 
 (källa: Cirkulär 13:40, SKL, 15 aug 2013.) 
 
Den ekonomiska utvecklingen har under årets 
början varit fortsatt svag såväl internationellt 
som här på hemmaplan. Förhoppningarna om 
en stabilare tillväxt har dock gradvis stärkts och 
SKL förutser att konjunkturen stärks framöver. 
Återhämtningen blir dock inledningsvis svag. 
SKL bedömer att svensk BNP växer med 1,1% i 
år och 2,4% nästa år. 
 
Den måttliga tillväxten innebär att 
arbetslösheten dröjer sig kvar kring 8 procent 
både i år och en bra bit in på nästa år. Det 
svaga arbetsmarknadsläget i kombination med 
en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och 
löneutvecklingen. Skatteunderlagets utveckling 
bedöms nå högre nivåer först år 2015 och 
framåt. 
 
Riksbanken har under året hållit reporäntan 
oförändrad på nivån 1,00%. I sitt senaste beslut 
om reporäntan (5 september) bedömde 
Riksbanken att reporäntan behöver vara kvar 
på den låga nivån till dess att konjunkturen mer 
tydligt tagit fart och inflationen stigit ett tag. 
Först mot slutet av 2014 väntas reporäntan 
höjas. 
  
 
Befolkningsutvecklingen 
SCB:s officiella statistik för första halvåret visar 
att kommunens invånarantal var 12 188 
personer den 30 juni, vilket innebär en ökning 
med 47 personer sedan årsskiftet. Förra året, 
som slutade med en minskning med -94 
personer för helåret, var förändringen vid 
halvårsskiftet -41 personer. Då var 
invånarantalet 12 194 personer, vilket innebär 
att minskningen mellan 30 juni 2012 och 
samma datum 2013 var -6 personer (-35). 
 
Födelsenettot för årets första sex månader var       
-34 personer (-47) och flyttningsnettot +81 

personer (+6). Antalet födda barn under perioden 
är 61 (58). Det kan således konstateras att vi 
under första halvåret haft en positiv utveckling av 
flyttningsnettot. Även födelsenettot har förbättrats 
något jämfört med förra året, medan antalet födda 
barn är ungefär lika många som året innan. 
 
Preliminära siffror per 31 augusti som kommunen 
hämtar själv i befolkningsregistret visar +15 
personer. Det kan således konstateras att 
invånarantalet har minskat i juli-augusti. 
 
Verkligt utfall för helåret 2012 blev -94 personer    
(+4). Hittillsvarande utveckling i år pekar således 
en betydligt bättre utveckling än förra året. Av 
erfarenhet vet vi att det normalt sett sker ett tapp 
efter sommaren bl a eftersom många ungdomar 
då flyttar för studier efter studenten. Preliminära 
siffror per 2 oktober (-5 personer sedan årsskiftet) 
visar att invånarantalet minskat ytterligare något i 
september månad. 
 
Årets befolkningsutveckling påverkar inte 2013 
års intäkter eftersom intäkterna baseras på 
invånarantalet 1 november året före, d v s 1 
november 2012. Däremot påverkas nästa års 
intäkter, d v s budget 2014. Minskningen från 1 
november förra året till 2 oktober uppgår 
preliminärt till -28 personer. I fullmäktiges beslut 
om budget 2014, som togs i juni 2013, 
beräknades en befolkningsminskning på -75 
personer. Hittillsvarande utveckling i år pekar 
således på att utfallet skulle kunna bli bättre än 
budgeterat inför 2014. 
 
I december månad presenterar SCB den officiella 
befolkningsstatistiken per 1 november 2013. 
 
 
PERSONAL  
 
Sjukfrånvaron 
Den totala sjukfrånvaron i kommunen för årets sju 
första månader uppgick till 5,9%, vilket innebär en 
ökning jämfört med motsvarande period förra året: 
 
Sjukfrånvaro januari - juli 
 2013 2012 2011 2010 
     
Totalt, % 5,9 5,6 5,5 4,9 
     
Den totala sjukfrånvaron för helåret 2012 var 
5,6% (5,5%).  
 
För sjukfrånvarostatistik samt analys och 
kommentarer för respektive nämnd hänvisas till 
respektive nämndsberättelse i bilagan till 
delårsrapporten. 
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FINANSIELL ANALYS 
 
Budgeterat resultat 
Fullmäktige fastställde i juni månad 2012 
årsbudgeten för 2013 med ett resultat på +5,0 
mkr.  
 
I KB1, vilken fastställdes av fullmäktige i mars 
månad, tilläggsbudgeterades en förbättrad 
skatteprognos om 4 mkr. Av dessa användes 
0,8 mkr till överföring av överskott för 
nämnderna samt ytterligare 0,8 mkr till 
beviljande av engångsanslag. Budgeterat 
resultat efter KB1 uppgick därmed till +7,3 mkr. 
 
I årets andra kompletteringsbudget (KB2), som 
fastställdes av fullmäktige i juni månad, 
beviljades engångsanslag till nämnderna om ca 
1,8 mkr, varav 0,4 mkr finansierades inom 
budgeten och resterande del genom 
resultatminskning. Budgeterat årsresultat för 
2013 uppgår därmed till +5,9 mkr, vilket 
motsvarar 0,9% av skatteintäkter och generella 
statsbidrag, d v s strax under fullmäktiges 1%-
mål. 
 
 
Periodens resultat 
Resultatet för perioden januari till och med 
augusti uppgick till +22,0 mkr (+15,0 mkr):  
 
Mkr 2013 2012 2011 2010 
     
Resultat jan-aug 22,0 15,0 4,2 24,2 
     
Budgeterat resultat helår 5,9 6,8 12,5 20,2 
Redovisat resultat helår  12,5 6,7 18,4 
     
Prognos för helår (aug) 8,0 10,0 13,8 26,0 
Prognos för helår (april) 9,0 2,5 17,8 19,8 
     
Nettokostnad, mkr 417,9 415,0 404,7 382,0 
Förändr nettokostn, % 0,7 2,5 5,9 -3,0 
     
 
Den höga resultatnivån för perioden förklaras i 
första hand av engångsintäkter på 16,8 mkr, 
varav återbetalning av AFA-premier 12,5 mkr 
och återvunnen avfallsskatt 4,3 mkr. Utan 
dessa engångsintäkter skulle det redovisade 
resultat uppgått till 5,2 mkr, d v s ungefär i nivå 
med budget. 
 
Budgetförbrukningen hos nämnderna för årets 
första åtta månader varierar enligt följande 
(riktpunkt 67%): 

• Barn- och utbildningsnämnd 65% 
• Socialnämnd 71% 
• Samhällsbyggnadsnämnd 68% 
• Kultur- och fritidsnämnd 65% 
• Kommunstyrelsen (KLF) 61% 

 

Den höga budgetförbrukningen hos framförallt 
Socialnämnden vägs i totalresultatet upp av en 
relativt låg budgetförbrukning för de centrala 
budgetanslagen (löneökningar, potter). 
 
Den totala nettokostnaden har ökat med 0,7% 
(2,5%) jämfört med motsvarande period förra året, 
medan de totala skatteintäkterna ökat med 2,6% 
(2,3%). Detta innebär att resultatnivån före 
jämförelsestörande poster förbättrats med 7,1 mkr 
jämfört med motsvarande period förra året. 
 
 
Avstämning av balanskrav 
Vid avstämning av balanskravet ska det 
redovisade resultatet justeras för bl a reavinster. 
Det s k balanskravsresultatet blir därmed 20,0 mkr 
(13,7) mkr: 
 
Mkr 2013 

jan-aug 
2012 

jan-aug 
   

Redovisat resultat  22,0 15,0 
Justering för:   
Rearesultat -2,0 -1,3 
   

Resultat enligt balanskravet 20,0 13,7 
   
Således kan konstateras att balanskravet med 
god marginal är uppfyllt för årets första åtta 
månader. Det bör dock noteras att om 
engångsintäkter från AFA och återvunnen 
avfallsskatt tas bort så blir balanskravsresultatet 
endast 3,2 mkr. 
 
 
Prognos för helåret 
Den upprättade prognosen för helåret 2013 visar 
ett resultat på +8,0 mkr. I denna prognos har 
inräknats befarad förlusttäckning till TUFAB 
motsvarande 20 mkr avseende industrifastighet i 
Konga, vars hyresgäst gick i konkurs i våras och 
där konkursförvaltaren i september månad 
beslutat att verksamheten ska avvecklas. 
Fastigheten har ett bokfört värde på drygt 20 mkr 
och det är med nu kända förutsättningar sannolikt 
att en omfattande nedskrivning av fastighetens 
bokförda värde kommer att behöva göras i 
TUFAB. Detta skulle i sin tur innebära att ett 
betydande underskott skulle uppstå i TUFAB, 
varvid kommunen som ägare skulle behöva täcka 
förlusten för att säkerställa bolagets fortsatta 
överlevnad. Den i prognosen upptagna 
kostnadsposten på 20 mkr motsvarar ”worst case” 
och förhoppningsvis kan pågående arbete med att 
hitta nya hyresgäster/verksamheter minska 
nedskrivningsbehovet något. Bedömning av 
fastighetens verkliga värde i förhållande till bokfört 
värde ska göras i samband med årsbokslut för 
TUFAB.  
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Exklusive ovan nämnda kostnadspost uppgår 
prognosen för helåret till hela +28 mkr. Den 
höga resultatnivån förklaras i huvudsak av 
engångsintäkter om drygt 18 mkr bestående av 
återbetalning av AFA-premier 12,5 mkr, 
återvunnen avfallsskatt 4,3 mkr och återvunnen 
fastighetsskatt 1,4 mkr. 
 
Nämndernas sammanlagda prognos uppgår till 
-8,8 mkr. Socialnämndens underskottsprognos 
uppgår till -11,2 mkr, medan övriga nämnder 
uppvisar prognoser på +/- 0 eller bättre jämfört 
med budget. 
 
Nämndernas sammanlagda underskott 
motsvaras av ett bedömt budgetöverskott på 
8,6 mkr för de centrala anslagen i budgeten, 
dels avseende anslaget för 2012 och 2013 års 
löneökningar (+6 mkr) och dels avseende flera 
centrala budgetposter/potter för vilka beslut om 
användning inte fattats under året (Örnenpott 
0,9 mkr, samverkanspott 1,0 mkr m.m.). 
 
En detaljerad sammanställning över prognosen 
finns på sidan x. Nämndernas kommentarer till 
respektive prognos redovisas i bilaga till denna 
delårsrapport. 
 
 
Avstämning av finansiella mål för 
perioden 2011-2014 
 
1. Årets resultat ska uppgå till minst 1% av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning.  
 
Utfall för perioden januari – augusti är 5,1% 
(3,6%). Prognosen för helåret är 1,3%.  
 
Målet beräknas således att uppnås för 2013.  
 
 
2. Soliditeten enligt balansräkningen ska inte 
understiga 49% (år 2014) 
 
Utfallet i augusti 2013 är 58,3 % (58,8%), vilket 
innebär en förstärkning med drygt en 
procentenhet från årsskiftet då soliditeten var 
57,1%. Budgeterad soliditet för 2013 är 52%.  
 
Målet beräknas att uppnås vid årets slut. 
 
3. Det egna kapitalet ska värdesäkras under 
fyraårsperioden  
 
Avstämning av detta mål görs vid årsbokslutet. 
SKL:s aktuella inflationsprognos för 2013 är 

0,1%, vilket innebär att ett resultat på +0,4 mkr 
krävs för att nå värdesäkringsmålet för 2013.  
 
Målet beräknas således att uppnås.  
 
4. Balanskravet, d v s positivt resultat. 
 
Redovisat balanskravsresultat uppgår till +20,0 
mkr (13,7 mkr) för bokslutsperioden och helårs-
prognosen motsvarar ett balanskravsresultat på 
ca +6 mkr. 
 
Målet uppnås således i både delårsresultat och 
helårsprognos.  
 
Investeringar 
Periodens nettoinvesteringar uppgår till 20,6 mkr 
(5,5 mkr). Den totala investeringsbudgeten uppgår 
till 81,9 (69,3) mkr efter KB 2. Den procentuella 
förbrukningen uppgår därmed till 25 % (8%).  
 
Enligt förvaltningarnas prognos kommer ca 73 
mkr av de budgeterade 82 mkr att förbrukas fram 
till årsskiftet. Det förväntade överskottet mot 
budgeten beräknas således till 9 mkr, vilket i 
huvudsak avser utbyggnad av bowlinghall i 
Tingsryd, som enligt fullmäktiges beslut om 
budget 2014 istället ska genomföras under åren 
2014-2015. 
 
Soliditet 
Soliditeten per den 31 augusti uppgick till 58,3% 
(58,8%), vilket innebär en förstärkning med drygt 
en procentenhet sedan årsskiftet, då soliditeten 
var 57,1%. Förbättringen beror i första hand på 
det positiva resultatet i kombination med den 
relativt låga investeringsnivån hittills under året. 
 
Soliditeten inklusive den totala pensionsskulden 
uppgår till 5,9% (5,6%). Vid årsskiftet var 
motsvarande siffra 6,8%. Försämringen beror på 
att pensionsskulden (ansvarsförbindelsen) ökat 
med ca 26 mkr sedan årsskiftet p g a att den s k 
diskonteringsräntan har sänkts under året. 
 
Likvida medel 
De likvida medlen uppgick till 103,0 mkr per 
bokslutsdagen (66,0 mkr), vilket innebär en 
ökning med 18,2 mkr (47,7 mkr) sedan årsskiftet. 
Ökningen är hänförbar till koncernföretagens 
medel på koncernkontot. Kommunens egna 
likvida medel uppgår till 78,8 mkr, vilket motsvarar 
en något lägre nivå än vid årsskiftet då 
likviditetsnivån var 80,8 mkr. 
 
Kassalikviditeten uppgår till 123% (116%), vilket 
innebär en förstärkning sedan årsskiftet då 
kassalikviditeten var 108%. 
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Låneskuld 
Ingen nyupplåning eller amortering har skett 
under bokslutsperioden. Kommunens låneskuld 
uppgår därmed till 105 mkr per 31 augusti (105 
mkr), varav 90 mkr har fast ränta och 15 mkr 
har rörlig ränta. Samtliga lån är placerade hos 
Kommuninvest. Genomsnittlig årsränta uppgick 
till 3,09% den 31 augusti (3,24%). Vid årsskiftet 
var den genomsnittliga årsräntan 3,19%.  
 
Ett lån om 10 mkr har omsatts i april månad.  
 
Påbörjande av nyupplåning för finansiering av 
den planerade höga investeringsnivån (Örnen 
och AMB) bedöms bli aktuell tidigast kring 
årsskiftet. 
 
Finansnetto 
Finansnettot, d v s finansiella intäkter minus 
finansiella kostnader, uppgår till +0,3 mkr (+0,9 
mkr). Det positiva finansnettot beror i första 
hand på lägre räntekostnader än budgeterat. 
 
Finansnettot förväntas ge ett överskott mot 
budgeten på drygt 1,3 mkr för helåret 2013. 
 
Koncernföretagen 
Koncernföretagen uppvisar följande delårs-
resultat och helårsprognos (avser resultat före 
eventuella bokslutsdispositioner): 
 
Mkr 2013 

jan-aug 
2012 

jan-aug 
Prognos 

helår 2013 
TIKAB 0,1 0,0 0,0 
TEAB 1,6 -0,3 0,5 
TUFAB 3,4 0,3 2,8 
TINGBO 1,0 0,3 0,7 
    
Kommunhus 1,6 2,3 0,4 
Industristiftelsen -0,6 0,7 -0,5 
 

SAMMANFATTNING OCH FRAMTID 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att 
betydande engångsintäkter återigen ger 
förbättrade marginaler i kommunens 
resultaträkning. I prognosen har dock tagits höjd 
för att dessa engångsintäkter helt eller delvis kan 
komma att behöva användas till förlusttäckning för 
TUFAB avseende industrifastighet i Konga. 
 
