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Ordföranden har ordet 
 
 
År 2010 skulle vi se de negativa effekterna av finanskrisen i kommunens ekonomi. Så blev 
det inte. Istället kan vi presentera det bästa resultatet någonsin där vi har ett positivt resultat 
med 18,4 miljoner kronor. 
 
Finanskrisen skulle anstränga kommunerna hårt ekonomisk 2010 varför staten gav extra 
statsbidrag baserat på antal invånare. Tingsryds kommun fick 12 miljoner kronor vilket var 
positivt för oss och delvis är en förklaring till vårt positiva resultat. 
 
En annan händelse som skulle påverka vår ekonomiska situation var de redovisningar som 
skett av LSS. Vi blev helt plötsligt varse att vi fått för mycket pengar i utjämningssystemet 
mellan landets kommuner. Det blir ingen resultatpåverkan i årets bokslut men det innebär att 
vi framöver har ca 7 miljoner kronor mindre till verksamheterna. 
 
Vår satsning på bredband via fiber har varit framgångsrik mycket beroende på de aktiva 
fiberföreningar som bildats i vår kommun. Detta kommer att få stor betydelse för 
landsbygdens utveckling. Nu krävs dock krafttag för att få fram mer statliga medel till 
länsstyrelsen för att fiberföreningarna skall kunna få bidrag att finansiera utbyggnaden på 
landsbygden. Utan detta landsbygdsstöd blir det svårt att genomföra projekten. 
 
Strukturanpassningen till minskade antal elever är i stort sett avklarad i grundskolan men det 
återstår anpassningar i gymnasieskolan där de sista stora elevkullarna nu finns. 
 
Kommunens stiftelser och bolag har också redovisat ett bra resultat trots att investeringarna 
varit stora. TUFAB har totalrenoverat badet Kaskad, Stiftelsen kommunhus har byggt eller 
bygger ett 55-tal lägenheter och TEAB fortsätter fjärrvärmeutbyggnaden och har byggt ett 
värmeverk i Väckelsång.  
 
Som alltid när man har ett bra resultat så tror alla att vi har råd att satsa och sluta med 
rationaliseringar och effektiviseringar. Inget är farligare. Arbetet med förnyelse och 
effektivisering är ett ständigt pågående arbete. De strukturförändringar som startades upp för 
några år sedan kan vi nu se resultatet av. Hade inget gjorts under dessa år hade kommunens 
ekonomi varit i fritt fall. Det har inte varit några lätta beslut men de var nödvändiga. 
 
Utrymmet att satsa på attraktivitet har skapats genom ovanstående åtgärder. Nu är vår 
målsättning att vända den negativa befolkningsutvecklingen. Detta gör vi inte på något år men 
vi har en vision som vi alla skall jobba med och som ska resultera i en vändning. Vi har goda 
förutsättningar – Vi måste bara se möjligheterna. 
 
 
 
 
 
Arne Karlsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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OMVÄRLD 
 
Konjunkturläget 
Tillväxten i den svenska ekonomin blev rekyl- 
och rekordartad 2010, vilket till stor del förklaras 
av motsvarande rekordfall året före. BNP växte 
med hela 5,3%, vilket ska jämföras med förra 
årets minskning på hela -5,3%. Återhämtningen i 
världshandeln har inneburit att den svenska 
exporten har ökat mycket kraftigt. Normaliserade 
förhållanden på de finansiella marknaderna och 
en ökad tillgång på krediter har bidragit till en 
liknande uppåtriktad rekyl för investeringarna. 
Även hushållens konsumtionsavgifter har 
utvecklats förhållandevis väl. 
 
Tack vare den växande efterfrågan har även 
sysselsättningen förbättrats under hela 2010. 
Dock var den öppna arbetslösheten oförändrad 
på nivån 8,4%, vilket förklaras av att 
arbetskraftsutbudet har ökat. 
(källa: SKL cirkulär 11:07) 
 
Riksbanken har under andra halvåret 2010 höjt 
reporäntan vid fyra tillfällen, vilket innebär att 
reporäntan vid årsskiftet uppgick till 1,25% 
(0,25%). I februari 2011 gjordes ytterligare en 
höjning med 0,25%, varvid reporäntan f n 
uppgår till 1,5%.  
 
Inflationen uppgick till 1,3% (-0,3%) under 2010. 
 
Befolkningsutveckling i kommunen 
Invånarantalet i kommunen fortsätter att minska. 
Vid årsskiftet 2010/2011 hade kommunen 
12 231 invånare, vilket innebär en minskning 
med -127 (-144) personer under 2010. Den 
genomsnittliga befolkningsminskningen under 
den senaste femårsperioden uppgår därmed till  
-112 (-107) personer per år.  
 
 2010 2009 2008 2007 2006
      
Antal inv.  
31 dec 

 
12 231 12 358

 
12 502 12 600 12 712

      
Årets 
minskning 

 
-127 -144

 
-98 -112 -81

 
Antalet födda under året var 114 (85) och antalet 
avlidna 173 (165), vilket innebär ett negativt 
födelsenetto på -59 (-80). Flyttningsnettot var     
-68 (-64) personer. 550 (525) personer flyttade 
in till kommunen medan 618 (589) flyttade ut 
från kommunen.  
 
Det kan konstateras att det negativa 
flyttningsnettot har ökat två år i rad och att 
flyttningsnettot för första på mycket länge var 
sämre än födelsenettot. Tidigare år har det 

negativa födelsenettot motsvarat ca 2/3-delar av 
den totala befolkningsminskningen. 
 
Befolkningsutvecklingen i de olika 
kommundelarna (församlingarna) redovisas 
nedan: 
 
  Årets förändring 
Befolkningsförändr. 
per församling 

Antal  
inv -10 

 
-10 

 
-09 -08 -07 -06

    
Almundsryd 2 252 -49 -48 -17 -37 -9
Linneryd 1 054 -27 -24 34 -45 11
Södra Sandsjö 1 078 -22 -8 1 -8 -26
Tingsås 3 660 8 -1 5 0 4
Urshult 1 775 -9 9 -58 -5 -1
Väckelsång 1 523 -13 -57 -41 1 -30
Älmeboda 889 -15 -15 -22 -18 -30
 
Befolkningsutvecklingen i kommunen påverkar 
kommunens ekonomi på flera sätt, bl a genom 
att invånarantalet har betydelse för hur stora 
intäkter vi får från skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning. Befolknings-
utvecklingen har också stor betydelse för våra 
kostnader, eftersom utvecklingen, både totalt 
och inom olika åldersgrupper, till stor del styr 
vilka behov som finns av den kommunala 
verksamheten, t ex skola, förskola och 
äldreomsorg.  
 
Befolkningsprognosen fram till år 2019 kan 
sammanfattas enligt nedan. Basår i prognosen 
är 2009: 
 
• Den totala befolkningsminskningen 

beräknas till ca -100 personer per år fram till 
år 2014/2015, därefter i sker minskningen i 
något lägre takt. 

• Antalet barn i förskoleåldern blir relativt 
oförändrat. 

• Antalet barn i grundskoleålder minskar 
ytterligare något år (till år 2012), därefter 
sker stabilisering på den lägre nivån. 

• Antalet ungdomar i gymnasieålder minskar 
med drygt -30% fram till år 2014, därefter 
stabilisering på den lägre nivån. 

• Antalet äldre-äldre (90 år och äldre) ökar 
något fram till år 2012, därefter stabilisering 
på den högre nivån. Antalet 85 år och äldre 
förändras endast marginellt under perioden. 

 
Befolkningsutveckling i regionen 
Befolkningstalet för länet ökade med 778 (938) 
personer, vilket innebär en lägre ökningstakt än 
föregående år. Det är andra året i rad som 
ökningstakten minskar. Som framgår av tabellen 
nedan är Tingsryd en av de kommuner som 
uppvisar störst befolkningsminskning. 
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Antal inv
20101231 2010 2009

Kronobergs län 183 940 778 938
Alvesta 18 802 45 -18
Lessebo 8 139 -26 80
Ljungby 27 297 -113 -20
Markaryd 9 619 60 -41
Tingsryd 12 231 -127 -144
Uppvidinge 9 244 -76 -27
Växjö 83 005 982 949
Älmhult 15 603 33 159

Övriga närliggande
Emmaboda 9 187 -36 -108
Kalmar 62 815 427 695
Nybro 19 651 75 19
Karlshamn 31 143 225 -41
Karlskrona 64 032 690 538
Olofström 12 988 -114 -65
Ronneby 28 254 -162 -73
Sölvesborg 16 810 -3 -27

Årets förändring

 
 
Det är tydligt att befolkningsökningen i regionen 
sker i de större städerna/kommunerna, medan 
de flesta mindre kommuner har en negativ 
utveckling.  
 
Arbetsmarknaden 
Arbetslösheten i riket, mätt enligt internationell 
standard (15-74 år), uppgick till 8,4 procent 
2010, vilket var oförändrad nivå jämfört med 
2009. Motsvarande siffror för arbetslösheten 
enligt ”gamla” svenska standarden (16-64 år) 
innebar en något sänkt arbetslöshet i riket från 
7,1 procent 2009 till 6,8 procent 2010.  
 
Även i Tingsryds kommun sjönk arbetslösheten 
något under året: 
 
Arbetslöshet i 
Tingsryds kommun1) 

 
2010 

 
2009 

 
2008 2007 2006

Öppet arbetslösa, % 2,9 3,7 2,8 2,3 3,1
I åtgärdsprogram, % 3,2 2,7 1,0 0,5 1,2
Totalt, % 6,1 6,4 3,8 2,8 4,3
    
1) mätt enligt svensk standard 16-64 år 
 
Nedan visas arbetslösheten i länets kommuner 
per 31 december 2010: 
 
 
Arbetslöshet 31 dec 
Kronoberg 1) 

Arbets-
lösa

 
I åtgärds- 
Program Totalt

Uppvidinge 3,9 2,8 6,7
Lessebo 5,2 4,9 10,1
Tingsryd 2,9 3,2 6,1
Alvesta 3,7 3,3 7,0
Älmhult 2,6 2,5 5,1
Markaryd 4,2 2,3 6,5
Växjö 4,3 3,4 7,7
Ljungby 3,6 2,9 6,5
  
Länet 3,9 3,2 7,1
Riket 3,6 3,2 6,8
  
1) mätt enligt svensk standard 16-64 år 

 
Det kan konstateras att arbetslösheten i 
Tingsryd ligger under genomsnittet i både riket 
och länet. 
 

PERSONALEN 
 
Personalperspektivet presenteras i ett särskilt 
personalbokslut, vilket återfinns i slutet av denna 
årsredovisning. 
 

FINANSIELL ANALYS 
 
Finansiella mål 
Avstämning av finansiella mål för Tingsryds 
kommun antagna av fullmäktige: 
 

Mål Utfall Uppfyllt

1. Resultat i % av skatteintäkter,
gen statsbidrag och utjämning 0,5% 3,0% Ja

2. Soliditet 55% 58% Ja

3. Inflationssäkra Eget kapital 1,2% 5,9% Ja

4. Balanskrav resultat, mkr  >0 18 Ja

 
 
Det redovisade resultatet för 2010 uppgår till 
+18,4 mkr, vilket innebär att samtliga finansiella 
mål har uppfyllts, både för det enskilda året och i 
ett fyraårsperspektiv bakåt i tiden.  
 
Resultatmålen (1-2 samt 4) uppfylls med mycket 
god marginal. Soliditeten har höjts från 55% till 
58%, vilket innebär att även detta mål uppnås 
med viss marginal.  
 
Fullmäktige har i november 2010 fastställt nya 
finansiella mål för mandatperioden 2011-2014, 
vilket bl a innebär att resultatmålet har höjts till 
1% av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning. Detta motsvarar ett årligt resultat på 
ca 6 mkr. Soliditetsmålet har sänkts p g a den 
kommande investeringen i nytt äldreboende 
m.m. i Kvarteret Örnen i Tingsryd och innebär att 
soliditeten ska vara lägst 49% år 2014. För att 
uppnå detta mål krävs att resultatmålet hålls och 
att övriga investeringar begränsas under ett 
antal år framåt. Fullmäktige har därför beslutat 
om ett investeringstak på totalt 80 mkr utöver 
Kvarteret Örnen under perioden 2011-2014. 
 
Nedan följer en mer detaljerad finansiell analys 
av 2010 års utfall i ett flerårsperspektiv. 
 
Resultat 
Årets resultat uppgår till +18,4 mkr (+13,2 mkr), 
vilket innebär att föregående års goda 
resultatmarginal förstärkts ytterligare något och 
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att positivt resultat nu uppvisats varje år sedan 
2005. 
 

2006 2007 2008 2009 2010

Årets resultat, mkr 12,8 10,6 0,7 13,2 18,4
Budgeterat res, mkr 5,8 2,1 3,9 0,0 20,3
Värdesäkring EK, % 4,4 3,7 0,2 3,1 5,9
Nettokostnader, mkr 524 545 577 577 588
Antal årsarbeten 1063 1045 1083 1044 1033  
  
Den goda resultatnivån 2010 har i första hand 
möjliggjorts av det tillfälliga konjunkturstödet från 
regeringen (ca 15 mkr) samt de kostnads-
minskningar/besparingsåtgärder som 
genomfördes i verksamheterna inför 2010. Även 
sänkta sjukförsäkringsavgifter är en bidragande 
orsak. 
 
Budgeten för 2010 uppgick till +20,3 mkr, vilket 
innebär att ett mindre underskott mot budgeten 
på -1,9 mkr uppvisas.  
 
När fullmäktige i juni månad 2009 fastställde 
budgeten för 2010 var budgeterat resultat 
endast +0,4 mkr. Budgeten byggde på de då 
mycket dystra skatteprognoserna i spåren av 
2008 års finanskris och därpå följande 
lågkonjunktur. För att nå ett positivt resultat, och 
därmed klara balanskravet, fattade fullmäktige 
beslut om besparingsåtgärder omfattande ca 16 
mkr eller 2,5% av verksamheten. Under hösten 
2009 fattade så regeringen beslut om att tillföra 
kommuner och landsting s k tillfällligt 
konjunkturstöd för året 2010, vilket motsvarade 
ca 15 mkr för Tingsryds kommun. Tack vare 
detta anslag från regeringen samt sänkta 
sjukförsäkringsavgifter och en successivt 
förbättrad skatteprognos i takt med att 
konjunkturrapporterna förbättrades kunde det 
budgeterade resultatet för 2010 höjas kraftigt i 
årets kompletteringsbudgetar. De ökade 
intäkterna användes nästan uteslutande till höja 
den budgeterade resultatnivån och därmed 
kunde en utökning av investeringsbudgeten 
genomföras utan att behoven av nyupplåning 
ökade. 
 
2010 års redovisade resultat innehåller 
engångskostnader i form av nedskrivning av 
fastigheter på ca 7 mkr. Nedskrivningen avser 
dels tomma skollokaler i Ryd och Rävemåla och 
dels de delar av nuvarande Kvarteret Örnen i 
Tingsryd som inte hyrs ut till externa 
hyresgäster. I samband med byggandet av nytt 
äldreboende samt vårdcentral m.m. i Kvarteret 
Örnen planeras hela den befintliga byggnaden 
att rivas. Detta beräknas ske successivt under 
perioden 2012-2014. 
 
I samband med delårsrapporten efter april 
månads redovisning var resultatprognosen för 

året +20 mkr och efter augusti var prognosen 
+26 mkr (med reservation för ev tillkommande 
kostnad för nedskrivning av fastigheter). Det kan 
därmed konstateras att årets resultatprognoser 
stämt förhållandevis väl och att kommunen 
därmed måste anses ha haft god kontroll över 
den ekonomiska ställningen under året. 
 
Det kan konstateras att de totala 
nettokostnaderna endast ökade marginellt 
jämfört med föregående år. Om ovan nämnda 
engångspost för nedskrivningar räknas bort kan 
den totala nettokostnaden ses som i princip 
oförändrad sedan 2008. Detta talar för att de 
kostnadsminskningar/besparingsåtgärder som 
fastställdes inför 2010 också har fått genomslag 
i årets utfall. Antalet utförda årsarbeten 
minskade med 11 stycken till 1033. Med 
undantag för året 2008 har en successiv 
minskning av antalet årsarbeten synts under 
hela 2000-talet, vilket kan ses som en indikator 
för att en löpande anpassning av verksamheten 
till det minskande invånarantalet i kommunen 
sker. 
 
Särskilt om LSS-utjämningen 
Kommunen mottog den 4 november 2010 ett 
beslut från Socialstyrelsen där de riktade kritik 
mot kommunens hantering av beslut enligt 9 § 9 
p, LSS, bostad med särskild service för vuxna. 
Socialstyrelsen konstaterade i beslutet att 
kommunens insatser genom s k boendestöd inte 
är förenliga med LSS och att en eventuell 
inrapportering av dessa insatser i 
utjämningssystemet skulle innebära ett felaktigt 
utnyttjande av systemet. 
 
Kommunen konstaterade snabbt att dessa 
insatser har varit inrapporterade i 
utjämningssystemet och att kommunens 
uppgifter som ligger till grund för scb:s 
beräkningar av utjämningssystemet därmed var 
felaktiga. Kommunen har därefter skyndsamt 
korrigerat samtliga uppgifter i enlighet med 
Socialstyrelsens beslut, vilket medför att 
kommunens intäkter från LSS-utjämningen 
kommer att bli ca 7 mkr lägre från och med 
budgetåret 2011 jämfört med tidigare prognoser.  
 
2010 års resultat har inte påverkats av den 
korrigerade inrapporteringen till LSS-
utjämningen. 
 
Skatteintäktsutveckling 
2010 års skatteintäkter blev slutligen 16 mkr 
högre än 2009. Ökningen är nästan uteslutande 
hänförbar till det tillfälliga konjunkturstödet från 
regeringen. 
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2006 2007 2008 2009 2010
Ökning skatteintäkter,
gen statsbidrag o utj, mkr 20,5 18,6 22,5 12,3 16,0  
 
Aktuell skatteprognos för 2011 visar en ökning 
på endast 2 mkr jämfört med 2010, vilket 
förklaras av att det tillfälliga konjunkturstödet 
från regeringen är kraftigt minskat år 2011. Även 
till 2012 förväntas en mycket begränsad ökning, 
ca 3 mkr jämfört med 2011, vilket bl a beror på 
en beräknad minskning av bidrag från 
kostnadsutjämningen. För åren 2013 och 2014 
beräknas en ökningstakt på ca 11 mkr per år 
jämfört med året före. 
 
Balanskravsutredning 
Vid bedömning av balanskravet skall resultatet 
rensas för bl a realisationsvinster:  
 
mkr 2010
Redovisat resultat 18,4
Reavinster -0,9
Resultat enligt balanskravet 17,5  
 
Justerat resultat enligt balanskravet uppgår 
således till +17,5 mkr. Det kan därmed  
konstateras att kommunen med god marginal 
uppfyllt kommunallagens balanskrav för året 
2010.  
 
Budgetföljsamhet 
Det redovisade resultatet innebär ett underskott 
mot budgeten på -1,9 (+13,2) mkr. 
Budgetavvikelsernas fördelning mellan de olika 
verksamheterna samt centrala poster visas 
nedanstående tabell. 
 

2006 2007 2008 2009 2010

Budgeterat resultat 5,8 2,1 3,9 0,0 20,3
KS centrala medel 4,4 5,0 3,3 3,2 7,5
Kommunledn.förvaltning 2,6 1,9 2,6 3,0 2,5
Teknisk förvaltning 0,0 2,0 -4,1 -0,6 -4,2
Miljö- och bygg 0,3 1,2 0,5 0,3 0,1
Kultur- och fritid -0,1 -0,3 0,5 0,0 -0,1
Barn- och utbildning -1,5 3,2 -0,5 1,6 0,5
Socialnämnd 2,3 1,6 -5,5 -1,3 -3,8

Taxefin verksamhet 1,2 0,3 0,8 -0,9 2,3
Skatteintäkter 2,3 0,3 -1,8 5,3 -0,8
Finansnetto 0,9 1,6 1,2 1,8 1,9
Finansiering o övrigt -5,4 -8,3 -0,2 0,8 -7,8
Årets resultat 12,8 10,6 0,7 13,2 18,4

 
 
Det kan konstateras att den totala budgeten 
stämmer väl överens med utfallet, men att 
avvikelser finns på flera olika budgetposter inom 
budgeten. Bland nämnderna noteras större 
underskott för Tekniska förvaltningen (Ks) och 
Socialförvaltningen. För centrala medel och 
finansiering stämmer utfallet väl med budgeten 
totalt sett. Inom dessa budgetområden syns 

dock överskott bl a för budgetposterna 
pensioner och löneökningar, vilket motsvaras av 
underskott till följd av nedskrivning av lokaler. 
 
Detaljerad analys och förklaring till respektive 
nämnds budgetavvikelse finns i respektive 
nämndsberättelse. 
 
Taxefinansierad verksamhet 
För den taxefinansierade verksamheten, d v s 
vatten/avlopp (VA) samt renhållning, sker 
särredovisning. Kommunen har sedan år 2000 
särredovisat dessa verksamheter på 
resultaträkningen. Från och med 2007 gäller ny 
lagstiftning för VA, som innebär att 
särredovisning är obligatoriskt. Denna 
redovisning ska innehålla både resultat- och 
balansräkning. Särredovisningen finns längre 
fram i årsredovisningen. 
 
VA-verksamheten uppvisar ett resultat på +0,8  
(-0,5) mkr för år 2010. Överskottet har i bokslutet 
(tillsammans med tidigare års ackumulerade 
överskott 0,3 mkr) betraktats som en förutbetald 
intäkt och kommer således att tillföras 2011 års 
resultaträkning för VA. 
 
Årets resultat för renhållningsverksamheten 
uppgår till +1,5 (-0,4) mkr. Överskottet 
(reducerat med tidigare års ackumulerade 
underskott -0,4 mkr) har i bokslutet betraktats 
som en förutbetald intäkt och kommer således 
att tillföras 2011 års resultaträkning för 
renhållningsverksamheten.  
 
Något ianspråktagande av den avsättning som 
gjorts i balansräkningen för sluttäckning av 
deponianläggningen i Elsemåla har ej skett 
under året. Utredning kring sluttäckningen 
pågår. Avsättningen gjordes under åren 1999-
2008 och uppgår till 13 mkr. Det bör noteras att 
medel för återställandet har reserverats som 
skuld på balansräkningen genom kostnadsföring 
medan ingen reservation/öronmärkning har skett 
avseende likvida medel. Återställandet måste 
således finansieras likvidmässigt genom det 
löpande kassaflödet. 
 
 
Nettokostnadernas andel av skatte-
intäkterna  
De totala nettokostnadernas andel av 
skatteintäkter, statsbidrag och utjämning 
minskade från 98% år 2009 till 97% år 2010: 
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Nettokostnadernas 
andel av skatteintäkter, 
statsbidrag och utj, % 

 
 
2006 

 
 
2007 

 
 
2008 

 
 
2009 

 
 
2010 

      
Verksamhetens andel  89 89 90 87 86 
Pensionernas andel    4 4 5 6 5 
Avskrivningars andel    5 5 5 5 6 
Finansnettots andel    0 0 0 0 0 
      
Nettokostnaders andel 98 98 100 98 97 
      
Det kan noteras att verksamhetens och 
pensionernas andel av nettokostnaderna 
minskade medan avskrivningarnas andel ökade. 
Det sistnämnda beror på att avskrivningarna 
innehåller nedskrivning av fastigheter (vilket 
motsvarar 1,1%). 
 
Årets investeringar 
Årets nettoinvesteringar har uppgått till 43,4 mkr 
(37,1 mkr), vilket innebär en något högre nivå än 
de senaste årens genomsnittliga 
investeringsnivå: 
 

2006 2007 2008 2009 2010

Nettoinvesteringar, mkr 32,4 33,8 40,7 37,1 43,4
Investeringsbudget,mkr 64,7 80,9 105,4 68,6 65,6
Budgetförbrukning, % 50% 42% 39% 54% 66%

Självfinansieringsgrad, % 118 111 66 108 109
Investeringar/avskr, % 129 127 152 133 151
Avskr/skatteint-gs-utj, % 4,7 4,8 4,8 4,7 4,7  
 
Av nettoinvesteringarna har 35,2 mkr (26,8 mkr) 
investerats i den skattefinansierade 
verksamheten och 8,2 mkr (10,3 mkr) i den 
taxefinansierade verksamheten. 
 
Den ursprungligt fastställda investerings-
budgeten för 2010 uppgick till 48,8 mkr. I årets 
första kompletteringsbudget i mars månad 
tilläggsbudgeterades nya investeringar om 10,7 
mkr samtidigt som 14,0 mkr fördes över från 
2009 års budget avseende ej färdigställda 
investeringar och 16,0 mkr sköts framåt i tiden. I 
årets andra kompletteringsbudget gjordes 
tilläggsbudgeteringar för nya investeringar 
uppgående till 8,1 mkr. Den slutliga årsbudgeten 
för investeringar kom därmed att uppgå till 65,6 
mkr. 
 
Den genomförda investeringsnivån på 43,4 mkr 
innebär att 66% (54%) av budgeten har 
förbrukats. De oförbrukade budgetmedlen 
uppgår således till 22,2 mkr, varav 9,1 mkr avser 
bredbandsinvesteringar och 5,0 mkr avser 
Kvarteret Örnen. Det kan konstateras att den 
totala genomförandegraden har höjts jämfört 
med tidigare, vilket innebär ett steg i rätt riktning 
utifrån målet att de investeringsprojekt som 
budgeteras också ska genomföras under året.  
 

Självfinanseringsgraden uppgår till 109%, vilket 
innebär att årets investeringar har finansierats i 
den löpande verksamheten, d v s summan av 
avskrivningar enligt plan och resultat har räckt till 
för täcka investeringssumman.  
 
Årets nettoinvesteringar relaterat till årets 
avskrivningar visar att kommunen under 
femårsperioden mer än väl klarat av att 
reinvestera de materiella anläggningstill-
gångarna. 
 
De planenliga avskrivningarnas andel av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning har inte ökat under den senaste 
femårsperioden. Det innebär att investeringarna 
hittills inte har tagit i anspråk en större del av 
intäkterna, varför de inte heller kan sägas ha 
minskat utrymmet för verksamheten.  
 
Investeringsnivåer som överstiger 
avskrivningarna (ca 28 mkr) måste motsvaras av 
ett positivt resultat om balansräkningen ska 
förbli oförändrad, d v s om finansiering ska 
kunna ske med egna medel. I annat fall återstår 
att ta från sparade medel alternativt att låna 
pengar externt. I det sistnämnda fallet påverkas 
soliditeten negativt.  
 
Kommunen står inför stora investeringsbehov de 
närmaste åren i och med genomförandet av om- 
och tillbyggnad av äldreboende i Kvarteret 
Örnen, Tingsryd, vilket färdigställs 2014. Det är 
av stor vikt att övriga investeringar begränsas 
under denna period med tanke på den höga 
investeringsnivåns påverkan på balans-
räkningen i form av nyupplåningsbehov men 
även på resultaträkningen i form av 
kapitalkostnader. Fullmäktige har av denna 
anledning i samband med budgeten för 2011 
antagit ett investeringstak för perioden 2011-
2014 som uppgår till 80 mkr för investeringar 
utöver Kvarteret Örnen, d v s i genomsnitt 20 
mkr per år. 
 
En detaljerad redovisning av 2010 års 
investeringar finns på sidan x. 
 
Soliditeten  
 

2006 2007 2008 2009 2010
Eget kapital, mkr 288 299 299 313 331
Tot tillgångar, mkr 496 527 540 569 573
Soliditet BR, % 58 57 56 55 58  
 
Soliditeten för 2010 uppgår till 58% (55%), vilket 
innebär att soliditeten har stärkts för första 
gången sedan 2006. Förstärkningen förklaras i 
första hand av den goda resultatnivån vilken 
möjliggjort amortering av lån samt att 
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investeringarna kunnat genomföras utan 
nyupplåning. 
 
Soliditetsmålet för 2010 uppgick till 55%, vilket 
således har uppfyllts. 
 
Som nämnts tidigare kommer den kommande 
investeringen i nytt äldreboende i Kvarteret 
Örnen att innebära en kraftigt ökad upplåning 
som i sin tur kommer att innebära en sänkt 
soliditet framöver. Fullmäktiges nya soliditetsmål 
innebär att soliditeten ska vara lägst 49% år 
2014. För att uppnå detta mål krävs att 
resultatmålet hålls och att övriga investeringar 
begränsas under ett antal år framåt.  
 
Om det totala pensionsskuldsåtagandet, d v s 
även ansvarsförbindelsen som ligger utanför 
balansräkningen, räknas av i det egna kapitalet 
så uppgår soliditeten för 2010 till 9% (4%). Det 
innebär att en större del av kommunens egna 
kapital egentligen motsvaras av en pensions-
skuld. Dessa förhållanden ser ungefär likadana 
ut hos de flesta kommuner i landet. Utbetalning 
av pensionsskulden som ligger utanför 
balansräkningen sker löpande varje år och 
beräknas vara helt avklarad år 2050. 
 
Kassaflöde och likvida medel 
 

2006 2007 2008 2009 2010
Likvida medel, mkr 14,9 27,0 31,1 59,2 43,4
Kassalikviditet % exkl sem 64 78 72 84 84  
 
De likvida medlen har minskat med -15,8 mkr 
vilket bl a beror på att det tillfälliga 
konjunkturstödet betalades ut redan i december 
2009 samt amortering av lån. De likvida medlen 
uppgick vid årskiftet till 43,4 mkr (59,2 mkr), 
varav 5,3 (5,0) mkr avser koncernkontoskuld till 
kommunens bolag.  
 
Kassalikviditeten är oförändrad jämfört med 
föregående år och visar att omsättnings-
tillgångarna vid årets slut utgör 84% (84%) av de 
kortfristiga skulderna (exkl. semesterlöne-
skulden).  
 
För 2011 beräknas en hög likviditetsbelastning 
under de första fyra månaderna genom bl a 
reglering av 2009 års slutavräkning av 
skatteintäkter samt utbetalning av förra årets 
intjänade pensioner (individuella delen). 
 
Låneskuld 
Under våren gjordes amortering av lån med 7,5 
mkr. Den totala låneskulden vid årsskiftet 
uppgick därmed till 82,5 mkr (90 mkr):  
 

2006 2007 2008 2009 2010
Låneskuld, mkr 85,0 85,0 85,0 90,0 82,5

 
 
Amorteringen har i första hand möjliggjorts av 
den goda resultatnivån. Budgeterad nyupplåning 
för 2010 uppgick till 30 mkr. Att detta inte blev 
nödvändigt beror bl a på att budgeterat resultat 
förstärktes under året samtidigt som den under 
året utökade investeringsbudgeten inte 
genomfördes i sin helhet. 
 
Av låneportföljens 82,5 mkr har 67,5 mkr (eller 
82%) fast ränta med olika löptid 1-5 år medan 
15 mkr (eller 18%) har rörlig ränta. Genomsnittlig 
vägd årsränta vid årsskiftet var 2,85% (3,17%). 
Under 2010 har lån om 30 mkr omsatts och 7,5 
mkr amorterats. Under 2011 skall lån om 17,5 
mkr omsättas. Låneportföljen var vid årsskiftet 
fördelad på 3 (3) stycken olika kreditgivare varav 
den största andelen uppgick till 79% (50%) av 
det totala lånebeloppet (Kommuninvest). Under 
2011 skall en ny finanspolicy tas fram som bl a 
ska reglera hur låneportföljen ska fördelas 
avseende ränte- och kapitalbindningstider. 
 
Finansmarknaden och därmed tillgängligheten 
på pengar har under året normaliserats 
ytterligare jämfört med hösten 2008. Dock kan vi 
fortfarande notera ett fortsatt relativt svagt 
intresse för utlåning, vilket märkts hos både 
kommunen och kommunens företag genom 
relativt få anbudsgivare vid låneupphandlingar 
samt fortsatt relativt höga marginaler från flera 
kreditgivare. Genom vårt medlemskap i 
Kommuninvest har våra lån dock kunnat 
omsättas med fortsatt tillfredsställande 
lånevillkor. 
 