I den mån engångsintäkterna inte behöver 
användas till förlusttäckning kan de bidra till ett 
minskat upplåningsbehov vid genomförandet av 
de nu pågående stora byggnationerna av 
äldreboende i Kvarteret Örnen samt 
undervisnings- och konsertlokal för AMB. Detta 
skulle på sikt ge ett ökat handlingsutrymme för 
framtida investeringar i kommunen. 
 
Inför nästa budgetår är det av stor vikt att 
Socialnämndens kostnader inte överstiger den 
tilldelade budgeten samt att övriga nämnder 
bibehåller sin budgetbalans. Det budgeterade 
resultatet för 2014 uppgår till +6,5 mkr och det är 
angeläget att minst detta resultat uppnås. I annat 
fall riskeras att upplåningsbehoven för att slutföra 
de nu pågående investeringarna blir högre än 
budgeterat. Socialnämndens förutsättningar att 
hålla tilldelad budget är kraftigt förbättrade 2014 
genom dels tilldelade medel i budgeten och dels 
beslutade åtgärder/handlingsplaner för att minska 
kostnaderna. Det är dock inte osannolikt att 
ytterligare åtgärder för att minska kostnadsnivån 
är nödvändiga i samband med beslut om 
internbudget för att socialnämnden ska nå en 
budget i balans 2014. 
 
 
Tingsryd 7 oktober 2013 
 
 
Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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RESULTATRÄKNING KOMMUNEN (tkr)
Jan -Aug Jan -Aug Årsbudget 

2013 2012 2013 %
Verksamhetens intäkter 118 175 113 632 141 481 83,5%
Verksamhetens kostnader -516 990 -509 626 -741 701 69,7%
Avskrivningar -19 103 -18 957 -29 961 63,8%
Verksamhetens nettokostnader -417 918 -414 951 -630 181 66,3%

Skatteintäkter 292 172 291 154 434 729 67,2%
Generella statsbidrag och utjämning 134 978 125 265 202 474 66,7%
Finansiella intäkter 2 201 3 347 2 700 81,5%
Finansiella kostnader -1 946 -2 424 -3 850 50,5%
Resultat före extraordinära poster 9 487 2 391 5 872

Jämförelsestörande poster 12 500 12 559 0

Periodens resultat 21 987 14 950 5 872

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

2013 2012 2013
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 21 987 14 950 5 872
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -97 -703 300
Avskrivningar 19 103 18 957 29 961
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar -1 955 -1 292 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 39 038 31 912 36 133

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
löpande verksamhet
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar -5 176 4 463 0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 2 658 -3 483 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 36 520 32 892 36 133

Investeringsverksamheten
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar -20 580 -5 512 -81 938
Förvärv av aktier och andelar -4 -907 0
Erhållna investeringsbidrag 0 0 0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 955 20 880 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -18 629 14 461 -81 938

Finansieringsverksamheten
Minskning/ökning av långfristiga fordringar 303 304 0
Ianspråktagna investeringsbidrag -43 0 0
Ökning/minskning av långfristiga låneskulder 0 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 260 304 0

PERIODENS KASSAFLÖDE 18 151 47 657 -45 805

Likvida medel vid årets början 84 904 18 382 84 904
Likvida medel vid periodens slut 103 055 66 039 39 099

Specifikation:

varav skuld till koncernföretag (koncernkonto) 24 277 3 293

varav kommunens egna medel 78 778 62 746
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BALANSRÄKNING KOMMUNEN (tkr)

2013-08-31 2012-08-31 2012-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 404 268 413 569 419 845
Maskiner och inventarier 17 985 16 508 21 511
Pågående arbeten 20 580 5 512
Summa materiella anläggningstillgångar 442 833 435 589 441 356

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar 4 064 4 962 4 060
Långfristiga fordringar 14 655 15 100 14 958
Summa finansiella anläggningstillgångar 18 719 20 062 19 018
Summa anläggningstillgångar 461 552 455 651 460 374

Omsättningstillgångar
Fordringar 73 374 77 541 68 198
Kassa och bank 103 055 66 039 84 904
Summa omsättningstillgångar 176 429 143 580 153 102

SUMMA TILLGÅNGAR 637 981 599 231 613 476

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående balans 350 079 337 605 337 605
Periodens resultat 21 987 14 950 12 474
Summa eget kapital 372 066 352 555 350 079

Avsättningar
Avsättningar till pensioner 2 651 3 217 2 748
Avsättning fond Elsemålatippen 13 038 13 038 13 038
Summa avsättningar 15 689 16 255 15 786

Skulder
Långfristiga skulder 106 300 106 365 106 343
Kortfristiga skulder 143 926 124 056 141 268
Summa skulder 250 226 230 421 247 611

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR O SKULDER 637 981 599 231 613 476

Ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelse pensioner 334 410 318 712 308 180
Ansvarsförbindelse leasingavtal 8419 8 791 9 238

Borgensåtaganden 561 347 528 556 594 995

Soliditet 58,3% 58,8% 57,1%
Kassalikviditet 122,6% 115,7% 108,4%
Res i % av skatteintäkter o utjämning 5,1% 3,6% 0,9%
Soliditet inkl pensioner 5,9% 5,6% 6,8%

7



  

DRIFTBUDGET 2013 (tkr)
Budget 2013 KB1 KB2 TB* Årsbudget Redov Prognos Prognos
Fullmäktige 2013 jan-aug % helår 2013 avvikelse

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen centrala medel -9 424 70 -9 354 -5 813 62% -8 647 707

Kommunledningsförvaltning -38 351 -166 5 132 -33 385 -20 483 61% -32 135 1 250

Räddningstjänsten -13 273 -13 273 -8 806 66% -13 273 0

Summa kommunstyrelsen -61 048 -166 0 5 202 -56 012 -35 102 63% -54 055 1 957

Nämnder
Samhällsbyggnadsnämnd -33 316 -386 -1 500 -2 102 -37 304 -25 310 68% -37 304 0
Kultur- och fritidsnämnd -20 730 -280 -597 -21 607 -14 016 65% -21 407 200
Barn- och utbildningsnämnd -235 087 -500 -316 -11 682 -247 585 -162 017 65% -246 585 1 000
Socialnämnd -245 104 -300 -8 904 -254 308 -181 269 71% -265 508 -11 200
Summa nämnder -534 237 -1 466 -1 816 -23 285 -560 804 -382 612 68% -570 804 -10 000

Revision -759 -7 -766 -231 30% -766 0
Jävsnämnd -70 -2 -72 -25 35% -72 0

Taxefinansierad verksamhet
VA-verksamhet 0 1 052 -102 950 216 23% 500 -450
Renhållningsverksamhet 0 2 917 -58 2 859 1 943 68% 2 316 -543
Resultatutjämning taxefin. verksamhet 0 -3 969 160 -3 809 -2 159 57% -2 816 993

Summa verksamhet -596 114 -1 632 -1 816 -18 092 -617 654 -417 970 68% -625 697 -8 043

Övriga centrala poster
Fullmäktiges demokratiutveckling -220 220 0 0
Ks allmänna förfogandemedel -200 78 -122 0 0% 0 122
Attraktivitetpott KS -2 200 688 -1 512 -357 24% -1 012 500
Örnenpott KS - för tillfälliga anslag -1 800 355 530 -915 0 0% 0 915
Samverkanspott KS -1 000 -1 000 0 0% 0 1 000
Driftbidrag travsällskapet -916 -916 -592 65% -900 16
Driftbidrag bredband -840 -840 -138 16% -150 690
Utvecklingspott KSAU -300 172 -128 -40 31% -40 88
Lediga lokaler - centralt konto -500 -500 -936 187% -1 400 -900
Löneökningar 2012 (12 mån) 2013 (9) -25 472 16 298 -9 174 -1 700 19% -3 100 6 074
Pensionsutbetalningar -11 500 -11 500 -8 362 73% -11 500 0
Kapitalkostnader 38 931 106 39 037 24 802 64% 38 440 -597
Internränta från VA 4 300 4 300 2 702 63% 4 100 -200
Avskrivningar -29 257 -29 257 -19 103 65% -28 660 597
Återbetalning från AFA 0 0 12 500 12 500 12 500
Befarad förlusttäckning TUFAB 0 0 0 -20 000 -20 000
Övriga centrala poster 0 0 3 776 5 176 5 176

NETTOKOSTNAD -627 088 -1 632 -1 461 0 -630 181 -405 418 64% -632 243 -2 062

Skatteintäkter
Skatteintäkter, gs och utjämning 633 203 4 000 637 203 427 150 67% 640 046 2 843

Finansnetto
Finansiella intäkter 2 700 2 700 2 201 82% 3 200 500
Finansiella kostnader -3 850 -3 850 -1 946 51% -3 000 850
Summa finansnetto -1 150 0 0 0 -1 150 255 -22% 200 1 350

SUMMA RESULTAT 4 965 2 368 -1 461 0 5 872 21 987 8 003 2 131

Resultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 0,9% 5,1% 1,3%

* TB = tilläggsbeslut t ex utfördelning löneökningsmedel
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Investeringsuppföljning och prognos

KF Överf KB1 KB2 Årsbudg Redov Prognos Prognos

2013 fr 2012 2013 2 013 2013 jan-aug 2013 avvikelse

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND
Gatuavdelningen
Budgetjustering -200 200 0 0 0 0
GC-väg och belysning Mårdslycke 300 -300 0 0 0 0
Snöredskap (sandspridare, snöblad) 150 -50 100 76 100 0
Trafiksäkerhetsåtgärder 100 100 7 100 0
Utbyte av transportbil 150 -50 100 0 100 0
Skogsvagn till traktor 150 150 0 233 -83
Utbyte badbryggor 500 500 61 500 0
Förbättringsåtgärder torget i Ryd 1 300 -1300 0 0 0 0
Minitraktor Tingsryd 750 750 787 787 -37
Lastmaskin 2 000 -50 1 950 0 1 950 0
Byte av multimaskin 350 350 375 375 -25
Byte av trafikskyltar efter hastighetsöversyn 500 -300 200 0 100 100
Arbetsredskap för röjning, klippning mm 100 -50 50 49 50 0
Trafikåtgärder Torggatan Tingsryd 200 200 0 200 0
Väderskydd Konga 50 50 0 50 0
Flytt återvinningsstation Börjes 187 187 416 416 -229
Detaljprojektering torget i Ryd 300 300 0 150 150
GC-väg Tingsryd-Urshult Sydostleden 1000 1 000 255 1 000 0
Summa Gatuavdelningen 6 150 187 0 -350 5 987 2 026 6 111 -124

Fastighetsavdelningen
Inköp av fastighet 0 1 100 1 100 -1 100
Energibesparingsåtgärder 500 500 18 500 0
Ombyggnad kök/miljöutrymme Urshults skola 400 -400 0 0 0 0
Brandskydd Ekliden 400 400 0 400 0
Tillbyggnad äldreboende kv. Örnen 70 000 34142 -85 142 19 000 8 155 19 000 0
Arbetsmaskiner vaktmästare 50 -50 0 0 0 0
Ventilationsanläggning Tinghallen 2 000 2 000 0 2 000 0
Ombyggnad matsal Väckelsångs skola 1 000 -1 000 0 0 0 0
Omläggning yttertak Nyckelpigan V-sång 1 200 1 200 43 1 200 0
Iordningsställande golv Väckelsångs idrottshall 500 500 1 000 736 900 100
Omläggning yttertak Dackeskolans mellanstadie 1 500 1 500 866 1 300 200
Ventilation+tillbyggnad Kulturverkstan 3193 2000 2 300 7 493 713 7 500 -7
Undervisnings- och konsertlokal AMB 545 21 955 22 500 1 079 22 500 0
Brandlarm Älmegården 300 300 0 100 200
Brandlarm Förskolor 180 180 0 180 0
Säkerhetsåtgärder maskiner bowlinghall 280 280 0 280 0
Summa Fastighetsavd. 77 150 37 880 3 260 -61 937 56 353 12 710 56 960 -607
Summa Fast.avd. exkl kv. Örnen & AMB 7 150 3 193 3 260 1 250 14 853 3 476 15 460 -607

Renhållning
Ombyggnad återvinningscentral Elsemåla 2139 2 139 3 057 3 057 -918
Summa Renhållning 0 2 139 0 2 139 3 057 3 057 -918

Vatten och Avlopp
Förnyelse av ledningsnät 600 500 1 100 381 1 100 0
Yxnanäs vattenverk, el / styr 500 500 0 300 200
Korrö vattenverk, ytvattenberedning 500 500 0 300 200
Ny pumpstation Kvarngatan 1 500 1 500 138 150 1 350
Styrövervakning Ryds vattenverk 1 500 -1 000 500 0 0 500
Förnyelse Urshults reningsverk 500 500 0 500 0
VA-ledning kvarteret Örnen 700 700 20 700 0
Avloppsledning Järnvägsgatan 453 453 577 577 -124
Summa Vatten och Avlopp 4 600 1 653 0 -500 5 753 1 116 3 627 2 126

Summa SBN 87 900 41 859 3 260 -62 787 70 232 18 909 69 755 477
Summa SBN exkl Örnen & AMB 17 900 7 172 3 260 400 28 732 9 675 28 255 477
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND
Utbyggnad av bowlinghall och förråd 7 000 1946 8946 15 15 8 931
Summa Kultur och fritid 7 000 1 946 0 0 8 946 15 15 8 931

BARN- O UTBILDNINGSNÄMND
Ers/förnyelse mask./utrustning/inventarier 500 500 316 500 0
Summa Barn och utbildning 500 0 0 0 500 316 500 0

SOCIALNÄMND
Uppgradering Verksamhetssystem 0 137 0 0
Vårdsängar (utbyte 20 st per år) 260 260 115 260 0
Summa Socialnämnd 260 0 0 0 260 252 260 0

KOMMUNSTYRELSEN - KLF
Förnyelse IT-plattformen 500 500 88 500 0
Inköp datorer (ny IT-modell) 1400 1400 850 1400 0
Nätverksutrustning 100 100 43 100 0
Decapus/uppgradering Teis 0 107 150 -150
Summa KLF 500 0 1 500 0 2 000 1 088 2 150 -150

TOTALT 96 160 43 805 4 760 -62 787 81 938 20 580 72 680 9 258

TOTALT, exkl Örnen & AMB 26 160 9 118 4 760 400 40 438 11 346 31 180 9 258
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Samhällsbyggnadsnämnden / Taxefinansierad verksamhet / Vatten och avlopp

SÄRREDOVISNING AV VA-VERKSAMHET
enligt Lag om allmänna vattentjänster (2006:412)

RESULTATRÄKNING (tkr)
Not Budget - 13 2013-08-31 2012-08-31 2012-12-31

Verksamhetens intäkter 1 32 030 21 905 22 317 31 561
Verksamhetens kostnader 2 -21 660 -15 041 -13 466 -20 268
Avskrivningar 3 -6 058 -3 947 -3 978 -5 974

Verksamhetens nettokostnader 4 312 2 917 4 873 5 319

Finansiella kostnader 4 -4 312 -2 702 -2 848 -4 264

RESULTAT innan omföring mot kortfr. skuld i BR  0 215 2 025 1 055

Omföring kortfristiga skulder 0 -215 -2 025 -1 055

REDOVISAT RESULTAT 5 0 0 0 0

BALANSRÄKNING (tkr)
Not 2013-08-31 2012-08-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och markanläggningar 6 21 760 23 216 22 727
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 90 074 92 077 92 915
Inventarier 8 593 307 732
Pågående nyanläggningar 1 115 171
Summa anläggningstillgångar 113 542 115 771 116 374

SUMMA TILLGÅNGAR 113 542 115 771 116 374

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 9
Ackumulerat resultat 0 0 0
Årets resultat 0 0 0
Summa eget kapital 0 0 0

Skulder
Kortfristiga skulder 10
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 569 2 436 1 055
Summa kortfristiga skulder 569 2 436 1 055

Långfristiga skulder 11
Skuld till kommunen 112 973 113 335 115 319
Summa långfristiga skulder 112 973 113 335 115 319

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 113 542 115 771 116 374

Tingsryds kommun särredovisar fr o m räkenskapsåret 2007 va-verksamheten med resultat- och balansräkning i enlighet med 
Lag om allmänna vattentjänster (2006:412). Huvudsyftet med särredovisningen är att säkerställa att avgiftsuttaget inte blir för 
högt över tiden, d v s avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga i verksamheten 
(självkostnadsprincipen). Redovisningen ska ske enligt god redovisningssed och i övrigt styras av den praxis som utvecklas inom 
ramen för god redovisningssed. 
 