Skuldsättningsgrad 
Den stärkta soliditeten innebär att skuld-
sättningsgraden har sjunkit från 45% år 2009 till 
42% år 2010: 
  
Skuldsättningsgrad, % -06 -07 -08 -09 -10
      
Totalt 42 43 45 45 42
varav    
Lån 17 16 16 16 14
Kortfristiga skulder o övr 22 24 26 26 25
Avsättning Elsemålafond 2 2 2 2 2
Avsättning pensioner 1 1 1 1 1
 
Som framgår i tabellen är det skuldsättnings-
graden för lån och kortfristiga skulder som har 
sjunkit.  
 
Ju större del av investeringarna som kan 
finansieras av avskrivningar plus resultat, desto 
lägre kommer den totala skuldsättningsgraden 
att bli. Om vi däremot finansierar ökningen av 
anläggningstillgångar med externa medel 
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kommer skuldsättningsgraden att öka och 
soliditeten att sjunka. 
 
Finansnetto 
Finansnettot, d v s finansiella intäkter minus 
finansiella kostnader, uppgick till -1,3 mkr (-1,2 
mkr), vilket innebär en relativt oförändrad nivå 
jämfört med föregående år. 
 

2006 2007 2008 2009 2010
Finansiella intäkter, mkr 0,9 1,5 1,8 2,2 1,1
Finansiella kostnader, mkr -2,5 -2,7 -3,1 -3,4 -2,4
Finansnetto -1,6 -1,2 -1,3 -1,2 -1,3  
 
Räntekostnader för långfristiga lån minskade 
från 3,6 mkr år 2009 till 2,4 mkr år 2010 till följd 
av den sänkta räntenivån samt en något 
minskad lånestock. Att finansnettot inte 
minskade i motsvarande mån beror på att 2009 
års finansiella intäkter innehöll relativt stora 
engångsposter, bl a utdelning från SKL. 
 
Budgeterat finansnetto uppgick till -3,3 mkr, 
vilket innebär att ett överskott mot budgeten på 
1,9 mkr redovisas för år 2010.  
 
Aktiverad ränta under byggtiden för de större 
investeringarna uppgår till 0,1 mkr (0,2 mkr). 
 
Pensionsåtaganden 
Kommunens totala pensionsåtaganden uppgår 
till ca 283 (294) mkr, vilket innebär en minskning 
med ca 11 mkr jämfört med förra året: 
 

2006 2007 2008 2009 2010
Avsättning till pensioner 2,3 2,6 1,8 4,7 4,2
Pensioner intjänade t o m -97 245,7 284,3 281,4 289,1 278,3
Total pensionsskuld 248,0 286,9 283,2 293,8 282,5  
 
Ändrat livslängdsantagande samt sänkt diskonteringsränta på 
intjänad pension ökade pensionsåtagandena med hela 42 mkr år 
2007. 
 
De minskade totala pensionsåtagandena 
förklaras av bl a det sänkta basbeloppet inför 
2010, den låga räntenivån under året samt den  
s k pensionsbromsen (vilken sänkte kommunens 
pensionskostnader 2010 men som höjer 
desamma under 2011 och 2012). 
 
Den del av pensionsskulden som tjänats in före 
1998 finns upptagen som ansvarsförbindelse 
och ligger utanför balansräkningen enligt 
blandmodellen. För att få en samlad bild av 
kommunens pensionsskuld måste även denna 
del beaktas. Kommunen har inte placerat 
pengar för kommande utbetalningar varför 
skulden måste finansieras över resultatet under 
kommande år. Däremot har kommunen 
förtidsinlöst pensionsåtaganden på totalt 23 mkr 
inklusive löneskatt under åren 2002-2007. 

Denna förtidsinlösen minskar de framtida 
pensionskostnaderna för kommunen. Ingen 
extra inlösen av pensioner har kostnadsförts 
2010. Istället har bedömts att årets överskott 
och därtill hörande likviditet bör sparas inför de 
kommande årens stora investeringar för att 
begränsa nyupplåningsbehoven. 
 
Nyintjänade pensioner fr o m 1998 (inklusive 
förmånsbestämd pension) kostnadsförs löpande 
genom premieavgifter och försäkringslösningar. 
Dessa ger således ingen ny pensionsskuld. 
 
Borgensåtaganden 
Kommunens totala borgensåtaganden uppgick 
vid årsskiftet till 512 mkr (480 mkr), varav 61 mkr 
(69 mkr) ännu ej verkställts per balansdagen. 
 
Det kan noteras att borgensåtagandena har ökat 
kraftigt de senaste åren. År 2006 var de totala 
borgensåtgandena 286 mkr. Ökningen är i 
princip uteslutande hänförbar till de egna 
kommunala företagen. 
 
505 mkr av de 512 mkr avser borgensåtaganden 
för de kommunala företagen (varav 61 mkr ej 
verkställts per balansdagen). Återstående del, 
ca 7 mkr, avser främst Älmeboda 
Byahus/Sporthall, Bollhallen Tingsryd samt 
Tingvalla travsällskap. Inga nya ”externa” 
borgensbeslut har fattats under året.  
 
Utöver dessa borgensåtaganden har Tingsryds 
kommun i april 2008, efter beslut i KF 2008-02-
28 §3, ingått en solidarisk borgen såsom för 
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga förpliktelser. Samtliga kommuner som 
per 2010-12-31 var medlemmar i Kommuninvest 
har ingått likalydande borgensförbindelser. 
Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett 
avtal om hur ansvaret skall fördelas på varje 
medlemskommun vid ett eventuellt infriande av 
borgensansvaret. Principerna för denna 
fördelning sker efter en beräkningsmodell 
grundad på samtliga medlemskommuners 
respektive ägarandel  och låneandel i 
Kommuninvest. Tingsryds kommuns andel av 
Kommuninvests skulder uppgick 2010-12-31 till 
0,3% vilket motsvarar 543 mkr. Tingsryds 
kommun har samma andel i Kommuninvests 
tillgångar, vilket motsvarar 530 mkr per 2010-12-
31. 
 
En specifikation av borgensåtagandena 
redovisas i not 27. 
 
Koncernen 
Den sammanställda redovisningen för 
koncernen Tingsryds kommun uppvisar ett 
positivt resultat på +23,1 (+17,3) mkr för 2010.  
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Resultaten för de ingående koncernföretagen 
redovisas i den sammanställda redovisningen 
längre fram i årsredovisningen. Ett kortare 
utdrag ur respektive företags förvaltnings-
berättelse redovisas också där. 
 
 

VERKSAMHETEN 
 
För redovisning av måluppfyllelse, 
kvalitetsuppföljning och väsentliga händelser i 
verksamheten hänvisas till respektive 
nämndsberättelse längre fram i denna 
årsredovisning. 
 
 

SAMMANFATTNING OCH FRAMTID 
 

Sammanfattningsvis kan konstateras att 2010 
års bokslut innebär att kommunen för 
närvarande har relativt goda marginaler i 
ekonomin. Med hjälp av framförallt det tillfälliga 
konjunkturstödet från regeringen men även de 
kostnadsminskningar och besparingsåtgärder 
som genomförts har resultatet för 2010 blivit +18 
mkr. Detta motsvarar 3% av skatteintäkter och 
utjämning, vilket måste betraktas som en god 
resultatnivå. Den goda resultatnivån har även 
inneburit att balansräkningen kunnat stärkas 
under året, vilket syns genom bl a en höjd 
soliditet och en något minskad låneskuld.  
 
2011 års budget har fastställts med ett resultat 
på +10,5 mkr, vilket innebär att en minskad men 
fortsatt förhållandevis god marginal i 
resultaträkningen ser ut att kunna behållas även 
för 2011. Aktuell skatteprognos visar, till följd av 
bl a extra tillskott från regeringen samt den 
förbättrade tillväxten i landet, att budgeterade 
intäkter från skatt och utjämning ser ut att 

kunna hållas trots att kommunens intäkter från 
LSS-utjämningen minskar med ca 7 mkr fr o m 
2011 till följd av den tidigare nämnda 
korrigeringen av inrapporterade uppgifter till 
utjämningssystemet. 
 
Samtidigt som de senaste årens positiva 
ekonomiska resultat har inneburit en stärkt 
ekonomisk ställning som ger förbättrade 
förutsättningar för framtida utmaningar så är det 
viktigt att komma ihåg att de goda marginalerna i 
resultaten till stor del är av tillfällig karaktär och 
att de långsiktiga utmaningarna är stora när det 
gäller den kommunala ekonomin. Redan på 2-3 
års sikt blir det tydligt att rådande 
befolkningsminskning i kombination med 
planerade höga investeringsnivåer innebär stora 
påfrestningar på både resultat- och 
balansräkning framöver. Fr o m budgetåret 2012 
ser marginalerna i resultaträkningen ut att 
minska ytterligare jämfört med året före för att 
åren 2013 och 2014 bli betydligt tuffare, då det 
med nuvarande prognoser återigen ser ut att 
krävas kostnadsminskningar i befintliga 
verksamheter för att nå de ekonomiska mål som 
krävs för att bl a kunna genomföra de planerade 
höga investeringsnivåerna framöver. 
 
Som nämnts tidigare har fullmäktige i november 
2010 fastställt nya finansiella mål för 
mandatperioden 2011-2014, vilket bl a innebär 
att resultatmålet har höjts till 1% av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning. Detta motsvarar ett årligt resultat på 
ca 6 mkr. Soliditetsmålet har sänkts p g a den 
kommande investeringen i nytt äldreboende 
m.m. i Kvarteret Örnen i Tingsryd och innebär att 
soliditeten ska vara lägst 49% år 2014. För att 
uppnå detta mål krävs att resultatmålet hålls och 
att övriga investeringar begränsas under ett 
antal år framåt. Fullmäktige har därför beslutat 
om ett investeringstak på totalt 80 mkr utöver 
Kvarteret Örnen under perioden 2011-2014. 
 
Tingsryd i mars 2010 
 
 
 
Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
 
 



RESULTATRÄKNING (tkr)
Kommun Kommun Koncern Koncern

Not 2010 2009 2010 2009
Verksamhetens intäkter 1 165 752 165 949 239 556 231 513
Verksamhetens kostnader 2 -718 058 -715 235 -757 670 -752 085
Avskrivningar 3 -35 412 -27 875 -55 664 -43 389
Verksamhetens nettokostnader -587 718 -577 161 -573 778 -563 961

Skatteintäkter 4 419 686 418 057 419 686 418 057
Generella statsbidrag och utjämning 5 187 783 173 493 187 783 173 493
Finansiella intäkter 6 1 092 2 194 1 637 2 774
Finansiella kostnader 7 -2 446 -3 409 -10 628 -11 659
Resultat före extraordinära poster 18 397 13 174 24 700 18 704

Extraordinära intäkter - - - -
Extraordinära kostnader - - - -
Årets resultat 8 18 397 13 174 24 700 18 704

Skatt -1 629 -1 402

Årets resultat 8 18 397 13 174 23 071 17 302

KASSAFLÖDESANALYS (tkr)
Kommun Kommun Koncern Koncern

Not 2010 2009 2010 2009
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 18 397 13 174 23 071 17 302
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 9 -474 2 924 1 753 4 169
Avskrivningar 3 35 412 27 875 55 664 43 389
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar -934 -2 069 -934 -2 314

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 52 401 41 904 79 554 62 546

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
löpande verksamhet
Förråd och exploateringsfastigheter -83 411
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar -10 033 7 657 -5 931 13 887
Ökning/minskning av kortfristiga skulder -6 896 7 991 -8 155 -533

Kassaflöde från den löpande verksamheten 35 472 57 552 65 385 76 311

Investeringsverksamheten
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar 10 -43 373 -37 052 -120 505 -137 934
Förvärv av aktier och andelar 0 -4 0 -4
Erhållna investeringsbidrag 11 650 - 650 -
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 12 934 1 629 934 2 548
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 12 0 486 0 486
Kassaflöde från investeringsverksamheten -41 789 -34 941 -118 921 -134 904

Finansieringsverksamheten
Minskning/ökning av långfristiga fordringar -2 031 468 -1 320 1 767
Ökning/minskning av långfristiga låneskulder 13 -7 500 5 000 33 159 84 117

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -9 531 5 468 31 839 85 884

Årets kassaflöde -15 848 28 079 -21 697 27 291

Likvida medel vid årets början 59 228 31 149 68 676 41 385
Likvida medel vid årets slut 43 380 59 228 46 979 68 676



BALANSRÄKNING (tkr)
Kommun Kommun Koncern Koncern

Not 2010 2009 2010 2009
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 14 439 001 431 177 963 055 899 999
Maskiner och inventarier 15 20 148 20 011 30 337 28 552
Summa materiella anläggningstillgångar 459 149 451 188 993 392 928 551

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar 16 4 547 4 547 1 705 1 705
Långfristiga fordringar 17 14 690 12 659 19 026 17 706
Summa finansiella anläggningstillgångar 19 237 17 206 20 731 19 411

Summa anläggningstillgångar 478 386 468 394 1 014 123 947 962

Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringsfastigheter 509 426
Fordringar 18 51 018 40 985 56 500 50 569
Kassa och bank 19 43 380 59 228 46 979 68 676
Summa omsättningstillgångar 94 398 100 213 103 988 119 671

SUMMA TILLGÅNGAR 572 784 568 607 1 118 111 1 067 633

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående balans 312 467 299 293 379 430 362 128
Årets resultat 18 397 13 174 23 071 17 302
Summa eget kapital 20 330 864 312 467 402 501 379 430

Avsättningar
Avsatt för pensioner 21 4 201 4 675 6 958 6 870
Avsatt för Elsemålatippen 22 13 038 13 038 13 038 13 038
Avsatt för skatt och övrigt 14 670 13 005
Summa avsättningar 17 239 17 713 34 666 32 913

Skulder
Långfristiga skulder 23 83 150 90 000 521 034 487 225
Kortfristiga skulder 24 141 531 148 427 159 910 168 065
Summa skulder 224 681 238 427 680 944 655 290

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 572 784 568 607 1 118 111 1 067 633

Ställda panter och ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelse pensioner 25 278 311 289 142 278 311 289 142
Ansvarsförbindelse leasingavtal 26 8 283 8 490 8 283 8 490
Ansvarsförbindelse Fastigo 122 122

Borgensåtaganden inkl statliga bostadslån 27 511 673 479 563 6 824 7 514

Fastighetsinteckningar 26 885 26 885



TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (tkr)
Kommun Kommun Koncern Koncern

2010 2009 2010 2009

1. Verksamhetens intäkter
Avgifter och ersättningar 67 238 69 412 69 667 69 562
Hyror och arrenden 17 484 17 094 81 159 75 799
Bidrag m.m. 61 742 60 962 70 520 69 365
Försäljning 6 690 6 128 6 704 5 934
Försäljning av verksamhet 11 664 10 283 10 876 8 992
Försäljning av anläggningstillgångar 934 2 070 630 1 861
Summa 165 752 165 949 239 556 231 513

2. Verksamhetens kostnader
Bidrag 29 596 28 095 28 995 28 095
Entreprenader, köp av verksamhet, konsulter 143 506 143 989 163 742 160 563
Lönekostnader inkl sociala avgifter 414 400 415 340 433 654 434 821
Pensionskostnader 30 031 36 032 31 378 36 939
Lokalhyror 12 502 12 528 2 960 3 370
Material 32 199 29 656 40 895 37 525
Hyra/leasing av anläggningstillgångar 3 664 3 822 3 664 3 822
Övriga kostnader 52 160 45 773 52 382 46 950
Summa 718 058 715 235 757 670 752 085

3. Avskrivningar 
Avskrivningar enligt plan 28 336 27 875 48 588 43 389
Nedskrivningar och utrangeringar 7 076 0 7 076
Summa 35 412 27 875 55 664 43 389

4. Skatteintäkter
Preliminär skatteinbetalning 413 711 432 798 413 711 432 798
Preliminär slutavräkning innevarande år 5 653 -15 188 5 653 -15 188
Slutavräkningsdifferens föregående år 322 447 322 447
Summa 419 686 418 057 419 686 418 057

5. Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning 113 014 119 392 113 014 119 392
Kostnadsutjämning 27 184 28 673 27 184 28 673
Regleringsbidrag/avgift 3 181 -6 135 3 181 -6 135
LSS-utjämning 12 255 12 032 12 255 12 032
Kommunal fastighetsavgift 20 061 19 531 20 061 19 531
Tillfälligt konjunkturstöd 12 088 - 12 088
Summa 187 783 173 493 187 783 173 493

6. Finansiella intäkter
Räntor på likvida medel 245 128 696 568
Utdelning aktier och andelar 6 12 8 14
Ränteintäkter kundfordringar 45 56 45 56
Ränteintäkter långfristiga fordringar 492 572 492 572
Övriga finansiella intäkter 304 1 426 396 1 564
Summa 1 092 2 194 1 637 2 774

7. Finansiella kostnader
Räntor på långfristiga lån 2 446 3 600 10 628 11 850
Räntebidrag -73 -129 -73 -129
Aktiverad ränta under byggtiden -54 -231 -54 -231
Räntekostnad pensionsavsättning 74 140 74 140
Övriga finansiella poster 53 29 53 29
Summa 2 446 3 409 10 628 11 659

Räntesats aktiverad ränta under byggtiden 2,94% 4,50% 2,94% 4,50%

(fr o m 2010 används räntesats som motsvarar kommunens genomsnittliga kostnadsränta för befintlig låneskuld)



TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (tkr)
Kommun Kommun Koncern Koncern

2010 2009 2010 2009

8. Årets resultat
Förändring anläggningskapital 17 316 743 30 599 4 550
Förändring rörelsekapital 1 081 12 431 -7 528 13 526
Ändrad redovisningsprincip eliminiering obesk reserv -09 - - - -774
Årets resultat 18 397 13 174 23 071 17 302

9. Just. för poster som inte ingår i kassaflödet
Förändring avsättning till pensioner -474 2 924 88 3 125
Skatt och övriga justeringar 0 0 1 665 1 044
Summa -474 2 924 1 753 4 169

10. Förvärv av materiella anl.tillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 39 055 32 243 112 391 130 149
Maskiner och inventarier 4 318 4 809 8 114 7 785
Summa 43 373 37 052 120 505 137 934

11. Erhålllna investeringsbidrag
Trafikverket 650 0 650 0
Summa 650 0 650 0

12. Försäljning av anl.tillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 569 848 569 1 767
Maskiner och inventarier 365 781 365 781
Summa materiella anläggningstillgångar 934 1 629 934 2 548

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar 0 486 0 486
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 486 0 486

Summa försäljning anläggningstillgångar 934 2 115 934 3 034

13. Förändring av långfristiga låneskulder
Amorteringar -7 500 0 -11 226 0
Nyupplåning 0 5 000 44 385 84 117
Summa -7 500 5 000 33 159 84 117

14. Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde 886 767 847 712 1 581 091 1 468 792
Ackumulerade avskrivningar -423 398 -399 236 -591 668 -549 402
Ackumulerade nedskrivningar/värdejusteringar -24 368 -17 299 -26 368 -19 391
Bokfört värde 439 001 431 177 963 055 899 999

Avskrivningstider 10-50 år 10-50 år 10-50 år 10-50 år
Linjär avskrivning tillämpas.

Årsavstämning
Redovisat värde vid årets början 431 177 422 380 899 999 796 489
Investeringar 39 055 32 243 112 391 119 894
Redovisat värde av avyttringar och utrangeringar 0 0 -93 -676
Nedskrivningar -7 069 0 -7 069 -93
Återförda nedskrivningar 0 0 93 0
Avskrivningar -24 162 -23 446 -42 266 -36 924
Överföring från eller till annat tillgångsslag 0 0 0 21 309
Redovisat värde vid årets slut 439 001 431 177 963 055 899 999



TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (tkr)
Kommun Kommun Koncern Koncern

2010 2009 2010 2009

Specifikation bokfört värde:
Mark och markanläggningar 21 639 14 150 30 819 23 843
Verksamhetsfastigheter 243 512 243 975 243 512 243 975
Fastigheter för Va-verksamhet 120 235 120 895 120 235 120 895
Fastighetet för renhållningsverksamhet 6 715 4 877 6 715 4 877
Publika fastigheter 22 494 23 012 22 494 23 012
Fastigheter för annan verksamhet 24 406 24 268 530 388 467 168
Pågående ny-, till- och ombyggnader 0 0 8 892 16 229

15. Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde 108 761 104 443 131 506 125 081
Ackumulerade avskrivningar -83 842 -79 669 -96 399 -91 766
Ackumulerade nedskrivningar/värdejusteringar -4 771 -4 763 -4 770 -4 763
Bokfört värde 20 148 20 011 30 337 28 552

Avskrivningstider 4-15 år 4-15 år 4-15 år 4-15 år
Linjär avskrivning tillämpas.

Årsavstämning
Redovisat värde vid årets början 20 011 19 632 28 552 38 191
Investeringar 4 318 4 809 8 113 6 274
Redovisat värde av avyttringar och utrangeringar 0 0 0 0
Nedskrivningar -8 0 -8 0
Återförda nedskrivningar 0 0 0 0
Avskrivningar -4 173 -4 430 -6 320 -6 374
Överföring från eller till annat tillgångsslag 0 0 0 -9 539
Redovisat värde vid årets slut 20 148 20 011 30 337 28 552

Specifikation bokfört värde
Maskiner 8 108 8 871 8 108 8 871
Inventarier 8 214 7 218 18 403 15 759
Konstverk 7 7 7 7
Övriga maskiner och inventarier 3 819 3 915 3 819 3 915

16. Aktier och andelar
Aktier:
Kommentusgruppen AB 2 2 2 2
Tingsryds Energi AB 500 500 - -
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 100 100 - -
Kommunassurans Syd försäkring AB 614 614 614 614
Andelar:
Konga Folkets Hus 100 100 100 100
Kreditgarantiföreningen 100 100 100 100
Kommuninvest ekonomisk förening* 660 660 660 660
Husbyggnadsvaruhuset (HBV) - - 40 40
Insatskapital:   
Södra Skogsägarna 187 187 187 187
Sv. Campingvärdars Riksförbund 2 2 2 2
Grundfondskapital:
Grundfondskapital Stiftelsen Kommunhus 2 282 2 282 - -
Summa 4 547 4 547 1 705 1 705

* Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har därefter beslutat om
insatsemissioner om sammanlagt 17 tkr för Tingsryds kommun. Tingsryds kommuns totalta andelskapital i Kommuninvest ekonomisk
förening uppgick 2010-12-31 därmed till 687 tkr.

17. Långfristiga fordringar
Tingvalla Travsällskap 11 879 12 303 11 879 12 303
Kurrebostiftelsen 186 210 186 210
Korröstiftelsen 125 146 125 146
Kommuninvest förlagslån 2 500 - 2 500 -
Övriga långfristiga fordringar - - 4 336 5 047
Summa 14 690 12 659 19 026 17 706



TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (tkr)
Kommun Kommun Koncern Koncern

2010 2009 2010 2009

18. Fordringar
Fakturafordringar 13 502 8 490 15 490 14 038
Statsbidragsfordringar 4 868 5 265 4 912 5 307
Fordran EU-bidrag 180 0 180 0
Fordran FORA 2 171 3 369 2 171 3 369
Övriga kortfristiga fordringar 12 531 8 973 14 901 12 176
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 766 14 888 18 846 15 679
Summa 51 018 40 985 56 500 50 569

19. Kassa och bank
Kassa 13 32 16 32
Plusgiro 30 339 44 120 32 154 44 210
Bank 13 028 15 076 14 809 24 434
Summa 43 380 59 228 46 979 68 676

20. Eget kapital - specifikation
Eget kapital 330 864 312 467 402 501 379 430
Summa eget kapital 330 864 312 467 402 501 379 430
varav:
Anläggningstillgångar 478 386 468 394 1 014 123 947 962
Långfristiga skulder och avsättningar -100 389 -107 713 -555 700 -520 138
Anläggningskapital 377 997 360 681 458 423 427 824

Omsättningstillgångar 94 398 100 213 103 988 119 671
Kortfristiga skulder -141 531 -148 427 -159 910 -168 065
Rörelsekaptial -47 133 -48 214 -55 922 -48 394
SUMMA 330 864 312 467 402 501 379 430

Interna resultatutjämningsfonder, del av EK:

Vatten o avlopp, taxefinansierad verksamhet
Ingående balans 313 770 313 770
Byte av redovisningsprincip* -313 - -313 -
Årets resultat* - -457 - -457
Utgående balans 0 313 0 313

* fr o m 2010 redovisas överskott i VA- och Renhållningsverksamheten enligt RKR 18. Tidigare års ack överskott har intäktsförts 2010 
och utgör tillsammans med 2010 års överskott en förutbetald intäkt i 2010 års bokslut.

Kostverksamhet
Ingående balans 104 1 407 104 1 407
Årets resultat 138 -1 303 138 -1 303
Utgående balans 242 104 242 104

Fastighetsförvaltning
Ingående balans -3 451 -3 193 -3 451 -3 193
Årets resultat -1 756 -258 -1 756 -258
Utgående balans -5 207 -3 451 -5 207 -3 451

Städverksamhet
Ingående balans 96 -218 96 -218
Årets resultat -170 314 -170 314
Utgående balans -74 96 -74 96



TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (tkr)
Kommun Kommun Koncern Koncern

2010 2009 2010 2009

21. Avsättningar till pensioner

Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP
Ingående avsättning 1 586 1 630 3 781 3 628
Pensionsutbetalningar -25 -87 -25 -87
Nyintjänad pension 1 389 1 1 889 56
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 54 97 116 243
Förändring av löneskatt 0 -9 0 -9
Försäkring -58 -47 -58 -47
Övrigt 37 1 37 -3
Summa exkl ÖK-SAP* 2 983 1 586 5 740 3 781

Avsatt till pensioner ÖK-SAP 1 218 3 089 1 218 3 089

Summa avsatt till pensioner 4 201 4 675 6 958 6 870

Specifikation:
Avsatt till pensioner 3 381 3 761 5 600 5 529
Löneskatt 820 914 1 358 1 341
Summa 4 201 4 675 6 958 6 870

Kommunen har under 2010 betalat ut ÖK-SAP till  11 f d anställda eller förtroendevalda  (12) enligt beslut.

Pensionsåtagandet beräknas fr o m 2007 enligt RIPS 07 (Riktlinjer för pensionsskuldsberäkning).

Intjänade pensioner förmånsbestämd ålderspension (FÅP) tryggas genom löpande försäkring.

* varav
Förmånsbestämd ålderspension 44 47 1 496 995
Pensionsbehållning 4 4 4 4
PA-KL-pensioner 2 352 1 225 3 119 2 044
Löneskatt 583 310 1 121 738

22. Avsättning för Elsemålatippen
Redovisat värde vid årets början 13 038 13 038 13 038 13 038
Ianspråktagen avsättning 0 0 0 0
Nya avsättningar 0 0 0 0
Summa 13 038 13 038 13 038 13 038

Mellan åren 1999-2008 har överskott på renhållningsverksamheten avsatts för återställande av deponeringsanläggningen
på Elsemålatippen. 2008 var sista året sådan avsättning gjordes, då deponering ej längre sker fr o m 1 januari 2009.
De avsatta medlen skall användas till sluttäckning av tippen.  Återställningsarbetet beräknas vara slutfört om ca 7-10 år.

När återställande påbörjas kommer utgiften att bokas direkt mot avsättningen. Resultatet kommer således inte att belastas,
utan utgiften kommer endast att synas i kassaflödesanalysen och i balansräkningen. 
Anledningen till att återställningskostnaden har kostnadsförts 1999-2008 är att den egentliga kostnaden uppstår när
anläggningen används. Om inget avfall deponerats skulle inte heller någon återställning behöva göras.  
Således bör återställningen därför inte rendera i en anläggningstillgång med årliga avskrivningar eftersom denna
kostnad då inte skulle belasta den generation som utnyttjade deponeringsanläggningen.

23. Långfristiga skulder
Lån från banker och kreditinstitut 82 500 90 000 520 384 487 225
Investeringsbidrag 650 - 650 -
Summa 83 150 90 000 521 034 487 225



TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (tkr)
Kommun Kommun Koncern Koncern

2010 2009 2010 2009

24. Kortfristiga skulder
Specikation
Leverantörsskulder 37 036 26 156 37 602 31 812
Anställdas skatter 6 568 6 416 6 976 6 803
Förutbetald skatteintäkt (slutavräkning) 2 874 26 880 2 874 26 880
Semesterlöneskuld till anställda 28 435 28 799 29 615 29 917
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 174 22 074 36 114 31 332
Upplupna löner 6 074 5 926 6 105 5 940
Löneskatt individuell del 3 228 3 362 3 469 3 523
Pensioner individuell del 14 204 13 858 14 359 14 007
Resultatutjämning VA-verksamhet (förutbetald intäkt)* 1 148 - 1 148 -
Resultatutjämning Renhållning (förutbetald intäkt)* 1 080 - 1 080 -
Skuld Teab koncernkonto 335 2 207 0 0
Skuld TUFAB koncernkonto 4 938 2 747 0 0
Oförbrukade fackl utbildningspengar 103 103 103 103
Övriga kortfristiga skulder 10 334 9 899 20 465 17 748
Summa 141 531 148 427 159 910 168 065

* fr o m 2010 redovisas överskott i VA-verksamheten enligt RKR 18. Tidigare års ack överskott har intäktsförts 2010 

och utgör tillsammans med 2010 års överskott en förutbetald intäkt i 2010 års bokslut.

25. Ansvarsförbindelse pensioner

Ingående ansvarsförbindelse 289 142 281 427 289 142 281 427
Pensionsutbetalningar -8 770 -10 228 -8 770 -10 228
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 3 443 18 974 3 443 18 974
Aktualisering 988 - 988 -
Inlösen av pensionsrätt (IPR) - - - -
Bromsen -2 905 - -2 905 -
Övrigt -3 587 -1 031 -3 587 -1 031
Utgående ansvarsförbindelse inkl löneskatt 278 311 289 142 278 311 289 142

Specifikation ansvarsförbindelse:
Pensionsåtganden 223 975 232 691 223 975 232 691
Löneskatt 54 336 56 451 54 336 56 451
Summa ansvarsförbindelse pensioner 278 311 289 142 278 311 289 142

Aktualiseringsgrad, % 96,0 94,0 96,0 94,0

Ansvarsförbindelsen avser pensioner intjänade t o m 1997 enligt s k blandad modell samt löneskatt på dessa.
Pensionsåtagandet beräknas fr o m 2007 enligt RIPS 07 (Riktlinjer för pensionsskuldsberäkning).

26. Ansvarsförbindelse leasingavtal
Leasingavtal mindre än ett år 1 766 2 464 1 766 2 464
Leasingavtal mellan ett till fem år 6 517 6 026 6 517 6 026
Summa 8 283 8 490 8 283 8 490



TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (tkr)
Kommun Kommun Koncern Koncern

2010 2009 2010 2009

27. Borgensåtaganden

Borgensåtganden
Stiftelsen Kommunhus 236 203 203 214 0 0
Tingsryds Industristiftelse 144 571 148 171 0 0
Tingsryds Energi AB 30 000 28 500 0 0
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 33 000 23 000 0 0
Ryds Folkets Hus 118 133 118 133
Älmeboda Byahus/Sporthall 1 161 1 412 1 161 1 412
Bollhallen Tingsryd Ekonomisk förening 2 000 2 040 2 000 2 040
Tingvalla Travsällskap 2 470 2 567 2 470 2 567
Tingsryds Skytteförening 401 589 401 589
Tingsryds Rid- och Körklubb 278 0 278 0
Egna hem:
SBAB 396 473 396 473
Summa borgensåtaganden 450 598 410 099 6 824 7 214

Borgensåtaganden, beslutade men ej verkställda
Stiftelsen Kommunhus 26 308 42 797 0 0
Tingsryds Industristiftelse 21 767 18 167 0 0
Tingsryds Energi AB 7 000 8 500 0 0
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 6 000 0 0 0
Tingsryds Rid och körklubb 0 300 0 300
Summa borgensåtaganden, beslutade men ej verkställda 61 075 69 764 0 300

Summa borgensåtaganden 511 673 479 863 6 824 7 514

Tingsryds kommun har i april 2008, efter beslut i KF 2008-02-28 §3, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
samtliga förpliktelser. Samtliga 248 kommuner som per 2009-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mella
samtliga dessa kommuner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret skall fördelas på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av 
borgensansvaret. Principerna för denna fördelning sker efter en beräkningsmodell grundad på samtliga medlemskommuners respektive ägarandel  
och låneandel i Kommuninvest. Tingsryds kommuns andel av Kommuninvests skulder uppgick 2010-12-31 till 0,3% vilket motsvarar 543 mkr.  
Tingsryds kommun har samma andel i Kommuninvests tillgångar, vilket motsvarar 530 mkr per 2010-12-31. 



DRIFTBUDGET 2010 (tkr)
Budget 2010 KB1 KB2 KB3 TB* Årsbudget Utfall Avvikelse
Fullmäktige 2010 2010 mot budget

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen centrala medel -7 078 -74 -24 -7 176 -7 097 79

Kommunledningsförvaltning -34 757 -946 -1 358 -37 061 -34 546 2 515

Teknisk förvaltning
Teknisk verksamhet -21 257 95 -500 -268 -21 930 -24 311 -2 381

Internservice 
Kostavdelning 0 0 138 138
Städavdelning 0 -103 -103 -273 -170
Fastighetsförvaltning -81 -48 -129 -1 885 -1 756

Räddningstjänst -12 035 -12 035 -12 096 -61

Summa kommunstyrelsen -75 208 -925 -500 -1 801 -78 434 -80 070 -1 636

Nämnder
Miljö- och byggnämnd -3 036 -353 -165 -3 554 -3 405 149
Kultur- och fritidsnämnd -27 076 -274 -386 -27 736 -27 864 -128
Barn- och utbildningsnämnd -228 493 -396 -7 192 -236 081 -235 617 464
Socialnämnd -227 335 1 518 -8 929 -234 746 -238 543 -3 797
Summa nämnder -485 940 495 0 -16 672 -502 117 -505 429 -3 312

Revision -598 0 -6 -604 -604 0

Taxefinansierad verksamhet
Vatten och Avlopp 0 0 835 835
Renhållningsverksamhet 0 0 1 493 1 493

Summa verksamhet -561 746 -430 -500 0 -18 479 -581 155 -583 775 -2 620

Övriga centrala poster
Fullmäktiges förfogande 0 0 0 0 0
Fullmäktiges demokratiutveckling -120 -120 0 120
Ks allmänna förfogandemedel -200 0 121 -79 0 79
Ks förfogande för arbetsmarknadsåtgärder -500 265 -235 0 235
Ks förfogande för attraktivitetsutveckling -1 000 -1 000 105 -1 895 -335 1 560
Driftbidrag travsällskapet -916 0 -916 -916 0
Kapitalkostnader bredband -2 250 256 -1 994 0 1 994
Struktur- och visionsarbete -300 0 -300 0 300
Lediga lokaler - centralt konto -500 0 -500 -1 893 -1 393
Löneökningar 2009 (12 mån) 2010 (9) -22 966 316 17 988 -4 662 0 4 662
Pensionsutbetalningar -11 000 0 -11 000 -9 492 1 508
Projekt Hästriket - utveckling och framtid -650 0 -650 -650 0
Kapitalkostnader 43 200 0 43 200 40 921 -2 279
Internränta från VA 5 400 5 400 4 112 -1 288
Avskrivningar -29 845 0 -29 845 -28 336 1 509
Nedskrivningar -7 076 -7 076
Resultatutjämning taxefinansierad verks. -2 229 -2 229
Övriga centrala poster 1 951 1 951

NETTOKOSTNAD -581 893 -1 358 -1 500 0 0 -584 751 -587 718 -2 967

Skatteintäkter
Skatteintäkter, gs och utjämning 585 497 21 194 1 596 608 287 607 469 -818

Finansnetto
Finansiella intäkter 1 700 0 1 700 1 092 -608
Finansiella kostnader -4 950 0 -4 950 -2 446 2 504
Summa finansnetto -3 250 0 0 0 -3 250 -1 354 1 896

SUMMA RESULTAT 354 19 836 96 0 0 20 286 18 397 -1 889

* TB = tilläggsbeslut t ex utfördelning löneökningsmedel

  



INVESTERINGSREDOVISNING 2010 (mkr)

            Nettoinvestering
Verksamhet Mark, byggnader, Maskiner och

tekniska anläggn. inventarier Summa
0. Politisk verksamhet 0,0 0,0 0,0
1. Taxefinansierad verksamhet 1,2 7,0 8,2
1. Skattefinansierad verksamhet 0,8 0,0 0,8
2. Kommungemensam verksamhet 0,0 0,9 0,9
4. Kultur- och fritidsverksamhet 8,8 2,1 10,9
5. Fysisk o. Teknisk verksamhet 8,9 0,2 9,1
   varav bredband 7,6
6. Pedagogisk verksamhet 0,0 0,7 0,7
7. Vård och omsorg 0,0 0,3 0,3
9. Fastighetsförvaltning, städ/kost 12,4 0,1 12,5

Summa 32,1 11,3 43,4

FEM ÅR I SAMMANDRAG - Tingsryds kommun

2010 2009 2008 2007 2006

Antal invånare 31 dec 12 231 12 358 12 502 12 600 12 712

Utdebitering per skattekrona 21,46 21,46 21,46 21,46 21,46

Årets resultat, mkr 18 13 1 11 13
Årets resultat före extraord. poster, mkr 18 13 1 11 13

Nettokostnaders andel av skatteintäkter, % 96,8 97,6 99,6 97,9 97,6

Nettoinvesteringar, mkr 43 37 41 34 32

Eget kapital, mkr 331 312 299 299 288
Eget kapital, kr/inv 27 062 25 247 23 916 23 730 22 656

Tillgångar, mkr 573 569 540 526 496
Tillgångar, kr/inv 46 848 46 043 43 193 41 746 39 018

Låneskuld, mkr (inkl. kortfr. del) 83 90 85 85 85
Låneskuld, kr/inv (inkl. kortfr. del) 6 786 7 283 6 799 6 746 6 687
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Koncernen Tingsryds kommun består förutom kommunen 
av Tingsryds Industristiftelse, Stiftelsen Kommunhus, 
Tingsryds Energi AB och sedan år 2007 även Tingsryds 
Utveckling och Fastighets AB. Dotterföretagen ägs till 100% 
av kommunen. Fr o m 1 januari 2003 ingår i koncernen 
även ett kommunalförbund ”Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg”  (RÖK) som drivs tillsammans med Uppvidinge 
och Lessebo kommun. Tingsryds kommuns andel i detta 
förbund uppgår till 42,3%. 
 
Årets resultat och eget kapital 
Det redovisade resultatet för koncernen uppgår till 23,1 mkr 
(17,3 mkr) och balansomslutningen är 1 118 mkr (1 068 
mkr). Kommunen, Tingsryds Industristiftelse,Tingsryds 
Energi AB, , Stiftelsen Kommunhus samt 
Räddningsförbundet Östra Kronoberg redovisar överskott 
medan Tingsryds Utveckling och Fastighets AB redovisar 
ett mindre underskott. Det egna kapitalet uppgår till 403 mkr 
(379 mkr) och utgör 36,0 % (35,5 %) av de totala 
tillgångarna. Årets nettoinvesteringar uppgår till 121 mkr 
(138 mkr). Självfinansieringsgraden har ökat till 65 % (44 
%).  
 
Tingsryds Industristiftelse 
 
Tingsryds Industristiftelse har till ändamål att inom 
Tingsryds kommun förvärva och förvalta fastigheter, 
underlätta utveckling och nyetablering av företag i 
kommunen genom att hyra ut väl anpassade lokaler samt 
genom att uppföra industribyggnader. 
 
Stiftelsens fastighetsinnehav uppgår till cirka 41 000 m2.  
I nuläget är samtliga lokaler uthyrda. 
 
Årets händelser 
Stiftelsen har under året satsat resurser på att rusta upp 
fastigheter som legat efter i underhållet. Främst har det gällt 
Möllekulla 1:194 och Ryd 11:1. En underhållsplan har 
upprättats för Möllekulla 1:194. 
 
Förväntad framtida utveckling 
Fastighetsinnehavet inom industristiftelsen kommer inte att 
öka mot bakgrund av viljan att koncentrera kommunens 
ägande av industrifastigheter till bolag och i detta fall till 
TUFAB. Det innebär också att befintliga fastigheter i 
industristiftelsen kommer att överföras till TUFAB. 
 
Underhållsstatusen på industristiftelsens fastigheter är 
överlag god men några fastigheter kommer att kräva extra 
underhållsåtgärder de närmaste åren. Det gäller främst 
fastigheterna Ögonmåttet 1 och Möllekulla 1:194. Arbetet 
med underhållsplaner för stiftelsens fastigheter har 
påbörjats och kommer att fortsätta under 2011. 
 
 
 

 
Ekonomi 
Stiftelsen redovisar ett positivt resultat före skatt på 0,0 mkr 
(- 0,1 mkr). 
 
 
Stiftelsen Kommunhus 
 
Stiftelsen bygger och förvaltar bostäder och lokaler för 
uthyrning i Tingsryds kommun. Fastighetsbeståndet uppgår 
per 2010-12-31 till 1083 lägenheter omfattande ca 69 600 
m2 bostadsyta. Lokalytan uppgår till ca 7 600 m2. 
Fastigheternas sammanlagda taxeringsvärde (basvärde) 
uppgick till 200,5 mkr. 
 
Årets händelser 
Efterfrågan på lägenheter har totalt i kommunen minskat något 
under året. Antalet lediga lägenheter vid årets början var 38 
(23) st. och vid årets slut 76 (49)st. Antalet redovisade 
outhyrda lägenheter har under året uppgått till i genomsnitt 51 
st. (37 st.), vilket motsvarar ca 4,7 (3,5) %. Andelen vakanta 
lägenheter var procentuellt högst vid årets slut i Älmeboda, 
Konga, Fridafors och Ryd. Hyresbortfallet för outhyrda 
lägenheter/lokaler och hyresrabatter uppgick under året till 
totalt 3,6 mkr (2,7 mkr). Den försämrade uthyrningssituationen 
är en följd av finanskrisen och en försämrad arbetsmarknad, 
enligt vår bedömning. Tillskott med nyproduktion av 34 lägen-
heter i Tingsryd visar en avmattning av antalet hyressökande i 
Tingsryd. I Ryd beror ökningen av lediga lägenheter på att ett 
särskilt boende med sammanlagt 11 lägenheter har upphört. 
 
Hyror 
Hyrorna på bostäder och lokaler höjdes inte under 2010 på 
grund av det positiva ränteläget. Inför år 2011 och 2012 har 
Stiftelsen Kommunhus träffat ett avtal med Hyresgäst-
föreningen om att höja hyrorna med 2,25 % per år. Detta 
motsvaras av en genomsnittlig höjning med 18,22 kr/m2 för 
år 2011.  
 
Investeringar 
Årets investeringar i byggnader, mark och mark-
anläggningar uppgår till 51,7 mkr (27,3 mkr). 
• Nybyggnation lägenheter Örjan 11, etapp 2, Tingsryd 
(38,4 mkr) 
• Nybyggnation lägenheter Möllekulla 1:136, Urshult (4,8 
mkr). 
• Nybyggnation lägenheter Väckelsång 1:106, Väckelsång(4,0 
mkr).  
• Nybyggnation lägenheter Notarien 4, Tingsryd (0,1 mkr) 
• Ombyggnation Örmo 26:2, Konga (0,2 mkr) 
• Köp av fastigheten Notarien 1, Tingsryd (1,0 mkr) 
• Ombyggnation Östan 3, Tingsryd (0,1 mkr) 
• Installation av värmepump Västra Björkvägen 11-13, 
Tingsryd (0,3 mkr) 
• Installation av värmepump Fiskestadsvägen 2-8, 
Väckelsång (0,3 mkr) 



• Ombyggnation till vattenburen värme Väckelsång 6:39, 6:40 
(0,3 mkr) 
• Ombyggnation till vattenburen värme Linneryd 5:90 (528 tkr) 
• Ombyggnation fönster och balkonger Möllekulla 1:66, 
Urshult (0,5 mkr) 
• Ombyggnation fönster och balkonger Möllekulla 1:193, 
Urshult (0,7 mkr) 
• Installation av fjärrvärme i Väckelsång (0,2 mkr) 
 
Investeringar i maskiner och inventarier har gjorts till ett 
belopp av 1,4 mkr.  
 
Underhåll 
Årets kostnad för underhållsåtgärder uppgår till 8,7 mkr  
(8,7 mkr). Löpande och periodiskt invändigt 
lägenhetsunderhåll i form av ommålning, tapetsering, 
golvläggning, renovering av badrum, byte hushållsmaskiner 
etc. uppgår till 2,5 (3,3) mkr.  
 
Fastighetsvärdering 
Stiftelsen Kommunhus har under 2010 gjort översiktliga 
beräkningar av marknadsvärdet på sina fastigheter baserat på 
framtida kassaflöden. Beräkningarna visar att det totala mark-
nadsvärdet med god marginal överstiger det bokförda värdet 
på fastighetsportföljen. För vissa fastigheter med för 
närvarande hög vakansgrad liksom för vissa relativt ny-
producerade fastigheter är dock det beräknade 
marknadsvärdet lägre än bokfört värde. En nedskrivning av 
dessa fastighetsvärden kan aktualiseras om värdenedgången 
blir bestående.  
 
Energispararbetet 
 Stiftelsen Kommunhus har anslutit sig till 
Skånealternativets mål i enlighet med SABO:s 
energiutmaning för att spara 2,5 % per år fram till år 2016, 
basår är 2007 års energianvändning, totalt en minskning 
med 20% av energianvändningen. Kommunhus har till och 
med 2010 sparat 17,4 %. Om man jämför 
normalårskorrigerad uppvärmningskostnad för 2008 på 8, 5 
mkr (verklig kostnad 7,6 mkr) så låg motsvarande kostnad 
för 2010 på 7,0 mkr (verklig kostnad 7,7 mkr) har 
uppvärmningskostnaden minskat med ca 17 %, 1,4 mkr.  

 
   Under 2010 har följande åtgärder genomförts: 

 
•       Samtliga fastigheter i Väckelsång utom 

Björkeborgsgatan och Fiskestadsvägen har anslutits till 
biobaserad fjärrvärme. 

•       Klockvägen 10 i Linneryd och Järnvägsgatan 1-9 i 
Väckelsång har konverterats till vattenburet värme-
system och anslutits till fjärrvärme. 

•       Bergvärmepumpar har installerats på Västra 
Björkvägen 11-13, Tingsryd och Fiskestadsvägen 2-8, 
Väckelsång. 

•       Installation av nya energieffektiva fläktar på Torggatan 
12, Tingsryd. 

•        Installation av luftvärmepumpar i lägenheter med 
direktverkande el. 

 
   Under år 2011 kommer det planerade energispararbetet att        

fortsätta på det sätt som det bedrivits under 2010. 
 
Ekonomi 
Stiftelsen Kommunhus redovisar ett resultat på 0,5 (0,5) 
mkr för verksamhetsåret 2010. Avsättning till 
periodiseringsfond har gjorts med 0,1 mkr.  
 
Det allmänna uthyrningsläget har varit sämre än tidigare år. 
Hyresbortfallet har ökat från 2,7 mkr till 3, 6 mkr, i hyres-
bortfallet ingår även hyresrabatter. Resultatet har påverkats 
positivt av att räntorna har stigit mindre än förväntat under 
året.  
 
  
 

Förväntad framtida utveckling 
- Minska vakanserna genom att förbättra servicen, attrakt-
iviteten i boendet och bedriva en aktiv marknadsföring. 
- Arbeta för att minska antalet av- och omflyttningar. 
- Arbeta med åtgärder för ökad trygghet och säkerhet i 
boendet. 
 
- Arbeta med energibesparande åtgärder i överensstämmelse 
med SABOs energiutmaning som innebär en sänkning av den 
totala energiförbrukningen med 20 % fram till 2016. 
- Bevaka när centrala fastigheter utbjuds till försäljning och 
samverka med Tingsryds kommun för att ta fram mark för 
centralt boende. 
- Nybyggnation av lägenheter till rimliga kostnader för att 
tillfredställa efterfrågan i kommunen.  
- Färdigställa nybyggnation av 8 lägenheter Möllekulla 1:136 i 
Urshult och 9 lägenheter Väckelsång 6:106 i Väckelsång år 
2011. Nybyggnation av två lägenheter i anslutning till grupp-
boendet på Västra Björkgatan 11-13, Tingsryd. Planera för 
byggnation av gruppbostad inom kv. Näckrosen 1, Tingsryd. 
- Följa utvecklingen av bostadsmarknaden inom kommunen 
och utföra nödvändiga omstruktureringar av fastighetsbe-
ståndet. 
- Följa den allmänna ränteutvecklingen och analysera 
riskerna. 
- För 2011 förväntas ett svagt positivt resultat.  
 
 
Tingsryds Energi AB 
 
Bolaget har som mål att inom Tingsryds kommun 
distribuera fjärrvärme samt driva därmed förenlig 
verksamhet. Bolaget bedriver sedan tidigare fjärr-
värmeverksamhet i Tingsryd, Linneryd och Urshult. Under 
året har fjärrvärme även etablerats i Väckelsångs samhälle.   
Totalt har Teab 341 fastigheter anslutna till fjärrvärme. 
 
Årets händelser 
Under året har fjärrvärme etablerats i Väckelsångs 
samhälle.  Panncentralen med en effekt av 1,6 MW  
försörjer 25 fastigheter via ett 1738 m långt kulvertnät. Som 
komplement till biobränslepannorna har en solvärme-
anläggning på 160 kvm installerats som skall täcka 
fastigheternas varmvattenbehov under sommartid. 
Bolaget har producerat och inköpt 43,8 (37,6)GWh värme 
och levererat till kund 39,1 (33,2) GWh. Resterande del 
utgör termiska förluster i främst fjärrvärmenäten.  
 
Värmeverkets biobränslepanna har varit avstängd för årligt 
underhåll av produktionsanläggningen fr o m 6/8  t o m 
15/8. Under tiden har oljepannorna producerat värme. Det 
förhållandevis varma augustivädret och en väl planerad 
samordning av underhållsåtgärderna har bidragit till att den 
årliga oljeförbrukningen kunde begränsas till 128,3(35,4)m3. 
 
Både produktionsanläggningen och fjärrvärmenäten på 
respektive ort fungerar väl. Det har mest förekommit 
normalt underhåll. 
 
Miljöinformation 
Miljörapport avseende värmeverkets drift har sammanställts 
och lämnats till tillsyningsmyndigheten. I rapporten har inte 
framkommit några störningar eller utsläpp som har 
påverkan på omgivningen. Miljömätningar som genomförts 
avseende utsläpp till luft och vatten ligger betydligt under 
fastställda riktvärden.  
 
Bolagets investeringar i biobränsleeldade anläggningar och 
fjärrvärmenät har på ett väsentligt sätt minskat 
miljöbelastningen.  
Sammantaget beräknas biobränsle ersätta 
ca 5 000 m3 olja som annars hade används för 
industriproduktion och för uppvärmning av bostäder och 
lokaler. 
 



I Linneryds och Urshults tätorter köps energin från lokala 
sågverks biobränslepannor för distribution i Tingsryds 
energi AB:s fjärrvärmenät. I Linneryd har 3,6 (3,1) GWh 
levererats och i Urshult har 6,0 (5,2) GWh levererats till 
fjärrvärmenäten.  
 
Förväntad framtida utveckling 
Det långsiktiga målet för Tingsryds Energi AB är att helt 
basera vår fjärrvärmeproduktion på förnyelsebara 
energikällor. 
Tingsryds energi AB avser att fortsätta 
fjärrvärmeutbyggnaden så länge det är ekonomiskt rimligt i 
förhållande till miljönyttan.   
För närvarande pågår utredning om fortsatt utbyggnad av 
fjärrvärmenätet i Väckelsång.  Intresseförfrågan har  också 
skickats till berörda fastighetsägare utmed Spånvägen i 
Tingsryd. Dessutom kan några mindre projekt  komma 
ifråga. 
Panncentralen i Tingsryd är hårt belastad och en utbyggnad 
med en mindre panna på ca 2-3 MW bedöms bli aktuell 
inom en snar framtid.   
Anläggningen är också i stort behov av personalutrymmen 
för teknikerna då nuvarande operatörsrum även är 
personalutrymme.   
För att säkerställa de framtida energi-leveranserna i Urshult 
krävs en ny biopanna om det skall vara möjligt att fortsätta 
utbyggnaden av fjärrvärmenätet på orten. 
Ökad efterfrågan på biobränsle påverkar  marknaden med 
högre inköpspriser som följd.  
Den marknadssituation som vi förväntar oss  för biobränsle 
framöver kan bli svårt att ekonomiskt kompensera sig för. 
Tingsryds kommunfullmäktige beslutade att kommunens 
bredbandsverksamhet skall överföras till Tingsryds energi 
AB och utgöra ett särskilt affärsområde. Bolaget skall 
överta verksamheten fr o m den 1 januari 2012. 
 
Ekonomi 
Teab redovisar efter finansiella poster ett positivt resultat på 
6,3 mkr (4,4 mkr), resultat efter bokslutsdispositioner 0 mkr. 
 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
 
Styrelsen i Tingsryds Utveckling och Fastighets AB är 
utsedd av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun Bolaget 
har som ändamål att inom Tingsryds kommun förvärva, 
uthyra och förvalta fastigheter samt att på dessa, i 
förekommande fall, uppföra byggnader, allt i syfte att 
tillgodose näringslivets behov av ändamålsenliga lokaler 
samt i övrigt främja näringslivet i kommunen. 
 
Bolagets fastighetsinnehav utgörs av fastigheten Örnen 23 
som inrymmer hotell- och restauranglokaler, badanläggning 
samt kontorslokaler. Lokalytan uppgår till cirka 4 300 m2. 
 
Årets händelser 
Under 2010 har TUFAB gjort stora investeringar för 
framtiden i fastigheten Örnen 23. Investeringarna har 
inneburit ett nytt ventilationssystem för samt en i grunden 
renoverad vattenreningsanläggning. Inom ramen för detta 
har åtgärder också gjorts för att förbättra säkerheten vid 
intagen i bassängen till vattenreningen. 
 
Förväntad framtida utveckling 
Det finns en ambition att kommunens industrifastigheter 
skall läggas i bolag vilket kommer att innebära att det är 
TUFAB som kommer att vara den växande verksamheten 
för förvaltning av kommunens industrifastigheter. Ett arbete 
som påbörjas snarast under 2011. 
 
Ekonomi 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -0,3 mkr (1,0 
mkr). Efter upplösning av periodiseringsfond om 0,3 mkr 
uppgår resultatet till –0,0 mkr (0,6 mkr). 

 
 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
 
Kommunalförbundets uppgift är att 
 
- hålla en för medlemskommunerna gemensam  
räddningstjänst  
- ansvara för förebyggande åtgärder mot brand 
 - genomföra tillsyn om bl a brandfarliga och explosiva varor 
samt sotningsverksamhet 
- medverka till annan skade- och olycksförebyggande 
verksamhet som åvilar medlemskommunerna.  
 
Årets händelser  
Organisationsutredning 
Rakel 
Sedan maj månad nyttjas systemet av förbundet på 
ledningsnivå, räddningschef i beredskap (RCB). Terminaler 
finns i de båda ledningsfordonen samt vid stationerna i 
Lessebo och Tingsryd. Även larmning av RCB sker numera 
via RAKEL-systemet. Erfarenheterna är goda beträffande 
yttäckning och möjligheterna till direktkontakt, bl.a. med 
polismyndigheten. Generell övergång planeras till 
senhösten 2011 beroende på att SOS-Alarm först då 
kommer att ha systemet integrerat i sitt huvudsystem.  
  
Personalsituation 
Personalförsörjning/rekrytering, av utryckande personal, är 
ingen enskild händelse under året. Dock är åtgärderna som 
krävs förenade med svårigheter. Behovet uppgår årligen till 
ett femtontal brandmän. Inom vissa orter är antalet sökande 
lägre än behovet. Aktiva informationsinsatser måste hela 
tiden göras för att intressera sökande. Tyvärr är det många 
av de sökande som inte klarar de fysiska kraven. Detta är 
anmärkningsvärt med tanke på att den nivå som krävs inte 
är på ”elitnivå” utan mer torde motsvara ”normaltränad”.  
Vid vakanser, då även s.k. pool-anställd saknas, 
upprätthålls beredskap med hjälp av extrainkallning. Under 
2010 uppgår totalkostnaden för extra beredskap till 143 tkr 
vilket är 48,5 tkr lägre än under 2009.   
Rekrytering av deltidsanställd brandmästare (RCB) och 
servicetekniker har genomförts. Behovet föranlett av dels 
uppsägning på egen begäran och dels pensionsavgång. 
En av förbundets brandmästare har genomgått utbildning 
”brandorsaksutredning” vilket därigenom stärker förbundets 
förmåga till fördjupade orsaksutredningar. 
 
Lokaler 
En större förändring är genomförd i Lessebo i och med att 
hela byggnaden nu disponeras av RÖK (Polismyndigheten 
hyrde tidigare ca 40%) och att utrymmen såväl som 
teknikstöd för stab och ledning tillskapats. För åtgärder 
hänförliga till ledningsfunktion, kommunikation, reservkraft 
etc. utgår statsbidrag med 50%. 
Värmesystem vid Norrhultsstationen byttes under 
december från olja till bergvärme. Kvarstår behov av 
åtgärder beträffande utrymmen för omklädning och dusch 
samt tilläggsisolering. 
Vidare finns påtalade behov av förbättringar vid bl.a. 
stationerna i Hovmantorp, Kosta, Skruv och Lenhovda.  
 
Förebyggande mot brand 
I och med ikraftträdande av ny lag för brandfarliga och 
explosiva varor har kommunalförbundet fått ett utökat 
uppdrag. Tillståndshantering och tillsyn enligt nämnda 
lagstiftning sköts sedan september 2010 av RÖK. Tillsyns- 
såväl som utbildningsverksamheten ligger på en förväntad 
nivå. 
 
Operativ verksamhet 
Samverkansavtal med Kronobergs läns Landsting om s.k. 
IVPA tecknades 2009. Personal vid totalt fem stationer har 
erhållit den utbildning och delegation som krävs för 
defibrillering samt syrgasbehandling. Enligt avtalet svarar 
RÖK för utbildningskostnaderna vilket gjort att 
genomförandet har måst ske successivt. Samtliga femton 



stationer beräknas vara utbildade och klara under 2012. 
Tjugofyra IVPA-uppdrag har genomförts varav ingripande 
har skett vid ca. 30% av fallen. Resterande avser händelser 
där operatören, troligen p.g.a. erhållen information vid 112-
larm, definierat enligt ställda kriterier men att det senare 
visat sig att så inte var fallet. 
Vid halvårsskiftet genomfördes en enkät bland personal 
som varit larmade vid minst ett tillfälle. Att ”bidra till att göra 
skillnad”, ”öka tryggheten”, ”kunna hjälpa” är kommentarer 
som återkommer i svaren.    
 
Ekonomi 
Kommunbidraget uppgår till 33 mkr (32 mkr), en ökning 
med 3,2 % (3,8 %). Kostnaderna uppgår till 33 mkr (32 mkr) 
exklusive finansiella kostnader, jämförelsestörande och 
extraordinära poster, en ökning med 2,7 % (3,3 %).  
motsvarar en ökning med 1,7 % (4,2%).  
 
Personalkostnaderna, som till c a 90 % är operativa 
kostnader för beredskap/utryckningar, uppgår till 67,5 % 
(69,8 %) av de totala kostnaderna. Förändringen av 
personalkostnaderna blev 0,1 mkr lägre, exkluderat 
jämförelsestörande poster, än föregående år och uppgår till 
23 mkr (23 mkr). 
 
Förbundets kostnader för hyra av räddningsstationer, drift- 
och underhåll av fordon, utrustning och samband uppgår till 
8 mkr (7 mkr) eller 24,3 % (21,2 %) (varav hyra och drift av 
räddningsstationer uppgår till 3 mkr (3 mkr). 
 
Årets resultat uppgår till 0,4 mkr (0,4 mkr). Ingående 
balanserat resultat uppgår till 0,5 mkr. Årets positiva utfall 
beror på lägre engångskostnader för avtalsenliga avgifter 
och pensionskostnader, 0,4 mkr och lägre finansiella 
kostnader med 0,2 mkr. Någon särskild avräkning, 
balanskrav, erfordras ej och det finansiella målet om ett 
nollresultat är nått med god marginal. Eftersom förbundet ej 
har något av förbundsbildarna erhållet kapital må årets 
resultat balanseras över i ny räkning, vilket ger ett utgående 
eget kapital på 0,9 mkr. 
 
Investeringar 
Investeringarna för verksamhetsåret var budgeterad till  
4 mkr och utfallet blev 4 mkr (3 mkr). Största posten är 
anskaffning av en ny basbil i Alstermo för 2,7 mkr. Övriga 
investeringar berör utbyten av två transportfordon, 0,4 mkr, 
värmekamera och utrustning för tung räddning mm för 0,7 
mkr.  
 
 
 
 
 
Personalsituation 



Upplysningar om redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet 
för kommunal redovisning (RKR), vilket bl a innebär: 
 

• Intäkter redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras kommunen och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

• Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta. 

• Tillgångar och skulder har upptagits till 
anskaffningsvärde där inget annat anges. 

• Periodiseringar av inkomster och utgifter har 
skett enligt god redovisningssed. 

 
Förändrade redovisningsprinciper 
 
Från och med 2010 tillämpas RKR 18 Redovisning av 
intäkter. Rekommendationen innebär bl a att statsbidrag till 
anläggningstillgångar periodiseras över respektive 
anläggningstillgångs nyttjandeperiod samt att överskott i 
den taxefinansierade verksamheten (VA och renhållning) 
betraktas som en förutbetald intäkt och därmed redovisas 
som en kortfristig skuld. Tidigare års ackumulerade 
resultat i den taxefinansierade verksamheten har 
omklassificerats från eget kapital via resultaträkningen till 
kortfristig skuld. 
 
Sammanställd redovisning 
 
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och 
kommunalförbund där kommunen har minst 20 % 
inflytande i. Inga förändringar skett under året i 
kommunkoncernens sammansättning. 
Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår 
av sid 26. 
 
Jämförelsestörande poster 
 
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa 
förekommer i not till respektive post i resultaträkningen 
och/eller i kassaflödesrapporten. Som jämförelsestörande 
betraktas poster som är sällan förekommande och 
överstiger 10 mkr. 
 
Intäkter 
 
Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras 
på SKL:s decemberprognos i enlighet med 
rekommendation RKR 4.2. Efter bokslutets upprättande 
har SKL publicerat en ny prognos i februari som pekar på 
ett utfall som avviker från tidigare prognos med 446 tkr.  
 
Kostnader 
 
Avskrivningar 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för 
den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning 
baserat på anskaffningsvärdet.  
 
Avskrivningstider 
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 
4, 5, 10, 15, 20, 25, 33, 50 år. 
 
Avskrivningstiden baseras på en bedömning av den 
beräknade nyttjandeperioden för tillgångstyp och specifik 
anläggningstillgång. 
 
Avskrivningsmetod 
Linjär avskrivning tillämpas, d v s lika stora nominella 
belopp varje år. Avskrivning påbörjas vid först infallande 
tidpunkt av ianspråktagande eller slutbesiktning. 
 

Gränsdragning mellan kostnad och 
investering 
 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav 
med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som 
anläggningstillgång om anskaffningsvärdet uppgår till 
minst ett prisbasbelopp (42 400 kr år 2010). 
 
Anläggningstillgångar 
 
Investeringsbidrag tas fr o m 2010 upp som en förutbetald 
intäkt och periodiseras över anläggningens 
nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de 
reducerade det bokförda värdet. Jämförelsetalen för 
tidigare år har inte omräknats enligt den nya principen p g 
a att värdet av informationen inte ansetts vara väsentlig i 
förhållande till den arbetsinsats som hade krävts för att ta 
fram informationen. 
 