Upplysningar om redovisningen ges i tillhörande tilläggsupplysningar. För kommentarer och analys av va-verksamheten se 
Samhällsbyggnadsförvaltningens nämndsberättelse. 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 
Kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningsförvaltningen (KLF), har som uppdrag att 

• utgöra kvalificerat stöd åt den politiska ledningen samt åt övriga kommunala 
förvaltningar och företag; 

• samordna målstyrning, utforma styrande dokument, svara för rapportering och 
information 

• driva kommunens övergripande utveckling mot en attraktiv och hållbar kommun för 
att förverkliga kommunens vision. 

Kommunledningsförvaltningen omfattar verksamheterna 

• kommunövergripande stöd och ledning 
• administration för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
• ekonomi, personal, IT-samordning/drift, information, växel och posthantering 
• samordning av kommunövergripande utvecklingsfrågor, näringslivsfrågor, 

turistinformation 
• säkerhetsarbete och överförmyndare 

2 Omvärldsanalys 
Omvärlden förändras snabbt och ställer höga krav på en ständig förnyelse för att kunna ställa 
om och anpassa verksamheterna, på personalkompetens och informationsutbyte. Behovet av 
kommunöverskridande kommunikation, erfarenhetsutbyte, nätverksarbete och kollegialt 
utbyte av information ökar. Samordning med andra kommuner, civil sektor, näringsliv och 
medborgare vad det gäller arbetsprocesser och administrativa system, nätverkssamarbete för 
olika yrkesgrupper, omvärdsbevakning, kommunöverskridande utvecklingsfrågor m m tar allt 
mer plats. 

De senaste årens svaga konjunkturutveckling har bidragit till ökad arbetslöshet. Kronobergs 
län är hårt drabbat jämfört med övriga Sverige då arbetslösheten under denna 
konjunkturnedgång accelererade från traditionellt låga nivåer till över 9 %. Tingsryds 
kommun har en stor andel av sin arbetsmarknad inom verkstadsindustri och således har våra 
arbetstagare och främst ungdomarna drabbats hårt. Ungdomarna har svårt att få sin första 
anställning på arbetsmarknaden, vilket kan på sikt bidra till en långvarig arbetslöshet samt till 
ett socialt utanförskap och försörjningsstödsberoende. Samordningsarbete med kommunens 
företag, arbetsförmedlingen och utbildningsinstitutioner är viktigt för att förbättra 
arbetssituationen för kommunens ungdomar. 

Etablering av AMB i Tingsryd innebär extra insatser med planering för byggnation, boende m 
m. En stor ungdomsgrupp kommer att vara verksam och boende i centralorten, vilket på sikt 
innebär ökade krav och förväntningar på den kommunala verksamheten avseende t.ex. 
fritidsaktiviteter. 

Enligt ett nytt avtal med Migrationsverket utökades Tingsryds kommuns mottagning av 
flyktingar från 30 till 50 personer. En ny placering planeras av Migrationsverket i Kåranäs, 
avtalet med fastighetsägaren gäller 68 asylsökande under tre år. Detta innebär ett fortsatt 
fokus på integration i samordning med lokala aktörer på boendeorterna. Integrationsarbetet 
omfattar både kommunplacerade flyktingar och de nyinflyttade utländska familjerna som 
bosätter sig permanent i kommunen. 

Ökad vildsvinsstam har blivit en viktig faktor som påverkar kommunens invånare både på 
landsbygden och i tätorter. I dagsläget finns det inga givna lösningar på detta problem. Att 
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hitta en balans i vildsvinstammen blir en utmaning under de kommande åren, detta i 
samarbete med markägare, jägarna, länsstyrelsen, LRF, lantbrukare m fl. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 
Kommunstyrelsens vision "Utveckling, service och effektivitet i en attraktiv kommun" 
 
 

3.1.1 Styrkort 

 Uppfylld nivå 

 Delvis uppfylld nivå 

 Ej uppfylld nivå 

 Ingen mätning 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Medborgare  Aktiv ledning och 
samordning av den 
kommunala organisationen 

Bedömningen av måluppfyllelse 
kommer att göras i slutet av året i 
samband med bokslut och efter 
genomfört 
Medborgarundersökning 
(december 2013). 

 Nöjd-Medborgar-
Index, NMI 

 Nämndernas 
måluppfyllelse 

 Tjänstegarantierna ska 
finnas och uppfyllas 

Nämndernas måluppfyllelse 
avseende tjänstegarantier samt 
kommunövergripande 
tjänstegarantier gällande 
tillgänglighet och bemötande 
kommer att bedömas i bokslut 
2013. 

 Nämndernas 
måluppfyllelse gällande 
tjänstegarantier 

 Kvalificerat stöd och 
väl fungerande intern 
service till den kommunala 
organisationen 

KLFs stöd och service till 
kommunorganisationen  kommer 
att mätas under hösten via en 
intern enkät till politiker och 
målgrupper på förvaltningarna. 
Enkätverktyg har anskaffats, 
enkäter har tagits fram och 
godkänts av ledningsgruppen och 
under MBL. 

 Nöjd-Intern-Kund-
Index (intern enkät mot 
politiker och 
kommunorganisationen) 

 Hög tillgänglighet, god 
information, gott 
bemötande 

Målet är ej nått i 2012 års 
mätningar. Aktivt 
förbättringsarbete pågår. 
Kommunövergripande 
tjänstegarantier avseende 
tillgänglighet och bemötande är 
antagna och lanceras i 
kommunorganisationen. Arbete 
med värdegrunden pågår på 
arbetsplatsträffar. Resultat för 
nästa mätning kommer i 
december 2013. 

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

 1. Hur många av 
medborgarna som skickar 
in en enkel fråga via e-post 
får svar inom två 
arbetsdagar? 

 14. Hur god är 
kommunens 
webbinformation till 
medborgarna? 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

 2. Hur stor andel av 
medborgarna som tar 
kontakt med kommunen 
via telefon för att få svar 
på en enkel fråga får 
kontakt med en 
handläggare? 

 Dialog, demokrati och 
delaktighet 

Ökad kontaktyta med lokala 
föreningar och företag, 
medborgarmöten planeras, Öppet 
hus och nyhetsbrev. Resultat för 
2013 kommer vid årsskiftet efter 
genomförd 
Medborgarundersökning. 

 Nöjd-Inflytande-Index 
helhetsbedömning, 
Medborgarundersökning 

Samhälle  Skapa god 
planberedskap och 
markreserv med fokus på 
LIS-områden 

Målet utgår fr o m 2014, strategier 
för detta arbetsområde fastställs i 
samband med ÖP. 
Arbetssamordning av plan och 
markärenden sker löpande. 

 Antal byggklara tomter 

 Andel antagna 
detaljplaner 

 Förbättra villkoren för 
näringslivet och underlätta 
företagsetableringar. 

Tingsryds kommun fick en kraftig 
förbättring i resultatet I Svenskt 
Näringsliv rankning och blev 
Kronobergs "klättrare" på 121 
plats av 289 kommuner i riket. 
Målet är att hamna i gruppen 
Topp 100 innan 2014 års utgång. 
Målet för 2013 kan bedömas som 
uppfylld. 

 Vad ger företagarna 
för sammanfattande 
omdöme om 
företagsklimatet i 
kommunen, Insikt. 

 Genomförandegrad av 
näringslivsprogrammet 
(årets handlingsplan) 

 Svenskt Näringslivs 
ranking av kommunerna 

 Verka för en bättre 
infrastruktur med fokus på 
bredband, vägar och 
kollektivtrafik 

Samordningsarbete med 
regionala aktörer, kommunens 
intresse bevakas. Resultatet 
kommer i SCB:s 
Medborgarundersökning, 
december 2013 

 Nöjd-Region-Index, 
NRI kommunikationer, 
Medborgarundersökning 

 Täckningsgrad 
bredband 

 Verka för goda 
utbildningsmöjligheter och 
god kompetensförsörjning 

KLF har samordningsfunktion 
med högskolor och näringslivet. 
Måttet utgår fr o m 2014, men 
aktiviteten kvarstår. 

 Nöjd-Region-Index, 
NRI utbildningsmöjligheter, 
Medborgarundersökning 

 Andel medborgare 
med gymnasie- och 
högskolebehörighet 

 Verka för ett rikt 
föreningsliv och 
kultururbud 

KLF har samordningsfunktion 
gentemot kommunens föreningar 
och förvaltningar. Måttet utgår fr o 
m 2014, men aktiviteten kvarstår. 

 Nöjd-Region-Index, 
NRI fritidsmöjligheter 

 Verka för en ekologiskt 
och socialt hållbar 
kommun 

Arbete pågår med att genomföra 
antagna handlingsplaner och att 
ta fram nya kommunövergripande 
handlingsplaner med koppling till 
hållbar utveckling. Vid 
framtagandet av ÖP kommer 
kommunövergripande 
program/handlingplaner kopplas 
till prioriterade fokusområden. 
Bedömning av måluppfyllelse i 
bokslut 2013. 

 Genomförandegraden 
av årets  handlingsplan för 
det ungdomspolitiska 
programmet 

 Genomförandegraden 
av årlig åtgärdsplan för 
energi- och klimatstrategi 

 Genomförandegraden 
RUT-plan 2013 

5



Kommunstyrelse, Delårsrapport 2 2013 6(10) 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

 Genomförandegraden 
av projektplanen "Vägen 
till Tingsryd" 

Ekonomi  Samordning/ledning av 
planerings- och 
uppföljningsprocessen för 
tillförlitlig redovisning och 
rapportering 

Målet kommer att uppnås på total 
nivå, enligt prognosen i 
delårsrapport 2 förväntas ett 
positivt ekonomiskt resultat. 

 Resultat i % av 
skatteintäkter och 
generella statsbidrag 

 Soliditet,% 
(kommunen) 

 God kostnadskontroll 
och hög prognossäkerhet 
inom KLF 

Målet förväntas vara uppfyllt med 
kostnaderna inom anslagen 
budgetram för 2013. En positiv 
avvikelse förväntas vid årets slut, 
ca 1,2 mkr. 

 KLF:s resultat med 
nettokostnader inom 
budgetramen 

Medarbetare  Tingsryds kommun 
ska vara en attraktiv 
arbetsplats med bra 
arbetsmiljö och 
anställningsförhållanden, 
engagerade medarbetare 
och gott ledarskap 

Huvudinriktning för att uppnå 
målet är att öka kompetensen hos 
kommunens arbetsledare och 
insatser inom arbetsmiljöområdet. 

 Hållbar 
medarbetarengagemang, 
HME (totalindex för hela 
kommunorganisation) 

 Sjukfrånvaro för hela 
kommunorganisation 

 KLF ska vara en bra 
arbetsplats med 
engagerade medarbetare 
och gott ledarskap 

Alla avdelningar arbetar med 
värdegrunden, systematiska 
arbetsplatsmöten. 

 Nöjd Medarbetarindex 

 Sjukfrånvaro för KLF 

Process  Ständiga förbättringar 
och utveckling genom 
processorienterad 
verksamhet 

Arbetet pågår enligt planerna, 
målen avseende direktintegrerade 
löner och e-fakturor är uppnådda 
till delår 2. Slutgiltid utvärdering 
kommer att göras i bokslutet. 

 Öka andel e-fakturor i 
kommunorganisationen 

 Antal kartlagda 
processer med fokus på e-
tjänster 

 Andel 
direktintegrerade löner 

   Nämndernas och 
koncernens måluppfyllelse 

3.1.2 Medborgare 

KLF:s främsta uppdrag är att leda, samordna och utveckla den kommunala organisationen 
utifrån en helhetssyn. Syftet är att bidra till bättre villkor och förutsättningar för kommunens 
medborgare, bl a inom boende, arbete, företagande, kommunens service m m. Under 2013 
pågår koncernbildningen och målstyrningsarbetet inom kommunorgnisationen, bl a införande 
av it-stöd för balanserad styrning på förvaltningarna. Utbildning i planerings- och 
uppföljningsverktyg Stratsys för ca 50 arbetsledare har genomförts, budgetmaterial 2014 och 
delårsrapport 1 har tagits fram i det nya systemet. 

Att förbättra tillgänglighet och bemötande i kommunorganisationen är en hög politisk 
prioritet. Kommunövergripande tjänstegarantier om svarstid för inkommande e-post och 
bemötande är antagna och förankras hos medarbetarna. Information om nämndernas 
tjänstegarantier (utom socialnämnden i dagsläget) finns tillgänglig på hemsidan. Rutiner för 
hantering av tjänstegarantier och medborgarförslag är framtagna. Alla kallelser och protokoll 
till fm, ks och ksau publiceras på hemsidan och finns tillgängliga på alla kommunens 
bibliotek. Planen är att även nämndernas kallelser och protokoll kommer att vara tillgängliga 
på samma sätt.  
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Aktiviteter för att korta ner svarstiderna för telefonsamtal till växeln har startats. Frågan om 
försämrade resultat i servicemätningen 2012 har tagits upp på CCG, förbättringsarbetet pågår. 
Utredning om inrättande av medborgarkontor har presenterats för politiken. 

Handlingsplan för att effektivisera informationsprocessen är upprättad, målet med detta är att 
på ett mer strukturerat sätt arbeta ut mot medborgare. Inför sommaren har webbredaktionen 
granskat och gjort justeringar av kommunens hemsida utifrån medborgarperspektivet. 
Tingsryds kommuns nyheter publiceras nu på ett uppslag i samtliga nummer av Allehanda. 
Riktade nyhetsbrev skickas även ut till näringslivet och inflyttarnätverket. 

Tjänsteskrivelser, yttranden och kommunikation med politiker, allmänhet och myndigheter 
granskas språkmässigt för att hålla ett enkelt, begripligt och tydligt språk. Granskningsverktyg 
som används är bl.a. lix.se, "Svarta Listan" m.m. Utifrån de resultat som presenteras i 
granskningsverktygen så anpassas språket. Skrivelserna ska så långt det är möjligt vara fria 
från s.k. kanslisvenska. 

För att förbättra dialog, delaktighet och inflytande från intressegrupper i samhälle utökas antal 
direkta möten och skapas nya mötesplatser. Under detta år har möten och samråd skett med 
lokala utvecklingsgrupper/sockenråden, fiskevårdsområdena, inflyttargruppen, företagarna, 
representanter av Svensk handel, Svenskt näringsliv, Almi. Kommande arbete med 
översiktsplanen planeras i  tät kontakt med kommunens intressegrupper. 

  

3.1.3 Samhälle 

I Svenskt Näringslivs kommunranking våren 2013 fick Tingsryds kommun en kraftig 
förbättring i resultatet inom nästan alla delområden av mätningen och blev Kronobergs 
"klättrare" på 121 plats av 289 kommuner i riket. Målet är att hamna i gruppen Topp 100 
innan 2014 års utgång. Målet för 2013 kan bedömas som uppfyllt, man kan konstatera att 
företagarnas attityder kring kommunens företagsklimat och service förbättras, men fortsatta 
förbättringar krävs. 

Näringslivssatsningar görs i samarbete med näringslivsorganisationer, bl a Företagarna, 
ViFöretagare i Tingsryds kommun, Almi m m. Löpande näringslivsinformation ges på sociala 
media (Facebok, Twitter) och i form av nyhetsbrev. Kommunen medverkar som aktiv part i 
regionala satsningar, t ex i besöksnäringsrelaterade projektet Destination Åsnen, Destination 
Småland och inflyttarprojekt Tvärdrag. Stort arbete har genomförts med förnyelse av 
kommunens turistwebb då en ny portal lanserades i juni 2013. Arbetet pågår med 
bokningsbara tjänster på visittingsryd.se samt med uppdatering av turistbroschyren inför 
2014. 