I anskaffningsvärdet för större investeringar som överstiger 
3 mkr och pågår under minst ett år aktiveras ränta under 
byggtiden som motsvarar investeringens kapitalbindning. 
Som räntesats används fr o m 2010 kommunens under 
året genomsnittliga kostnadsränta för befintliga lån (2,94% 
år 2010). Tidigare år har rekommenderad internräntesats 
från SKL använts (4,5% år 2009).  Posten minskar 
räntekostnaden på finansnettot i resultaträkningen. Den 
aktiverade räntan beräknas på månadsvis genomsnittligt 
bundet kapital i den pågående investeringen under året. 
Under året har totalt räntor på 54 tkr (231 tkr) aktiverats. 
 
Avsättningar 
 
Avsättning för deponi har tagits upp med belopp som 
motsvarar genomförda överuttag av renhållningsavgifter till 
och med år 2008. Utredning av det slutliga återställandet 
pågår.  
 
Pensioner 
 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i 
kommunen är beräknade enligt RIPS07. 
 
 
 
Redovisningsprinciper i 
internredovisningen 
 
Personalomkostnader 
Personalomkostnadspålägg (PO) har interndebiterats med 
39,08% för anställda med kollektivavtalad pension, för 
anställda under 26 år med 21,91 %, för arvodesanställda 
med 31,42 %. 
 
Kapitalkostnader 
Kapitalkostnader beräknas enligt rak nominell metod, vilket 
innebär att tillgångarna skrivs av linjärt och att internräntan 
beräknas på tillgångens genomsnittliga bokförda värde. 
Räntesatsen för år 2010 har varit 4,0 % (4,5 %). 



BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
 
Den finansiella utvecklingen under året åskådliggörs med hjälp av: 
- resultaträkning 
- balansräkning 
- kassaflödesanalys 
Sambandet mellan dessa är följande: 
 
 RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS 
 
 

 
 

Tillförda medel – Använda medel = Förändring likvida medel Intäkter – Kostnader = Årets resultat 

 
 

BALANSRÄKNING 

KAPITALANVÄNDNING   KAPITALANSKAFFNING 
 

Anläggningstillgångar  Eget kapital 
Fordringar och förråd  Avsättningar 
Likvida medel   Skulder 

 
 
Resultaträkningen visar hur resultatet under året har uppkommit. Detta kan även utläsas i 
balansräkningen. Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen och hur den förändrats under året. 
Tillgångarna visar hur kommunen har använt sitt kapital ( i anläggnings- och omsättningstillgångar) samt 
hur kapitalet har anskaffats (lång- och kortfristiga skulder och eget kapital). Kassaflödesanalysen visar 
hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet m m har påverkat likvida medel. 

 
Anläggningskapital Eget kapital bundet i anläggningar. Utgör skillnaden mellan 

anläggningstillgångar och långfristiga skulder. 
 
Anläggningstillgångar Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas. 
 
Avskrivningar Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. 
 
Eget kapital Kommunens totala egna kapital består av anläggningskapital och rörelsekapital. 
 
Kortfristiga skulder Skulder hänförda till den löpande verksamheten med en löptid < ett år. 
 
Likviditet Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid). 
 
Nettoinvesteringar Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag. 
 
Nettokostnader Driftskostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. 

Finansieras med skattemedel. 
 
Långfristiga skulder Skulder överstigande 1 år. 
 
Nyckeltal Mäter förhållandet mellan två storheter t ex andelen eget kapital av de totala 

tillgångarna (soliditet). 
 
Omsättningstillgångar Lös egendom som inte är anläggningstillgång. 
 
Periodisering  Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör. 
 
Rörelsekapital Skillnad mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 
 
Soliditet  Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d v s graden av egna 

finansierade tillgångar. 









 
Kommunstyrelsen. Centrala medel 
 
 
Kommunstyrelsens ordförande Arne Karlsson 
 
Medel till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 
förfogande samt förfogandemedel för medfinansieringar i 
olika EU-projekt budgeteras centralt. Budgetbeloppen 
fördelas ut till nämnder och förvaltningar under året efter 
beslut i kommunfullmäktige (kf) respektive 
kommunstyrelse (ks). 
 
VIKTIGARE HÄNDELSER/EKONOMI 
 
Av centralt budgeterade medel på 49,5 mkr  återstår vid 
årets slut 7,6 mkr, varav 4,7 mkr avser ej utfördelade 
löneökningar.  
 
Inflyttningsprojektet förlängdes året ut och 
företagarföreningen ”Vi företagare”  fick i uppdrag att 
fortsätta samordna verksamheten.    
 

Det centrala kontot för lediga lokaler har ett underskott på 
1,4 mkr avseende lokaler inom skola och social omsorg, 
som ej är uthyrda. Underskottet täcker tekniska 
förvaltningens kostnader för outhyrda lokaler.  
 
Stiftelsen Kommunhus har erhållit bidrag på 0,6 mkr efter 
att nybyggnationen i Tingsryd och Rävemåla färdigställts. 
Av det totala kommunstyrelsens anslag till EU-projekt på  
0,5 mkr har 0,5 mkr anslagits till finansiering av projektet 
Leader Sydost för utveckling av lokala landsbygdsinitiativ. 
   
Borgensavgift från koncernföretagen uppgick till 1,4 mkr. 
 
Utbetalningar av medlemsavgifter  till räddningsförbundet 
RÖK samt kommunbidraget till kommunförbunden har 
skett enligt budgeten.  
 

  
             
 
 
 

          

Centrala medel till fullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande
Årsbudget Utfördelat/ Avvikelse

2010 Utfall 2010
Borgensavgifter -1 300 -1 415 115
Kommunhus bostäder Rävemåla 400 600 -200
Inflyttningsprojekt 327 377 -50
Partistöd 456 405 51
Avgift SKL, regionförbund 930 916 14
Länstrafiken 5 189 5 189 0
Försäkringsverksamhet 400 351 49
Förfogande för EU-projekt 524 540 -16
KR-KC förfogande 250 133 117
Kommunbidrag RÖK 12 035 12 096 -61
Kf förfogande 120 0 120
Kommunstyrelsens förfogande 200 121 79
Kommunstyrelsens förfogande, arbmarkåtg 500 265 235
Attraktivitet KS förfogande 1 895 335 1 560
Strukturutvecklingsprojekt 300 0 300
Centralt konto "Lediga lokaler" 500 1 893 -1 393
Löneökningar 22 966 18 304 4 662
Kommunfullmäktiges utvecklingsmedel:
   - Hästriket 650 650 0
Driftbidrag travsällskapet 916 916 0
Kap.kostnader bredband 2 250 256 1 994

TOTALT 49 508 41 932 7 576  
 

 



Kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsens ordförande Arne Karlsson 
Kommunchef Kristin Andersson  
 
 
Mål 
BRUKARE 
God service till politiker och kommunens org-n 

Måluppfyllelse 
 

(enkät inom kommunorganisationen vartannat år) 
Resultat – nöjda politiker och kollegor 
God samhällsservice och utveckling 
Förbättrad ratingplacering i riksundersökningar       
SCB:s medborgarindex – andel nöjda invånare 
 
Svenskt näringslivs ranking av 290 kommuner 

 
Målet ej uppmätt, enkäten har inte genomförts  
 
Ej uppfyllt. NöjdRegionIindex NRI=59% nöjda invånare  enligt SCB:s 
medborgarunsökning hösten 2010. Föregående resultat  våren 2008 
NRI=61%, ej statistiskt säkerställd förändring 
Målet är inte uppfyllt. En förbättringstrend under senaste åren:  2007 – 186, 
2008 – 152, 2009 – 87, men försämring i årets mätning till 141 plats 

PROCESS OCH UTVECKLING 
Andel direktintegrerade löner från 49% till 55% 
Andel e-fakturor från 10% till 15% 
Avhjälpningstid vid IT-fel 
EKONOMI 
Budget i balans 
PERSONAL 
Nöjda och friska medarbetare med hög kompetens 
(via medarbetarenkät vartannat år) 
Sjukfrånvaro ska hållas nere 

 
Uppfyllt - 56 % hösten 2010 
Ej uppfyllt, på helårsbasis 9,3%  
Målet ej uppmätt, första mätningen planeras till våren 2011  
 
Målet är uppfyllt,  + 2,5 mkr 
 
Målet är uppfyllt, 89,5% av medarbetare på KLF är nöjda med sin 
arbetssituation    
Målet uppfyllt, sjukfrånvaron är 1,5% av arbetstid (2,5%) 

 
 
 
Kommunledningsförvaltningen omfattar verksamheterna 
- kommunövergripande stöd och ledning 
- administration för kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 
- ekonomi, personal, IT-samordning/drift, information, 

växel och posthantering 
- näringslivsfrågor, turistinformation, säkerhetsarbete 

och överförmyndare 
 
VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH 
MÅLUPPFYLLELSE 
BRUKARE OCH PROCESSER 
Mål: Ge god intern service till kommunens organisation 
Den nya versionen av Intranätet är igångsatt och byggs 
upp successivt som informationsbank för 
kommunanställda. Arbetet pågår för att skapa nyhetsflöde 
för både Intranät och hemsidan.  
 
Året har präglats av det allmänna valet, vilket har ställt 
extra krav på service till kommunens politiska aktörer. Den 
nya politiska organisationen har bildats efter valet. 
 
Nya centrala löneavtal har träffats under våren med de 
stora fackliga organisationerna. Lokalt har tvåårsavtal 
tecknats med lärarfacken och Kommunal.  
En ny diskrimineringspolicy och ett nytt 
personalförsörjningsprogram har arbetats fram och 
antagits av kommunfullmäktige. Medarbetarenkät inom 
kommunorganisationen är genomförd, resultaten 
analyseras förvaltningsvis. Flertalet utbildningar för 
kommunens arbetsledare har genomförts inom 
ledarutveckling. Även internutbildningar i bland annat 
ekonomisystem, inköp, personaladministration och 
arbetsmiljö har hållits. 
 
Inom IT-avdelningen har skett en omorganisation där IT-
strategen har slutat och IT-driftchef har tagit vid som IT-
chef med de sysslor som tidigare IT-strateg ansvarat för 
förutom bredbandsutbyggnadens uppdrag. Följande 
åtgärder genomfördes inom organisationens IT-drift: 
- Efter serveravbrott har en ny kylanläggning installerats i       
  serverrummet. 
- Driftsatt en ny backuplösning. 
- Deltagit vid flytt av bibliotekssystemet Book-it till en    
  länsgemensam server placerad  i Växjö. 
- Installerat nätverk, it-utrustning samt IP-telefonilösning i  
  samband med flytt till nya lokaler för Aktivitetshuset 

  (f.d. JobCenter) på Dackegatan 40. 
- Ersatt huvudserver + utbyggnad av befintligt SAN  
  (datalagringsyta) 
- Deltagit vid installation av nytt verksamhetssystem EDP-   
Future (VA/Renhållning/Tekniska förvaltningen) 
 
 
Mål: Vara aktiv i kontakten med externa aktörer och driva 
utvecklingsuppdrag 
Utveckling av fibernät i kommunen är en aktuell fråga med 
hög politisk prioritet. Informations- och uppstartsmöten 
angående bredbandsanslutning av landsbygdsfastigheter 
via fiberkabel till kommunens stamnät har genomförts i alla 
kommundelar. 20-tal lokala föreningar är bildade och har 
påbörjat arbetet med fiberutbyggnad. Informationsmöten 
har genererat en fortsatt dialog med lokala 
utvecklingsgrupper, företagare och invånare om bl a 
föreningsbildandet, strukturutveckling och finansierings-
frågor. En bredbandsbroschyr är framtagen riktad mot 
lokala fiberföreningar och allmänheten, löpande 
information ges på hemsidan. Föreningen ”Mårslycke fiber” 
har påbörjat nyttjande av fibernätet, anslutningsarbeten 
genomförs av bl a Kvarnamåla fiber, Urshult Södra, 
Hensnet, Björkeborgs byggnadsförening m m. 
 
Första nyhetsbrevet till kommunens invånare skickades ut 
i juni. Målet är att åstadkomma en regelbunden utgåva ca 
fyra gånger per år. 
 
Ett projekt för att öka kommunens attraktivitet och därmed 
bromsa den negativa befolkningsutvecklingen håller på att  
utformas och kommer att bli en viktig prioritering  för det 
framtida arbetet. 
 
Det treåriga projektet Demokrati – Delaktighet – Dialog 
(3D) är nu inne på sitt andra år. Viktiga delar i det fortsatta 
arbetet var "Ungdomars inflytande" och "Grundprinciper för 
medborgardialog i Tingsryds kommun". Ungdomsenkäten 
Lupp har genomförts bland Dackeskolans elever - en 
metod att få kunskap om vad unga i kommunen tycker. 
Diskussioner pågår nu med nämnderna i syfte att 
identifiera verksamhetsområden där ungdomarnas 
synpunkter kan tas tillvara. 
 
Arbetsmarknadsprojektet Ungdom i Tingsryd har 
samordnats och genomförts av Vägvalet. Sammanlagt har 
ca 30 ungdomar haft praktik i kommunens verksamheter 



Kommunledningsförvaltningen 

genom projektet. Under sommaren har 100 feriearbeten 
ordnats till kommunens ungdomar, varav 20 finansierats 
med AMS-bidrag. Inom Vägvalets ordinarie verksamhet 
har 52 personer deltagit.  
 
Ett näringslivsprogram med 20-tal aktivitetspunkter har 
antagits och genomförs i samarbetet med 
företagsföreningen Vi företagare.  
 
Under perioden har kommunens turistvärd gått i pension, 
en ny ansvarig för turistbyrån är anställd. Innehållet i 
tjänsten är förändrad så att fokus är lagd på utveckling och 
samordning inom turismen. Kommunens nya fritidskarta 
var klar lagom inför den nya turistsäsongen.  
 
EU-projektet ”Utveckling av Korrö – en förstudie” är 
slutförd och avrapporterad, den skapade ett program för 
framtida utveckling av Korrö som turistattraktion. 
Förberedelserna är avslutade och bidrag från Leader 
Sydost är beviljade till projektet ”Utveckling av fisketurism i 
Tingsryds kommun”. Projektet kommer att genomföras 
under 2011. 
 
Hollandsprojektet fortsätter och hittills har ca 70 holländare 
flyttat till kommunen (mest barnfamiljer). Projektet 
samordnas på hemmaplan av "Vi företagare" med hjälp av 
Placement AB. 
 
Mål:  Leda och samordna arbete för optimering av 
kommunens verksamheter och organisation 
Direktintegrering av löner med hjälp av BeSched och FIex 
Personec Timesystem fortsätter att utvecklas, under 
januari-augusti har ca 40 st. löner inom hemsjukvården 
integrerats i systemet. Till och med augusti direktintegreras 
55 % av lönerna, vilket innebär att målet för år 2010 är 
uppfyllt. Under hösten har projektet fortsatt och kommer så 
även att göra under 2011.   
 
Alla Telia och Eon-fakturor skickas nu som EDI-fakturor, 
vilket ger en tidsbesparing både centralt och ute i 
verksamheterna. Målet att få ca 15 % av fakturaflödet i 
elektronisk form kommer inte att uppfyllas i år, förväntat 
resultat vid årets slut är 10 %.  I budgeten 2011 föreslås att 
uppnå en nivå på 15%. Projektansvariga har fått en 
utbildning inom hantering av sve-fakturor. Framtagandet 
av en e-plan pågår.  
 
Underlaget har tagits fram för migrering (uppgradering av 
IT-serverplattformen) för att bemöta verksamheternas 
framtida behov och omvärldens utvecklingsfas vad det 
gäller både system och hårdvara. En tydlig fingervisning är 
bl a att antalet klienter ökat med ca 25 % under det 
senaste året. Det är också viktigt att påpeka behovet av IT-
resurser i form av bl a moderniserade system som kan 
bemöta den snabba IT- utvecklingen inom 
verksamheterna. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2010 om en ny 
nämndsorganisation för kommande mandatperioden. KLF 
fick i uppdrag att förbereda förslag till motsvarande 
förvaltningsorganisation fr o m 110701. 
 
 
PERSONAL 
Mål: Nöjda och friska medarbetare 
Målet är uppfyllt. Första medarbetarenkäten som 
genomfördes på KLF i mars 2010 visar att 89,5 % av 
medarbetare är nöjda med sin arbetssituation, vilket 
stämmer överens med det totala  läget i hela 
kommunorganisationen (90,4%).  

 
Antal utförda årsarbeten motsvarar 40,5  (40,7 - 2009) och 
är något mindre än i personalbudgeten för 2010, vilket är 
ett resultat av en ofullständig bemanning under året. 
 
Ohälsotalen hos ordinarie personal på KLF under 2010 
uppgår till 1,5 %. Detta kan bedömas som en klar 
förbättringstrend jämfört med de föregående två åren - 
motsvarande utfall år 2008 var 2,78 %, 2009 – 2,5%. Även 
vid jämförelse med genomsnitt för hela 
kommunorganisationen är situationen på KLF bra. 
 
EKONOMI  
Kommunledningsförvaltningens resultat för 2010 uppgår till 
+2,5 mkr.  
 
Den största positiva avvikelsen finns inom 
personalbefrämjande åtgärder för hela kommunens 
personal (+0,8 mkr), vilket beror på lägre kostnader för 
konsulter och  rehabilitering  med anledning av de lägre 
sjuktalen bland kommunanställda. Överskottet på 0,6 mkr 
inom arbetsmarknadsprojektet Vägvalet utgörs av ej 
budgeterade AMS-bidrag och ökad försäljning. Överskottet 
inom personaladministration (+0,6 mkr) ligger inom 
konsulter, platsannonser och minnesgåvor. Den positiva 
avvikelsen på ekonomiadministration (+0,2 mkr) finns inom 
personal- och konsultkostnader. Överskottet inom 
näringslivsverksamhet (0,2 tkr) beror på ej budgeterad 
bidrag för ett slutredovisat projekt på Korrö samt p g a 
delade kostnader för företagsaktiviteter .  Ett mindre 
överskott finns inom IT-funktionen (+0,1 mkr). Största 
underskottet (-0,2 mkr) finns inom överförmyndarens 
verksamhetsområde. 
 
FRAMTIDEN  
Ett prioriterat arbete är att öka kommunens attraktivitet  
genom t.ex. landsbygdsutveckling via bredband, bättre 
boende och marknadsföring, Hollandsprojekt, 3D-projekt 
m.m.  Andra viktiga frågor är arbetsmarknadsfrågor, 
kommunens personalförsörjning, vidareutveckling av 
infrastruktur, näringsliv, tillväxt, turism och 
kompetensförsörjning till företagen.  
 
Mål- och visionsarbetet i kommunen fortgår och förslaget 
kommer att diskuteras i fullmäktige under 2011. 
 
Den kommunala administrationen måste ständigt 
anpassas till förändrade omvärldsförutsättningar, t ex till en 
minskad befolkning. På sikt är samverkanslösningar med 
andra kommuner en möjlighet att klara vårt uppdrag med 
befintliga eller minskade resurser.  Visst samarbete pågår i 
länet och mellan kommunerna i Kronobergs län vad gäller 
krishantering, upphandling, infrastruktur m m och 
Tingsryds kommun tar sådana tillfällen tillvara. Det krävs 
också att vi fortsätter att effektivisera det interna 
administrativa arbetet, främst genom satsningar på e-
förvaltning, e-handel och direktintegrering av löner m m. 
 
Servicenivån gällande IT och informationssäkerhet till 
förvaltningarna bör klargöras så att IT-organisationen kan 
dimensioneras utifrån denna.  IT-utredning är tillsatt och 
kommer att genomföras under första halvåret 2011. 
 
Det finns ett stort behov av ett kraftfullt utvecklingsarbete 
inom den kommunala organisationen, samtidigt förväntas 
ett aktivt utåtriktat arbete. Det ställer stora krav på 
förvaltningen då utvecklings- och utredningsresurserna är 
en begränsning. Kopplingen mellan ambitionsnivå och 
resurser måste belysas. 

 
 
 
 
 
 



Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
 
 
        

Verksamhetsmått 2010 2009 2008 2007 2006
Ekonomi
Verksamhetens intäkter, mkr 7,0 5,5 7,7 9,5 10,6
Verksamhetens kostnader, mkr -41,7 -39,9 -43,6 -46,7 -41,7
Verksamhetens nettokostnader, mkr -34,7 -34,4 -35,9 -37,2 -31,1
Budget, mkr -37,2 -37,4 -38,3 -39,1 -33,7
Budgetavvikelse, mkr 2,5 3,0 2,4 1,9 2,6
Nettokostnader per invånare, kr 3 409 3 225 2 868 2 952 2 445
Nettoinvesteringar, mkr 8,4 6,6 3,2 0,2 1,3
   varav bredband på landsbygden 6,7 5,7 3,0

Personal
Antal årsarbetare** 40,5 42 41 42 41
Personalkostnad, mkr 24,6 24,7 25,3 27,2 25,9
Personalkostnad i % av tot.kostnader 59% 62% 58% 58% 62%
Sjukfrånvaro, % av tillgänglig arbetstid 1,5% 2,5% 2,7% 3,8% 3,8%

Verksamheter
Antal protokollförda ärenden:
kommunfullmäktige 220 145 181 185 170
kommunstyrelsen 190 184 107 226 165
kommunstyrelsens arbetsutskott 488 418 509 453 414

Central IT-service till kommunala arbetsplatser:
Arbetsplatser med nätanslutning 64 59 55 55 42
Större verksamhetssystem 37 37 35 33 28
Datorer 1316 1051 873 909 857
Servrar 76 76 57 55
Mobiltelefoner 334 317 313 298 265
IT-tekniker 5 5 5 5 5,3

Antal ekonomitransaktioner 543 150* 406 280 401 933 381 640 354 276
Antal lönetransaktioner 135 625 133 991 141 984 131 320 128 611

Deltagare i projekt "Vägvalet" 52 49 54 52* 151
    varav gått vidare till arbete 9 6 9 22* 68
Antal besökare på kommunens turistbyrå 5 900 5 537 5 330 5 040 5 434
Antal godmans- o förvaltarskap 200 194 190 179 164

* ej komprimering av kundtransaktioner fr o m juni 2010

** årsarbeten redovisas för ordinarie personal, utan deltagare i arbetsmarknads- o rehabiliteringsåtgärder
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Tekniska förvaltningen / Skattefinansierad verksamhet 
 
Förvaltningschef Jonas Weidenmark 
 

Uppfy  Uppfy  Utfall llt
2010 

Utfall Utfall Utfall llt
2010 

Utfall Utfall
2010   2010 2009 2008 2009 2008

SKATTEFINANSIERA VERKSAMHET 
  D 

2 EKONOMI  

VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH 
MÅLUPPFYLLELSE 
Tekniska förvaltningens skattefinansierade verksamheter 
består av gatu-, park-, utrednings-, fastighets-, kost- och 
städavdelningen. Som en viktig del i utvecklingen av 
verksamheterna arbetar man utifrån uppsatta mål. Nedan 
ges kommentarer kring några av dessa mål.  
 
Kostnaden för elförbrukning är en stor post i tekniska 
förvaltningens budget. Under det gångna året har det 
arbetats med olika energibesparande åtgärder för att 
förbrukningen inte ska öka trots en ökad användning. I det 
vanliga underhållsarbetet genomfördes byten av gamla 
armaturer till mer energisnåla varianter. Den enskilt största 
insatsen under året var bytet av belysning i Ryds 
idrottshall. Det har även genomförts förbättringar av 
ventilationen på ett antal fastigheter som i sin tur har lett till 
en minskad elförbrukning. Målet har uppnåtts.  
 
Som ett led i säkerhets- och tillgänglighetsarbetet har 
förvaltningen som mål att rusta upp och bygga nya gång- 
och cykelvägar. Under året åtgärdades och uppfördes ca 
1,3 km GC-vägar och målet är därmed uppfyllt. 
 
Eftersom i stort sätt hela snöröjningsbudgeten var 
förbrukad våren 2010 fick medel tas från andra områden 
inom gatusidan för att täcka upp delar av underskottet. 
Detta medförde att verksamheten inte kunde asfaltera 
några gator, endast akuta lagningar genomfördes. Målet 
att toppbelägg 8 000 m2 uppfylldes således inte.   
 
Trots en ökad användning av ekologiska produkter 
motsvarar inte inköpen 25 % av råvarubudgeten inom 
kostverksamheten. En markant ökning har ändock skett 
sedan inköpen av ekologiska produkter började mätas år 
2008. Med en ökad medvetenhet avseende ekologiska 
produkter är det sannolikt att målet kan uppnås inom något 
år.  
 
EKONOMI 
Målet med en budget i balans har inte uppnåtts. Tekniska 
förvaltningens skattefinansierade verksamheter visar ett 
nettounderskott på -3,8 mkr. 
 
Tekniska förvaltningen bedriver verksamhet som till stor 
del påverkas av vädret. Eftersom året har bjudit på oerhört 
mycket snö och kyla har snöröjnings- och 
uppvärmningskostnaderna överskridits med 3,6 mkr 
respektive 1,8 mkr. Besparingar i olika former har 
genomförts för att dämpa underskottet, bl.a. fick 
barmarksunderhållet stå tillbaka.  
 

De stora underskotten ligger på gatuavdelningen och 
fastighetsförvaltningen, -2,8 mkr samt -1,8 mkr. Även 
städavdelningen gör ett negativt resultat, -0,2 mkr, vilket 
beror på att kostnadsreduceringen som följde av en 
organisationsförändring inte blev så stor som beräknat. 
 
Positivt är att kostavdelningen vänt förra årets stora 
underskott till ett positivt resultat på 0,1 mkr. Årets 
avverkning av skog bidrog till ett bra resultat inom 
fastighetsavdelningen, 0,9 mkr.  
 
Investeringarna inom den skattefinansierade verksamheten 
uppgick till 14,2 mkr. De största kostnaderna ligger på 
ombyggnaden av Dackeskolans kök/matsal och bygget av 
kvarteret Örnen, totalt 9,0 mkr. Nedan redovisas de 
kostnadsmässigt största investeringarna. 
 
Investering (tkr) Budget Redov. 
GC-väg Hoogenskilds-Ebbal 1 400 503 
Rävemåla industriområde 3 500 164 
Ombygg Dacke kök/matsal 5 120 4 512 
Energibesparingsåtgärder 1 200 1 236 
Kvarteret Örnen 9 550 4 457 
Ambulansgarage Tingsryd 450 414 
Lindegården kök 805 657 
Äppelgården kök 379 481 
Totalt 22 404 12 424 
 
PERSONAL 
Sjukfrånvaron har varit 4,8 % inom de skattefinansierade 
verksamheterna år 2010. Det är en klar förbättring jämfört 
med tidigare år och en förklaring kan vara en förbättrad 
arbetssituation bl.a. ledde en arbetsmiljökontroll vid 
arbetskontoret till att diverse brister kunde åtgärdades.    
 
För att uppmuntra aktiviteter för en bättre hälsa har 
personalen fått möjlighet att deltaga i s.k. ”prova på” 
verksamheter under året.  
 
Uppräknat till helår motsvarar antal arbetade timmar 121,7 
årsarbeten inom de skattefinansierade verksamheterna. 
Årets mer- och övertid uppgick till 3 412 h vilket är en ökning 
med 292 h jämfört med 2009. 
 
Tekniska förvaltningen har en hög medelålder och 
anställningstiden är också betydande i många fall. Det 
innebär att behovet av rekrytering kommer att öka i 
framtiden. Under år 2010 gick 9 anställda i pension.  
 
En relativt stor andel, ca 85 %, av de anställda går årligen 
på någon form av kompetensutveckling inom sitt 
arbetsområde. Arbetet med att säkra den rätta kompetensen 

    
Elförbrukningen kwh/m  inom servicehus och Budget i balans 
skolbyggnader skall genom energibespa nde                    -3,8       -0,7       -4,1  ra
installationer vara oförändrad, trot  ökad 

 - avvikelse mot budget, mkr
s

användning jämfört med 2004 års   
   5 45 6737  5 517 106

 
förbrukning (5 557 294 kwh) .    5 282 266   

 
PERSONAL  
Sjukfrånvaro högst 6 %     6,5 % 7,4 %

Minst 300 m GC-väg skall byggas årligen. 

  Nej 
Minst 95 % av medarbetarna 

om tekniska förvaltningen ska 
ara nöjda med sitt/sin 
bete

in
v
ar /arbetssituation.

8 000 m2 skall toppbeläggas årligen av 
kommunens gator och vägar.     

  Nej          18,5 %        12,3 %        4,6 %

      
 

Inköp av ekologiska produkter skall motsvara 
25 % av råvarubudgeten. 
 

Nej - -  93,1 %

Ja 
 Ja 
 Ja  1 300 m  380 m  -

Nej 

8 000 m

4,8 % 

0  m2 12 000 m2 2



 
Tekniska förvaltningen / Skattefinansierad verksamhet 
 
Förvaltningschef Jonas Weidenmark 
 
är en viktig del för att verksamheten ska fungera på ett 
effektivt sätt. 
 
VIKTIGARE HÄNDELSER 
Året inleddes och avslutades med de hårdaste vintrarna på 
många år vilket har fått stort genomslag på budgeten. 
Kostnaderna för såväl snöröjning som uppvärmning av 
fastigheter har varit betydligt högre än normalt. Eftersom 
vinterinsatserna varit omfattande har gatuavdelningen fått 
hålla igen på andra insatser bl.a. blev det nerdragningar av 
vårgrusningen på enskilda vägar och lagning av asfalt 
genomfördes endast på de mest akuta gatorna. 
 
Positivt var emellertid att extra medel beviljades till gator 
och vägar vid kompletteringsbudget 2, vilket innebar att 
verksamheten kunde ta del av ytterligare bidrag från 
trafikverket för förbättring av enskilda vägar. Med dessa 
medel genomförde förvaltningen beläggningsarbeten på 
ett antal enskilda vägar som var i mycket dåligt skick, bl.a. 
Degerhaga, Ulfsryd och Rolsmo. 
 
Flera projekteringar har pågått under 2010, bl.a. kring en 
fortsatt gång- och cykelväg från Storgatan till Ebbalycke i 
Tingsryd och ett nytt industriområde i Rävemåla. 
 
Fastighetsavdelningens arbete handlade i början av året 
om en ny upphandling av konsult till konstruktionen i 
projektet Örnen. I och med att upphandlingen 
överklagades har projektet blivit något försenat men i 
samband med detta har en del nya och positiva tankar 
väkts som påverkat kalkylen åt rätt håll. Bland annat 
kommer ambulansenheten inte längre ligga vid 
vårdcentralen utan istället byggs nya utrymmen vid 
Tingsryds räddningsstation. Projekteringen av den nya 
ambulansenheten har färdigställts och bygget förväntas 
starta i början av år 2011. 
 
Under våren genomfördes inspektioner på kommunens 
storkök och nästan samtliga blev underkända. Det kommer 
att krävas renoveringar för att få samtliga kök godkända då 
underhållet har släpat efter de senaste åren i väntan på 
beslut om matsystem. Under året som gick genomfördes 
renovering av Lindegårdens och Äppelgårdens kök. 
 
Ett av årets större projekt var ombyggnaden av 
Dackeskolans kök och matsal. Upphandlingen blev klar 
under sommaren och ombyggnationen satte igång strax 
därpå. Ombyggnaden genomfördes etappvis vilket innebar 

att matsal och entré byggdes om i första etappen, 
förändringar i köket kommer att genomföras under etapp 2. 
Ombyggnaden medförde att elever och personal från 
Dackeskolan serverades mat i bollhallen. 
 
Arbete har pågått med att se över hur städverksamheten ska 
skötas i framtiden. Utredningen är inte klar men ett alternativ 
som undersöks är möjligheten att lägga ut verksamheten på 
entreprenad. 
 
På parksidan gick en anställd i pensionen men någon 
ersättare har inte anställts, del av den besparingsplan som 
togs fram inför 2010. Beslutet att inte anställa en ersättare 
har inneburit en kostnadsbesparing för parkverksamheten 
men ökade samtidigt arbetsbelastningen för övriga 
parkarbetare. 
 