Tingsryd har förbättrat sin placering i Fokusundersökningen 2013 som bedömer Sveriges 
kommuner utifrån var det är bäst att bo, från 94 placering 2012 till 72 i år. Bättre utfall fick 
kategorier Att vara Äldre och Att ha familj, lägre i kategorier Att vara ung, Att arbeta och 
inom fundamentala variabler. Glädjande är att Tingsryds kommun har fått ett positivt 
inflyttningsnetto under hela 2013 hittills. 

Utvecklingsfrågorna behöver samverkas i större utsträckning och få mer central roll i 
kommunen för att kommunens vision kan uppnås. För att stärka upp kommunövergripande 
utvecklingsarbete tillsätts en utvecklingsenhet på kommunledningsförvaltningen direkt under 
kommunchefen. Planen är att arbeta både med frågor som berör kommunens verksamhet inåt i 
organisationen (bl a e-tjänster, interna processer) och utåt mot Tingsryds kommun som helhet. 
Till utvecklingsgruppen kommer olika nätverksgrupper att knytas inom prioriterade 
strategiska utvecklingsområden. Detta arbete kommer att bedrivas i samklang med 
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kommunens förvaltningar och bolag. Organisationsförändringen sker inom befintlig budget 
och startar fr o m 2013-09-01. 

Tre av fem handlingsplaner som är kopplade till kommunens attraktivitetsprogram är under 
genomförande. Utredningen pågår kring fortsatt samordning av energi- och klimatstrategi. 
Arbete med RUT (Rent Uppväxt i Tingsryd) och ungdomspolitiska programmet pågår enligt 
planen. 

Avtal har skrivits med Wexnet gällande övertagande av bredbandsverksamheten. Under 
KLF:s ansvar återstår stöd och samordning av bidrag till kommunens bredbandsföreningar. 

Inspirationsföreläsning och avstämningsmöten för samåkningsprojektet genomfördes under 
våren i Linneryd, Älmeboda och Urshult. Förankringsarbetet pågår i främst Linneryd och 
Urshult tillsammans med respektive sockenråd. För Urshults del skickas en enkät till alla 
hushåll i församlingen i början på juni. Enkäten syfte är både att stärka den lokala 
förankringen och att få underlag för vidare utveckling av samåkningssytemet. Uppstarten i 
både kommundelar planeras i oktober-november. 

För att bättre samordna stöd till arbetslösa ungdomar och långtidsarbetslösa flyttades 
arbetsmarknadsverksamheten Vägvalet från personalavdelningen till individ- och 
familjeomsorg, under socialnämnden fr o m 2013-05-01. KLF fortsätter samordning av 
freiarbeten för kommunens ungdomar samt ungdomsprojektet Sommarlovsentreprenörer. 

  

3.1.4 Ekonomi 

Det totala utfallet per sista augusti är 61 % (63 %), vilket är 6 procentenheter under 
riktpunkten. Periodiseringarna har gjorts  för bl a  upplupna kostnader inom EU-projekt 
Destination Åsnen och Fisketurism, förutbetalda bidrag från Energimyndigheten, MSB, 
länstyrelsen m m.  Nettokostnaderna under perioden har varit lägre än budgeterat. 

Utfall för alla avdelningar ligger på eller under riktmärket. Något högre utfall inom 
gemensamma verksamheter under kommunchefens ansvar beror på medieträningen för 
politiker och tjänstemän som inte var budgeterat. En större positiv budgetavvikelse förväntas 
för Personalavdelningen, vilket i huvudsak beror på lägre personalkostnader (lägre 
sysselsättningsgrad samt en del avslutade omplaceringsärenden) samt lägre 
rehabiliteringskostnader än budgeterad. 

Förvaltningens prognos för helåret 2013 innebär ett förväntat överskott mot budgeten om 
1 250 tkr. 

3.1.5 Medarbetare 

Fr o m år 2012 finns det en möjlighet till jämförelse inom personalpolitik med andra 
kommuner via SKL:s HME-index, ”Hållbart medarbetarengagemang. Begreppet ”hållbart” 
markerar att detta index för medarbetarengagemang, till skillnad från de flesta andra, inte 
endast fokuserar på själva nivån på engagemanget utan också på chefernas och 
organisationens förmåga att ta tillvara på och bygga vidare på detta engagemang. Kommunen 
fick betyg totalt på 77 poäng (genomsnitt för mätningen 2012 - 78) samt i i tre delindex, 
Motivation 80 (79), Ledarskap 75 (76) och Styrning 77 (78). Slutsatsen är att vi borde 
fokusera mer på analys och insatser inom områden ledarskap och styrning. 

Huvudinriktning i personalrelaterat arbete under rapporteringsperioden var att öka 
kompetensen hos kommunens arbetsledare samt insatser inom arbetsmiljöområdet. Ett 
prioriterat område är också ett kontinuerligt arbete med värdegrunden på arbetsplatserna. 
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En arbetsledardag har genomförts samt en arbetsmiljöutbildning tillsammans med 
skyddsombud under våren. Två arbetsledardagar är planerade i oktober med utbildning i MBL 
samt genomgång av nya lönekriterier, mall för lönesamtal och riktlinjer för rökfri arbetstid. 

Individuella utbildningstillfällen för arbetsledare i rehabsystemet Adato och i 
rehabiliteringsarbetet sker efter behov. Den nyupphandlade företagshälsovården har påbörjat 
arbetet enligt en etablerad modell för att minska medarbetarnas korttidsfrånvaro. 
Personalrelaterad information ges löpande på intranätet. 

Sjuktalen för KLF för perioden januari-juli ligger på 2,0% (3,0), bättre än uppsatt mål. 
Jämfört med hela kommunorganisationen under samma period (5,9%) är hälsosituationen 
bland KLF:s personal bra. 

3.1.6 Process 

Efter uppgradering av it-miljön (s k migrering) i samverkan med Växjö kommun fortsätter 
arbetet med att tydliggöra organisations- och ansvarsfördelning och implementera 
kvalitetssystem för it-tjänster. En ny ekonomisk modell "Ett IT" har införts, beställningar och 
debiteringar görs via serviceportal. 

Kommungemensamma riktlinjer för budgetansvar och verksamhetsuppföljning har fastställts 
av CCG i augusti 2013. Dokumentet berör arbetsledare i kommunen och är ett led i att stärka 
upp styrningen samt prognos- och uppföljningsarbetet. 
Ett stort behov av uppgradering/utbyte av centrala verksamhetssystem finns inom 
förvaltningen för att bl a möjliggöra utveckling av e-tjänster och beslutsstöd. Aktuella system 
i prioriterad ordning är: 1) Ärendehanteringssystem 2) Löne/PA-system och 3) 
Ekonomisystem. I samverkan med andra kommuner i Kronobergs län förberedes 
möjligheterna för en gemensam upphandling av löne- och ekonomisystem. I samband med 
detta pågår kartläggning av processer inom löne- och ekonomiadministration. 

Andel direktintegrerade löner uppgår i slutet av augusti till 71,7% (mål 2013 - 70%). Under 
året överförs grupper av förskolepersonal till direktintegrering. 

Andel av e-fakturor kommer att mätas i bokslut 2013. Per sista augusti är 36 nya leverantörer 
anslutna till elektronisk fakturering, vilket motsvarar ca 7 800 fakturor på årsbasis. Målet för  
2013 var att ansluta 25 leverantörer till e-fakturering. Utskick av sve-fakturor till kunder 
(företag och organisationen) planeras under hösten. 

  

4 Sammanfattning 
Om vi ställer de olika perspektiven i relation till varandra då märks det en viss obalans mellan 
dem. Måluppfyllelsen inom perspektiven Ekonomi, Medarbetare (delvis) och Process har 
varit och förväntas vara högre i år jämfört med perspektiven Medborgare och Samhälle. 
Förbättringsarbetet i hela kommunorganisationen med koppling till bemötande, tillgänglighet 
och dialog pågår och kommer även i fortsättningen att vara i fokus för att öka 
medborgarnas/näringslivets/intressegruppernas möjlighet att få insyn i och inflytande på 
kommunens verksamhet och utveckling. Det strategiska arbetet inom hållbar utveckling / 
kommunens attraktivitet kommer att sammanlänkas med översiktsplanen. 

5 Framtid 
Kommunledningsförvaltningen främsta uppdrag är att tillsammans med den politiska 

9



Kommunstyrelse, Delårsrapport 2 2013 10(10) 

ledningen leda och samordna kommunen i strategiska och kommungemensamma frågor. 
Förvaltningen kommer att ha en central roll i detta utvecklingsarbete (externt och internt). 

Samordningsfunktionen vad det gäller hållbar utveckling kommer att stärkas upp med fortsatt 
fokus på långsiktigt viktiga frågor som t ex miljö, energieffektivisering, klimatfrågor, 
folkhälsa och ungdomspolitik. Dessa områden kommer att beaktas vid kommande arbetet med 
Tingsryds kommuns översiktsplan. Kommunen kommer att arbeta mer för att skapa öppna 
mötesplatser inom kommunorganisationen där kommunens koncernföretag, förvaltningar, 
medarbetare kan fånga upp goda idéer för framtid utveckling och för att öka nyttan för 
medborgarna. Kommunledningsförvaltningen behöver vara mer aktiv även i kontakter utåt 
med kommunens externa aktörer. 

Frågor kring medborgarservice/medborgarkontor kommer att prioriteras även framöver. 

KLF ska utifrån samhällsekonomi och befolkningsstruktur fortsätta anpassningen av 
kommunens verksamheter och organisation till omvärldens krav. Möjliga samordningsvinster 
ska sökas i samarbete med externa aktörer och grannkommuner. Detta ger kommunen bättre 
möjligheter att minska kostnaderna och klara växande uppdrag med befintliga resurser. 

6 Uppföljning av planeringsmått 

Planeringsmått Utfall Jan-
Aug 2011 

Utfall Jan-
Aug 2012 

Utfall Jan-
Aug 2013 

Årsbudget 
2013 

Prognos 
2013 

Avvikelse 
prognos 

2013 

Nettokostnader, mkr 23 27,8 20,5 33,4 32,2 1,2 

Nettoinvesteringar, mkr 4,2 0,5 1,1 2 2 0 

Antal utförda årsarbeten 28 29 27 40 40 0 

Sjukfrånvaro, % av 
tillgänglig arbetstid 

2,2% 3,1% 2% 3% 3% 0 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 
Kultur- och fritidsnämndens uppdrag och ansvarsområden 

- kultur- och biblioteksverksamhet 

- bidrag och annat stöd till kultur- och idrottsföreningar, samt studieförbund 

- fritidsgårdsverksamhet 

- musik- och kulturskola (Kulturverkstan) 

- konsumentverksamhet 

Målgrupper  
- allmänheten 

- föreningar inom kultur- och fritidsområdet 

2 Omvärldsanalys 
Kraven på anläggningars utrustning och säkerhet ökar till gagn för både aktiva och åskådare i 
olika sammanhang. I Tingsryds tätort är inomhusidrotterna samt skolan i behov av fler 
lokaler. Det gäller bowlingverksamheten men även innebandy, gymnastik och handboll. När 
det gäller utomhus så är behovet av en konstgräsplan för fotboll viktigt. 

Inom kulturverksamheten påverkas biblioteken av utbudet av nya medier, en bok kan läsas via 
flera olika medier. Här är det viktigt att vara med i utvecklingen och kunna erbjuda olika 
alternativ och vara en mötesplats för alla åldrar. 

Den pågående utredningen om inrättandet av ett medborgarkontor kan komma att påverka 
både lokalutnyttjande och personalen inom kultur- och fritidsförvaltningen i stor utsträckning. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 
Kultur- och fritidsnämndens vision 
 
För en positiv utveckling av hela kommunen behöver flera kreativa möteplatser för idéer, 
begrepp och kultur skapas. Förståelsen för den ideella sektorns betydelse för trivsel, 
aktivitetsutbud, mångfald behöver förstärkas 

3.1.1 Styrkort 

 Uppfylld nivå    Delvis uppfylld nivå    Ej uppfylld nivå    Ingen mätning 

 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Medborgare  Bra kvalitet på service Under 2014 har vi för avsikt att ta 
fram en enkät som riktas mot 
föreningslivet och allmänheten. 

 Nöjd-Region-Index: 
Fritidsmöjligheter 

 Nöjd-medborgarindex: 
Fritid/Idrott 

 Nöjd-medborgarindex: 
Fritid/kultur 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

 Kreativa och öppna 
mötesplatser som är 
lättillgängliga 

Mötesplatser av olika slag ska ge 
möjligheter för människor att 
träffas för både aktiviteter och 
utbyte av tankar och idéer. 
Måluppfyllelsen kommer att 
bedömas i bokslut 2013 utifrån de 
resultat som visas i enkäten. 

 Andel nöjda kunder, 
egen enkät 

 God tillgänglighet, bra 
bemötande och hög 
kvalitet 

Medborgarna ska känna att det är 
lätt att nå förvaltningen och där få 
god service gällande kultur- och 
fritdsverksamheten. 

 Nöjd-Region-Index: 
Fritidsmöjligheter 

Samhälle  Bra stöd till 
föreningslivet 

Stödet till föreningslivet ska 
utformas utifrån behov och 
möjligheter. 

 Föreningsnöjdhet 

 Skapa mötesplatser 
som främjar utvecklingen 
av såväl tätort som 
landsbygd 

Lokaler och aktiviteter utformas 
med inriktning på att få ungomar 
att stanna i kommunen. 

 Nöjd-Region-Index: 
Andel nöjda ungdomar 18-
24 år 

Ekonomi  God kostnadskontroll Målet är att hålla kostnaderna 
inom beviljad ekonomisk ram, 
vilket hittills lyckats. 

 Nettokostnader inom 
budgetram 

Medarbetare  Bra arbetsmiljö Strävan efter att miljön är god för 
både personal och besökare. 

 Hög andel nöjda 
medarbetare 

 God hälsa, friskvård 
och värdegrund 

Uppmuntra personalen i linje med 
antagen hälsoplan. 

 Låg sjukfrånvaro 

Process  Stödja ändamålsenlig 
verksamhet 

Informations- och dialogmöten 
med föreningar och föreningsråd 
har genomförts. Förvaltningen 
erbjuder hjälp till föreningar med 
att bilda samrådsgrupp i kultur- 
och fritidsfrågor. 

 Antal möten med 
föreningslivet 

 Samverka med olika 
aktörer för alternativa 
lösningar 

Tillvarata möjligheter till 
samverkan med övriga 
förvaltningar, närliggande 
kommuner mm. 

 Antal identifierade 
samverkansområden 

   Nämndernas och 
koncernens måluppfyllelse 

3.1.2 Medborgare 

Resultaten av medborgarundersökningen kommer att analyseras. NRI, Fritidsmöjligheter och 
NMI, Fritid/Idrott och Fritid/Kultur såg bra ut mellan 2012 och 2013 vad gäller 
måluppfyllnad men ska följas upp för ännu bättre resultat. En egen enkätundersökning 
utarbetas under hösten. 

Inom biblioteksverksamheten fortsätter arbetet med aktiviteter riktade mot barn och föräldrar. 

För fritidsgårdsverksamheten gäller fortsatta aktiviteter både på gårdarna och med dessa som 
utgångspunkt. 

3.1.3 Samhälle 

Enkät angående föreningarnas uppfattning om stöd av olika slag ska utarbetas liksom en 
uppföljning av NRI, Andel nöjda ungdomar 18-24 år. Föreningarnas nyttjande av biblioteken 
som mötesplats ska ytterligare uppmuntras och kanske kan mer göras i samband med 
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konstutställningarna. 

Fritidsgårdarna som mötesplats för olika föreningssammankomster och lovaktiviteter 
tillsammans med föreningar har genomförts och planeras ytterligare. 

3.1.4 Ekonomi 

Vid delårets slut ligger förbrukningen strax under riktmärket, 67 %. Avstämning sker efter 
varje månad och bedömningen är att den ekonomiska ramen ska kunna hållas och ge ett 
överskott på 0,2 mkr. Periodisering har skett av utbetalade bidrag. 

3.1.5 Medarbetare 

Målet är en bra arbetsmiljö med hög andel nöjda medarbetare liksom en låg sjukfrånvaro. Så 
är också fallet vilket framgår av medarbetarenkät 2012 och frånvarostatistik i år. 

3.1.6 Process 

Planen är att samarbetsområdena med föreningar och andra externa aktörer ska identifieras 
och om möjligt utökas. Dialog förs ständigt med representanter för olika föreningskategorier. 

Självutlåningsmöjligheterna inom biblioteken kommer att utredas under året. 

4 Sammanfattning 
Ekonomiskt ser resultatet för delåret bra ut. När det gäller måluppfyllnad och aktiviteter 
återstår en hel del arbete men mycket av aktiviteterna avser hela året och inte bara andra 
tertialet. Arbetet med balanserad styrning får ses som en ständigt pågående process och 
bearbetas efter hand men detta arbete måste intensifieras. 

5 Framtid 
Beroende på vilka investeringar som kommer att ske inom nämndens verksamhetsområde kan 
nämndens budget påverkas markant genom ökade internhyror. 

En översyn av det ekonomiska stödet till föreningslivet var planerat till innevarande höst men 
kommer troligen att skjutas på framtiden. När det är färdigt kan det komma att påverka 
nämndens kostnader inom detta område. 

6 Uppföljning av planeringsmått 

Planeringsmått Utfall Jan-
Aug 2011 

Utfall Jan-
Aug 2012 

Utfall Jan-
Aug 2013 

Årsbudget 
2013 

Prognos 
2013 

Avvikelse 
prognos 

2013 

Driftsbudget / 
nettokostnad, mkr 

14,3 14 14 21,6 21,4 0,2 

Antal årsarbeten 14 9 8,6 13 13  

Personalkostnad, mkr 6,4 4,2 4,2 6,1 6,1 0 

Sjukfrånvaro, % 1,5 1,2 1,2    

Boklån per invånare, st 7,7 7,5 7,3 12,9   

Föreningar med 
ungdomsverksamhet 

22 23 21 23 21 2 

Samlingslokalsägande 
föreningar 

19 17 16 17 16 1 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 
Nämndens uppdrag och verksamhetsområden 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för: 

Förskola, fritidshem, enskilda familjedaghem och vårdnadsbidrag 

Förskoleklass 

Grundskola och grundsärskola 

Gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Vuxenutbildning innefattande grund- och gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare 
(SFI) och särvux 

Uppdragsutbildning 

2 Omvärldsanalys 
Under senare år har många reformer genomförts inom skolområdet som föranleder behov av 
kompetensutveckling inom lärarkåren, både inom skolan och förskolan. Kraven för lärares 
behörighet skärps betydligt och lärare måste nu vara behöriga i de ämnen och för de årskurser 
de undervisar i. Från år 2014 måste lärare ha en legitimation för att kunna bli 
tillsvidareanställd och även vara behöriga inom ämnet för att få sätta betyg. Olika åtgärder 
kommer att krävas för att vi skall ha rätt kompetens inom alla våra olika skolor. Det finns ett 
stort behov av kompetensutveckling för lärare som har en legitimation men som behöver 
bredda sin ämneskompetens. 

Tingsryds kommun ökar sitt flyktingmottagande vilket medför fler nyanlända elever inom 
våra skolor. Tidigare har vi haft flyktingmottagandet koncentrerat till Ryd och Tingsryd där vi 
har haft internationella klasser. Under senare år har vi också haft ett stort flyktingmottagande i 
Konga. Nu får vi flera nyanlända barn/elever även i Urshult och vi ser att vi måste planera för 
att kunna ta emot flyktingar på alla våra orter. Migrationsverket har nu köpt in 68 platser i 
Kåranäs och vad detta kommer att innebära vet vi ännu inte, men det kommer med all 
sannolikhet innebära många nya barn/elever som vi får ta hand om inom vår verksamhet. 
Detta innebär en ny situation som kommer att kräva en förändrad organisation med större 
resurser på våra skolor i flertalet av orterna inom kommunen. 

 

 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 
Varje barn och elev blir sedda och utvecklas optimalt efter sina förutsättningar 
 
För att uppnå detta arbetar vi tillsammans för att nå en bra balans mellan kunskap, trygghet 
och hälsa. Vi tror på alla våra elever och vi har höga förväntningar att de kan lyckas i sina 
studier och att gå vidare i livet. Vi har också stor tilltro till vår personal som arbetar 
målmedvetet för att ge så bra förutsättningar som möjligt. 
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3.1.1 Styrkort 

 Uppfylld nivå   Delvis uppfylld nivå   Ej uppfylld nivå   Ingen mätning 
 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

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

Värdet för trygghet har sjunkit 
något under 2013. Alla verksam-
heter genomför en nulägesanalys 
utifrån planen mot kränkande 
behandling och utarbetar åtgärder 
för att öka tryggheten. 

 Trygghetsindex enkät 

 Varje elev utvecklas 
optimalt efter sina 
förutsättningar och 
TIngsryds kommuns 
kunskapsresultat och 
måluppfyllelsen ligger i 
den  bästa tredjedelen i 
landet. 

Har haft problem med 
kunskapsresultaten på högstadiet 
sedan våren 2009. Bedömer att 
detta kan ha koppling till en 
mycket kraftig strukturförändring 
inom grundskolan där 
elevunderlaget under en 15-
årsperiod har minskat från 
ca 1800 elever till ca 1100 elever. 
År 2009 gick den första årskullen, 
där den kraftiga minskningen av 
elevtal började, ut ur åk 9. Under 
den här perioden har mycket få 
nya lärare anställts inom 
grundskolan. Nu har vi återigen 
en stabil situation inom 
grundskolan och bättre 
förutsättningar för en högre 
måluppfyllelse. Från april 2013 
har vi ny skolledning för mellan- 
och högstadiet på Dackeskolan. 

 Kunskapsresultat åk 3 

 Kunskapsresultat åk 6 

 Kunskapsresultat åk 6 
meritvärde 

 Kunskapsresultat åk 9 

 Kunskapsresultat åk 9 
meritvärde 

 Kunskapsresultat åk 9 
behörighet till 
gymnasieskolan 

 Slutbetyg gymnasiet 

 Varje barn och elev 
känner delaktighet och har 
möjlighet att påverka 
planering och genom-
förandet av sina studier. 

Värdet har sjunkit något. 
Personalen kommer att analysera 
enkätsvaren och utifrån dessa 
utarbeta åtgärder. 

 Delaktighetsindex 
enkät barn/elever 

 Alla vårdnadshavare 
är nöjda med 
verksamheten och känner 
sig delaktiga. 

Här har värdet sjunkit något. 
Personalen kommer att analysera 
enkätsvaren och utifrån analysen 
vidta åtgärder. 

 Delaktighetsindex 
enkät vårdnadshavare 

Samhälle  Förskolor och skolor 
finns i alla sju 
kommundelar. 

Målet uppnått för läsåret 
2012/2013. 

 Finns förskolor och 
skolor i alla sju 
kommundelar 

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

Målet utvärderas i oktober månad.  Samverkan med det 
lokala näringslivet 

Ekonomi  En budget i balans 
kopplat till god kvalitet vad 
gäller bl.a. personaltäthet 

Enligt helårsprognosen är 
budgeten i balans för nämnden år 
2013. 

 Prognossäkerhet 
ekonomi 

 Budget i balans 

 Personaltäthet 
förskolan 

 Personaltäthet 
grundskolan 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

 Personaltäthet i 
förskoleklass 

 Personaltäthet i 
fritidshemmen 

Medarbetare  All vår personal är 
behörig inom sitt 
arbetsområde. 

Målet är uppnått på grund av att 
regelverket nu har ändrats. Enligt 
nya beslut kan rektor besluta om 
behörighet för lärare som 
undervisat minst 8 år inom ämnet. 
Vid personalplanering inför 
kommande läsår eftersträvas att 
rätt behörig personal finns på de 
befintliga tjänsterna. Vid 
nyrekrytering anställs endast 
behörig personal.  

 Behörig personal i 
grundskolan och 
gymnasieskolan 

 Behörig personal på 
fritidshemmen 

 Behörig personal i 
förskolan 

 Vår personal mår bra 
och har ett högt hälsoläge. 

Hälsotalen mäts i december 
månad. 

 Hälsoläge 

Process  Det finns tydliga 
skriftliga rutiner för arbete 
kring barn och elever med 
särskilda behov med 
fastställda tider för respons 
gentemot elever och 
vårdnadshavare. 

Målet är uppnått.  Skriftliga rutiner 

 Vi har snabb respons 
gentemot vårdnadshavare 
som söker plats inom 
förskola och fritidshem. 

Vi uppfyller tjänstegarantin där vi 
ska placera barnen inom 2 
månader. 

 Väntetid 

   Nämndernas och 
koncernens måluppfyllelse 

3.1.2 Medborgare 

Under perspektivet medborgare har måtten för 2013 sjunkit något när det gäller nämndsmålen 
för trygghet, inflytande och delaktighet. Samtliga verksamheter har vidtagit åtgärder. Bland 
annat har samtliga planer mot kränkande behandling utvärderats, en nulägesbeskrivning har 
gjorts och åtgärder vidtagits. 

Nämndens mål för kunskapsresultaten har sjunkit i samtliga årskurser. I styrkortet för 
kunskapsmålen för åk 3 redovisas endast resultaten i de nationella proven som genomförs i 
svenska och matematik, vilket innebär att bara delar av elevernas kunskaper mäts i de här 
ämnena samt att övriga ämnen inte mäts alls. I åk 3 klarade färre elever delproven i svenska 
och matematik jämfört med tidigare år. (I varje ämne finns sju delprov som eleven måste 
klara).  I analysen som har gjorts av lärarna framgår att de elever som inte klarat samtliga 
delprov i svenska har bl.a. varit kort tid i Sverige. I matematik har eleverna framför allt haft 
svårigheter i skriftliga räknemetoder och problemlösning. Efter att proven har genomförts och 
en analys gjorts har åtgärder vidtagits. 

I åk 6 fick 97 % av eleverna betyg i samtliga ämnen. Det ämne där flest elever inte har fått 
betyg i är engelska. 

I åk 9 fick 48 % av eleverna betyg i samtliga ämnen, meritvärdet var 179 och 71 % av 
eleverna var behöriga till gymnasieskolan. Även i åk 9 är det i ämnet engelska som flest 
elever inte har fått betyg i. 
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För att förbättra måluppfyllelsen för eleverna i åk 9 har stora förändringar genomförts på 
Dackeskolans högstadium. En ny rektor fick i våras uppdrag att vidta förändringar och att 
genom en tydligare ledningsstruktur öka möjligheterna att följa upp verksamheterna. 
Biträdande rektors roll har förändrats från övergripande till att ha ett mer styrt uppdrag mot 
mellanstadiet, Internationella klassen och resursteamet. Att genom skapande av ett resursteam 
mer effektivt fördela tilldelade resurser. Alla resurser har samlats i en enhet som leds av 
biträdande rektor. Denne styr fördelningen av resurser och omfördelar vid behov. Genom mer 
undervisning i de ämnen man är behörig i skapa bättre möjligheter för högre måluppfyllelse. 
Lärarna är tjänstefördelade så att de idag arbetar mer i de ämnen de är behöriga i. Exempelvis 
arbetar lärarna i mellanstadiet parallellt mot varandra där den ena undervisar all svenska och 
SO medan den andra undervisar all NO, matematik och engelska, detta i båda klasserna. 
Genom att lärare undervisar i högre utsträckning i det de är utbildade till skapas bättre 
förutsättningar för högre måluppfyllelse. Genom att skapa ett tvålärarskap vissa timmar i 
veckan tror vi att det skapas bättre förutsättningar för högre måluppfyllelse. En lärare har 
utökat sin tjänst med 50% för att under denna tid vara en extra lärare hos övriga 
engelskalärare. En ny speciallärare med specialpedagogkompetens har rekryterats för att 
skapa bättre förutsättningar för att nå kunskapsmålen för elever i behov av stöd. Tanken är att 
den nyanställda specialläraren ska arbeta mer operativt ut mot eleverna. 

De åtgärder som har vidtagits kommunövergripande för att öka måluppfyllelsen är bl.a. att det 
har tillsatts fyra förstelärare där två lärare har inriktning mot matematik, en lärare mot 
engelska samt en lärare som didaktiker. Kommunen deltar i SKL:s Matematiksatsning, en 
spetsutbildning i matematik har startat i åk 7 och ett nätverk för lärare i engelska har startas 
upp för att inventera och kartlägga vilka behov som behövs för att öka måluppfyllelsen i 
engelska. 

På gymnasieskolan var det genomsnittliga betygspoänget 13,76. Wasaskolan arbetar med en 
flexibel onsdag. Detta innebär att de kan stödja varje elev på ett individuellt plan, både för att 
nå godkänd nivå och att nå så långt som möjligt efter sin förmåga. De arbetar även mycket 
aktivt med att kartlägga elevers behov genom att förbättra rutiner för åtgärdsprogram. Genom 
att erbjuda stöd av ungdomscoach (Plug In) till elever som behöver läxhjälp kan vi förbättra 
elevernas studiesituation. 

3.1.3 Samhälle 

Nämndens mål att det ska finnas skolor i alla sju kommundelar är uppnått. 

Nämndsmålet kring samverkan mellan skolor/förskolor och det lokala näringslivet och 
samhället i övrigt mäts i oktober månad. 

3.1.4 Ekonomi 

Kommentar totalt utfall perioden januari-augusti, riktpunkt 66,6 % 
De totala kostnaderna uppgår till 177,3 mkr och 66,2 %, och intäkterna till 15,3 mkr och 
75,3 %. Nämndens totala nettokostnader redovisas därmed till 162,0 mkr för perioden och 
utfallet uppgår till 65,4 %, och understiger riktpunkten med 1,2 %. Kostnaderna för personal 
redovisas till 93,4 mkr och utfall 67,0 % t o m augusti. Kostnaden per månad under perioden 
har varit stabilt och varierat mellan 11,1 till 11,5 mkr, där personalkostnaden under juni och 
juli varit något högre med anledning av retroaktiva löneökningar, semester- och ferielöner 
som kostnadsförts. Samtliga löneökningar under perioden har kompenserats fullt ut av 
tilläggsanslag till budgeten. Kommunals kollektivavtalsområde regleras i september månad 
och något senare skolledarförbundet vilket inte påverkar delårsresultatet. I delårsbokslutet för 
augusti bokförs skuldförändringar (jämfört samma period föregående år) avseende semester-, 

50



Barn- och utbildningsnämnd, Delårsrapport 2 2013 7(10) 

övertid-, och ferielöner. Semesterlöneskulden ökar med 0,4 mkr, övertiden med 0,4 mkr och 
ferielönen med 0,8 mkr, totalt uppgår skuldreserveringarna till 1,6 mkr och påverkar utfallet 
ganska mycket för personalkostnaderna. Personalansvariga arbetar fortlöpande med 
bevakning av semester och övertiden i enlighet med regelverket. Ferielöner måste hanteras 
kalenderårsvis i bokslutet trots att arbetsåret för lärarna är läsår. Korrigerat för 
skuldbokningen av ferielöner är förbrukningen av personalkostnader 66,4 %. Vid jämförelse 
av periodens nettoresultat år 2013 och utfall 65,4 %, mot samma period år 2012 och utfall 
65,2 %, är utvecklingen likartad. De månadsvisa resultaten under januari till augusti har varit 
väldigt stabila jämfört mot 2012. 