FRAMTID 
Framtiden med byggnation av Örnen innebär att 
ekonomistyrningen är en viktig faktor för att få en så optimal 
användning av våra medel som möjligt. Planen är att 
detaljprojekteringen skall slutföras i början av år 2011 så att 
upphandling och sedermera byggnation kan inledas innan 
året är slut. Det är viktigt att bygget sätts igång under år 
2011 för att statliga bidrag ska kunna erhållas för den del 
som avser boendet. 
 
Kostbeslutet som togs år 2009 innebar att förvaltningen 
kunde börja planera och bygga för en övergång till kylmat. I 
samband med ombyggnationerna av kommunens kök 
kommer även mycket eftersatt underhåll att uträttas. 
 
En viktig faktor för att långsiktigt åstadkomma minskade 
kostnader för lokaler har varit beslutet om att förvaltningarna 
har möjlighet att utträda ur del av byggnad. Det innebär att 
tekniska förvaltningen nu står med en del tomma byggnader 
som måste hyras ut, säljas eller rivas. Ett ytterst viktigt 
arbete som ligger på tekniska förvaltningen i framtiden. 
 
Tekniska förvaltningen har tvingats till nerdragningar av 
medel till gator på ca 0,5 mkr vilket är förödande då 
underhållsbehovet är det dubbla i förhållande till anslagna 
medel. Det är inte hållbart att ligga på en sådan låg nivå en 
längre tid eftersom man bygger upp en underhållsskuld som 
kan bli mycket svår att hantera i framtiden. Denna 
verksamhet måste prioriteras och det är av största vikt att få 
fram medel till underhåll av gator i framtiden. 
 

 



 
Tekniska förvaltningen / Skattefinansierad verksamhet 
 
 
 
Verksamhetsmått 2010 2009 2008 2007 2006 
Ekonomi   Totalt tekniska avstämning utfall 
Verksamhetens intäkter, mkr 125,1 124,6 127,6 123,8 119,1 
Verksamhetens kostnader, mkr -151,1 -149,1 -155,3 -144,4 -141,9 
Verksamhetens nettokostnader, mkr -26,0 -24,5 -27,7 -20,6 -22,8 
Budget, mkr -22,2 -23,8 -23,6 -22,5 -22,8 
Budgetavvikelse, mkr -3,8 -0,7 -4,1 1,9 0,0 
Nettokostnader per invånare, kr 2 122 1 981 1 762 1 630 1 795 
Nettoinvesteringar, mkr 14,9 18,5 19,9 14,6 18,1 
           
Personal         
Antal årsarbeten 121,7 121,0 124,4 124,1 131,4 
Personalkostnad, mkr 45,8 45,7 45,9 44,2 44,9 
Personalkostnad i % av vsh:s totala kostnad 30% 31% 31% 31% 32% 
Sjukfrånvaro, % av tillgänglig arbetstid 4,8% 6,5% 7,4% 6,1% 7,7% 
            
Verksamheten         
Virkesuttag m3           
Avverkad virkesvolym 6 560 5 822 7 172 8 903 2 493 
Gator           
Antal km 80 80 80 80 80 
Kostnad tkr/km 73,9 65,6 67,5 61,2 69,4 
Kostnad per invånare, kr 483,22 424,42 431,58 389,20 436,70 
Enskilda vägar           
Antal km 542 542 542 542 542 
Kostnad tkr/km 6,2 6,7 4,6 3,5 5,5 
Kostnad per invånare, kr 272,63 293,83 192,45 134,20 218,15 
Lekplatser           
Antal 27 24 25 26 26 
Kostnad tkr/lekplats 7,0 9,3 6,0 7,7 9,8 
Kostnad per invånare,kr 15,50 17,98 12,39 16,03 20,05 
Fastighetsförvaltningen, totalt           
Elkostnader, mkr 6,0 6,0 5,9 5,7 5,4 
Va-kostnader, mkr 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 
Eldn.olja-pellets-fjärrvärme, mkr 6,5 5,2 5,0 4,4 4,9 
Fastighetsunderhåll, mkr 4,2 3,4 3,5 3,5 2,9 
Yta BTA - m2             
Skollokaler 29 387 29 387 31 819 32 411 32 700 
Servicehus 30 982 31 104 33 592 33 592 33 592 
Konga Allhus 4 632 4 632 5 096 5 096 5 096 
Förskolor 5 429 5 429 5 429 5 852 5 852 
Idrottshall/gymn.sal 9 237 9 237 9 237 9 237 9 237 
Brandstationer 2 571 2 571 2 571 2 736 2 736 
Uppsagd lokalyta 5 506 5 384       
Kostnad, kr/m2           
Skollokaler  689 685 637 633 626 
Servicehus 737 699 636 634 605 
Konga Allhus 888 924 921 886 908 
Förskolor  592 602 593 534 487 
Idrottshall/gymnastiksalar 365 374 368 360 369 
Brandstationer 498 537 567 498 568 
Kostverksamhet - producerade portioner av de tre huvudmåltiderna     
Barn & utbildningsnämnden: 409 308 419 565 449 782 446 139 460 383 
Socialförvaltningen* 158 604 397 057 357 154 376 210 370 122 
Totalt 567 912 816 622 806 936 822 349 830 505 
* Dagsportioner fr o m 2010 (frukost, lunch, mellamål & kvällsmat)         
 
 



 
Tekniska förvaltningen  / Vatten och avlopp 
 
Förvaltningschef Jonas Weidenmark 
 
 

Uppfyllt Utfall Utfall Utfall Uppfyllt Utfall Utfall Utfall
 2010 2010 2009 2008 2010 2010 2009 2008

VATTEN & AVLOPP      EKONOMI                

Procentuell differens mellan producerad     Budget i balans                        Nej

och debiterad vattenmängd ska vara under 
15 %.

Nej 18% 15% 10%  -avvikelse mot budget, mkr 0,8 -0,5 0,7

Minst 2 pumpstationer skall kopplas till Nej 0 st 9 st 6 st  PERSONAL                              

fjärrövervakning per år.  Sjukfrånvaro högst 6% Ja 3,2% 5,2% 4,1%

Färre än 25 vattenledningsrörbrott per år. Ja 22 st 18 st 19 st

 
 
 
VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH 
MÅLUPPFYLLELSE 
Efter att ha legat på en nivå under 15 % de senaste åren 
när det gäller differensen mellan producerad och debiterad 
vattenmängd så har skillnaden under 2010 ökat. Utfallet för 
år 2010 blev en differens på 18 % och beror på att svinnet 
ut från renvattennätet är relativt konstant samt i princip 
oberoende av såld mängd vatten, dvs. när debiterad mängd 
vatten går ner ökar differensen.  
 
Målet avseende fjärrövervakning har inte uppfyllts eftersom 
ingen pumpstation har anslutits under året. Utrustning för 
fjärrövervakning har emellertid köpts in för anslutning av 5 
stycken pumpstationer men montering sker först år 2011. 
Istället för att ansluta pumpstationer till fjärrövervakningen 
påbörjades arbetet med att få en bättre styrövervakning vid 
vattenverken i Korrö och Norraryd.  
 
Det årliga arbetet med förnyelse av ledningsnätet har 
inneburit att antalet vattenläckor legat på en relativt låg 
nivå, 22 stycken vattenledningsrörbrott blev det totalt år 
2010. Det är något fler än de två senaste åren men innebär 
ändå att verksamheten klarade det uppsatta målet. 
 
EKONOMI 
Målet med en budget i balans har inte uppnåtts då 
verksamheten fick ett positivt resultat på 0,8 mkr. Trots att 
debiterad vattenmängd och därmed intäkterna från den 
rörliga va-avgiften blev betydligt lägre än budgeterat kunde 
verksamheten få ett överskott. Detta beror framförallt på 
lägre räntekostnader än beräknat, va-verksamheten har 
idag en stor lånestock vilket innebär att en förändring av 
räntan får stor genomslagskraft på resultatet. Under året 
har dessutom ansvariga hållit kostnaderna nere på våra 
avloppsverk och pumpstationer genom att bl.a. hålla igen 
på inköp av anläggnings- och underhållsmaterial.  
 
Enligt Lag om allmänna vattentjänster (2006:412) ska 
avgiftsuttaget inte överskrida det som behövs för att täcka 
de kostnader som är nödvändiga i verksamheten 
(självkostnadsprincipen). Årets verksamhet gav ett 
överskott som sett över en treårsperiod ska utjämnas. 
 
Årets investeringar inom VA-verksamheten uppgick till 5,3 
mkr. De största kostnaderna ligger på upprustning av Korrö 
vattenverk och förnyelse av ledningsnät, totalt 2,6 mkr. 
 
Investering (tkr) Budget Redov. 
Förnyelse va-verk 400 407 
Tryckledn Ursh-Dunsh 1 400 700 
Va-ledn Urshult 600 505 
Vattenverk Korrö 1 905 1 092 
Vattenverk Linneryd 750 409 
Styröverv Vattenverk Ryd 600 190 
Förnyelse pumpstationer 500 486 
Förnyelse ledningsnät 1 500 1 544 
Totalt 7 655 5 333 

PERSONAL 
Målet med en sjukfrånvaro på högst 6 % har uppfyllts. 
Sjukfrånvaron 2010 uppgick till 3,2 %, vilket är en sänkning 
jämfört med 2009.  
 
Uppräknat till helår motsvarar antal arbetade timmar 13,1 
årsarbeten inom va-verksamheten. Årets mer- och övertid 
uppgick till 788 h vilket är en minskning med 97 h jämfört 
med 2009. 
 
VIKTIGARE HÄNDELSER 
Vid Tingsryds reningsverk har året präglats av inkörning av 
ett för verket nytt styr- och övervakningssystem som 
installerades vid den stora ombyggnaden vintern 2009. Ny 
utrustning för renshantering togs i bruk vid Urshults 
reningsverk och pumpstationen i Mårdslycke förnyades 
maskinellt. Vid Ryds reningsverk har inloppspumpstationen 
rensats under året eftersom fett satte igen inloppet.  
 
Vid Ryds reningsverk finns tidvis fortfarande problem med 
en under de senaste åren ökad industriell belastning av 
syreförbrukande ämnen. Reningsverket är i dag inte 
dimensionerat för denna belastning vilket tidvis medfört 
överskridande av utsläppsvärden under året. 
  
För Korrö vattenverk har projektering av ny elautomatik 
slutförts och elentreprenaden är påbörjad med tänkt 
färdigställande i början av år 2011. Bredbandsfiber har 
dragits in till Hensmåla och Norraryds vattenverk och är en 
viktig del i arbetet med att säkra fjärrövervakningen.   
 
Som en följd av den långa vintern med kallt väder inträffade 
ett större rörledningsbrott i Ryd som innebar att marken 
pressades upp och förstörde en väg. Att laga läckan och få 
vägen återställd tog ett par dagar och kostade ca 0,1 mkr. 
 
En dagvattenutredning påbörjades under 2010 med 
inventering av ytor och framtagande av kommande 
dagvattentaxa. Likaså har projektering av sträckan Urshult-
Dunshult samt Hunnamålavägen i Urshult (Stiftelse 
Kommunhus nya lägenhetsbygge) pågått. Arbetet med att 
flytta den sjöförlagda avloppsledningen upp på land har 
påbörjats mellan Urshult-Dunshult medan ny- och 
omläggningen av va-ledningar har färdigställts på 
Hunnamålavägen. 
 
Förutom normalt underhållsarbete på ledningsnätet har 
arbetet med förnyelse fortsatt under året. Bland annat har 
nya ren- och spillvattenledningar lagts ned i Mårdslycke och 
i Kvarnamåla har omläggning av 1 km avloppsledningar 
genomförts. 
 
FRAMTID 
Inom det närmaste året kommer en pensionsavgång 
medföra ett stort kunskapstapp vad gäller kommunens 
ledningsnät. Under år 2011 kommer det därför vara viktigt 
att försöka dokumentera delar av den kunskapen och 
rekrytera en person i god tid som kan verka som ”lärling”. 



 
Tekniska förvaltningen  / Vatten och avlopp 
 
Förvaltningschef Jonas Weidenmark 
 
 
 Förnyelsen av vatten och avlopp inom Tingsryds kommun 
är en långsiktig process. Den senaste tioårsperioden har 
präglats av stora ombyggnationer av reningsverken i 
Tingsryd och Ryd samt vattenverket i Korrö. Inom en 
femårsperiod måste även Ryds vattenverk och Korrö 
reningsverk renoveras grundligt.  
 

Efter ovan nämnda renoveringar kommer ett större fokus att 
riktas mot förnyelse och vidmakthållande av ledningsnätet 
vars nyanskaffningsvärde uppgår till nära en miljard kronor. 
I detta kommer även förändringar för att möta ett förändrat 
klimat med allt häftigare nederbörd och tidvis svårare 
torrperioder att beaktas. 
 

 
 
 
 
Verksamhetsmått 2010 2009 2008 2007 2006 
Ekonomi         
Verksamhetens intäkter, mkr 28,3 29,3 27,8 26,3 25,6
Verksamhetens kostnader, mkr -27,5 -29,8 -27,5 -26,3 -24,7
Verksamhetens nettokostnader, mkr 0,8 -0,5 0,3 0,0 0,9
Budget, mkr 0,0 0,0 -0,4 -0,2 -0,2
Budgetavvikelse, mkr 0,8 -0,5 0,7 0,2 1,1
Kostnader per invånare, kr 2 248 2 823 2 632 2 485 1 945
Nettoinvesteringar, mkr 5,3 9,6 9,2 14,6 8,9
            
Personal         
Antal årsarbeten 13,1 13,5 13,7 14,1 9,5
Personalkostnad, mkr 6,3 6,5 6,6 6,4 4,6
Personalkostnad i % av vsh:s totala kostnader 23% 19% 20% 24% 19%
Sjukfrånvaro, % av tillgänglig arbetstid 3,2% 5,2% 4,1% 1,6% 2,7%
            
Verksamheten         
Antal mätarbyten 292 310 231 292 217
Kostnad hushåll, förbrukn 150 m3/år, kr/m3 inkl moms 47,81 47,81 43,13 43,13 39,95
            
Debiterad vattenmängd m3 663 111 740 290 841 390 805 521 819 012
Producerad mängd renvatten m3 810 974 873 666 930 548 924 563 915 000
Renat avloppsvatten totalt m3 2 019 410 1 821 637 1 869 429 2 054 356 1 980 326
            
Elkostnader:           
Vattenverk, tkr 1 290 1 272 1 275 1 146 1 107
Avloppsverk/pumpstationer, tkr 1 972 1 971 2 046 2 030 1 958
            
Antal vattenläckor 22 18 19 18 22
Antal avloppsläckor 12 7 8 9 9
Antal dagvattenstopp 5 4 3 6 4
            
Byte av vattenservicer 13 19 20 20 25
Övrigt, sanering 4 3 3 3 6
            
Finansieringsgrad va-taxa 103,0% 98,7% 101,0% 99,8% 103,5%
 
 
 
 
 



Tekniska förvaltningen / Renhållning 
  
Förvaltningschef Jonas Weidenmark 
 

 Uppfyllt Utfall Utfall Utfall   Uppfyllt Utfall Utfall Utfall
2010 2010 2009 2008 2010 2010 2009 2008

R EN H Å LLN IN G      

I Tingsryds kommun ska 95% av 
hushållens avfall återvinnas.

Ja 97% 97% -  EKON OM I                         
Budget i balans                                  
-avvikelse mot budget, mkr

Nej
1,5 -0,4 0,1

M inst ett informationsutskick till 
hushållen per år.

Ja 4 st 4 st 2 st  

P ER SON A L
En översyn av sophämtningens 
körturer ska göras under 2010.

Nej - - -
Sjukfrånvaro högst 6% Ja 2,6% 2,0% 5,6%

Införa nytt verksamhetssystem för 
renhållning och VA.

Ja Klart 
vecka 

44

- -

 
VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH 
MÅLUPPFYLLELSE 
Renhållningen har som mål att 95 % av hushållens avfall 
ska återvinnas genom antingen återanvändning, 
materialåtervinning eller energiutvinning. Under året har 
4 274 ton hushållsavfall samlats in, varav endast 135 ton 
har deponerats (3,15 %). Målet är därmed uppfyllt. 
 
Deltagande i Avfall Sveriges annonskampanj på TV4 och 
diverse informationsannonseringar i Smålandsposten och 
Husägaren gör att målet är uppfyllt. Under 2010 skickades 
dessutom en sophandbok ut till samtliga abonnenter och 
hyresförvaltare. 
 
För att få effektivare transporter och en bättre arbetsmiljö 
ska en översyn göras av sophämtningens körturer. 
Översynen genomfördes dock inte under 2010 eftersom 
inventeringen av fastigheter som inte har något 
renhållningsabonnemang dragit ut på tiden. Inventeringen 
är nära kopplad till själva översynen av körsträckorna.  
 
Byte till ett nytt och effektivare verksamhetssystem 
genomfördes under hösten och efter en inkörningsperiod 
är systemet i full funktion. Målet är därmed uppfyllt.  
 
EKONOMI 
Målet med en budget i balans har inte uppnåtts då 
verksamheten slutade året med ett positivt resultat på 1,5 
mkr. Att verksamheten gör ett sådant stort överskott beror 
framförallt på en god intäktsutveckling under året. 
Anledningen till detta är bl.a. att antalet abonnenter ökade, 
skrotpriset höjdes och den gamla hjullastaren såldes. 
Kostnaderna blev samtidigt lägre än budgeterat vilket 
berodde på ett nytt förbränningsavtal, mindre inköp av 
övrig verksamhet samt att den tuffa vintern gjort att 
trädgårdskomposterna inte har kunnat tömmas. 
 
Årets investeringar inom renhållningsverksamheten 
uppgick till 2,8 mkr. De största kostnaderna ligger på inköp 
av en lastmaskin och projektering av den nya 
återvinningscentralen i Elsemåla, totalt 2,1 mkr. 
 
Investering (tkr) Budget Redov. 
Verksamhetssystem 300 280 
Lastmaskin 1 800 1 567 
Ombyggn åvc Elsemåla 2 500 562 
Omlastningsplan Elsemåla 400 400 
Totalt 5 000 2 809 
 
PERSONAL 
Målet med en sjukfrånvaro under 6 % har uppfyllts. 
Sjukfrånvaron 2010 uppgick till 2,6 %, jämfört med 2009 är 
det en ökning med 0,6 %. 
 
 

Uppräknat till helår motsvarar antal arbetade timmar 5,5 
årsarbeten inom renhållningsverksamheten. Årets mer- 
och övertid uppgick till 230 h vilket är en minskning med 12 
h jämfört med 2009. 
 
VIKTIGARE HÄNDELSER 
Under årets första månader blev upphandlingen av en ny 
hjullastare till renhållningen klar och den är sedan maj 
månad i fullt bruk. Vid halvårsskiftet gick det tillfälliga 
förbränningsavtalet avseende kärlavfall ut och ett nytt avtal 
slöts med Ljungby Energi. Kärlavfallet körs i och med det 
nya avtalet till Ljungby istället för Linköping.  
 
Att verksamheten inte längre har någon egen deponi har 
inneburit en del förändringar i arbetssätt när det gäller 
både hushålls- och verksamhetsavfall. Vikten av väl 
utsorterade avfallsfraktioner har ökat eftersom vi skickar 
iväg deponiresten och betala för både transport och 
deponering.  
 
Positivt under året är att mängden hushållsavfall minskar 
med ca 100 ton jämfört med föregående år. Även andelen 
som går till deponi minskar. Det är andra året i rad som 
verksamheten har en minskning, om detta är en följd av 
bättre sortering eller någon annan faktor är svårt att säga. 
 
Projekteringen av den nya återvinningscentralen i 
Elsemåla har pågått under hela året och är i stort sätt 
färdigställd. En komplettering angående lakvattenhantering 
har skickats in till Länsstyrelsen. Något besked på den 
sedan tidigare inskickade tillståndsansökan har inte 
Länsstyrelsen lämnat och bedömningen är att 
verksamheten får vänta ytterligare någon månad innan 
besked kommer om tillstånd. 
 
Inventeringen av de fastigheter som inte har något 
renhållningsabonnemang är näst intill klar. 
 
Ett stort problem under år 2010 har varit alla inbrott på 
återvinningscentralen i Elsemåla. Detta har inte bara 
skapat materiella skador utan även en personal som 
känner sig otrygg på sin arbetsplats. Vid projekteringen av 
den nya återvinningscentralen har stor vikt lagts på 
säkerhetsaspekten för att i största möjliga mån kunna få 
ner antalet inbrott och skapa en trygg arbetsplats. 
 
FRAMTID 
Den största händelsen framöver blir byggnationen av den 
nya återvinningscentralen i Elsemåla. Förhoppningsvis 
beviljas tillstånd från Länsstyrelsen i början av år 2011 så 
att upphandling och sedermera byggnation kan inledas. I 
samband med detta ska det även ske en översyn av 
öppethållande och bemanning av våra 
återvinningscentraler i kommunen.  
 



Tekniska förvaltningen / Renhållning 
  
Förvaltningschef Jonas Weidenmark 
 
Arbetet med sluttäckningen av den före detta deponin är 
ett stort projekt i framtiden, men det kommer troligtvis att 
dröja några år innan själva sluttäckningsarbetet kommer 
igång. Detta eftersom deponin först måste mätas in under 
några år för att kunna se att den inte sätter sig för mycket. 
Det behövs även göras en provtäckning för att kontrollera 
att täckningsmaterialet håller den täthet som krävs. 

När inventeringen av fastigheter som inte har något 
renhållningsabonnemang är helt klar och resultatet 
sammanställt kommer en översyn av sophämtningens 
körturer göras.  
 

 

Verksamhetsmått 2010 2009 2008 2007 2006 
 Ekonomi 

Verksamhetens intäkter, mkr 14,9 14,2 14,7 15,2 13,9
Verksamhetens kostnader, mkr -13,4 -14,6 -14,7 -15,2 -13,9
Verksamhetens nettokostnader, mkr 1,5 -0,4 0,0 0,0 0,0
Budget, mkr 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1
Budgetavvikelse, mkr 1,5 -0,4 0,1 0,1 0,1
Kostnader per invånare, kr 1 092 1 182 1 177 1 202 1 094
Nettoinvesteringar, mkr 2,8 0,7 1,2 0,7 1,7

 
Personal   

Antal årsarbeten 5,5 6,1 6,4 5,8 6,1
Personalkostnad, mkr 2,3 2,5 2,5 2,3 2,2
Personalkostnad i % av vsh:s totala kostnader 17% 17% 17% 15% 16%
Sjukfrånvaro, % av tillgänglig arbetstid 2,6% 2,0% 5,6% 3% 3,2%

 
Verksamheten   

Antal sopabonnemang 6 504 6 453 6 357 6 352 6 171
Insamlade hushållssopor, ton 2 943 3 185 3 047 3 136 3 156
Industriavfall brännbart, ton *)                                 0 0 10 916 861 938
Antal latrinkärl 40 40 41 47 55
Farligt avfall - insamlad mängd :   
Hushållen, kg 44 595 42 598 47 230 56 780 50 013
kg/invånare 3,6 3,5 3,8 4,5 3,9

 
Fondering Elsemåla 0 0 1 154 1 761 1 408
Finansieringsgrad avfallstaxa 111,2% 97,2% 100,0% 100,0% 100,0%

 
*) År 2008 avfall från gamla deponin Jitech 9 879 ton  



Miljö- och byggnämnden  

Ordförande Peter Koch 
Förvaltningschef  Anna Arvidsson   
 
 Uppfyllt Utfall Utfall Utfall   Uppfyllt Utfall Utfall Utfall

2010 2010 2009 2008 2010 2010 2009 2008

BRUKARE     EKONOMI     
Nöjda brukare, 80% enligt nöjdkundsindex Ja 85% 86%  Budget i balans
Information till allmänheten Ja 3 4 1  -avvikelse mot budget, mkr Nej 0,2 0,3 0,6
TJÄNSTEGARANTIER       
Bygglov - beslut inom 15 arbetsdagar Ja 9 13 11
Bygglov - beslut inom 20 arbetsdagar Nej 21

Tillstånd avloppsanordning Ja 4 5 15 PERSONAL

Inrättande av värmepump Ja 2 3 12  Nöjd personal - enkät varannat år Nej 57% 100%

Tillstånd miljöfarlig verksamhet (§38) 0 0 0 15  Sjuktalen ska hållas nere Ja 1,6% 2,1% 5,9%

Livsmedel - registrering Ja 4 8 5
 Hot mot personalen ska inte 

förekomma, antal fall Ja 0 0 1

 
 

BRUKARE 
Mål: Bästa möjliga service till våra brukare 
Nöjdkundindex - minst 80% av brukarna ska tycka att en 
bra verksamhet bedrivs. Kundenkät varje jämt år. 
610 enkäter har skickats ut till alla som under året fått något 
beslut. 205 svar (ca 34 %) svar har inkommit. 
85 % av brukarna anser att en bra verksamhets bedrivs. 
Målet är uppfyllt  
Information till allmänheten ska genomföras regelbundet 
Energi och klimatrådgivaren har deltagit med egen 
utställning och föredrag på Tingsryds kommuns BoDag på 
Gjuteriet 13/2. Vid samma tillfälle deltog plan- och 
miljökontoret med utställning och föredrag. Tingsryds 
Kommun, genom plan- och miljökontoret, deltog 27/9, i 
videokonferens med Högskolan på Gotland på Tingsryds 
lärcenter. 25 personer deltog. Målet är uppfyllt 
 
Mål: En effektiv verksamhet 
Tjänstegarantier 
Tjänstegarantierna är ett beräknat genomsnitt på antalet 
dagar inom respektive verksamhetsområde från komplett 
ansökan till beslut. 
Bygglov 
För fastigheter inom detaljplanelagt område - nämnden 
garanterar att beslut ska vara fattat inom 15 arbetsdagar 
från det att kompletta handlingar diarieförts på plan- och 
miljökontoret. 9 dagar - Målet är uppfyllt 
För fastigheter utom detaljplanelagt område – nämnden 
garanterar att ett beslut ska vara fattat inom 20 arbetsdagar 
enligt ovan. 21 dagar – Målet är inte uppfyllt 
Miljö- och hälsoskydd 
Vid en komplett ansökan om registrering (godkännande) av 
livsmedelsanläggning ska besiktning ske inom 15 
arbetsdagar och efter det ska beslut fattas inom 10 
arbetsdagar. 4 dagar - Målet är uppfyllt 
Avloppsanordningar 
Vid en komplett ansökan om tillstånd för en avlopps-
anordning eller anmälan om ändring av avloppsanordning 
ska besiktning ske inom 10 arbetsdagar och beslut ska 
fattas inom 10 arbetsdagar därefter.  4 dagar – Målet är 
uppfyllt 
Värmepumpsanläggning 
Vid en komplett ansökan om inrättande av 
värmepumpsanläggning ska beslut fattas inom 20 
arbetsdagar. 2 dagar – Målet är uppfyllt 
Myndighetsbesluten ska alltid följa lagar och praxis.  
Tre beslut har ändrats i högre instans. Under 2010 har 13 
beslut överklagats (varav två är av länsstyrelsen 
överprövade strandskyddsdispenser). Målet är uppfyllt. 
 
Tillsyns- och kontrollmål 
Mål: Inspektion av 25% av C-anläggningar med årlig 
avgift under året (totalt 41 st) – anmälningspliktig 
miljöfarlig verksamhet 

Under året inspekterades 9 st anläggningar (2009 utfall 29 
st, 2008 - 19 st, 2007 - 15). Målet är uppfyllt. 
Kommentar: Totala antalet C-anl är 64 st. 
 
Mål: Inspektion av 25% av alla jordbruk (C- och U-
anläggningar (totalt 473 st, varav 4 st är C-anl) – både 
anmälningspliktig och icke anmälningspliktig miljöfarlig 
verksamhet 
Totalt 11 lantbruk har fått besök. 4 av dessa är C-
anläggningarna. Målet är inte uppfyllt. 
 
Mål: Inspektion av 50% av livsmedelsanläggningar 
(totalt 146 st) 
Under året har 83 st objekt fått ett första tillsynsbesök. 
Ytterligare 42 st har fått återbesök. Målet är uppfyllt 
 
PERSONAL 
Mål: En god arbetsmiljö 
Samtliga medarbetare ska uppleva att plan- och 
miljökontoret är en bra arbetsplats 
Personalenkät har genomförts under 2010. I 
helhetsbedömningen är 57,1% av medarbetarna nöjda med 
sitt arbete och sin arbetssituation. Målet är inte uppfyllt.  
Antalet utbildningar ska bibehållas 
Måluppfyllelse: Totala antalet utbildningsdagar är 29 (42 
dagar 2010, 72 dagar 2008,). Målet är inte uppfyllt  
Sjuktalen ska hållas nere 
Måluppfyllelse: Sjukfrånvaro ligger på 1,6%. Målet är 
uppfyllt  
Hot mot personalen ska inte förekomma  
Enligt personalenkät har varken hot eller våld förekommit. 
Målet är uppfyllt  
 
EKONOMI 
Mål: Ekonomi i balans  
Högst 2% budgetavvikelse  
Överskott på +0,1 mkr som beror på vakant tjänst under 
tiden 2010-01-01 – 2010-10-18. Målet är inte uppfyllt. 
 
VIKTIGARE HÄNDELSER 
Ny avloppsinventerare tillträdde 2010-02-01. Tjänsten 
planarkitekt med byggkompetens tillträddes 2010-10-18.  
Under året har 6 planer antagits i kommunen. Budgeterat 
antal är 4 st. Förslag till fördjupad översiktsplan för 
Tingsryds tätort med centrumstudie och förslag till 
vindbruksplan har under året varit ute på samråd. Förslag 
till tematiskt tillägg till översiktsplan ”Landsbygdsutveckling i 
strandnära läge” (LIS) har tagits fram och är ute på samråd 
från 2010-11-29.  Fördjupad översiktsplan för Ryds 
samhälle har påbörjats. En ny bygglovstaxa antogs av 
kommunfullmäktige 2010-05-27. Samtidigt antogs en 
reviderad miljötaxa. En ny tobakstaxa anogs 2010-02-25. 
Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 
antogs 2010-09-30. Reviderade lokala 
hälsoskyddsföreskrifter antogs 2010-05-27. Avtalet med 



Miljö- och byggnämnden   
Växjö kommun gällande energi- och klimatrådgivning löper 
ut 2010-12-31. Normerande kontroll av 
dricksvattenverksamhet i Tingsryds Kommun har 
genomförts av Livsmedelsverket 2010-09-30. Länsstyrelsen 
har genomfört tillsyn över byggnadsväsendet 2010-10-13 
och uppföljning och utvärdering av den kommunala tillsynen 
enligt miljöbalken 2010-10-27. Nämnden har under året 
deltagit i SKL:s projektt ”Enkelt avhjälpta hinder-
inventering”. Miljöpriset 2010 tilldelades Breviks Byalag. 
 
FRAMTID 
Året 2011 
Målsättningen är att fördjupad översiktsplan (FÖP) för 
Tingsryds tätort, vindbruksplan samt tematiskt tillägg LIS 
antas under året samt att arbetet med fördjupad 
översiktsplan för Ryd påbörjas. En ny plan- och bygglag 
träder ikraft 2011-05-02. Detta kommer att innebära mycket 
kompetensutveckling av politiker och tjänstemän, 
framtagande av nya plan- och bygglovstaxor, nya rutiner, ev 
rekrytering mm.  

Plan- och miljökontoret kommer att medverka i 
Kemikalieinspektionens projekt ”Kemikalier i lantbruket”, 
Livsmedelsverkets projekt ”Märkning hos tillverkare” samt 
”Tobaksfri skola” i samverkan med socialförvaltningen. 
Projektet inventering av enskilda avlopp kommer att 
avslutas 2011-12-31.  
Från 2011-07-01 övergår miljö- och byggnämnden till att bli 
en samhällsbyggnadsnämnd. Detta kommer att medföra 
omorganisation och nya rutiner för förvaltningen.  
 