Prognos helår 2013 
Tidigt uppföljningsarbete i augusti som underlag för beslut om upprustning av Dackeskolan 
och tidsbegränsade personalförstärkningar 

Utifrån bedömning om en likartad utveckling har barn- och utbildningsförvaltningen 
genomfört en extra särskild uppföljning tidigt i augusti. En noggrann central uppföljning har 
gjorts med en huvudinriktning på köp- och försäljning av utbildningar för samtliga 
skolformer, skolskjutsar och gymnasieelevers resor, samt har förvaltningen gjort en 
övergripande bedömning över personalkostnadernas utveckling. Den centrala analysen och 
den tidiga prognosen pekar mot att det finns ett utrymme i innevarande års budget. Prognosen 
har utgjort en viktig del i det beslutunderlag för ställningstagande beträffande upprustning av 
Dackeskolans mellanstadiebyggnad och ytterligare insatser för barn- och elever i behov av 
särskilt stöd. Den 28 augusti fattade nämnden beslut om att beställa upprustning av 
Dackeskolans mellanstadiebyggnad avseende WC-utrymmen, utrymmningsvägar på tredje 
våningen och personalrum m m. Finansieringen av upprustningen skall ske genom 
ianspråktagande av driftbudgetmedel i innevarande års budget. Beslutet har föregåtts av en 
avstämning med berörda förvaltningar och Tingsrydsbostäder AB. Vidare har skolchef 
(utifrån rektorer och förskolechefers framställningar) fattat beslut om tidsbegränsade 
personalförstärkningar i verksamheten fram till årets slut (ca 4 månader). 
Personalförstärkningarna skall avse riktade insatser för barn och elever i behov av särskilt 
stöd och för en förstärkning kopplat mot nämndens mål. 

Sammanfattning helårsprognos i delårsrapporten för augusti  
Nämndens mål om en budget i balans för år 2013 kommer att uppfyllas. Den slutliga 
prognosen i delårsbokslutet visar på en positiv avvikelse mot budget på (1 030 tkr) 1 mkr. 
Sammanfattningsvis förklaras den positiva avvikelsen av följande: De centrala 
verksamheterna redovisar slutligt en positiv avvikelse på 0,3 mkr. I de centrala 
verksamheterna lyfter vi särskilt fram: Nettoeffekten av köp- och försäljning av utbildningar 
för samtliga skolformer visar på en positiv avvikelse på ca 2,3  mkr, vidare att kostnaderna för 
skolskjutsar, gymnasieelevers resor och andra transporter beräknas bli ca 0,6 mkr lägre, 
genom samordning av transporter. Central reservering har gjorts för semester-, övertid-, och 
ferielöner med en ökad kostnad på ca 1,6 mkr, övriga avvikelser uppgår sammantaget centralt 
till ca + 0,5 mkr. Nämnden finansierar Dackeskolans mellanstadiebyggnad med ca 1 mkr. 
Riktade tidbegränsade personalförstärkningar med central finansiering beräknas till 0,5 mkr. 

Vid summering av rektorers- och förskolechefers helårsprognoser anges totalt en positiv 
avvikelse på 0,7 mkr i förhållande till tilldelad internbudget. En noggrann återkoppling har 
ägt rum från förvaltningen i linje med de nya riktlinjerna för budgetansvar- och 
verksamhetsuppföljning. De budgetansvariga som redovisat positiva avvikelser skall inrymma 
de tidbegränsade personalförstärkningar som angetts, vilka uppgår till ca 0,5 mkr, och sålunda 
finansieras de helt inom beslutad internbudget inom ansvarsområdet. I chefernas prognoser 
har hänsyn tagits till ovanstående personalförstärkningar på 0,5 mkr, och därefter redovisas 
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totalt en positiv avvikelse på 0,7 mkr. 

Kompletteringsbudget 3 KB 3:2013 
Nämnden har inga äskanden i kompletteringsbudget 3. 

3.1.5 Medarbetare 

Målet är uppnått på grund av att regelverket nu har ändrats. Enligt nya beslut kan rektor 
besluta om behörighet för lärare som undervisat minst 8 år inom ämnet. Vid 
personalplanering inför kommande läsår eftersträvas att rätt behörig personal finns på de 
befintliga tjänsterna. Vid nyrekrytering anställs endast behörig personal. 

Hälsotalen redovisas dels i delårsrapporterna i april och augusti samt i 
kvalitetsredovisningarna i december månad. 

3.1.6 Process 

Det finns tydliga skriftliga rutiner för arbetet kring barn och elever med särskilda behov samt 
fastställda tider för respons gentemot elever och vårdnadshavare. 

Utifrån tjänstegarantin ska vårdnadshavare som söker plats inom förskola och fritidshem få 
respons inom 2 dagar. 

4 Sammanfattning 
Prognosen nu är att Barn- och utbildningsnämnden klarar att hålla budget för år 2013 med ett 
överskott på 1 miljon kr. I det här resultatet är då medräknat kostnader för att inreda nya 
elevtoalettter samt att åtgärda brister i utrymningsvägarna på mellanstadiebyggnaden på 
Dackeskolan. 

Vår måluppfyllelse när det gäller kunskapsresultaten är att vi har bra kunskapsresultat i 
betygen i årskurs 6 samt på gymnasiet. Vi har problem med kunskapsresultaten i högstadiet 
och har haft detta de senaste åren. Den nya skolledningen på Dackeskolan arbetar med 
åtgärder för att vända den negativa trenden. Vad gäller trygghet och delaktighet har värdena 
minskat något från en relativt hög nivå. Analysarbete pågår om vad orsakerna till detta kan 
vara. 

Vad gäller antalet sökanden till Wasaskolan har nämnden satt upp som mål att mer än 50% av 
eleverna i åk 9 skall söka gymnasieutbildning vid Wasaskolan. Under flera år har vi legat 
långt under det här målet. Hösten 2011 var det bara 22% av våra åk 9-elever som började på 
Wasaskolan. Under året som har gått har vi lyckats att vända den negativa utvecklingen och i 
höst har vi lyckats behålla totalt 56% av eleverna som gick ut åk 9. Alla dessa elever går nu 
på Wasaskolan och detta är en glädjande förändring! 

5 Framtid 
Vi har nu, efter kommunfullmäktiges beslut, en förändrad grundskoleorganisation som vi nu 
implementerar. Skolan i Linneryd är nu en F-6-skola, men det är först under nästa läsår som 
alla årskurserna t o m åk 6 kommer att finnas på skolan. Under det här läsåret måste planering 
av lokalanvändning mm ske för att vi under nästa läsår skall få så bra verksamhet som 
möjligt. 

Nu sker en samverkan mellan AMB och Wasaskolan i Wasaskolans lokaler. AMB har antagit 
46 elever till åk 1 samtidigt som Wasaskolan har ökat sitt elevantal. Under nästa läsår 
kommer antalet elever som skall få sin undervisning inom Wasaskolans lokaler att ytterligare 
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öka. För att detta skall fungera så bra som möjligt är en god samverkan med gemensam 
planering nödvändig. Samverkan oss emellan är ett vinn-vinn-koncept som både gynnar AMB 
och Wasaskolan. 

När det gäller kommunens flyktingmottagande upplever vi en helt ny situation. Nu är inte 
längre flyktingmottagandet begränsat till vissa orter inom kommunen utan styrs mer av 
tillgången av lediga lägenheter. Detta innebär att vi måste ta emot flyktingar på fler skolor i 
kommunen med krav på förberedelseklasser mm. Om det blir så att vi behöver ha den här 
verksamheten på alla våra orter måste vi också bygga ut vår skolverksamhet med 
förberedelseklasser på alla våra skolor och detta kräver mer resurser. Eleverna bör få gå i 
skola på den ort där de bor för att på ett bättre sätt bli integrerade i samhället. 

Fokus under detta och kommande läsår ligger nu på arbete för ökad måluppfyllelse när det 
gäller kunskapsresultaten. För att förbättra måluppfyllelsen för eleverna i åk 9 har stora 
förändringar genomförts på Dackeskolans högstadium. En ny rektor fick i våras uppdrag att 
vidta förändringar och att genom en tydligare ledningsstruktur öka möjligheterna att följa upp 
verksamheterna. Biträdande rektors roll har förändrats från övergripande till att ha ett mer 
styrt uppdrag mot mellanstadiet, Internationella klassen och resursteamet. Genom bildandet 
av ett resursteam möjliggörs mer effektiv fördelning av tilldelade resurser. Alla extra 
stödresurser har samlats i en enhet, resursteamet, som leds av biträdande rektor. Denne styr 
fördelningen av resurser och omfördelar vid behov. Genom att lärare mer undervisar i de 
ämnen de är behöriga i skapas bättre möjligheter för högre måluppfyllelse. Lärarna är nu 
tjänstefördelade så att de idag arbetar mer i de ämnen de är behöriga i. Exempelvis arbetar 
lärarna i mellanstadiet parallellt med varandra där två lärare gemensamt tar ansvar för två 
klasser. Den ena läraren kan då, t ex, undervisa i all svenska och SO medan den andra 
undervisar i all NO, matematik och engelska. Detta i båda klasserna. Genom att lärare i högre 
utsträckning undervisar i det de är utbildade för skapas bättre förutsättningar för högre 
måluppfyllelse. En lärare har utökat sin tjänst med 50 % för att under denna extra tid vara en 
extra lärare hos övriga engelskalärare. En ny speciallärare med specialpedagogkompetens har 
rekryterats för att skapa bättre förutsättningar för att nå kunskapsmålen för elever i behov av 
stöd. Tanken är att den nyanställda specialläraren ska arbeta mer operativt ut mot eleverna. 

De åtgärder som har vidtagits kommunövergripande för att öka måluppfyllelsen är bl.a. att det 
har tillsatts fyra förstelärare där två lärare har inriktning mot matematik, en lärare mot 
engelska samt en lärare som didaktiker. Kommunen deltar i SKL:s Matematiksatsning, en 
spetsutbildning i matematik har startat i åk 7 och ett nätverk för lärare i engelska har startas 
upp för att inventera och kartlägga vilka behov som behövs för att öka måluppfyllelsen i 
engelska. 

6 Uppföljning av planeringsmått 

Planeringsmått Utfall Jan-
Aug 2011 

Utfall Jan-
Aug 2012 

Utfall Jan-
Aug 2013 

Årsbudget 
2013 

Prognos 
2013 

Avvikelse 
prognos 

2013 

Verksamhetens 
nettokostnader, mkr 

160,4 157,2 162 247,6 246,6 1 

Nettoinvesteringar, mkr 0 0,2 0,3 0,5 0,5 0 

Personal antal 
årsarbetare (arb tim) 

196,5 196,4 190,96 302 286,5 15,5 

Personalkostnad, mkr -91,3 -89,7 -93,4 -139,3 -141,3 2 

Sjukfrånvaro, % av 
arbetstiden 

3,8 4,7 5,1 5 5 0 
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Planeringsmått Utfall Jan-
Aug 2011 

Utfall Jan-
Aug 2012 

Utfall Jan-
Aug 2013 

Årsbudget 
2013 

Prognos 
2013 

Avvikelse 
prognos 

2013 

Antal placerade barn 
totalt 

855 893 885 900 885 15 

varav i förskola (inkl 
enskild förskola) 

486 524 493 500 493 7 

varav i fritidshem 366 366 392 400 392 8 

varav i enskilda 
familjedaghem 

3 3 4 1 4 -3 

Antal vårdnadsbidrag 20 13 18 18 18 0 

Antal barn per 
årsarbetare förskolan 

5,1 5,3 5,4 5,4 5,4 0 

Antal barn per 
årsarbetare fritidshem 

17 18 18,1 18,1 18,1 0 

Antal elever i 
förskoleklass 

108 111 118 135 118 17 

Antal lärare per 100 
elever i förskoleklass 

7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 0 

Grundskola, elever ht 1 029 1 019 1 002 969 1 004 -35 

Grundskola, antal lärare 
per 100 elever 

8,6 8,4 8,48 8,4 8,48 -0,08 

Gymnasieskola elever ht 230 212 234 203 234 -31 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 
Socialnämnden är ansvarig för följande verksamheter: 

• äldreomsorg 
• funktionshinderomsorg 
• omsorg om psykiskt utvecklingsstörda 
• ekonomiskt bistånd 
• missbruksfrågor 
• omsorger om barn och ungdom 
• färdtjänst 
• tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen 

2 Omvärldsanalys 
Det görs flera nationella satsningar för att styra och utveckla landets vård och omsorg. Flera 
överenskommelser mellan Sveriges kommuner och landsting och Socialdepartementet har 
tecknats med höga ambitioner kring äldre- och funktionshinderomsorg, hemsjukvård. Man har 
även förlängt överenskommelsen gällande att utveckla stärkta regionala strukturer för en 
kunskapsbaserad socialtjänst och hemsjukvård till 2016. En stor utmaning är att dra nytta av 
möjligheterna den nya tekniken erbjuder och förutsättning är att bredbandsutvecklingen 
fortskrider i alla kommunens delar. 

Socialstyrelsen har nyligen meddelat att tidigare beslut om nya föreskrifter avseende 
demensomsorgen i landets kommuner med ambition att höja bemanningen i landets särskilda 
boenden för äldre med demenssjukdom har ändrats på så sätt att införandet flyttats fram till 
2015 istället för redan till årsskiftet. 

Kronobergs län genomgår en strukturomvandling vad gäller arbetsmarknaden med en långt 
högre arbetslöshetsnivå än tidigare år. Arbetslöshet är den enskilt viktigaste och största 
riskfaktorn för sociala problem i samhället och måste därför tas i beaktande i den fortsatta 
planeringen för nämndens verksamhet. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 
Nämndens vision 
 
Trygg omsorg och vård med bästa tillgänglighet, bemötande och delaktighet 

3.1.1 Styrkort 

 Uppfylld nivå 

 Delvis uppfylld nivå 

 Ej uppfylld nivå 
 Ingen mätning 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Medborgare  Bästa möjliga 
livskvalitet med bra 

Mäts i öppna jämförelser (särskilt 
boende och hemtjänst) och egna 

 Andel nöjda brukare 
FO 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

omvårdnad, boende och 
mat samt hög tillgänglighet 
med gott bemötande 

enkäter. Nya ÖJ publiceras till 
hösten. 2012 hade hemtjänsten 
94 % och särsk boende 87 %. 
Även inom FO finns ÖJ. 
Brukarenkät till placerade barn är 
genomförd. 19 barn/ungdomar i 
åldrarna 4-20 år har intervjuats. 
En sammanfattning av resultatet 
är att barnen/ungdomarna överlag 
är nöjda. Områden att förbättra: 
att barnen i större utsträckning 
ska veta när nästa möte med sin 
socialsekreterare är. 

 Andel nöjda brukare 
IFO 

 26. Hur nöjda är 
brukarna med sitt särskilda 
boende? 

 29. Hur nöjda är 
brukarna med den 
hemtjänst de erhåller? 

 Garanterat hög 
kvalitetsnivå 

Mätning av hur vi uppfyller 
tjänstegaranti avseende tid från 
första kontakt till kontakt med 
handläggare och reception har 
genomförts inom IFO, men mer 
tid till analys och uppföljning av 
mätmetoder behövs. Övriga 
tjänstegarantier ska revideras. 

 Andel uppfyllda 
tjänstegarantier 

 Hög delaktighet Utarbeta förslag för att reformera 
former för brukarmedverkan. 
Mätmetod ska utvecklas i 
samband med detta. 

 Andel brukare med 
individuell 
genomförandeplan 

Samhälle  Möta efterfrågade 
boendemöjligheter för olika 
kundgrupper 

Uppdraget är att definiera och 
inventera boende anpassade för 
äldre. Arbetet är inte påbörjat. 

 Antal boende 
anpassade efter äldres 
behov 

 Underlätta rörlighet 
genom bra färdtjänst och 
kompletteringstrafik 

Här är tanken att göra en enkät i 
samverkan med Regionförbundet. 

 Andel nöjda 
färdtjänstresenärer 

 
Arbetsmarknadsanpassat 
integrationsarbete 

Integration och självförsörjning 
står i centrum. Överflyttningen av 
Vägvalet till IFO samt Torgträffens 
verksamhet är exempel på detta. 

 Andel 
kommunplacerade 
flyktingar på 
arbetsmarknaden efter 3 
år 

Ekonomi  God kostnadskontroll 
och hög prognossäkerhet 

Budgetavvikelsen på delårsbasis 
är 11,7 mkr och prognosen på 
helåret är 11,2 mkr. En negativ 
trend som funnits i flera år. 
Prognossäkerheten var god förra 
året. Mätning i samband med 
bokslutet. 

 Prognosavvikelse 

 Budgetavvikelse 

Medarbetare  Attraktiv arbetsplats 
med god arbetsmiljö och 
trivsel på arbetsplatsen 

En medarbetarenkät med låg 
svarsfrekvens och svårtolkat 
resultat genomfördes 2012. Den 
behöver utvärderas innan nästa 
enkät genomförs 2014. Förra 
medarbetarenkäten 2009 hade  
hög svarsfrekvens och hög grad 
av nöjdhet. 

 Andel engagerade 
medarbetare som är nöjda 
med sin arbetsplats 

 Väl utbildad personal 
med rätt kompetens 

Målet för andel med 
omvårdnadsutbildning inom ÄO 
uppfylldes 2012. Övriga 
avdelningars mål uppfylldes inte. 
Målet för andelen sjuksköterskor 
med påbyggnadsutbildning är 
40 %, men ligger i nuläget på 

 Andel medarbetare 
med omvårdnadsutbildning 
eller motsv 

 Andel medarbetare 
med relevant 
påbyggnadsutbildning HSL 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

28 %. Övriga mätningar görs 
under hösten. 
Kompetensutvecklingen mäts i 
BeSched eller i samband med 
medarbetarsamtalet. Rutinen 
behöver ses över och kan ingå i 
revideringen av kompetens- och 
utbildningsplanen. 

 Andel medarbetare 
med rätt (formell) 
kompetens FO 

 Andel medarbetare 
med rätt (formell) 
kompetens IFO 

 Andel medarbetare 
med kompetensutv minst 3 
tillf under året 

 Friska medarbetare Visserligen sjönk ohälsotalet förra 
året, men målen uppnåddes inte. I 
år har ohälsotalet återigen ökat 
med 0,6 procentenheter. 
Korttidsfrånvaron har ökat 
ytterligare (0,5 procentenheter). 
Resultaten kräver en djupare 
analys. 

 Andel sjukfrånvaro av 
arbetstiden 

 Andel sjukfrånvaro (0-
14 dagar) av arbetstiden 

Process  Skyndsam 
handläggning 

Handläggningstider mäts dels 
som KKiK-mått (plats i 
äldreboende samt ekonomiskt 
bistånd) och dels genom egen 
mätning (LSS-ärenden). Mätning 
sker under hösten. Både 
väntetiden för en plats i 
äldreboende samt 
handläggningstiden vid 
försörjningsstöd har jämförelsevis 
varit mycket kort under flera år. 

 Väntetid vid handl av 
LSS-ärenden 

 8A. Hur lång är 
väntetiden i snitt (dagar) 
för att få plats på ett 
äldreboende från ansökan 
till erbjudande om plats? 

 9. Hur lång är 
handläggningstiden i snitt 
(dagar) för att få 
ekonomiskt bistånd vid 
nybesök? 

 Rätt 
personalfördelning i 
förhållande till 
arbetsmängden 

Mätning av beviljad 
tid+schabloniserad kringtid via 
resursfördelningen. Mätning av 
utförd tid håller successivt på att 
införas i hemtjänsten. Målet är 
65 % och resultatet 70,2 %. Inom 
boendestödet (FO) finns i nuläget 
ingen aktuell mätning, men ska 
genomföras under hösten. 

 Andel arbetstid hos 
brukaren FO 

 Andel arbetstid hos 
brukaren ÄO 

 Rättvisande 
avvikelserapportering 

Vi har börjat arbeta aktivt med 
avvikelsehanteringen i hela 
kommunen och det kommer 
förhoppningsvis under hösten se 
ut som att vi får många fler 
avvikelser, men det beror på en 
tidigare underrapportering. 

 Antal rapp 
läkemedelsavvikelser 

 Antal rapporterade 
fallskador 

   Nämndernas och 
koncernens måluppfyllelse 

3.1.2 Medborgare 

IFO 
Enkät till placerade barn är genomförd under januari-april, materialet är sammanställt i en 
rapport. Överlag visar enkäten på ett positivt resultat, barnen är nöjda med kontakten med sin 
socialsekreterare. De flesta vet hur de kommer i kontakt med socialsekreteraren men inte 
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alltid när nästa möte ska ske eller hur ofta de brukar träffas. Svaren visar på hög tillit till 
socialtjänsten och att man i de flesta fall känner sig lyssnade på. 

Egenmätning av, i vilken grad man uppfyller tjänstegarantier om att få kontakt med 
handläggare, visade sig svårt att genomföra. Alternativa mätmetoder får undersökas t ex 
slumpmässig undersökning utifrån. 

IFO är utsett som pilotområde för att förbättra förvaltningens arbete inom området 
avvikelser/synpunkter och klagomål. Nya synpunktsbroschyren kommer att användas mer 
regelmässigt. Inkomna synpunkter diskuteras mer på systemnivå än hos individuella 
handläggare. 

För att uppnå hög delaktighet har genomgång och kartläggning av aktuella 
genomförandeplaner i alla vuxenärenden påbörjats och befintliga mallar kommer att 
utvecklas. SIP:ar (samordnad individuell vårdplan) uppmuntras att använda även internt. 

ÄFO 
Under maj-juni fick cirka 250 000 äldre i Sverige en enkät med frågor om vad de tycker om 
sin hemtjänst eller äldreboende. Undersökningen kallas "Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen?" och är en del av arbetet med att förbättra och utveckla äldreomsorgen. 
Resultaten presenteras på Socialstyrelsens webbplats i november. Svarsfrekvensen från 
Tingsryds kommuns äldre är relativt hög, vilket gör resultaten av undersökningen tillförlitlig 
och användbar. 

Nya äldreguiden finns på socialstyrelsens hemsida 
(http://www.socialstyrelsen.se/jamfor/aldreguiden). Resultatet måste analyseras mer men 
siffrorna visar att vi har god äldreomsorg, framförallt inom särskilt boende men det visar 
också på områden som måste utvecklas både inom områden som skriftliga rutiner och 
brukarmedverkan. 

I slutet av maj presenterade Socialstyrelsen resultatet av öppna jämförelser inom stöd till 
personer med funktionsnedsättning 
(http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/funktionsnedsattning ). Även dessa resultat 
måste bearbetas för att hitta rätt årgärder, men de visar våra utvecklingsområden där vi bland 
annat behöver utveckla skriftliga rutiner för samverkan. 

Inom äldreomsorgen har arbetet med Senior Alert fortsatt. Olika områden har kommit olika 
långt i sina processer att införa Senior Alert men arbete pågår. En rutin för teamkonferenser är 
framtagen och skall följas from hösten 2013. 

Arbetet med att öka kunskapen kring social dokumentation fortgår också. Litteratur kring 
social dokumentation har köpts in och lästs av personal både i äldre- och 
funktionshinderomsorgen. Utbildningen påbörjas i september med utvalda undersköterskor 
som skall bli dokumentationsombud. Även områdeschefen deltar som lyssnare på denna 
utbildning. De skall få en gedigen utbildning för att kunna stötta övrig personal. 

Samordning för Linnea är i sin slutfas när det projektet. Nu återstår arbete för att se hur vi i 
kommunen vill bevara det arbetssätt och de samverkansformer som skapats under projektets 
gång. 

Projektet Trygg Hem har startats upp i Ryd. Hemtjänstområdet i Ryd skall utbildas i att ha 
rehabiliterande synsätt. Detta skall sedan underlätta för brukare att komma hem efter en 
lasarettsvistelse genom att de får hjälp av personal med hög kompetens i rehabilitering och 
bibehållande av den brukarens egna resurser. 

Vi har under perioden januari till augusti haft i genomsnitt 9 lägenheter ledig på våra särskilda 
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boenden. Innan nedläggning av korttidsavdelningen fanns 18 lediga lägenheter. Just nu är 
nivån på ca 10 lediga efter nedläggning av korttidsavdelningen. 

Under perioden april till september har ett intensivt arbete pågått med nedläggning av 
korttidsavdelningen i Urshult. Detta innebär en minskning av antalet särskilda boendeplatser 
och en minskning av antalet anställda totalt inom socialförvaltningen. Tillfälliga platser finns 
numera på varje särskilt boende i kommunen och det krävs fortfarande ett biståndsbeslut från 
handläggare. Målet är att alltid pröva hemma med hemtjänst först. Även vårdplaneringsteamet 
har avvecklats och varje handläggare ansvarar nu för sina ärenden, oavsett om de befinner sig 
på lasarettet. 

Inom funktionshinderomsorgen har arbete pågått för att få ekonomisk bärighet i personlig 
assistans. 

LSS-handläggarna ser en ökning av antalet ärenden och ansökningar. Som socialstyrelsens 
trendspaning 2012/2013 påvisar, så ökar antalet personer i behov av boendestöd enligt SoL. 
Boenderådet inom funktionshinderomsorgen som består av en LSS-handläggare och en 
områdeschef har arbetat fram en plan för behovet av boende både i snar framtid och i ett 
längre perspektiv. De rapporterar fortfarande om en klar trend att unga personer i behov av 
gruppbostad tydligt önskar bo i Tingsryds tätort. Detta har medfört svårigheter att få personer 
att acceptera en gruppbostadsplats i Väckelsång. Områdescheferna som ansvarar för daglig 
verksamhet ser ett ökat behov och de verksamheter som finns idag behöver utvecklas utifrån 
de personer med funktionsnedsättning som i framtiden är i behov av daglig sysselsättning. De 
har skrivit en rapport som påvisar det ökade behovet och åt vilken riktning utvecklingen av 
daglig verksamhet bör gå. Aktivitetshuset har svårt att ta emot fler personer på grund av 
platsbrist. Glädjande nog har de mycket arbete från olika industrier i Tingsryd. 

HSL 
Arbetet med det nationella kvalitetstegistret Senior Alert sker i samverkan i hela teamet som 
består av omvårdnadspersonal, patientansvarig sjuksköterska, områdesansvarig 
arbetsterapeut/sjukgymnast samt handläggare. Olika områden har kommit olika långt i sina 
processer att införa Senior Alert, men arbete pågår. Det nationella palliativregistret ger 
kvalitetssäkrande uppföljning av vården i livets slut. Registrering sker från såväl kommun 
som landsting i detta register. Utformningen på hur dessa resultat presenteras ses över inom 
länet, då det varit svårt att följa utvecklingen av förbättringsarbetet. 

Hanteringen av inkomna synpunkter och klagomål är ett särskilt arbete (såväl 
förvaltningsövergripande som inom avdelningen) som har skett för att systematiskt hantera 
detta och återföra dem till verksamheten. Dessutom ska den enskilde göras delaktig i 
planeringen av vården både efter en lasarettsvistelse och vid uppföljningar i hemmet. Arbetet 
med att öka patientens delaktighet har intensifierats, bl a att patienten får med sig en skriftlig 
dokumentation från sjukhuset om vilka som ansvarar för vilka insatser när patienten är åter i 
hemmet. 

  

3.1.3 Samhälle 

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser har stått i fokus under perioden. Vägvalet har 
organisatoriskt flyttats över till IFO med inriktning att bli en arbetsmarknadsenhet med 
breddade uppgifter. Arbetsmarknadsprojektet med omvandling av försörjningsstöd till 
anställningar har förberetts under perioden och de första anställningarna kommer att påbörjas 
under september. Samverkansplattform med Försäkringskassan, LSS, socialsekreterare, 
landstinget är under uppbyggnad, inriktning är bättre samverkan kring unga vuxna med 
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aktivitetsersättning. 

Det ökade mottagandet av kommunplacerade flyktingar har tagit fart under våren och 
sommaren. Behov av samordning uppmärksammades och kommunövergripande grupp har 
bildats. Särskilda satsningar på verksamhet för nyanlända har gjorts i Urshult och fortsätter 
under hösten. Nästa steg är att få med lokalföreningar och organisationer i integrationsarbetet. 
I Ryd fortsätter Torgträffen sin verksamhet och satsar under hösten på läxhjälp och 
föräldrainformation. 

Initiativ har tagits för att skapa en kommunövergripande omsorgsplan med syfte att få alla 
kommunens förvaltningar och bolag att i sin verksamhet verka för att socialnämndens 
målgrupper uppmärksammas och ges tidigt, generellt stöd. Exempelvis möjlighet till 
trygghetsboende för äldre över 75 år. 

  

3.1.4 Ekonomi 

Allmänt 
Arbetet med att göra tydliga ekonomiska uppföljningar på varje enhet och av varje 
områdeschef har påbörjats och detta måste fortsätta utvecklas med komplettering av faktorer 
som visar på kvalitet för brukare och arbetsmiljön för personalen. Alla chefer och 
förvaltningens personal har därför börjat arbeta i vårt nya system för strategisk 
verksamhetstyrning (Stratsys). Arbetet kompletteras med utdata från olika försystem t ex 
verksamhetssystemet (Treserva) och bemannings/schemasystemet (BeSched). 

Helårsprognos (-11,2 mkr) 
Gemensamt (-0,4 mkr) Underskottet beror dels på nämndens egen budget och dels på en 
personalavveckling som konterats centralt. Förvaltningen har dessutom haft en förstärkning 
pga av Treserva-införandet som numera är avslutad. 

IFO (-1,7 mkr) Försörjningsstödet ligger kvar på en fortsatt hög nivå både i kostnad och antal 
aktuella hushåll. Omsättningen på aktuella ärenden är stor, dvs många nybesök men också 
många ärenden som avslutas. Statliga pengar för nyanlända flyktingar kan balansera 
utgifterna något för försörjningsstödet. Inom både missbruksvård och barnavård görs stor 
satsning på öppenvårdslösningar på hemmaplan. Antalet institutionsplaceringar har på så sätt 
kunnat hållas nere och beräknas rymmas inom budget. Avslutande av familjehemsplaceringar 
går enligt plan men något fördröjt samt någon ny placering har tillkommit. Mer 
kringkostnader vid familjehemsplaceringar är vanligt i form av t ex extern handledning. 

ÄO (-6,5 mkr) Verksamheten har t o m augusti varit intakt vad gäller omfattning och antal 
anställda. Antalet resursfördelade timmar ligger kvar på ungefär på samma nivå som förut. 
Prognosen från förra delårsrapporten om ett ökat underskott stämmer. Det beror till viss del på 
ökad korttidsfrånvaro med ökade vikariekostnader, men kan också bero på mer extrapersonal 
när vårdtyngden ökar. Detta ska analyseras närmare i en ny månatlig bemanningsrapport. Vi 
räknar nu med att de åtgärder som börjar genomföras efter sommaren skall ge effekt under 
hösten. Äldreomsorgen kommer trots stora åtgärdspaket inte kunna nå ett nollresultat. Det tar 
tid innan förändringar inom verksamheten får effekt. Brukare, anhöriga och personal påverkas 
och behöver involveras i förändringarna för att få dem genomförda. Intäkterna och övrig 
anslagsfinansierad verksamhet visar fortfarande överskott. 

FO (-1,0 mkr) Så här långt verkar kostnaderna för personlig assistans rymmas inom budget 
och det beror till viss del på att åtgärder enligt handlingsplanen vidtagits. Vissa underskott 
kvarstår dock bl.a. flera vårdköp som tillkommit. Socialpsykiatrin är den verksamhet som går 
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med negativt resultat. Den verksamheten ökar både när det gäller antal brukare som behöver 
stöd och komplexiteten hos de brukare vi redan har. 