Utveckling på sikt 
Målsättningen är att under mandatperioden samtliga sju 
tätorter ska ha fastställda FÖP’ar. Efter FÖP Ryd kommer 
FÖP Urshult att påbörjas. En översyn av inaktuella 
detaljplaner i samtliga kommundelar kommer att behövas. 
Under innevarande mandatperiod ska en 
aktualitetsförklaring av översiktsplanen göras. Uppföljning 
av avloppsinventeringen kommer att fortgå under flera år 
framöver.  

 
 
 
 
Miljö- och byggnämnd 2010 2009 2008 2007 2006
Ekonomi
Verksamhetens intäkter, mkr 3,1 2,5 2,6 2,6 2,1
Verksamhetens kostnader, mkr -6,5 -6,0 -6,0 -4,9 -5,3
Verksamhetens nettokostnader, mkr -3,4 -3,5 -3,4 -2,3 -3,2
Budget, tkr 3,5 -3,8 -4,0 -3,5 -3,5
Budgetavvikelse, tkr 0,1 0,3 0,6 1,2 0,3
Nettokostnader per invånare, kr -278 -283 -273 -185 -255
Nettoinvesteringar, mkr 0 0 0 0 0

Personal
Antal årsarbetare 9,2 9 9 8 10
Personalkostnad, mkr -4,5 -4,2 -4,4 -3,9 -4,4
Personalkostnad i % av vsh:s tot. kostn. 69% 73% 73% 81% 83%
Sjufrånvaro, % av tillgänglig arbetstid 1,6% 2,1% 5,9% 4 ,1 % 2,0%

Nämnden
Antal sammanträden 12 11 12 11 11
Sammanträdestid 59 55 53 42 55
Protokollförda ärenden 266 263 221 232 268
Diarieförda ärenden 2059 2 374 1 624 1 119 1 337
Överklagade ärenden 13 8 6 11 10
Ändringar i högre instans 3 3 1 1 1
Informationsinsatser 3 4 1 1 1
Anmälningsärenden 38 27 57 30 31

Plan- och bygg
Bygglov totalt 263 217 281 246 294
Bygglov nämnden 21 17 27 37 54
Bygglov delegation 242 200 254 209 240
Bygglov- enbostad 6 5 6 5 7
Förhandsbesked 11 9 10 13 8
Strandskydd 21 27 23 31 26
Detaljplaner 6 3 8 4 6
Fastighetsbildning 72 55 70 85 51

Miljö- och hälsa
Nämndsbeslut 80 109 36 19 31
Delegationsbeslut 489 110 261 460 363
Värmepumpar 66 65 37 85 77
Anmälan miljöfarlig verksamhet 11 24 8 9 12
Enskilda avlopp 206 153 43 48 46
Hälsoskyddsobjekt 3 0 1 5 0
Renhållningsordning 61 179 10 29 46
Registrerad (godkänd) livsmedelsanläggnin 19 4 16 61 17
Tillstånd djurhållning § 16 0 0 0 3 3  

 



 
Kultur- och fritidsnämnden    
 
Ordförande Sören Gabrielsson 
Förvaltningschef Stefan Johansson 
 
 

 
 

 

FOLKBIBLIOTEKEN      FÖRENINGSTRÄFFAR

Medialån      Antal träffar per år, 2 Nej 0 1 1
Antal medialån per invånare,13,8    Nej 12,6 12,8 13,0  NÄMNDEN

   Antal möten i verksamheten, 4 Ja 6 5 4

VATTENPALATSET KASKAD EKONOMI                

Antal besökande, 65 000 Nej 53537 62 950 66 020  Budget i balans
- budgetavvikelse, mkr Ja -0,1 0 0,5

  PERSONAL   

Timmar per år, 6 200 Nej 5626 5 938 6 119  Sjukfrånvaro - 3,8% 1,6% 1,6%
     

IDROTTSHALLAR OCH GYMNASTIKSALAR

 
 
 
 
 
 
VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH 
MÅLUPPFYLLELSE 
Kultur- och fritidsnämnden/Föreningskontakt 
Nämnden har haft åtta sammanträden varav sex st  förlagts 
ute i verksamheten. Nämnden har bl a besökt Dackehallen, 
Parken i Urshult och Vattenpalatset Kaskad. 
Målet är uppfyllt. 
 
Större föreningsträffar har inte anordnats men goda 
kontakter har ändå upprätthållits genom samråd med 
representanter för enskilda föreningar. 
Målet är inte uppfyllt. 
 
Folkbiblioteken 
Målsättningen var att ligga kvar i tätposition när det gäller 
antal medialån per invånare. Målet var detsamma som 
utfallet år 2006 som då var 13,8. Lånen har dock minskat 
något jämfört med 2009. 
Målet är inte uppfyllt. 
 
Idrottshallar och gymnastiksalar 
Målet för antalet nyttjandetimmar i sporthallar och 
gymnastiksalar har under året sänkts till 6 200 timmar. Men 
antalet nyttjandetimmar har tyvärr minskat ytterligare till  
5 626 timmar.  Minskningen är fördelad över i stort sett 
samtliga lokaler 
Målet är inte uppfyllt. 
 
Vattenpalatset Kaskad och badanläggningar 
Antalet besökande vid Vattenpalatset Kaskad har minskat 
till 53 537 och detta kan förklaras med att anläggningen 
varit stängd under 11 veckor för renovering och 
ombyggnad.  
Målet är inte uppfyllt. 
 
EKONOMI 
Målet med en budget i balans är naturligtvis grunden. Ett 
marginellt underskott redovisas för detta år även om vissa 
verksamheter gett underskott och andra överskott. De 
största differenserna ligger på föreningsbidrag, drift av 
idrotts- och badanläggningar liksom inom 
fritidsgårdsverksamheten. Dessa skillnader tar i stort sett ut 
varandra och ger det slutliga resultatet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Överskottet på bidragen kan förklaras med outnyttjade 
bidrag till föreningars kostnader för upprustning och 
renovering av föreningsägda anläggningar och lokaler. 
 
Underskotten på idrotts- och badanläggningar beror till stor 
del på att Kaskad haft mindre intäkter än budgeterat. 
Ishallens underskott beror främst på höga kostnader för 
reparation och underhåll på maskiner samt 
förbrukningsavgifter för el, fjärrvärme och VA. 
 
PERSONAL 
Personalomsättningen inom nämndens verksamhet är låg 
liksom sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron har dock ökat från 
föregående år från 1,6 % till 3,8 %. 
 
VIKTIGARE HÄNDELSER 
Dackehallen har byggts om och byggts till med hänsyn till 
de krav som ställs på en anläggning som ska inrymma spel 
i hockeyallsvenskan. Detta gäller också läktare och 
mediaplatser. Säkerheten har också förbättrats avseende 
brand- och utrymningslarm mm. Driftssäkerheten har ökat 
genom utbyte av kondensor. 
 
I Vattenpalatset Kaskad har både ventilationssystem och 
system för vattenrening bytts ut under året. Dessutom har 
entrén byggts om och fler omklädningsrum för 
funktionshindrade tillskapats. Äventyrsbassängen har även 
försetts med ny färggrann belysning. 
 
FRAMTID 
Under året kommer en ny ismaskin att införskaffas. Medel 
fanns redan 2010 men köpet kunde inte genomföras innan 
årets slut. 
 
Bokbilen är väl använd och medel är upptaget i 
investeringsbudgeten år 2011. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2010 2009 2008 2007 2006

Ekonomi
Verksamhetens intäkter, tkr 5,0 5,0 5,5 5,3 5,3
Verksamhetens kostnader, tkr -32,8 -33,6 -32,5 -31,8 -30,5
Verksamhetens nettokostnader, tkr -27,8 -28,6 -27,0 -26,5 -25,2
Budget, tkr -27,7 -28,6 -27,5 -26,2 -25,1
Budgetavvikelse, tkr 0,1 0 0,5 -0,3 -0,1
Nettokostnader per invånare, kr 2 278 2 310 2 162 2 103 1 985
Nettoinvesteringar, mkr 10,9 1,3 10,2 1,2 2,2

Personal
Antal årsarbetare 23 23,5 24 26 27
Personalkostnad, mkr -9,2 -9,1 -9,4 -9,0 -8,7
Personalkostnad i % av vsh:s totala kostnader 28% 27% 29% 28% 28%
Sjufrånvaro, % av tillgänglig arbetstid 3,8% 1,6% 1,6% 3,7 % 1,7 %

Verksamhetsmått
Folkbibiliotek
Antal boklån per invånare 12,6 12,8 13,01 12,9 13,8
Nettokostnad per invånare kr 530 534 510,1 510,0 492,8

Stöd till föreningar med ungdomsverksamhet
Antal föreningar (totalt) 27 (39) 28 (41)        27 (40) 27 (40) 33
Antal deltagaraktiviteter 84 531 82 658 88 050 93 877 93 000
Bidrag per aktivitet kr 4/4,50 4/4,50           4/4,5 3,5 3,5

Stöd till samlingslokalsägande föreningar
Antal föreningar 18 19 19 19 19
Bidragsbelopp tkr 841 964 879 749 749
Nettokostnad per invånare kr 69 78 70 59 59

Stöd till kulturföreningar
Antal föreningar 19 20 20 22 21
Bidragsbelopp tkr 312 279 308 350 200
Nettokostnad per invånare kr 26 23 25 26 16

Vattenpalatset Kaskad
Antal bad 53 537 62 950 66 020 66 862 64 815
Kostnad per bad kr 81 74 70 63 64
Nettokostnad per invånare kr 380 373 370 334 325

Idrottshallar och gymnastiksalar
Antal bokade timmar per år 5 626 5 938 6 119 6067 6402

Idrottsanläggningar
Nettokostnad per invånare 574 557 470 470 424
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Ordförande Lena Rundqvist 
Skolchef Yngve Rehnström 
 
 
 Uppfyllt Utfall Utfall Utfall Uppfyllt Utfall Utfall Utfall

2010 2010 2009 2008 2010 2010 2009 2008

ELEVERNA     ELEVERNA
Betyg och meritvärden   God hälsa  / Värdegrund    

Nivå med riket i nationella prov      
- åk 3 sv / ma

- - Ja   Alla känner sig trygga  (ej 
psykosom.symptom) Nej ca 90% ca 90 % ca 90 %

- åk 5 sv / ma / eng - - Nej/eng   Välfungerande elev- o 
klassråd på varje skola Ja Ja Ja Ja

Andel som når mål i alla ämnen
-åk 9 (över rikets värde) Nej 71,4% 73,4% 83,2% EKONOMI                

Slutbetyg gy-sk inte mindre  Budget i balans, mkr
än meritvärde 15,0 Nej 13,7 14,4 15,4  - avvikelse mot budget, mkr Ja 0,5 1,6 -0,5

Varje elev har en individuell
 utvecklingsplan Ja Ja Ja Ja  PERSONAL  

    Sjukfrånvaro högst 5% Ja 3,9% 4,8% 5,4%
 

 
 
 
Verksamhetens utveckling och måluppfyllelse 
 
Eleverna 
Måluppfyllelse 
Elevernas resultat i åk 3 ska minst ligga i nivå med rikets 
resultat i de nationella proven i svenska och matematik. 
SCB har ännu inte redovisat rikets resultat. 
 
Elevernas resultat i åk 5 ska minst ligga i nivå med rikets 
resultat i de nationella proven i svenska, engelska och 
matematik. SCB har ännu inte redovisat rikets resultat. 
 
Andel elever som når målen i skolans alla ämnen i åk 9, 
skall ligga över rikets värde. 
 
Målet är ej uppfyllt. 
Jämfört med föregående år är det inte lika många som 
når målen i alla ämnen, 71,4 % når målen mot 73,4 % 
föregående år. Rikets värde är 76,6 %. 
 
Slutbetygen från gymnasieskolan ska ligga kvar på sam-
ma höga nivå som 2007, meritvärde: 15,0. 
 
Målet är ej uppfyllt. 
Meritvärdet 2010 är 13,7, något lägre än 2009 (14,4). 
Rikets meritvärde är 14,0, 92,6 % är behöriga till högsko-
lan, rikets värde är 90,3 %. 
 
Varje elev har en väl fungerande individuell utvecklings-
plan/studieplan. 
 
Målet bedöms vara uppfyllt. 
Genom individuella utvecklingsplaner med skriftliga om-
dömen (IUP) och utvecklingssamtal beaktas varje 
barns/elevs förutsättningar. Åtgärdsprogram upprättas vid 
behov. Elevhälsan arbetar förebyggande och med speci-
ella insatser för barn och elever i behov av särskilt stöd.  
 
Alla barn/elever/studerande och personal i skolan känner 
sig trygga, oavsett bakgrund, nationalitet, religion, kön, 
sexualitet eller funktionshinder. Målet är nått när alla  
elever uppger att de sällan eller aldrig har psykosomatis-
ka symptom. 

 
Målet är inte uppfyllt. 
Samtliga skolenheter är mycket uppmärksamma vad 
gäller förekomsten av våld, mobbning och kränkande 
beteende. För att förebygga uppkomsten av dessa bete-
enden prioriterar skolenheterna arbetet med trygghet och 
trivsel. Likabehandlingsplaner med rutiner för uppföljning 
och åtgärder finns och används. Idag finns även en hand-
lingsplan för kränkande behandling med nulägesanalys, 
planerna utvärderas årligen. Våld, mobbning eller krän-
kande beteende förekommer, men i ringa omfattning. 
 
Ekonomi 
Måluppfyllelse  
Verksamhetens totala resultat netto (intäkter-kostnader) 
uppgår till 235,6 mkr mot budgeterade 236,1 mkr. En 
positiv budgetavvikelse på 0,5 mkr, och 99,8 procent 
förbrukning, vilket motsvarar 0,2 % i avvikelse, det ger 
bästa möjliga styrtal 10 enligt vårt balanserade styrkort 
(BSC) för förvaltningen som helhet. Rektorsområdena 
redovisar styrtalet 9. Målet med en budget och ekonomi i 
balans utan underskott är därmed uppfyllt. 
 
I delårsbokslutens prognoser redovisades positiva avvi-
kelser på 0,3 mkr i april och 0,2 mkr i augusti, att jämföra 
mot ett slutlig avvikelse på 0,5 mkr, en nära nog exakt 
prognos under hela år 2010. Ekonomin och styrningen 
har varit väldigt stabil under hela året i förvaltningen. 
 
Personalkostnaderna uppgick till 133,8 mkr mot budgete-
rade 134,8 mkr, en avvikelse på 1 mkr och ett utfall på 
99,2 %. Noterbart är utfallet 2009 på 138,3 mkr, och vid 
jämförelse en sänkning med 4,5 mkr, trots löneökningar 
under 2010. Personalkostnadernas andel av verksamhe-
tens totala kostnader har minskat ytterligare och uppgår 
till 52 %, föregående år 53 %. ”Sparpaketet” i samband 
med budget 2010 har genomförts redan från hösten 2009, 
med full effekt under 2010. Vi har en personalintensiv 
verksamhet, trots det har vi minskat budgeten från 142,3 
mkr år 2009 till 134,8 mkr år 2010, en minskning med 7,5 
mkr, trots löneökningar! Det visar att vi lägger en allt 
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mindre andel av total budget på vår viktigaste resurs i 
verksamheten, personalen.   
 
Köp av utbildningar för samtliga skolformer kostade 44,6 
mkr mot budgeterade 42,8 mkr, en negativ avvikelse på 
1,8 mkr. Det är elever som går på fristående skolor, i 
andra kommunala skolor, men även statliga och lands-
tingsägda specialskolor, en omfattande obligatorisk kärn-
verksamhet. För gymnasieskolan uppgick motsvarande 
kostnader till 37,8 mkr mot budgeterat 36,1 mkr, en nega-
tiv avvikelse på 1,7 mkr. Intäkter för försäljning av utbild-
ningar mot andra kommuner i samtliga skolformer upp-
gick till 6,1 mkr mot budgeterat 3,8 mkr, en positiv avvi-
kelse på 2,3 mkr. Den sammantagna nettoeffekten av köp 
och försäljning blev + 0,5 mkr för hela förvaltningen.  
 
Förskola och skolbarnomsorg (SBO)/frritids  m fl verk-
samheter (vht), budget 49,7 mkr, utfall 50 mkr, en redovi-
sad negativ avvikelse på 0,3 mkr, utfall 101 %. Vilket i 
huvudsak förklaras av ökade kostnader för vårdnadsbi-
drag 0,36 mkr, samt för köp av extra platser av den exter-
na förskolan Sörgården med 0,35 mkr. Vi redovisar dock 
högre intäkter beträffande barnomsorgsavgifter och intäk-
ter Migrationsverket, vilka översteg de budgeterade med 
0,2 mkr. Personalkostnaderna avvek endast marginellt 
mot de budgeterade en avvikelse på + 0,1 mkr. Övriga 
kostnader blev ca 0,1 mkr lägre än förväntat.  
 
Grundskola och särskola, m fl vht, budget 109,5 mkr, 
utfall 109 mkr, en positiv avvikelse på 0,5 mkr, utfall 100 
%. Kostnaden för personal 60,8 mkr, höll sig inom tillde-
lad budget, och redovisade en positiv avvikelse på 
+ 0,2 mkr, en viktig anledning till att man klarat budgeten 
inom verksamhetsområdet. Undervisningen inom grund-
skolan kostade 41,9 mkr. Intäkterna blev högre än förvän-
tat genom tillförda statsbidrag samt för försäljning av 
utbildning till andra kommuner m m, en positiv avvikelse 
på 2,8 mkr. Nämnden har bl a fått statsbidrag för projek-
ten, läsa och skriva samt för matematik och intäkter från 
Migrationsverket. Skolorna har ersatt och kompletterat 
utrustning, inventarier och material under senhösten 2010 
inom ramen för den totala internbudget varje skola är 
tilldelad, här redovisas en högre kostnad jämfört mot 
budget med 2,8 mkr.  
 
Gymnasieskola och särskola m fl vht, budget 65,7 mkr, 
utfall 65,6 mkr, avvikelse +0,1 mkr, utfall 100 %. Köp av 
utbildningar för gymnasieskolan blev högre än förväntat, 
se ovan, medan vår egen gymnasieskola Wasaskolan 
klarade att hålla budgeten. Försäljning av utbildning till 
andra kommuner översteg de budgeterade med 0,15 mkr. 
Kostnaden för undervisning inom ungdomsgymnasiet 
uppgick till 13,2 mkr. 
 
Vuxenutbildningen inklusive uppdragsutbildning, budge-
ten uppgick till 6,3 mkr, utfall 6,2 mkr, en positiv avvikelse 
på 0,1 mkr redovisades. Regeringen har gett ökat stöd till 
kommunerna för att fler platser skall anordnas för yrkes-
utbildningar under perioden 2009 till 2011 inom vuxenut-
bildningen. Inom uppdragsutbildningen har efterfrågan 
minskat på SFI, men ökat inom IVIK. 
 
Kostnader för lokaler, inklusive vaktmästeri och lokalvård 
samt måltider/kost uppgick till 46,6 mkr mot budgeterat 
46,3 mkr, en avvikelse på -0,3 mkr, f g år uppgick kostna-
den till 47,1 mkr, och budgeten till 48,4 mkr. Nämnden har 
därvid sänkt kostnaden något då den lämnat ett antal 
lokaler under år 2009 och 2010.  
 
Ovanstående kostnader för stödverksamheten kan jämfö-
ras mot kostnaden för köp av utbildningar i andra skolor, 
undervisningskostnaden inom grundskolan och gymna-
sieskolan d v s vår kärnverksamhet. 
 
Nettoinvesteringarna har under året uppgått till 0,735 mkr 
och avser i huvudsak inventarier till barn och elever men 

även till arbetsplatser för personalen. Vi har även investe-
rat i maskiner på Wasaskolan med koppling till Teknikcol-
lege.  
 
Volymer och trender, mätning 15 oktober 
Antalet placerade barn inom förskolan har minskat med  
2 barn. Oktober 2010 fanns 447 barn i förskolan, jämfört 
med 449 barn oktober 2009. I mars 2010 hade vi 492 
barn i förskolan. 
 
I skolbarnsomsorgen (SBO)/fritids ökade antalet barn 
med 15. Oktober 2010 uppgick antalet till 383 barn, jäm-
fört med 368 barn oktober 2009. I mars 2010 hade vi 361 
barn i SBO/fritids. 
 
Totalt 832 barn var placerade under 2010, inklusive 2 
barn i enskilt familjedaghem, år 2009, totalt 820 barn, en 
ökning med 12 barn, därutöver har antalet vårdnadsbi-
drag varierat mellan 20-27 stycken under året. 
 
Den 1 juli 2010 utvidgades kommunens skyldighet att 
anordna allmän förskola från och med hösten det år 
barnet fyller tre år. De senaste åren har vi sett en ökad 
efterfrågan inom förskolan på grund av tidigare genom-
förda reformer, men även med anledning av den rådande 
högkonjunkturen. Antalet presumtiva barn i förskola 1-5 år 
minskar inte mer än marginellt fram till år 2012.  
 
Antalet elever inom förskoleklassen är stabilt, men ökade, 
tillfälligt under 2009, då vi hade 124 elever i förskoleklass, 
år 2010 hade vi 103 elever. Under perioden fram till 2012 
räknar vi med en viss minskning, men att antalet elever 
kommer att ligga runt 100 stycken. 
 
Grundskolans elevantal 1-9 minskar stadigt de närmaste 
åren, lå 2010/11, den 15 oktober, hade vi 1 019 elever, lå 
2009/10 hade vi 1 068 elever och lå 2008/09, 1 204 
elever. Den stora minskningen förklaras bl a av att 55-62 
elever har valt friskolan i Ryd. Elevminskningen planar ut 
på grundskolan, men har nu nått gymnasieskolan där vi 
räknar med betydligt färre elever. Lå 2010/11 gick endast 
246 elever på Wasaskolan och 337 elever i andra skolor 
utanför kommunen. Lå 2009/10 var motsvarande elevtal 
274 på Wasaskolan och 367 elever i andra skolor. 
 
Personal 
Måluppfyllelse  
Arbetsmiljö, att personalens sjukfrånvaro skall vara högst 
5 % av arbetstiden. 
 
Målet är uppfyllt. 
Sjukfrånvaron, i % av tillgänglig arbetstid uppgick till 3,9 
% år 2010, föregående år 4,8 % . 
 
År 2010 har vi nått målet med det s k hälsotalet, en sjuk-
frånvaro på endast 3,9 %, vilket är mycket tillfredställan-
de, en förbättring på 0,9 % på ett år! Kommunen arbetar 
aktivt med friskvård och hälsa, tidiga rehabiliteringsinsat-
ser på individnivå och andra åtgärder som arbetsträning 
och omplaceringar genomförs för att få den anställde 
tillbaka till arbetet, att arbetet är framgångsrikt visar ovan-
stående siffror. Förändringar i sjukförsäkringssystemen 
förklarar också en del. Huvuddelen av våra medarbetare 
är kvinnor och för dessa låg sjukfrånvaron på 4,2 % 
medan motsvarande siffra för männen var 2,9 %. Per 
åldersgrupp 30-49 år, var sjukfrånvaron 3,8 % och för 
gruppen 50 år och äldre var sjukfrånvaron 4,4 %, dessa 
grupper utgör 94 % av våra anställda. Resterande grupp 
anställda 29 år och yngre, redovisar en sjukfrånvaro på 
1,0 %.  
 
Antalet utförda årsarbeten mätt i antal arbetade timmar 
har minskat kraftigt inom förvaltningen under de senaste 
åren. År 2008 redovisades 344 årsarbeten, nu år 2010 är 
förvaltningen nere i 316 årsarbeten, en minskning med 28 
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årsarbeten under perioden. Budgeterat antal uppgick till 
293,5 årsarbeten 2010, överskjutande årsarbeten förkla-
ras av statsbidragsfinansierad verksamhet t ex för projekt 
läsa och skriva, matematik men även för asylundervis-
ning.  
 
Viktigare händelser 
Förändrad skolorganisation 
Den av kommunfullmäktige i februari 2009 beslutade nya 
skolorganisationen har genomförts under åren 2009 och 
2010. Inför höstterminen 2010 förändrades enligt det här 
beslutet skolorna i Linneryd och Rävemåla från sk F-6 – 
skolor till F-4 – skolor. Från och med årskurs 5 går ele-
verna från dessa orter nu på Dackeskolan i Tingsryd. 
Detta innebär att kommunfullmäktiges beslut om ny skol-
organisation nu är genomfört fullt ut. 
 
Förändrad organisation inom Dackeskolan 
Dackeskolan har lagt ner ett stort arbete på att så bra 
som möjligt integrera åk 5- och 6-eleverna från den östra 
kommundelen för att de skall få så bra förutsättningar 
som möjligt på skolan. Ett led i det här arbetet har varit att 
förändra undervisningsorganisationen inom skolan. Tidi-
gare var skolan organiserad efter de sk stadierna, låg-, 
mellan-, respektive högstadiet. För att bättre motsvara F-
4 – skolorna i den östra kommundelen (Linneryd, Räve-
måla och Konga) är nu Dackeskolan även den organise-
rad i åk F-4, 5-6 samt 7-9. Inriktningen är att det skall vara 
åldershomogena klasser i F-4, med ny klassorganisation 
inför åk 5 då de nya eleverna kommer från Linneryd, 
Rävemåla och Konga. Detta för att det skall bli så få 
klassbyten och byten av lärare som möjligt för eleverna. 
 
Förändrad organisation av rektorsområden 
Den förändrade skolorganisationen har medfört att även 
organisationen av rektorsområden har förändrats. För-
ändringen genomfördes inför höstterminen 2010 och 
innebär att vi nu har fyra rektorsområden inom grundsko-
lor/förskolor och ett inom gymnasium/vuxenutbildning. 
Indelningen av rektorsområden ser ut enligt följande: 
Ro 1: Dackeskolan i Tingsryd (F-9) och Örmoskolan i 
Konga (F-4) (förskolechef, rektor F-4, rektor 5-9) 
Ro 2: Trojaskolan i Ryd (F-6) och Urshultsskolan (F-6) 
(förskolechef, rektor F-6) Ro 3: Linnerydskolan (F-4) och 
Rävemålaskolan (F-4) (rektor tillika förskolechef) Ro 4: 
Väckelsångskolan (F-6) (rektor tillika förskolechef) Ro 5: 
Wasaskolan och Tingsryds Lärcenter (TLC) (rektor gym-
nasieskolan, rektor vuxenutbildningen). 
 
Förändringen av rektorsområden och därmed ansvarsom-
råden för rektorerna respektive förskolecheferna har 
också lett fram till att chefskapet för elevhälsan nu ligger 
på en särskild person och inte på en rektor som tidigare.   
 
Arbete med en förändrad gymnasieskola 
Under hösten 2009 beslöt barn- och utbildningsnämnden 
att tillsätta en arbetsgrupp som skulle arbeta fram förslag 
på hur gymnasieskolan i Tingsryds kommun skall utveck-
las. Hösten 2011 införs en ny förändrad gymnasieskola 
och arbetsgruppen fick i uppgift att ge förslag på vilka 
utbildningsprogram som då skall finnas på Wasaskolan. 
Arbetsgruppen skulle presentera sitt förslag i mars 2010 
vilket gruppen också gjorde. Arbetsgruppen konstaterade 
att Wasaskolan är viktig för de ungdomar som vill bo kvar 
i Tingsryds kommun, kunna få en utbildning här för att 
sedan också kunna söka arbete i kommunen. 
 
Arbetsgruppen föreslog att vi i den nya gymnasieskolan 
som skall gälla från hösten 2011 skall ha 5 utbildnings-
program, 3 yrkesprogram och 2 högskoleförberedande 
program. Yrkesprogrammen föreslogs vara Barn- och 

fritidsprogrammet, Industriprogrammet och Omvårdnads-
programmet. De högskoleförberedande programmen 
föreslogs vara Ekonomiprogrammet och Teknikprogram-
met. Senare har BUN tagit beslut om att även Samhälls-
programmet skall finnas på Wasaskolan. Beslutet innebär 
att varken Naturvetenskapsprogrammet eller Handelspro-
grammet finns kvar på skolan.  
 
Framtid 
Implementering av olika skolreformer 
Inför läsåret 2011/12 träder flera nya reformer inom 
skolområdet i kraft, bl a en ny skollag, nya läro- och 
kursplaner och en ny reformerad gymnasieskola. Mycket 
arbete kommer under året att få läggas ner på implemen-
tering av de nya reformerna. 
 
Elevdatorer på högstadiet 
Tingsryds kommun ligger långt framme när det gäller IT i 
skolan, både inom undervisningen och inom olika verk-
samhetssystem. Nästan samtliga lärare inom grundskolan 
och gymnasiet har nu egna arbetsdatorer. Eleverna inom 
gymnasieskolan har också egna bärbara datorer som ett 
verktyg för studierna. Nästa steg är att även eleverna på 
Dackeskolans högstadium skall få egna bärbara datorer. 
Ett förberedande arbete pågår och frågan kommer att 
komma upp på nämndens bord i början av vårterminen. 
 
Arbete för en ökad måluppfyllelse inom grundskolan, 
samverkansprojekt med Linnéuniversitet (Lnu)  
Vi är oroliga över en försämring av resultaten och mål-
uppfyllelsen inom högstadiet och särskilt avseende bety-
gen i åk 9. Den positiva trenden som vi hade tidigare har 
brutits och de sista två åren har vi haft kraftigt försämrade 
resultat och det ser även oroande ut för betygen i nuva-
rande åk 9. Vi har arbetat mycket med att analysera 
orsakerna till försämringen och tror att en viss del kan 
förklaras av den stora minskning av antalet lärartjänster 
som har skett under senare år på grund av anpassning av 
organisationen till ett minskat elevantal. Det har i sin tur 
lett till väldigt många lärarbyten för eleverna vilket har 
varit till skada för undervisningen. Under våren 2011 
kommer vi att driva ett skolutvecklingsprojekt i samverkan 
med Lnu med återkommande samtal med rektorsgruppen 
och en s k kulturanalys på Dackeskolan. Även Markaryd 
genomför under våren 2011 ett motsvarande projekt vilket 
har givit bra förutsättningar för samverkan mellan våra 
olika förvaltningar och rektorsgrupper. 
 
Utvecklingen av gymnasieskolan 
Minskningen av elevkullarna når nu gymnasieskolan vilket 
innebär att elevunderlaget för skolan riskerar att minska 
ytterligare. Färre än 40 % av eleverna i åk 9 väljer att gå 
sin gymnasieutbildning i Tingsryd på Wasaskolan. Om 
andelen som väljer att gå i Tingsryd fortsätter att vara så 
låg samtidigt som kullarna nu sjunker ser det oroande ut 
för skolan. Fortfarande har vi ett brett utbildningsutbud på 
skolan med både högskoleförberedande program och 
yrkesprogram, se ovan. Arbete pågår med att utreda 
förutsättningarna för att starta ytterligare två relativt efter-
sökta yrkesutbildningar på Wasaskolan, nämligen for-
dons- och frisörutbildning. Målsättningen är att få fler 
ungdomar att stanna kvar och gå sin gymnasieutbildning 
inom kommunen för att sedan söka arbete och bosätta 
sig här. Gymnasieskolans framtid kommer att bli en viktig 
fråga för nämnden under kommande mandatperiod. 
 