HSL (-1,6 mkr) Höga kostnader för introduktion p.g.a. tidig anställning av semestervikarier. 
Kostnader för semestervikarier för att säkra bemanningen och uppfylla krav på lägsta 
bemanning i verksamheten. Tre tjänster i resursen är inte budgeterade. Översyn av 
organisationen är på gång. Prognosen bygger på besparingsåtgärder motsvarande 0,2 mkr. De 
genomförs under hösten och innebär en minskning av tjänster med 1,0 årsarbetare. Minskning 
av antal resurstjänster kommer också att göras under hösten, vilket kan förbättra prognosen. 
Två större bostadsanpassningsärenden har aviserats, vilket kan komma att innebära ett 
överskridande av budget. 

Sammanfattande kommentar 
Prognosen är försämrad. Den bygger på inkomna månadsrapporter samt delårsresultat efter 
augusti. Delårsresultatet är -11,7 mkr, vilket indikerar att den reviderade prognosen ligger på 
"rätt" nivå.  Försämringen beror på nya ärenden (IFO och FO), ökad semesterlöneskuld samt 
uppbokning av eftersläpande kostnader som inte varit med förut. Jämfört med förra året har 
sjukfrånvaron ökat mycket, vilket generellt drivit upp kostnaderna. Hänsyn är taget till att det 
nya LSS-boendet öppnar i oktober samt avvecklingen av korttidsboendet i Urshult. Övriga 
spareffekter är svårbedömda. De tomma platserna i äldreboendet borde sänka kostnaderna, 
men hur mycket beror på hur bemanningssituationen hanteras under hösten. 

3.1.5 Medarbetare 

IFO 
Fokus i arbetsmiljöarbetet har under våren varit den psykosociala arbetsmiljön med 
uppföljning av IFO-medarbetarenkät som gjordes i december 2012, med särskild inriktning på 
hälso- och säkerhetsrisker i arbetet. Vi övar på användandet av larm och tränar på att 
registrera, följa upp och diskutera tillbud/arbetsskador. Många delar av IFO:s verksamhet är 
utsatta arbeten med sårbarhet och ensamarbete, främst missbruksdelen. 

Under perioden har positiva förändringar skett i arbetsmiljön inom missbruksvården, fr o m 
sommaren finns en "missbruksgrupp" med extra handläggare och boendestödjare. Även 
regionalt finns tankar om samordning av resurser och kompetens. Hela IFO-gruppen har 
tillgång till extern handledning ca en gång per månad. 

En stor satsning kommer att ske på kompetensutveckling inom sociala barnavården där också 
ett arbetsmiljöperspektiv finns med. Vad behövs för att orka stanna kvar i yrket? Kartläggning 
och inventering görs under hösten. 

ÄFO 
Skyddsronder är genomförda inom alla verksamheter. Personal med rätt utbildning söker till 
de tjänster vi har utannonserade och vi har nått målet som gäller att ha personal anställd med 
rätt kompetens. Under de första åtta månaderna ser vi en ökning av sjuktalet och ett arbete i 
samarbete med Sensia har genomförts kring utvalda personer som har många korta 
sjukskrivningar på ett år. 

Sommaren har förflutit och våra medarbetare i vård och omsorg som haft semester har haft 
sommarvikarer som ersatt dem. Introduktion gavs till ca 80 sommarvikarier inför deras 
sommarvikariat. Sommarvikarierna har i år gjort ett fantastiskt gott arbete och de har fungerat 
mycket väl i sitt arbete. Den ordinarie personalen har skapat en säker sommar för våra brukare 
och hjälpt våra vikarier att göra ett gott arbete. Det ställs höga krav på den ordinarie 
personalen som är i tjänst under sommaren. Det har skiljt sig åt på olika håll i kommunen hur 
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stor ansvaret och arbetsbelastningen varit både för den ordinarie personalen och för 
sommarvikarierna. 

Totalt 20 medarbetare är utsedda till dokumentationsombud och börjar tillsammans med 
områdescheferna i september en ett år lång utbildning, fördelat på sex tillfällen, för att öka 
kunskapen kring dokumentation. 

Psykiatriombud finns utbildade inom både äldre- och funktionshinderomsorgen. De har skapat 
ett nätverk och arbetar aktivt för att höja kunskapen om bemötande till personer som har 
psykiska funktionshinder både inom äldre- och funktionshinderomsorgen. 

En ny medarbetarundersökning för hela kommunen kommer att genomföras under 2014. Den 
förra som genomfördes 2012 hade väldigt låg svarsfrekvens och var därför svår att arbeta med 
i mindre grupper. 

HSL 
Skyddsrond har genomförts. Bl a har framkommit att temperaturen varit väldigt hög under 
sommaren på flera boenden. 

Regelbundna arbetsplatsträffar har hållits vid 4-5 tillfällen för delaktighet och 
medbestämmande. Mycket av diskussionerna på arbetsplatsträffarna har handlat om att finna 
former för samverkan med övriga avdelningar då organisationen är ny sedan 2013-01-01. 

Utbildningsplan är under omarbetning. Nuläget är att två tillsvidareanställda sjuksköterskor 
läser vidareutbildning under hösten 2013 och våren 2014. En läser 
distriktssköterskeutbildning och en läser magisterutbildning i Palliativ vård. 

3.1.6 Process 

IFO 
Väntetid för nybesök på försörjningsstöd kommer att mätas under oktober och november. Vi 
för även statistik månad för månad över antalet nybesök och antalet aktuella ärenden. Både 
inom missbruk och inom barnavården arbetar vi för att undvika långa institutionsplaceringar. 
Ökade insatser på hemmaplan i missbruksvården är igång sedan maj med positiva resultat. På 
barnsidan har vi lyckats med intensiv öppenvårdsbehandling och nära samverkan med 
skola, Fritid och Kulturverkstan. Akutplaceringar måste vi dock alltid ha beredskap för. 

ÄFO 
Varje biståndshandläggare inom äldreomsorgen har i genomsnitt ansvar för 198 ärenden, eller 
ca 300 beslut. Trots detta är handläggningstiden fortsatt skyndsam i det fall brukarens behov 
kräver det och samma gäller verkställigheten i dessa fall. Brukartiden är hög och en mätning 
av utförd tid i hemtjänsten har testats i Tingsryd och Linneryd. Detta har efter uppföljning 
visat sig slagit väl ut och önskemål finnas från både personal, chefer och förvaltning att 
fortsätta att testa och också undersöka möjligheten i en upphandling till hela förvaltningen 
inklusive valda delar i funktionshinderomsorgen. 

Brukartiden är fortfarande lägre i FO. Detta beror på att vi bemannar utifrån beslut och att 
personer oftare säger ifrån sig sin hjälp och är mer rörliga i sitt förhållande till om de får hjälp 
och stöd av nära anhöriga, föräldrar o.s.v. istället för av oss anställd personal. LSS-
handläggarna ser en ökning av antalet brukare som ansöker om insatser enligt LSS och SoL. 
De är framförallt inom vuxna och ungdomar med olika neuropsykiatriska funktionshinder 
som ökar och samarbetet med avdelning för individ-och familjeomsorg har intensifierats 
under de första åtta månaderna genom kombinerad tjänst och fler gemensamma möten. 

Inom hela socialförvaltningen pågår arbetet med att ta hand om avvikelser och klagomål på 
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ett sytematiskt sätt genom "leda för resultat" och målet är att under september arbeta ut 
kunskapen från förvaltningen till områdeschefer och personalgrupper, att hitta vägar för att 
möta personer med funktionsnedsättning och få med deras tankar i arbetet. Vi behöver bli 
bättre på att lära av de misstag vi redan gjort. 

HSL 
Månads- och patientmätningar har genomförts som underlag för beslut om omfördelning av 
antal personal i förhållande till patienter. En omfördelning har skett så att en jämnare 
fördelning av antal patienter per sjuksköterska är uppnådd. En översyn avseende 
arbetsterapeuter och sjukgymnaster är också gjord med planer att jobba mer funktionsinriktat 
än tidigare, då man i stort sett endast haft geografisk indelning. 

4 Sammanfattning 
IFO 
Under perioden har flera konkreta projekt/åtgärder kommit igång, som Vägvalets organisation 
och arbetsmarknadsanställningar. Inom missbruk har både arbetsmiljö och 
hemmaplanslösningar förstärkts. Under hösten kommer vi att gå på djupet med 
kompetensutveckling inom barnavården. Intensiva öppenvårdsinsatser har gett positiva 
resultat men kräver analys av hur vi använder egen och extern öppenvård framöver. 
Genomförda brukarenkäten bland placerade barn gav mersmak i att prova nya former för 
enkäter, nästa steg skulle kunna vara brukarstyrda utvärderingar. Det utökade 
flyktingmottagandet har lett till nya spännande samverkansformer över förvaltningsgränser 
och organisationer. 

ÄFO 
Behovet av omsorg och stöd ökar framförallt inom funktionshinderomsorgen. Både antalet 
ärende men också komplexiteten i det individuella ärendet ökar. Komplexiteten i de 
funktionshinder som finns hos personer med funktionsnedsättning ställer höga krav på 
speciell kompetens och stor flexibilitet i tanke och planering av stöd och bemanning. 

Vissa delar i Tingsryd ser en ökning inom hemtjänsten medan andra ser en stabil nivå eller en 
sänkning av beviljade beslut. Detta ger för handen en jämn nivå på beviljade hemtjänsttimmar 
i äldreomsorgen om man ser till hela förvaltningen. 

Stort fokus har lagts på kravet i lagen på dokumentation och på hur vi effektivt kan 
dokumentera i det nya dokumentationssystemet Treserva. 

HSL 
Den nya avdelningen för hälso- och sjukvården ska lägga grunden för en stabil utveckling och 
inledningsvis kommer en kartläggning av verksamheten att ske. En viktig uppgift blir att mäta 
HSL-insatsernas omfattning. För att nå upp till målsättningen om medarbetare med relevant 
påbyggnadsutbildning inom avdelningen så läggs stor vikt vid utbildning vid rekryteringar. 
Tillsvidareanställd personal uppmuntras också till vidareutbildning genom ett särskilt avtal 
med vårdförbundet som rör ledighetsförmåner vid studier. Arbetet med nya rutiner kring 
dokumentation och ledningssystem kommer att fortskrida och arbetet med nationell eHälsa 
och kommunal eHälsa kommer att utvecklas. 

Under hösten kommer mätningarna av HSL-insatserna att fortsätta. 

5 Framtid 
IFO 
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Bit för bit lägger vi grunden till en samlad strategi för att möjliggöra för människor att gå  
från försörjningsstöd till egenförsörjning. Oavsett svängningar i ekonomin så kommer vi att 
ha grupper som av olika anledningar hamnat utanför arbetsmarknaden. Det är inte bara 
ungdomar, utan det är olika grupper hela vägen från 18-65 år. Många barnfamiljer är aktuella, 
där det i förlängningen också handlar om barns uppväxtvillkor och framtid. Inom barnavård 
och missbruksvård är säker och trygg vård i fokus. Flera lagändringar som ska stärka skyddet 
för utsatta barn kommer under de närmaste åren. Det kommer att ställa ökade krav på 
handläggare i grundverksamheten samtidigt som det också ställer ökade krav på att utveckla 
kvalitén i vården. Vi måste lära oss att följa upp våra insatser genom bättre 
brukarundersökningar och utvärderingar som knyter an till nationella och regionala 
jämförelser. 

ÄFO 
Volymökningarna inom äldreomsorgen förväntas plana ut efter 2013. Kraven på bemanning i 
demensvårdens och på särskilt boende som skulle träda i kraft 2014 har skjutits fram till 2015. 
Vi kommer därmed att ha mer tid att införa de krav som detta ställer på oss. 

Alternativ till särskilt boende har börjat diskuterats. Ett studiebesök har genomförts 
tillsammans med brukarrepresentanter, politiker och förvaltning för att titta på hur Halmstad 
byggt upp en form av trygghetsplats. Skapande av trygghetsplatser skulle ge ett bra 
komplement till de särskilda boende vi har idag där det bor många svårt sjuka människor. 

Arbetet med uppstarten av kvarteret Örnen är påbörjat av projektansvarig områdeschef, 
Anette Gustafsson. 
Vi ser en trend att antalet särskilt boende platser överstiger behovet vilket medför att vi 
behöver anpassa antalet särskilt boendeplatser utifrån detta. Demografiska siffror visar ingen 
ökning av antalet 85-åringar innan 2017 inom Tingsryds kommuns olika pastorat. Inte heller 
efter 2017 det sker det markanta ökningar. 

Funktionshinderomsorgen ser ökade krav på individuellt anpassade insatser och samarbetet 
med IFO, arbetsförmedling och försäkringskassa behöver ytterligare intensifieras för att skapa 
förutsättningar för personer med olika funktionshinder att försörja sig och ha ett arbete eller 
en meningsfull sysselsättning. 

Ny teknik inom äldre- och funktionshinderomsorgen står för dörren och vi behöver öka vår 
kompetens om de möjligheter som finns. Både för att öka kvaliteten i stödet till brukaren men 
också för att få så ekonomisk fördelaktiga processer som möjligt när vi ger stödet. 

HSL 
Demensområdet förväntas öka på grund av det ökade antalet personer med demensdiagnos, 
den palliativa vården som avser cancersjukvård, där framför allt yngre cancersjuka som 
vårdas hemma antas bli fler (Nationella riktlinjer för palliativ vård). Samtidigt utvecklas den 
medicinska tekniken och fler avancerade insatser blir möjliga att hantera utanför sjukhusets 
väggar. Psykiatrin är ett område där kommunen kommer att behöva utveckla såväl kompetens 
som arbetssätt för att svara upp mot behovet. 

6 Uppföljning av planeringsmått 

Planeringsmått Utfall Jan-
Aug 2011 

Utfall Jan-
Aug 2012 

Utfall Jan-
Aug 2013 

Årsbudget 
2013 

Prognos 
2013 

Avvikelse 
prognos 

2013 

Driftbudg/nettokostn, mkr 168 171 181,3 254,3 265,5 -11,2 

Antal utförda årsarbeten 325 333 336  504  
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Planeringsmått Utfall Jan-
Aug 2011 

Utfall Jan-
Aug 2012 

Utfall Jan-
Aug 2013 

Årsbudget 
2013 

Prognos 
2013 

Avvikelse 
prognos 

2013 

Antal årsarbetare    459   

Antal i ordinärt boende 
(omv+service) 

271 276 277 280 280 0 

Antal personer med 
beviljad matdistribution 

213 202 198 220 195 25 

Antal beviljade timmar i 
ordinärt boende 

48 983 49 086 47 967 76 000 76 000 0 

Antal i särskilt boende 208 203 193 200 185 15 

Antal beviljade timmar 
särskilt boende 

102 272 110 232 97 317  150 000  

Antal personer med 
insatser av SSK 

583 589 605 600 610 -10 

Antal personer med 
insatser av AT/SG 

319 293 346 375 360 15 

Antal personer med 
boendestöd soc psyk 

71 54 65 48 65 -17 

Antal personer med 
dagverksamhet soc psyk 

34 29 31 30 31 -1 

Antal i LSS-boende 25 30 33 33 39 -6 

Antal i boende för barn 
och ungdom 

1 1 0 0 0 0 

Antal med personlig 
assistent LSS 

4 5 7 6 7 -1 

Antal med personlig 
assistent SFB 

27 22 18 25 18 7 

Antal i dagl verks LSS 70 64 67 74 67 7 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd 

313 311 324 360 364 -4 

Antal personer med 
försörjningsstöd 

565 594 613 650 655 -5 

Antal vårddygn på 
institution SoL (missbruk) 

96 327 170 500 400 100 

Antal vårddygn på 
institution LVM 

162 238 148 300 210 90 

Antal vårddygn på 
institution SoL och LVU 

5 308 5 182 6 169 8 200 7 700 500 

varav ensamkommande 
flyktingbarn 

4 688 4 936 6 011 7 500 7 200 300 

Antal vårddygn i 
familjehem 

4 241 4 918 3 911 5 300 5 300 0 

varav ensamkommande 
flyktingbarn 

105 457 181 500 350 150 
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