 
 
 
 
 



Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
  

Barn- och utbildningsnämnden 2010 2009 2008 2007 2006

Ekonomi
Verksamhetens intäkter, tkr 21,4 20,2 20,5 19,0 23,1
Verksamhetens kostnader, tkr -257,0 -259,1 -258,9 -247,9 -245,9
Verksamhetens nettokostnader, tkr -235,6 -238,9 -238,4 -228,9 -222,8
Budget, tkr -236,1 -240,5 -237,9 -232,1 -221,3
Budgetavvikelse, tkr 0,5 1,6 -0,5 3,2 -1,5
Nettokostnader per invånare, kr 19 259 19 324 19 060 18 300 17 813
Nettoinvesteringar, tkr (egna inom BUN) 735 172 911 0 0

Personal
Antal årsarbetare (utifrån arbetade timmar) 316 324 344 338 360
Personalkostnad, tkr -133,8 -138,3 -141,6 -136,2 -139,7
Personalkostnad i % av verksamt:s totala kostnader 52% 53% 55% 55% 57%
Sjufrånvaro, % av tillgänglig arbetstid 3,9 4,8 5,4 6,2 7,4
- varav män 2,9 5,5 6,1 5,9 6,5
- varav kvinnor 4,2 4,6 5,3 6,2 7,7

Verksamhetsmått  *) Skolverket redov sept året efter
Förskola/sbo/fritids/enskild fam dagh, mätning 15 okt
Antal placerade barn totalt, varav 832 820 822 819 797
- i förskolan 447 449 466 453 430
- i skolbarnomsorg (SBO)/ fritids 383 368 352 366 349
- i familjedaghem (fr o m 2008 enskilda fgh) 2 3 4 0 18
Kostnader / inskrivet barn förskola, tkr *) 108,8 110,9 99,4 93,1
Kostnader / inskrivet barn SBO/ fritidshem, tkr *) 29,4 33,1 30,1 32,5
Kostnader/ inskrivet barn familjedaghem *) t o m 2006 0 0 0 59,8
Antal barn per årsarbetare förskolan *) 4,3 4,8 5,3 5,4
Antal barn per årsarbetare SBO/fritids *) 17,5 13,5 16,4 13,8
Inskrivna barn per anställd familjedaghem *) t o m 2006 0 0 0 6,0
Förskoleklass
Antal elever hösttermin, mätning 15 okt 103 124 113 111 119
Kostnader / inskriven elev förskoleklass, tkr *) 31,0 32,2 30,4 28,5
Grundskola
Antal elever (hösttermin) mätning 15 okt 1019 1068 1 204 1 271 1 366
Kostnader totalt / elev, tkr *) 88,8 85 78,1 76,4
Kostnader undervisning/elev, tkr *) 40,4 38,7 37,3 37,6
Kostnader för lokaler/elev, tkr*) 21,1 19,9 18,0 16,8
Antal lärare per 100 elever *) 8,3 8,5 7,5 8,0
Lärare med pedagogisk utbildning, % *) 90 88 90 90

Gymnasieskola
Antal elever Wasaskolan åk 1-3 246 274 262 307 285
Antal elever intagna från grundsk. åk 9 48 76 56 91 91
Intagna % andel fr.kommunens grundsk. HT 34% 39% 33% 43% 54%
Antal egna gy-elever på annat ort 337 367 344 321 296
- varav i gyskolor andra kommuner 200 221 226 194 180
- varav i friskolor 137 146 118 127 116
Kostnader totalt kommunala skolor / elev, tkr *) 104,8 109,5 98,9 96,3
Köp av gy-utb, annan kommun / elev, tkr *) 96,8 95,4 93,8 94,9
Kostnader undervisning / elev, tkr *) 53,6 51,4 48,8 47,8
Kostnader för lokaler/elev, tkr*) 14,9 14,3 13,2 13,3
Antal lärare per 100 elever *) 9,6 10,6 10,3 11,1
Lärare med pedagogisk utbildning, % *) 85 86 87 84
Andel % elever åk 9 som är behöriga till gyskola 84 91 87 88
Andel % elever i åk 9 som ej uppnått mål i ett/flera ämnen *) 27 17 21 31
Komvux A)
Kostnad heltidselev, tkr *) A) Felredovisat 2007 66,4 87,5 102,8 45,1
Kostnad per invånare i kronor
Förskoleverks och skolbarnsomsorg *) 4927 5 023 4 470 4 228
Skola och vuxenutbildning *) 15 926 15 741 14 944 14 918
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Resultatmål Socialnämnden 2010
i.u. = ingen uppgift Uppfyllt 2010 2009 2008 2007
Brukare

Äldreomsorgen (ÄO)
Gott bemötande/God omvårdnad/Bra mat/Bra boende

Mål: 85 % nöjda brukare Nej 78% 100% drygt 95% 92%

Handikappomsorgen (HO)
God omsorg
Mål: 85 % nöjda brukare Nej 79% 85,7% 100% 93%

Hälso- och sjukvården (HSL)
God vård (jämfört med 2006) 

Mål: Minska antalet rapp. läkemedelsavvikelser till 190 st Nej 310 452 436 333

Mål: Minska antalet rapporterade fallskador till 750 st Ja 687 754 839 699

Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Gott bemötande och hög tillgänglighet
Mål: 85 % nöjda Ja 96% 80% 93-95% i.u.

Personal (samtliga)
God arbetsmiljö (jämfört med 2008)
Mål: Ohälsotal på 6,0 % Ja 5,9% 6,1% 6,0% 7,2%

Process

Äldre-och handikappomsorgen
Effektiv verksamhet
Mål ÄO: 60% av arbetstiden ska vara hos brukaren  Ja 69,9% 68,3% 66,7% 62,5%
Mål HO: 60% av arbetstiden ska vara hos brukaren  Nej 50,4% <60% i.u i.u.

Utveckling/lärande

Äldreomsorgen 
Välutbildad personal
Mål: 75 % av personalen ska ha omvårdnads-
utbildning eller motsvarnde Ja 78% 77,1% 79,5% 77,9%

Handikappomsorgen samt Individ- och familjeoms
Välutbildad personal
Mål HO: 90 % ska ha rätt formell kompetens Nej 87,5% 89% 87% 87,9%
Mål IFO: 100% ska ha rätt formell kompetens Nej 95% 94% ej uppfyllt ej uppfyllt

Ekonomi (samtliga)
God kostnadskontroll
Mål: Nettokostnaden inom budget Nej -3,8 mkr -1,3 mkr -5,5 mkr 1,6 mkr  
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MÅLUPPFYLLELSE OCH VERKSAMHETENS 
UTVECKLING  
 
Brukare 
ÄO 
Måluppfyllelse 
Målsättningen var att 85 % ska vara nöjda med 
bemötandet, omvårdnaden, maten samt boendet. I öppna 
jämförelser fick hemtjänsten 84 % och i det särskilda 
boendet blev resultatet 71 % (sammanvägt 78 %). De 
kvalitetsindikatorer som drog ner nöjdheten var bl a maten 
och möjligheten till utomhusvistelse. Tingsryds kommun 
hävdar sig dock bra i jämförelse med andra. Vi är på 11:e 
plats av 290 kommuner när det gäller hemtjänsten och på 
76:e plats i det särskilda boendet. 
Volymer och trender 
De beviljade timmarna har ökat med 9 % i både särskilt 
och ordinärt boende. Antalet personer har däremot 
minskat något, vilket visar att vårdtyngden ökar hos den 
genomsnittlige brukaren. De som behöver vård har stora 
behov och i många fall finns en långt framskriden 
demensproblematik. Det gör att även efterfrågan på 
Solglimtens verksamhet (dagverksamhet för dementa)  
ökar.   
  
HO 
Måluppfyllelse 
Handikappomsorgen har genomfört brukarenkät inom 
socialpsykiatrin. Målet var 85 % nöjdhet. Följande 4 
enkätfrågor bedömdes indikera god omsorg: Jag trivs i den 
bostad jag har (90 % nöjda), jag tycker det är roligt att gå 
till jobbet (83 % nöjda), jag har fritidsaktiviteter i den 
utsträckning jag önskar (53 % nöjda) samt fysisk och 
psykisk hälsa (92 % nöjda). Det sammanvägda resultatet 
blev 79 % och målet blev således inte uppfyllt. 
Volymer och trender 
Antal personer inom daglig verksamhet har ökat. 
Tendensen är att boendestödet och sysselsättningen 
kommer att öka ytterligare i framtiden. Flera personer med 
en neuropsykiatrisk diagnos har blivit beviljade boendestöd 
och sysselsättning. Det är personer som har stora behov 
av personalstöd. 
 
HSL 
Måluppfyllelse 
Antalet läkemedelsavvikelser minskade från 452 till 310, 
men målet uppfylldes inte. Även antalet fallolyckor 
minskade och ligger numera under 2006 års nivå som var 
målsättningen. Bättre rutiner runt rapporteringen har med 
åren gjort siffrorna allt mer tillförlitliga. 
Volymer och trender 
Antalet personer med hemsjukvård ligger i stort sett på en 
oförändrad nivå, men en ökad vårdtyngd ökar också 
behovet av HSL-insatser. De delegerade HSL-insatserna 
ökade med 2000 tim (8 %) d v s i paritet med de beviljade 
omvårdnadstimmarna.   
 
IFO 
Måluppfyllelse 
Brukarenkäter genomfördes på ekonomi- samt barn- och 
familjegruppen. Brukarna fick betygssätta bemötande och 
tillgänglighetsfrågor.  Medelbetyget blev 4,3 på 
betygsskalan 1-5. 97 % gav betyg 3-5, vilket är vårt mått 
på nöjdhet. Förbättringsområden: Bättre information om 
rättigheter/skyldigheter samt bättre tillgänglighet per 
telefon. 
Volymer och trender 
Försörjningsstödet har ökat kraftigt under två år i rad, både 
i omfattning och antal ärenden. En stor andel är unga 
människor i åldern 18-25 år (ca 25 %). Flykting-
mottagandet stannade på 32 personer för 2010. Avtalet 
med Migrationsverket om ensamkommande flyktingbarn 
fortgår och fylls på kontinuerligt. Vi har avtal på 13 

boendeplatser (inkl platser i utslussningslägenheter). 
Utförare är Rimshult HVB. 
 
Inom missbruksområdet har vi lyckats med att till största 
delen använda oss av öppenvårdsinsatser, med undantag 
för några månaders frivillig placering på institution, där 
bedömningen gjordes att behovet fanns. Flera LVM-
utredningar har inletts, men insatserna har sedan kunnat 
ges i frivilliga och öppna former. 
  
Inom barnavården har antalet anmälningar om barn som far 
illa, ökat något under 2010. Antal barn placerade på 
institution har ökat, i ett par ärenden rör det sig om akuta 
placeringar p g a havererade familjehem. I två ärenden är 
det LVU-placeringar med stort skyddsbehov, i ytterligare två 
är det äldre tonåringar med stort omsorgsbehov där föräldrar 
är frånvarande eller ej mäktar med. Antal familjehems-
placeringar är 18, två avslutas vid årsskiftet. De avslutade 
placeringarna övergår ofta i öppenvårdsinsatser i form av 
ungdomsbehandlare, kontaktperson eller stödfamilj. 
 
Personal 
Måluppfyllelse 
Målet att behålla ohälsotalet (sjukfrånvaron) på 2008 års 
nivå (6,0 %) lyckades. Resultatet 2010 blev 5,9 %. Nästa 
medarbetarenkät genomförs 2012 och blir kommun-
gemensam. Enligt förra årets medarbetarenkät var 88 % 
nöjda med sitt arbete/sin arbetssituation. Jämfört med 2007 
är det en klar ökning med 7 % och för första gången var 
målet på 85 % uppfyllt.  
Volymer och trender 
Ohälsotalet för korttidsfrånvaro ökade för fjärde året i rad 
(från 2,2 % 2007 till 2,8 % 2010), vilket är en oroväckande 
trend som obönhörligen måste brytas. Här finns säkert en 
koppling till besparingar och högre krav på effektivitet.  
 
Utveckling/lärande 
ÄO 
Måluppfyllelse 
78 % av personalen har omvårdnadsutbildning eller 
motsvarande och vi uppfyller därmed utbildningsmålet på  
75 %. Jämfört med 2009 har andelen ökat något. 
Volymer och trender 
Vi ser att det är fortsatt svårt att få ungdomar intresserade 
av vård- och omsorgsutbildning. Därför har vi medverkat i 
markandsföringssammanhang där vi försöker få ungdomar 
intresserade av oss som arbetsgivare. Sedan fortsätter vi att 
erbjuda våra anställda att validera för att få formell under-
sköterskekompetens. Vi måste ständigt jobba för att försörja 
äldreomsorgen både idag och framöver med rätt kompetens.  
 
HO 
Måluppfyllelse 
Målet att 90 % ska ha rätt formell kompetens uppnåddes inte 
helt (87,5 %), vilket är en liten försämring jämfört med 2009. 
De flesta av personalen har under året deltagit i olika former 
av kompetensutveckling. 83 % har fått detta vid minst 3 
tillfällen och målet på 75 % var därmed uppfyllt.   
Volymer och trender 
Under 2011 kommer kommunerna och landstinget i 
Kronobergs län att fortsätta den stora utbildningssatsningen 
för baspersonal inom socialpsykiatrin som påbörjades 
hösten 2010. Medel till kompetensutvecklingen är beviljade 
av Europeiska Socialfonden. Vi går mot mer öppna 
vårdformer där kommunens ansvar växer för målgruppens 
totala livssituation. Både när det gäller boende, omsorg och 
meningsfull sysselsättning. 
 
IFO 
Måluppfyllelse 
Målet att alla ska ha rätt kompetens är inte nått, men det är 
uppfyllt vid nyrekrytering.  Vi uppfyller däremot 
kompetensutvecklingsmålet som är mätt via 
kompetenskorten. 
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Volymer och trender 
Alla grupper hade tillgång till handledning under 2010. En 
stor satsning har gjorts på basutbildning inom 
missbruksvården, där personal från IFO, HO och landsting 
deltog. Tre personal har utbildats i metoden Connect, i 
syfte att kunna medverka i föräldrastödsgrupper för 
föräldrar till skolbarn/tonårsbarn. 
 
Process 
ÄO 
Måluppfyllelse 
Vi uppfyller mer än väl vårt resultatmål att 60 % av 
hemtjänstens arbetstid ska vara hos brukaren (69,9 %). Vi 
har fortsatt att jobba mycket med logistiken under året 
inom Tingsryds hemtjänst. Vi har gjort mätningar i 
Linneryd, Konga och återigen i Ryd, men avvaktat med att 
fortsätta utvecklingen av vårt logistikprogram. Vi är inte 
längre lika övertygade om att ett logistikverktyg kan höja 
effektiviteten så mycket mer. Däremot tror vi att förbättrad 
ruttplanering kan öka kvalitén genom att vi signerar varje 
utförd insats.  
 
HO 
Måluppfyllelse 
Ett resultatmål var att 60 % av personalens arbetstid inom 
socialpsykiatrin skulle vara hos brukaren. Resultatet blev 
endast drygt 50 %. Målet på 1 månads väntetid från 
ansökan till att insatsen daglig verksamhet/sysselsättning 
påbörjas uppfylldes för SoL-insatser, men inte för LSS. 
Målet för personalkontinuitet uppfylldes. 
Volymer och trender 
Målsättningen är att under 2011 fortsätta följa upp beslut 
och nyttjad tid i boendestödet inom socialpsykiatrin varje 
månad. Vi har delat upp hela personalgruppen i 3 mindre 
grupper, så att varje brukare erhåller stöd från så få 
medarbetare som möjligt. 
 
IFO 
Måluppfyllelse 
Målet hög kvalité på barnavårdsutredningar är uppfyllt i 
och med att alla barnavårdsärenden handläggs enligt 
BBIC (Barns behov i centrum), samt att vi erhöll 
permanent BBIC-licens i januari 2010. Mätning av 
handläggningstid vid ansökan om försörjningsstöd, 
genomfördes under maj och oktober 2010. Vi mätte både 
från när ansökan inkom och från första kontakt. I båda 
fallen uppnåddes målet mindre än 14 dagar. Att minska 
behov av institutionsvård (vuxna+barn) är uppnått i 
jämförelse med 2005. Vi har även en minskning i 
förhållande till 2009. 
Volymer och trender 
Vi har lyckats hålla nere handläggningstiderna på 
försörjningsstöd trots ett ökat antal ärenden. Inom 
missbruksvården har ett medvetet arbete för att hitta olika 
öppenvårdslösningar gett resultat i form av färre 
placeringar. Inom barnavården strävar vi efter att undvika 
institutionsplaceringar och att hellre placera i familjehem, 
men i vissa akuta/svåra fall har det varit oundvikligt. 
 
Ekonomi 
Måluppfyllelse 
Budgetavvikelse 2010 
mkr Budget Redov Avvikelse 
Gem adm 6,8 6,2 +0,6 
IFO 22,6 23,4 -0,8 
ÄO 153,4 153,4 0,0 
HO 52,0 55,6 -3,6 
Totalt 234,8 238,6 -3,8 
 
Den gemensamma administrationens överskott på 0,6 mkr 
beror på stor sparsamhet, vilket bland annat inneburit att 
utvecklingsarbetet kommit i andra hand och skjutits på 

framtiden. Förutom på administrationen finns överskott på 
utbildningskontot. 
 
Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) finns överskott på 
missbruksvården med 1 mkr, vilket beror på färre placeringar 
och att ingen behövde placeras enligt LVM. Barn- och 
ungdomsvården fick däremot ett underskott på 1,2 mkr. 
Placeringskostnaderna ökade med 1 mkr jämfört med 2009. 
Försörjningsstödet överskred budgeten med 1,2 mkr och 
ökade med 1 mkr. Ökningen eskalerade något under hösten. 
För att motverka denna utveckling har projekt Drivkraft 
startats.  I övrigt finns vissa mindre överskott, så IFO:s totala 
underskott blev 0,8 mkr.  
 
Jämfört med 2009 ökade de beviljade timmarna med 9 % 
och resursfördelningen inom äldreomsorgen (ÄO) fick p g a 
detta ett underskott på 0,6 mkr. Att underskottet inte blev 
större beror dels på att en knapp miljon kunde tillföras 
genom omfördelning tack vare en snabbare flyttning av 
avdelning 1 än planerat och dels på att vi hade statliga 
stimulansmedel att tillgå. Hemsjukvården fick ett underskott 
på 0,3 mkr och liksom förra året var det bostads-
anpassningen som drog över budgeten. På plussidan finns 
resurspoolen som inte varit fullt bemannad hela året samt 
nattpersonalen på kv. Örnen som reducerades som en följd 
av att avd. 1 flyttade ut. ÄO fick på så sätt ett nollresultat i 
förhållande till budget.  
 
Trots att vi minskade antalet externa vårdköp genom att hitta 
lösning på hemmaplan för två personer var vi tvungna att 
göra en ny akut placering under sommaren, vilket gjorde att 
vi fick ett underskott på vårdköpen på knappt 1,4 mkr. Inom 
personlig assistans uppstod betydande kostnadsökningar i 
några ärenden. Det rörde sig bl a om vaken nattbemanning i 
stället för jour samt att LASS-ersättningen upphörde från FK. 
Rent generellt gör FK numera restriktivare LASS-
bedömningar än tidigare, vilket gör att mer måste finansieras 
av kommunen, åtminstone under en övergångsperiod. 
Underskottet på personlig assistans blev 2,4 mkr. HO fick ett 
underskott på 3,6 mkr. 
 
VIKTIGARE HÄNDELSER 
Allmänt 
2010 har varit ett händelserikt år med fortsatt stora 
utmaningar att anpassa verksamheten till brukares behov. 
Under året har det blivit ytterligare tydligt att det krävs mer 
resurser till det strategiska arbetet för nämnden. Hösten har 
präglats av det stora förändringsarbetet som skett inom 
hemsjukvårdens organisation samt arbete med anpassning 
av verksamheten efter Socialstyrelsens tillsynsbeslut 
avseende handikappomsorgen med därtill hörande fråga om 
nämndens rapportering till LSS-utjämningssystemet. 
 
ÄO 
Året började med planering kring flyttning av brukare och 
personal från avd 1 (demensavdelning) till Älmegården. 
Vidare startade vi tre nya stimulansprojekt, ett kring demens 
(handledningsteam och aktivering samt avlösning), det 
andra projektet handlade om att inrätta ett 
vårdplaneringsteam för att bidra till trygg och säker hemgång 
från lasarettet. Det tredje handlade om att vidareutbilda 
vårdpersonalen kring specifika hjälpmedel. Där har vi jobbat 
fram en ny metod för att nå förståelse för vikten av att 
använda hjälpmedel på ett korrekt sätt. Det har känts som 
en början på något nytt i alla tre projekten. Mycket 
spännande resultat har lett till genuin förståelse för både 
handledare/utbildare och vårdpersonal.  
 
Förra året rekryterade vi en ny HSL-chef, men tyvärr 
stannade hon endast ett år och i september stod vi utan chef 
igen. Efter en process med HSL-personal och fackliga 
representanter kom ledningen fram till att vi måste skapa en 
hållbar HSL-organisation. Lösningen blev att fördela ut 

 



 
Socialnämnden 
 

sjuksköterskorna till respektive områdeschef. Beslut om  
ny organisation togs av socialnämnden i december. 
 
HO 
Planerade omflyttningar mellan gruppbostäderna enligt 
boendeplanen genomfördes under 2010. Detta resulterade 
i en besparing på 1,2 miljoner kronor. Två hemtagningar 
av vårdköp gjordes och en ny vårdplats köptes under året. 
En stödbehovsmätning och resursfördelning genomfördes 
under hösten. Bedömning av stödbehov och bemanning 
gjordes inom verksamhetsområdena gruppbostäder, 
boendestöd och daglig verksamhet. Detta sammanställdes 
i en rådgivningsrapport som visar på en för hög bemanning 
inom vissa områden och en för låg bemanning inom andra 
områden. Förändringsarbetet med rapporten som 
utgångspunkt har påbörjats under hösten och kommer att 
fortgå under 2011. 
 
Inom sysselsättningen på Aktivitetshuset har antalet 
arbetstagare ökat från 36 personer till 55 personer under 
året. Flera arbetstagare utgår från ett basdagcenter och 
kombinerar den verksamheten med att arbeta på ett 
företag, i föreningar eller annan extern verksamhet. Andra 
arbetstagare väljer att enbart arbeta i extern verksamhet. 
 
IFO 
Under 2010 fortsatte lågkonjunkturen att sätta djupa spår, 
framför allt var det den ökande gruppen unga arbetslösa 
som oroade. Under namnet Ungdom Tingsryd tillskapades 
nya insatser i form av en mängd praktikplatser inom 
kommunen och under senhösten startades ett projekt för 
unga arbetslösa med försörjningsstöd, projekt Drivkraft.                                                  

Organisationen inom daglig verksamhet kommer att ses 
över och samordnas i färre lokaler. För att motsvara behovet 
krävs en bred verksamhet med fokus på arbetslinjen. 

Fr o m 1 december övergick ansvaret för introduktionen av 
nyanlända flyktingar till AF. Övergångsregler gäller dock 
under två år framåt. 
 
Projektet ”Kunskap till praktik” har gett en bred 
utbildningssatsning och bättre samverkan/gränsdragning 
inom missbruksvården mellan kommun och landsting, 
både lokalt och på länsplanet.  Inom den förebyggande 
barnavården har ytterligare satsningar gjorts med att 
utbilda ledare till föräldrastödskurser, nu riktade till 
föräldrar med skol/tonårsbarn. Personalsituationen har 
stabiliserats under 2010 och ny 1:e socialsekreterare för 
barn- och familjegruppen tillträdde i början av året. 
Länsresursen Familjefrid Kronoberg startade i september, 
vilket har tillfört en extra specialistresurs i arbetet med 
”Våld i nära relationer”. 
 
FRAMTID  
Allmänt 
Nämnden behöver förstärka sina övergripande 
administrativa resurser för att på ett bättre sätt klara av att 
implementera nya lagar förordningar och driva 
verksamhetsutveckling.  
 
Arbetet med att utveckla samverkan med Landstinget är 
en central fråga för framtiden inom alla nämndens 
områden. I Tingsryd samverkar vi inom ramen för det lokalt 
baserade arbetet i Närvård Tingsryd.  Örnen-projektet är 
på väg in i en ny fas under 2011 då de definitiva besluten 
om byggnationen fattas under våren och byggstart för 
äldreboendet sannolikt sker innan 2011 är till ända.  
 
Nämnden står inför utmaningen att implementera den 
nationellt drivna reformen Evidensbaserad praktik inom 
socialtjänstens alla områden med stöd från ett antal 
länsövergripande projekt. Utbildningar m.m. sker under 
2011. 
 
ÄO 
Trots ett svårt budgetläge med 3 mkr i besparingar så har 
äldreomsorgen visat att det går att få ihop en budget. Vi 

fick dock hjälp av det statliga stöd vi sökte för våra tidigare 
nämnda projekt. Viktigast med dessa projekt har varit att 
arbeta med de områden som vi ändå hade tänkt göra och 
som ger oss något hållbart att ta vidare. Vi har under året 
sett en trend med ökad vårdtyngd både i det ordinära och 
särskilda boendet. Det handlar inte främst om fler 
vårdtagare, utan att deras hjälpbehov ökar. På våra 
särskilda boenden brottas vi med svårigheten att bedriva en 
bra demensvård, där vi tar hänsyn till olika intressen (som 
ibland är i konflikt med varandra). Det blir en utmaning att få 
de nationella riktlinjerna för demens implementerade på ett 
lyckat sätt under 2011. Internt har vi en del utvecklings-
arbete kring framgångsrikt teamarbete på våra enheter att 
se fram emot. Våra nya organisation måste ”landa” och 
sedan tålmodigt vidareutvecklas i den riktning som varit vår 
ledstjärna i denna förändringsprocess.  
 
HO 
Under 2010 beslutade nämnden att utöka Björkvägens 
gruppbostad genom en tillbyggnad med två lägenheter. 
Beräknad byggstart är februari 2011 och lägenheterna 
beräknas stå klara i juni 2011. Detta innebär att 
verksamheten blir mer kostnadseffektiv då befintlig 
bemanning till viss del även kan bemanna de nya 
lägenheterna. Att ha små gruppbostäder är kostnads-
krävande eftersom verksamheten i princip kräver bemanning 
dygnet runt. I boendeutredningen framgår att det finns behov 
av nya gruppbostadsplatser 2012/2013.  
 

Under året har personlig assistans präglats av en svår 
personalsituation där personal ofta får gå in och täcka för 
varandra vid sjukdom. Därför påbörjades under våren ett 
förändringsarbete med att bilda olika team. Målet med att 
bilda team där flera assistansärenden ingår är att få en mer 
stabil och trygg verksamhet. Under 2011 kommer ytterligare 
ett team att bildas. Planer finns också på att införa en 
helgberedskap för att kunna hålla en hög och säker kvalité 
för brukarna när det uppstår akut personalbrist. 
 
IFO 
Positiva tecken har börjat synas i samhällsekonomin och 
tillsammans med våra riktade insatser för arbetslösa 
ungdomar, hoppas vi se effekt i form av att fler människor får 
arbete och färre behöver försörjningsstöd. Vi får dock räkna 
med att försörjningsstödet kommer att ligga kvar på en 
högre nivå framöver. Ändrade regler hos FK , fortsatt 
besvärligt läge på arbetsmarknaden, stora årskullar i 
åldrarna 18-25 år är några orsaker. 
 
Förändringen i ansvaret för flyktingmottagandet kommer att 
påverka IFO:s introduktionsenhet såtillvida att 
arbetsuppgifterna kommer att minska successivt under 
kommande två år och de delar som blir kvar går sedan in 
under försörjningsstöd. 
 
Under 2011 ska vi få svar på hur den framtida 
missbruksvården ska organiseras. Gerhard Larsson 
presenterar sin utredning och frågan är om kommunen, 
landstinget eller staten som ska ha ansvaret? Inom 
barnavården kommer arbetet med att följa upp placerade 
barn att intensifieras. Flera placerade är äldre tonåringar där 
placeringarna kommer att avslutas inom 1-2 år, men där det 
kommer att behövas intensiva öppenvårdsinsatser. Trots 
minskade barnkullar ökade 2010 åter antalet anmälningar 
om barn som far illa. Det säger oss att det är viktigt med en 
grundbemanning med marginaler för att kunna utgöra det 
yttersta skyddsnätet. 

 



 
Socialnämnden 
 
 
 
 
Socialnämnd 2010 2009 2008 2007 2006
Ekonomi
Verksamhetens intäkter, mkr* 75,0 73,0 72,3 52,8 47,1
Verksamhetens kostnader, mkr* -313,6 -309,8 -309,4 -270,7 -259,0
Verksamhetens nettokostnader, mkr -238,6 -236,8 -237,1 -217,9 -211,9
Budget, mkr -234,8 -235,5 -231,6 -219,5 -214,2
Budgetavvikelse, mkr -3,8 -1,3 -5,5 1,6 2,3
Nettokostnader per invånare, kr 19 498 19151 18 957 17 294 16 669
Nettoinvesteringar, mkr 0,3 0,1 0,4 0,9 0,3
*  exkl. intern försäljn /köp resursenheten

Personal
Antal utförda årsarbetaren 498 502 517 487 478
Personalkostnad, mkr -209,7 -210,4 -212,9 -191,2 -179,6
Personalkostnad i % av vht:s totala kostnader 67% 68% 69% 70% 69%
Sjukfrånvaro, % av tillgänglig arbetstid (ohälsotal) 5,9 % 6,1% 6,0% 7,2 % 7,3 %
Antal sjukdagar 9036 9247 9 751 11592 11339
varav korttid (dag1-14) 3 852 3 646 3 322 2 964 2 751

Verksamhetsmått
Äldre- och funktionshindrade
SoL och HSL
Antal vårdtagare i ordinärt boende omv+service (1 okt) 255 267 250 252 253
Antal personer med beviljad matdistribution 226 197
varav endast med service (ej omvårdnad) 65 57
Antal beviljade timmar i ordinärt boende 67 279 61 817 54 176 55 190 47 808
Antal vårdtagare i särskilt boende (1 okt) 209 211 215 224 222
Antal beviljade timmar i särskilt boende 150 452 137 985 128 036 123 973 105 311
Antal personer med insatser av SSK  (31 dec) 568 576 572 578 586
Antal personer med insatser av AT/SG  (31 dec) 150
Antal personer med boendestöd soc psyk (31 dec) 56 43 36 27 26
Antal personer med dagverksamhet soc psyk (31 dec) 36 40 40 30 36
LSS och LASS (31 dec)
Antal i LSS-boende 26 24 26 22 25
Antal med boendestöd 0 15 17 26 23
Antal i boende för barn och ungdom 2 2 2 3 4
Antal med personlig assistent enl LSS 7 8 11 10 9
Antal med personlig assistent enl LASS 29 28 27 20 21
Antal i daglig verksamhet 75 64 67 63 57

Individ- och familjeomsorg
Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)
Antal hushåll (inkl flyktingar) 337 256 232 194 200
Antal personer (inkl flyktingar) 624 530 441 373 367
Vuxna missbrukare
Antal vårddygn på institution (frivillig vård enl. SoL) 275 702 1 063 914 646
Antal vårddygn på institution (tvångsvård enl. LVM) 0 590 332 0 395
Barn- och ungdomsvård
Antal vårddygn på institution (SoL och LVU) 6 591 5 959 5 565 1 618 1 586
varav ensamkommande flyktingbarn 5 578 5 022 3 965
Antal vårddygn i familjehem 6 546 5 325 5 203 5 375 5 241
varav ensamkommande flyktingbarn 712 303  
 
 



Revision 

 
Revisionsordförande Mats Pehrson 
 
Revisionsarbetet ombesörjs av de fem förtroendevalda 
revisorerna. Revisorerna beaktar medborgarnas 
intressen av att verksamheten sker inom acceptabla 
ramar för tillförlitlighet, säkerhet, resursutnyttjande, 
servicenivå, kvalitet och ekonomi. 
 
De förtroendevalda revisorerna beställer och konsulterna 
i ett anlitat revisionsföretag utför själva granskningen.  
 
VIKTIGARE HÄNDELSER 
Revisorerna i Tingsryds kommun  sammanträder varje 
månad samt med kommunfullmäktiges presidie. 
 
Förutom de årligen återkommande granskningarna 
avseende årsbokslut och delårsrapport har revisorerna 
gjort följande fördjupande granskningar: 

Granskning av verifikationer, lönerutiner och 
kontantförsäljning. 
Granskning av kommunstyrelsens ärendehantering 
Granskning av kommunens arbete med intern kontroll 
Granskning av policy och regelverk för betal- och 
kreditkort, bensinkort och mobiltelefoni 
Granskning av tillhandahållandet av särskilt boende för 
äldre 
Granskning av upphandling avseende utbyggnad av 
Dackehallen 
Rapport beträffande tillsyn inom ramen för 
barnuppdraget i Tingsryds kommun 
 
EKONOMI 
Verksamheten har följt budget. 

 
 

      

Verksamhetsmått 2010 2009 2008 2007 2006
Ekonomi
Verksamhetens nettokostnader, mkr 0,60 0,61 -0,60 -0,59 -0,56
Budget, mkr -0,60 -0,61 -0,59 -0,61 -0,57
Budgetavvikelse,mtkr 0,00 0,00 -0,01 0,02 0,01
varav
Arvoden , tkr -156 -159 -137 -143 -92
Revisionskonsulter, tkr -438 -444 -443 -450 -459

 
 
 
  





 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010 

 
Kommunfullmäktige beslutar bl a om kommunens budget och väljer ledamöter i styrelser och 
nämnder. De sammanträder i regel en gång i månaden och dessa sammanträden är offentliga. 
 
 
Valda ledamöter 2006-11-01 - - 2010-10-31 
 
1. Arne Karlsson, Ryd, m 
2. Barbro Svensson, Urshult, s 
3. Marie-Louise Hilmersson, Älmeboda, c 
4. Kerstin Laakso Rungegård, Tingsryd, m 
5. Mikael Jeansson, Urshult, s 
6. Sören Gabrielsson, Väckelsång, c 
7. Inge Strandberg, Väckelsång, m 
8. Gunilla Lundström, Väckelsång, s 
9. Marie Sohlberg, Urshult, m 
10. Karin Nilsson, S:a Sandsjö, c 
11. Ingrid Johansson, Väckelsång, s 
12. Gunhild Olofsson, Tingsryd, kd 
13. Allan Loeb, Ryd,, m 
14. Jan-Åke Cesar, Konga, s 
15. Sven-Erik Svensson, Urshult, c 
16. Birgitta S Hörberg, Tingsryd, m 
17. Britta Lundén, Tingsryd, s 
18. Göran Mård, Älmeboda, v 
19. Lars Björck, Urshult, m 
20. Göran Andersson, Ryd, c 
21. Marina Thyborn, Tingsryd, fp 
22. Gunnar Engblom, Urshult, mp 
23. Sivert Johansson, Älmeboda, s 
24. Thommy Jönsson, Älmeboda, m 
25. Ulf Nygren, Urshult, framtidsp 
26. Dag Runesson, Tingsryd, c 
27. Gunnar Fransson, Ryd, s 
28. Håkan Ohlsson, Tingsryd, m 
29. Yngve Almqvist, Urshult, s 
30. Marianne Bergström, Ryd, kd 
31. Peter Koch, Ryd, m 
32. Marie Fransson, Väckelsång, c 
33. Gunilla Svensson, Linneryd, s 
34. Vlasta Duchon, Väckelsång, m 
35. Håkan Klasson, Älmeboda, sd  
36. Ann-Christine Johansson, Ryd, c 
37. Willy Karlsson, Tingsryd, m 
38. Lena Rundqvist, Urshult, s 
39. Karina Blomster, Tingsryd, c 
40. Kenneth Görtz, Urshult, m 
41. Sten Nordström, Ryd, s 

 
s 12  
m 13  
c 9  
kd 2 
v 1 
mp 1 
fp 1 
framtids- 
partiet 1 
sd 1 
  
                     41

 
 
Valda ledamöter 2010-11-01 - - 2014-10-31 
 
 

1. Sören Gabrielsson, Väckelsång, c 
2. Arne Karlsson, Ryd, m 
3. Mikael Jeanson, Urshult, s 
4. Marie-Louise Hilmersson, Älmeboda, c 
5. Kerstin Laakso Rungegård, Tingsryd, m 
6. Barbro Svensson, Urshult, s 
7. Cecilia Cato, Linneryd, c 
8. Inge Strandberg, Väckelsång, m 
9. Gunnar Fransson, Ryd, s 
10. Anna Johansson, Tingstyd, c 
11. Birgitta S Hörberg, Tingsryd, m 
12. Håkan Klasson, Älmeboda, sd 
13. Ingrid Johansson, Väckelsång, s 
14. Annelise Hed, Tingsryd, mp 
15. Ann-Christine Johansson, Ryd, c 
16. Kenneth Görtz, Urshult, m, 
17. Jan-Åke Cesar, Konga, s 
18. Anette Weidenmark, Tingsryd, kd 
19. Göran Mård Älmeboda, v 
20. Björn Elmqvist, Tingsryd, c 
21. Håkan Ohlsson, Tingsryd, m 
22. Britta Lundén, Tingsyd, s 
23. Lennart Fohlin, Ryd, c 
24. Per-Axel Persson, Ryd, m 
25. Sivert Johansson, Älmeboda, s 
26. Sven-Olof Karlborg, Tingsryd, fp 
27. Britt-Louise Berndtsson, Älmeboda, c 
28. John Hed, Tingsryd, m 
29. Fredrik Heinwall, Tingsryd, sd 
30. Gunilla Svensson, Älmeboda, s 
31. Dag Runesson, Tingsryd, c 
32. Michael Gripenkrans., Tingsryd, m 
33. Gert Andersson, Ryd, s 
34. Gunnar Engblom, Urshult, mp 
35. Linda Petersson, Väckelsång, c 
36. Magdalena Andersson, Urshult, m 
37. Lena Rundqvist, Urshult, s 
38. Marianne Bergström, Ryd, kd 
39. Mikael Andersson, Ryd, c 
40. Patrick Ståhlgren, Tingsryd, m 
41. Johan Johansson, Tingsryd, s 

 
 

s 11  
m 11  
c 11 
kd 2 
v 1 
mp 2 
fp 1 
sd 2 

  
                     41 



KOMMUNSTYRELSEN 2010 
 
Kommunstyrelsens uppgift är att leda förvaltningen av kommunens angelägenheter. Den skall med 
uppmärksamhet följa frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen ska hos kommunfullmäktige och nämnder liksom hos andra myndigheter göra de 
framställningar som styrelsen finner påkallade samt bereda eller yttra sig i ärenden som ska 
handläggas av kommunfullmäktige. 
 
Ledamöter i kommunstyrelsen 2010 
 
1. Arne Karlsson, Ryd, m ordf. 
2.  Kerstin Laakso Rungegård, Tingsryd, m 
3. Inge Strandberg, Väckelsång, m 
4. Kenneth Görtz, Urshult, m 
5. Lars Björck, Urshult, m 
6. Marie-Louise Hilmersson, Älmeboda, c 1:e v ordf. 
7. Ann-Christine Johansson, Ryd, c 
8. Björn Elmqvist, Tingsryd, c 
9. Marina Thyborn, Tingsryd, fp 
10. Gunnar Engblom, Urshult, mp 
11. Barbro Svensson, Urshult, s 2:e v ordf. 
12. Mikael Jeansson, Urshult, s 
13. Gunnar Fransson, Ryd, s  

 
 
REVISORER 
 
Av kommunfullmäktige valda revisorer 
 
1. Kurt Johansson, Urshult, m 
2. Kerstin Petersson, Väckelsång, c 
3. Birgit Larsson, Ryd, m, 
4. Mats Pehrson, Ryd, s ordf 
5. Benny Karlsson, Linneryd, s 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



Personalbokslut 2010 

Knappt 1 200 hel- och  
deltidsanställda  
Sammantaget har den kommunala 
verksamheten knappt 1 200 hel- och deltids-
anställda. Dessutom finns det timavlönade, 
som varierar i antal under året. Under 
sommarmånaderna är det som flest och 
uppgår då till drygt 300 personer.  
 
Antal anställda 2010 2009 2008 2007 2006
Tillsvidare, heltid 567 590 615 625 618
Tillsvidare, deltid 514 511 516 494 512
Visstid, heltid 34 17 33 32 36
Visstid, deltid 70 52 88 74 66
TOTALT 1185 1170 1252 1225 1232  
 
Antalet årsarbetare har minskat. Under år 
2010 har totalt 1 033 årsarbeten utförts av 
kommunens personal, 12 färre än föregående 
år. Minskningarna finner vi främst inom skola 
och barnomsorg.     
 
Antalet årsarbetare per förvaltning framgår i 
diagram 1.  
 
Personalkostnader 
Personalkostnadernas andel i kommunens 
totala kostnader utgör 58,8% år 2010, vilket 
innebär en minskning med 1,6 (1,8) 
procentenheter jämfört med föregående år. 
Utav dessa kostnader utgör arbetsgivaravgifter 
100,4 mkr och 30,0 mkr pensionskostnader. 
 
För andra året i rad minskar de totala 
personalkostnaderna. 
 
Åldersstruktur 
Åldersstruktur och könsfördelning bland 
kommunens tillsvidareanställda ser ut enligt 
följande: 
 
Tillsvidare anställda 2010  2010-11-01
Åldersgrupp Kvinnor Män Totalt %
20-29 år 70 10 80 7%
30-39 år 168 20 188 17%
40-49 år 240 37 277 26%
50-59 år 313 69 382 35%
över 60 år 123 31 154 14%
SUMMA 914 167 1081 100%  
 
Medelålder för tillsvidareanställda är för 
närvarande 48,4 år för kvinnor och 50,6 år för 
män: 
 
Åldersstruktur 2010   2010-11-01

Kön Medelålder
Tillsvidareanställda Kvinnor 48,4

Män 50,6
Visstidsanställda Kvinnor 37,9

Män 37,8
Medelålder samtliga - 48,2  

Personalförsörjning 
Pensionsavgångarna i kommunen är drygt 30 
personer per år. Vi räknar med att de flesta tar 
ut sin pension vid 65 års ålder även om de 
anställda har möjlighet att förlägga sin 
pensionsavgång mellan 61 och 67 års ålder. 
Skattereglerna kan uppmuntra anställda att 
arbeta mellan 65 och 67 år. För närvarande 
arbetar 10 personer som är äldre än 65 år. 
Totalt kommer 327 personer att gå i pension i 
vår kommun under de närmaste tio åren. 
 
Pensionsavgångarna under perioden 2011 till 
2020 är procentuellt högst för städ- och 
kökspersonal (53 %) samt hantverkare m fl  
(41 %).  
 
Under 2010 har personalavdelningen 
sammanställt ett personalförsörjnings-
program. Programmet ska revideras årligen. 
Syftet med personalförsörjningsprogrammet är 
att kartlägga förvaltningarnas rekryterings-
behov samt att ta upp de åtgärder som 
kommunen kan vidta för att trygga tillgången 
på kompetent personal. Det sammantagna 
resultatet visar på att förvaltningarna beräknas 
kunna trygga personalförsörjningen under 
period 2011-2015 utan extra insatser. 
 
Fördelningen av pensionsavgångar inom olika 
yrkesgrupper och per år under närmaste 10 år 
presenteras i tabell och diagram 2. 
 
Insatser för kompetensutveckling 
Utbildningar för alla arbetsledare tas fram 
gemensamt med berörda förvaltningar. Under 
året har kommunen haft flera arbetsledar-
utbildningar. Marie Swelén, Arbetslivsresurs, 
hade utbildning i svåra personalärenden, som 
tex missbruk och misskötsamhet. Per 
Andersson, Arbetsgivarkonsulterna, höll en 
föreläsning i uppdragsinriktade 
medarbetarsamtal.  
 
Arbetslivsresurs föreläste om konflikthantering 
för arbetsledare och skyddsombud, ca 70 
personer deltog. 
 
Central introduktion för nyanställda hölls tre 
gånger under året med sammanlagt 31 
deltagare. Under hösten höll personal-
avdelningen en introduktionsdag för nya 
arbetsledare, där arbetsrätt och lokala 
anvisningar gicks igenom.   
 
Trainee-utbilding pågick under året i 
samarbete med länets övriga kommuner 
genom Linnéuniversitet. Två personer deltar 
från Tingsryds kommun. 
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I samarbete med personalklubben hölls en 
öppen föreläsning för alla medarbetare i 
kommunen. Föreläsare var Olof Röhlander 
med ämnet ”Det blir alltid som man tänkt sig”.   
 
Jämställdhet och mångfald 
Jämställdhet och mångfald är en förutsättning 
för bra kvalitet i verksamheten och 
arbetsmiljön. Tingsryds kommun ska därför 
aktivt verka för att jämställdhets- och 
mångfaldsarbetet integreras och blir en 
naturlig del av allt internt arbete. Det är inte 
lagen i sig som är det avgörande för resultatet, 
utan viljan hos var och en att åstadkomma en 
förändring. 
 
Månadslön, tillsvidareanställda, årsskiftet

Genomsnitt Kvinnor Män Kv.% av mä
2006 20 447 19 917 23 240 85,7%
2007 21 651 21 169 24 255 87,3%
2008 22 323 21 781 25 156 86,6%
2009 23 059 22 522 25 908 86,9%
2010 23 933 23 437 26 641 88,0%  
 
Under 2010 arbetade en grupp, med 
representanter från kommunens olika 
förvaltningar och fackliga organisationerna, 
fram en ny policy om förbud mot diskriminering 
i arbetslivet. Till policyn hör två handlings-
planer: handlingsplan mot kränkande 
särbehandling i arbetslivet och handlingsplan 
för lika rättigheter och möjligheter i Tingsryds 
kommun - 2010-2012. 
 
Jämställdhetskommittén fortsätter sitt arbete 
under namnet antidiskrimineringskommittén.  
Kommittén består av fyra arbetsgivar-
representanter samt två representanter från 
LO, en representant från TCO och en 
representant från SACO. Kommittén ska 
bereda diskrimineringsfrågor och följa 
jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Vart 
tredje år ska kommittén gå igenom lönerna ur 
ett jämställdhetsperspektiv.  
 
Vid rekrytering och när vi omarbetar viktigare 
lokala kollektivavtal, som gäller arbetstider, så 
eftersträvas att sysselsättningsgraden ökar. 
Det är endast marginella skillnader i den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden jämfört 
med tidigare år. Totalt är den 88 % och för 
kvinnorna 87 % och männen 96 %.  
 
Nya löneavtal 
Nya centrala avtal har träffats under våren 
med de stora fackliga organisationerna. Lokalt 
har tvåårsavtal tecknats med lärarfacken och 
Kommunal.  
 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron ligger på 4,9 %, en sänkning 
med 0,5 % jämfört med föregående år. 
Andelen sjukfrånvaro med tidsbegränsad 
sjukersättning från försäkringskassan 
minskade från 22,1 % 2008 till 8,0 % under det 
gångna året. Den sista tidsbegränsade 
sjukersättningen upphör 2011.  
Sjukfrånvaron har minskat från 30 år och äldre. 
I åldersgruppen 30-49 år är frånvaron 4,8 % 
(5,6 %) och från 50 år och äldre 5,2 % (5,6 %). 
Liksom tidigare har kvinnorna (5,3 %) en högre 
sjukfrånvaro än männen (3,0 %). Städerskor, 
kökspersonal, sjuksköterskor, undersköterskor 
och vårdbiträden inom äldreomsorgen samt 
handikappomsorgens personal är de 
yrkesgrupper vars sjukfrånvaro överstiger 
genomsnittet. 
 
Andelen av de sjukskrivna som varit sjuka mer 
än 60 dagar har minskat från 54,9 2009 till 
48,9 %. 
 
Sjukfrånvaron presenteras i diagram 3. 
 
Rehabilitering 
Arbetet med rehabilitering sker i samverkan 
mellan personalavdelningen, förvaltningarna 
och utåt mot andra rehabiliteringsaktörer.  
 
Under året har antalet nyinsjuknade minskat 
samtidigt som antalet långtidssjukskrivna 
fortsätter att minska. 
 
Antalet korttidssjukskrivna ökar inom 
socialförvaltningen. Ett aktivt arbete pågår för 
att vända trenden.  
 
De nya reglerna i Sjukförsäkringen har 
inneburit en bortre gräns för sjukskrivningens 
längd samt att arbetsförmågan bedöms vid 
fasta tidpunkter. Arbetsförmågan prövas 
inledningsvis mot det egna arbetet och längre 
fram mot hela arbetsmarknaden.  
 
Exempel på rehabiliterande åtgärder är 
stödsamtal, arbetsförmågebedömning, 
sjukgymnastik och missbruksbehandling. 
 
Samrådsmöten hålls kontinuerligt med 
företagshälsovården och andra kommuner. 
 
Förebyggande hälsoarbete, friskvård 
Arbetsplatserna har planerat de hälso-
aktiviteter man sett behov av och som passat 
den egna arbetsplatsen. Viss friskvård på 
arbetstid har förekommit. Hälsofrågor tas upp i 
medarbetarsamtal och på personalmöten. 
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Personalklubben har under året erbjudit flera 
friskvårdsaktiviteter. Man har bland annat 
arrangerat stavgång, cykeltur och deltagande i 
Växjöloppet och Väckelsångsloppet. Dessutom 
ingår i medlemskapet inträde till Vattenpalatset 
Kaskad. 
 
En öppen föreläsning om mental hälsa och 
positivt tänkande med föreläsare Olof 
Röhlander har ordnats i samarbete med 
personalklubben. 
 
I år har 407 av kommunens 1 135 månads-
avlönade (35 %) inte haft någon sjukdag. Det 
är samma nivå som förra året. 
 
Arbetsmiljö 
Arbetsmiljöarbetet sker i samverkan. Arbets-
ledaren är arbetsmiljöansvarig och skydds-
ombudet deltar i planering och genomförande 
av skyddsarbetet. Arbetsmiljöfrågor diskuteras 
på arbetsplatsträffar. Varje anställd har ett 
personligt ansvar för hälsa och miljö i det 
dagliga arbetet, att följa instruktioner och 

rutiner och vara uppmärksam på eventuella 
risker och hot mot god arbetsmiljö.  
 
För ett bra arbetsmiljöarbete krävs kunskap. 
Arbetslivsresurs föreläste om konflikthantering. 
Föreläsningen vände sig till alla arbetsledare 
och skyddsombud. Den innehöll bl a Vad är 
konflikter? Att förebygga och hantera 
konflikter. I vilket skede chef och skyddsombud 
ska agera. Praktiska exempel. Ca 70 personer 
deltog vid fyra halvdagar. 
 
Medarbetarsamtalen, som genomförs årligen, 
är också ett instrument i arbetsmiljöarbetet, 
Där ingår frågor som mål och resultat-
uppföljning, relation medarbetare - chef, 
arbetsmiljö, kompetensutveckling, delaktighet 
och ansvarstagande.  
 
Under 2009 och 2010 har en medarbetarenkät 
genomförts på samtliga förvaltningar i 
kommunen. På frågan: om jag gör en 
sammanfattning är jag nöjd med mitt 
arbete/min arbetssituation? svarar 90,4 % att 
de instämmer helt eller till stor del. 

 
 
 
 

          

Årsarbetare* per förvaltning  år 2010
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 Antal utförda årsarbeten* helår 2006-2010

2006
Förvaltning Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %
Kommunledningsförvaltning 41 4% 42 4% 41 4% 42 4% 41 4%
Teknisk förvaltning 140 14% 144 14% 145 13% 144 14% 147 14%
Plan- och miljökontoret 9 1% 9 1% 9 1% 8 1% 10 1%
Kultur- och fritidsförvaltning 24 2% 24 2% 27 2% 26 2% 27 3%
Barn- och utbildningsförv. 316 31% 324 32% 344 32% 338 32% 360 34%
Socialförvaltning 503 49% 502 47% 517 48% 487 47% 478 45%
Summa kommun 1033 100% 1045 100% 1083 100% 1045 100% 1 063 100%

2010 2009 2008 2007

 
* Antal utförda årsarbeten beräknas utgående från antal timmar för månadsavlönade 
samt timavlönade inkl mer- och övertid minskad med frånvaro. Dessa timmar 
omvandlas till årsarbeten med en normaltid på 1700 timmar på 12 månader. 
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Pensionsavgångar inom närmaste 10 år per yrkesgrupp*

Yrkesgrupper 2011-2015 2016-2020 % yrkesgrupp
Undersköterskor/vårdbiträden 34 54 30%
Vårdare/personlig assistent 11 13 20%
Sjuksköterskor/paramedicin 3 13 30%
Lärare 26 25 35%
Förskollärare/barnskötare 14 20 24%
Köks- och städpersonal 25 25 53%
Adm.personal/arbetsledare 19 13 31%
Teknisk personal/Ingenörer 3 6 33%
Hantverkare m fl 9 5 41%
Övrig personal 8 11 30%
Summa 152 185 31,0%  

  
* med beräknad pensionsavgång vid 65 års ålder 

 

Antal pensionsavgångar per år 
under perioden 2011-2020
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Sjukfrånvaro % per åldersgrupp 2010
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Sjukfrånvaro % per kön 2010
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Yrkesgrupper,  % sjuk 2010 2009 2008 

Administration 2,1% 3,5% 3,7% 

Förskolepersonal 3,5% 3,9% 5,6% 

Handikappomsorg 5,7% 4,8% 5,3% 

Lärare grund/gymnasieskola 4,2% 5,4% 5,0% 

Vårdbiträde/undersköterskor 6,9% 7,0% 6,6% 

Kökspersonal 5,3% 5,4% 6,5% 

Sjuksköterskor 5,5% 6,9% 5,8% 

Städpersonal 6,6% 12,7% 11,1% 



INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)
Budget Ändr Ändr Ändr Årsbudget Utfall Avvikelse

2010 KB1 KB2 TB 2010 2010 2010
Kommunstyrelsen
KS förfogande för bredband 5 500 -1 300 4 200 0 4 200
Bredband till landsbygd - gem utgifter Ks 424 -424
Tingsryd-Hensmåla Ks 1 162 1 162 924 238
Tingsryd Lokgatan-Kanotleden Ks 504 504 671 -167
Ryd Trojag.-Blidingsholm Ks 99 99 567 -468
Odenssvalahult-Ulfsryd Ks 17 17 5 12
Kvarnamåla-Rössmåla Ks 1 950 1 950 1 519 431
Rössmåla-Odenssvalahult Ks 215 215 0 215
Rössmåla-Urshult Ks 1 750 -1 750 0 0 0
Hallaslätt-Urshult Ks 1 750 1 750 538 1 212
Urshult-Blidingsholm Ks 1 850 1 850 251 1 599
Ulfsryd-Gäddeviksås Ks 1 514 1 514 131 1 383
Virsryd-Lessebogräns Ks 650 650 90 560
Älmeboda-Vindås/Vinnamåla Ks 650 650 74 576
Bäckaskog-Yttre Aramo Ks 577 -577
Buskahult-Bastaremåla Ks 63 -63
Hensmåla-Kampingemåla Ks 187 -187
PTS-förbind.T-ryd-Lessebo ks§159/09 Ks 800 800 800 0
Fiberkabel nya tomter Ebbalycke kf§124/09 Ks 350 350 472 -122
Fiberkabel fgh i tätort kf§124/09 Ks 1 000 1 000 277 723
Summa centrala medel 0 16 711 0 0 16 711 7 570 9 141

Kommunledningsförvaltning
SingleSignOn serv.licens IT 183 183 0 183
IP-telefoni IT 325 -60 265 0 265
Ny mailserver IT 60 60 62 -2
Ny Citrixfarm IT 160 160 229 -69
SAN lagringsyta utbyggnad IT 60 60 51 9
Nätverksinfrastruktur IT 500 500 467 33
Driftövervakningssystem IT 250 250 0 250
Summa KLF 728 750 0 0 1 478 809 669

Tekniska inkl gatuavdelning
Tillgänglighetsanpassning gator o parker Tekn 300 300 205 95
Snöredskap (sandspridare, snöblad) Tekn 150 150 175 -25
El, brandsäkerhet Korrö Tekn 0 141 141 97 44
GC-väg Hoogenskildsg.-Ebbalyckev T-d Tekn 900 500 1 400 1 152 248
Byte av gräsklippare Tekn 100 100 89 11
Rävemåla industriområde 3 500 3 500 164 3 336
Summa gatuavdelning 1 450 641 3 500 0 5 591 1 882 3 709

Renhållning
Omlastningsplan Elsemåla Tekn 400 0 400 400 0
Ombygg återvinningscentral Elsemåla Tekn 6 500 -4 000 2 500 562 1 938
Nytt vht-system va/renhålln (ers.EMS) Tekn 300 300 280 20
Lastmaskin (inkl.redskap) Tekn 1 800 1 800 1 567 233
Summa renhållning 9 000 -4 000 0 0 5 000 2 809 2 191

Fastighetsavdelningen inkl kost o städ
Inköp av fastighet o explateringsmark Tekn 0 0
Ambulansgarage brandstation T-d Tekn 450 450 414 36
Byte gräsklippare servicehus, skolor Tekn 100 100 100 0
Energibesparingsåtgärder Tekn 1200 1 200 1 237 -37
Inventarier Dackeskolans kök Tekn 205 205 0 205
Upprustning kök Lindegården Tekn 805 805 657 148
Diskinlämn Solhaga V-sång Tekn 150 150 284 -134
Ombyggnad Dackeskolans kök Tekn 5000 120 5 120 4 513 607
Omb.barservering Älmegården Tekn 200 200 -379 21 0 21
Renovering kök Äppelgården Tekn 379 379 481 -102
Ny städcentral på Wasaskolan Tekn 200 200 30 170
Trädäck Korrö Tekn 50 50 82 -32
Luftvärmesystem Villan Korrö Tekn 50 50 36 14
Summa fastighetsavdelningen 7 055 1 175 0 500 8 730 7 834 896



INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)
Budget Ändr Ändr Ändr Årsbudget Utfall Avvikelse

2010 KB1 KB2 TB 2010 2010 2010

Vatten och avlopp
Mindre Va-obj o förnyelse ledningsnät Tekn 1200 300 1 500 1 557 -57
Förnyelse avloppspumpstationer Tekn 500 500 486 14
Styrövervakning/förny Ryds vattenverk Tekn 500 100 600 190 410
Förnyelse va-verk Tekn 400 400 407 -7
Vattenverk Korrö Tekn 1 905 1 905 1 092 813
Tryckledning Urshult - Dunshult Tekn 2 000 -600 1 400 700 700
VA-ledning Stationsv Urshult (Khus) Tekn 600 600 505 95
Omläggn spill- o vattenledning Kvarnamåla Tekn 2 000 -2 000 0 0 0
Linneryds vattenverk Tekn 750 750 409 341
Summa vatten och avlopp 5 350 2 305 0 0 7 655 5 346 2 309

Kultur- och fritidsnämnd
Utbyggn Dackehallen - läktare, medieplatser Kuf 4 700 4 700 7 827 -3 127
Bevattningsanläggning Konga IP Kuf 49 49 77 -28
Disk filialbibliotek Urshult Kuf 70 70 97 -27
Ventilationsanläggning Tinghallen (Tekn) Tekn 800 800 0 800
Utbyte av ismaskin Kuf 1 000 1 000 0 1 000
Säkerhetsåtgärder, Dackehallen Kuf 1 500 126 1 626 2 841 -1 215
Botttensug Kaskad Kuf 85 85 84 1
Ny brygga Blötans badplats Kuf 150 150 0 150
Summa kultur- och fritid 3 370 410 4 700 0 8 480 10 926 -2 446

Barn- och utbildningsnämnd
Inventarier och utrustning RO 1-4 BUN 750 -750 0 0
Inventarier elev mellan Dackeskolan BUN 241 241 236 5
Inventarier matsal Väckelsångskolan BUN 70 70 70 0
Inventarier förskola Linneryd BUN 30 30 30 0
Inventarier förskola Rävemåla BUN 28 28 27 1
Inventarier barn/pers Urshultsskolan BUN 31 31 25 6
Fleroper.maskin industriprogram Wasaskolan BUN 250 250 238 12
Fräsmaskin industriprogram Wasaskolan BUN 100 100 109 -9
Tillgänglighetsarbete skolor/förskolor Tekn 100 100 117 -17
Omlägg yttertak Nyckelpigan V-sång Tekn 450 -450 0 0 0
Summa BUN 1 300 0 -450 0 850 852 -2

Socialnämnd
Kvarteret Örnen Tekn 20 000 -10 000 -450 9 550 4 510 5 040
Demensanpassning äldreboenden SN 41 300 341 278 63
Avd.kök o tvättst Äppelgården Tekn 593 -145 448 448 0
Omläggn yttertak  Äppelgården Tekn 145 145 109 36
Miljöutrymme Solhaga Tekn 50 50 0 50
Uppgr verksamhetssystem SN SN 544 544 0 544
Summa socialnämnd 20 544 -9 316 300 -450 11 078 5 345 5 733

SUMMA 48 797 8 676 8 050 50 65 573 43 373 22 200

varav:
skattefinansierad verksamhet 34 447 10 371 8 050 50 52 918 35 218 17 700
skattefinansierat exkl Örnen 34 447 10 330 7 750 50 52 577 34 940 17 637
taxefinansierierad verksamhet 14 350 -1 695 0 0 12 655 8 155 4 500



Kvalitet i korthet 

Sedan 2007 deltar Tingsryds kommun i Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) projekt Kvalitet i 
korthet. Målet med projektet är att ge en bild av 
kommunens verksamheter utifrån medborgar-
perspektivet.  
Antalet deltagande kommuner har ökat från 40-talet 
år 2007 till 129 år 2010. I Kronobergs län deltar 
förutom Tingsryds kommun också Alvesta, Markaryd, 
Växjö, Uppvidinge, Älmhult; sex kommuner av åtta. 
Kommunerna har i samarbete gjort ett gemensamt 
presentationsmaterial.   

De olika måtten är framtagna inom fem områden: 
• Tillgänglighet 
• Delaktighet och information 
• Trygghet 
• Effektivitet 
• Samhällsutveckling 

Nedan presenteras ett urval av måtten. Den totala 
redovisningen av resultat för 2010 finns på 
kommunens webbplats www.tingsryd.se. 

 
 

 

En extern undersökning har 
genomförts för att bedöma 
kommunens tillgänglighet via telefon 
och e-post. Medarbetarna blev 
uppringda om enkla frågor,  
t ex om det behövs bygglov till 
braskamin eller om fritidsaktiviteter 
för barn.  
Ca hälften av telefonsamtal kom 
fram till handläggare. I 84 % 
bedömdes bemötandet hos 
handläggarna som god eller 
medelgod, vilket är nära 
genomsnittet i nätverket (83 %). 
Årets resultat är en förbättring 
jämfört med mätningen 2008 då 
Tingsryds medarbetare fick ett 
resultat på bara 67 %. 

Resultaten baseras på en 
riksomfattande  extern 
webbinformationsundersökning. 
 Undersökningen består av 200 
frågor inom 12 verksamhets-
områden. Svaret på varje fråga 
ska kunna hittas inom två minuters 
sökning på kommunens webbsida. 
 
Vår kommun ligger högst i 
Kronobergs län med sina 76 % 
och långt över rikssnittet på 67%.   
 
 

Under hösten 2010 har SCB  
genomfört  en Medborgar-
undersökning bland kommunens 
invånare som bl a har bedömt 
tryggheten i kommunen  
(t ex vistelse utomhus på kväller 
och nätter, säkerhet mot stöld och 
inbrott m m).  Sammanfattning av 
enkätsvar om delfaktorn trygghet 
gav ett betygsindex på 61 av 100 
möjliga. Tingsryds kommun ligger 
bättre till jämfört med 
genomsnittsresultatet i nätverket 
(betygsindex 56) . 

http://www.tingsryd.se/
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Effektivitet 
Elever i årskurs 9 visar under 
vårterminen 2010 sämre 
resultat jämfört med 
riksgenomsnittet. Andel elever 
som är behöriga till  gymnasiet 
är 80,6%, resultatet är lägre än 
i andra kommuner i Kronoberg.
 
Utförlig analys av orsaker till 
sämre resultat och framtagna 
åtgärder finns redovisade  i 
BUNs kvalitetsredovisning 
2010.  
 

Varje år genomför Svenskt 
Näringsliv en enkätundersökning 
bland företagen om det lokala 
företagsklimatet. En del av 
enkäten sammanfattar 
företagarnas bedömning av 
företagsklimatet i kommunen. 
Svaren används för att göra en 
rankinglista där Tingsryd har plats 
116 av 290.  
 
Tingsryds totalrankning (inkl 
tillgång till arbetskraft, infrastruktur 
m m) har försämrats från 87 plats 
år 2009 till 141 plats i år. 
 

Bland projektkommunerna 
återvinns i snitt 37 % av 
hushållsavfallet.  
I Tingsryd ligger 
återvinningsgraden på  
49 %, bland de högsta i 
Kronoberg. 
Energiåtervinning genom 
förbränning ingår inte. 
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