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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 riksomf.undersökningar 
SCB:s medborgarindex – andel nöjda invånare 
Svenskt näringslivs ranking av 290 kommuner 

Mätningen ej gjord, upphandling av enkätverktyget pågår  
 
 
Målet är ej uppfyllt. Nöjd-Medborgar-Index 2012 – 51 (genomsnitt 52), 
lägre än 2010 – 59  
En försämring från 133 plats( 2011) till 170 - 2012.  2010 -141 av 289 

 
PROCESS OCH UTVECKLING 
Andel direktintegrerade löner 65 % 
Andel e-fakturor 20 % 
Avhjälpningstid vid IT-fel 
 
EKONOMI 
Budget i balans 
 
PERSONAL 
Nöjda och friska medarbetare med hög kompetens 
(via medarbetarenkät vartannat år) 
Sjukfrånvaro ska hållas nere 

 
 
Målet är uppfyllt, 68 % 
Målet är uppfyllt, 20 % 
Under förändring p g a IT-migrering  
 
Målet är uppfyllt. KLF:s utfall för 2012 är överskott på 1,6 mkr (3,3 mkr), 
vid avräkning av ej förbrukade projektmedel – 0,9 mkr 
 
Enligt medarbetarundersökningen är 87% medarbetare nöjda med sin 
arbetssituation. Genomsnitt för hela kommunorganisationen är 85 % 
Ohälsotalen under 2012 är 3,0% (2,3%), bättre än genomsnittet för hela 
kommunorganisationen på  5,6 % (5,5%)   

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

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

växel och posthantering 
- näringslivsfrågor, turistinformation, samordning av 

kommunövergripande utvecklingsfrågor, 
- säkerhetsarbete och överförmyndare 
 
VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH 
MÅLUPPFYLLELSE 
BRUKARE OCH PROCESSER 
Mål: Ge god intern service till kommunens organisation 
Sedan årsskiftet arbetar kommunledningsförvaltningen inom 
den nya organisationen som är bättre anpassad till nya 
kommunövergripande uppdrag. En informations-avdelning 
bildades med ansvar för IT, information och intern service 
för att genom samordning kunna ge en bättre intern service 
till verksamheterna. Näringslivsfunktionen införlivades i 
kansliavdelningen. Kansliet fick mer karaktären av en stab 
med utrednings-/utvecklingsfunktioner som är kopplade till 
strategiska frågor utifrån kommunstyrelsens lednings- och 
samordningsuppdrag. 
 
Kallelser till kommunstyrelsens arbetsutskott sänds nu 
digitalt och ledamöter använder en läsplatta för läsningen. 
Projekt utvärderades hösten 2012 och kommer att utökas.  
Tingsryds kommun har köpt in rehabiliteringsverktyget 
Adato och utbildat kommunens arbetsledare i verktyget.  
 
Utbildning för kommunens samordnare, ca 70 st, har hållits i 
kommunikation och konflikthantering. 
 
Ett projekt i samarbete med Previa och kommunens 
hälsoinspiratörer ”En vår i hälsans tecken” har genomförts. 
Samtliga kommunanställda erbjöds tre föreläsningar med 
fokus på mat, friskvård och stresshantering med  
inspirerande kringaktiviteter. Föreläsningar var välbesökta, 
totalt mer än 300 deltagare. Från och med 2012-07-01 har 
anställda i Tingsryds kommun möjlighet att söka 
friskvårdsbidrag för personliga friskvårdsaktiviteter. 
 
Upphandling av företagshälsovård har gjorts under 
sommaren. Ny leverantör fr o m 2013 blir Sensia. 
 

Ett arbete med att fräscha upp kommunens intranät har 
startats upp. Målet är att få fram ett för kommunanställda 
intressant och lockande innehåll. Detta arbete involverar 
förutom informationsavdelningen även de olika 
förvaltningarnas sidor. 
 
Enligt kommunstyrelsens beslut ska Tingsryds kommun 
samverka med Växjö kommun i IT-frågor. Ett intensivt 
arbete har pågått under 2012 för att förbereda och 
genomföra denna samverkan som har inneburit en flytt från 
Novells till Microsofts plattform. Till årsskifte är migrationen 
slutförd, både för administrativa och utbildningsnätet. I 
samband med övergångarna genomförs omfattande 
utbildningsinsatser för kommunanställda som använder 
datorer som arbetsinstrument. Utbildningen genomfördes på 
arbetsplatser via webb-kurser med standardiserad 
certifiering.  
 
Mål: Vara aktiv i kontakten med externa aktörer och driva 
utvecklingsuppdrag 
Utveckling av fiberförbindelser i kommunen fortsätter. 
Sedan årsskifte är ansvaret för bredbandsverksamheten 
flyttat till TEAB. Under KLFs ansvar kvarstår handläggning 
av ansökningar om bidrag till fiberföreningar. Kommun-
fullmäktige ställde sig positiv till ett bildande av ett 
regionbolag för Alvesta, Lessebo, Växjö och Tingsryds 
kommuners bredbandsverksamhet.  
 
Flera handlingsplaner knutna till attraktivitetsprogrammet 
har tagits fram och genomförs såsom Plandag, 
föreningslivet, mobilsamåkning, hockeytillval på 
Wasaskolan. En reklamfilm om Tingsryds kommun har 
tagits fram och kan ses bl a på kommunens hemsida. 
Länken http://www.youtube.com/watch?v=MXsC9fsyEUI 
 
Medborgarförslag har införts fr o m 2012. Alla folkbokförda i 
Tingsryds kommun får ställa ett förslag till 
kommunfullmäktige i alla typer av frågor där kommunen 
verkar och fattar beslut. 
 
Under året har flera näringslivsaktiviteter ägt rum såsom 
frukostmöte, föreläsning med IKEAS VD, en mängd 
företagsbesök, nätverksträffar (för turist-, handels- och 
industriföretagen samt TUFF). Som tidigare har möten med 
turistföretagen och föreningar hållits. Per Bengtsson från PM 
och Vänner föreläste om regional turism. Mötet var 
startskottet för framtagande av en lokal besöksstrategi. En 
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av de största aktiviteterna för turistföretagen är ett 
regionomfattande kompetenshöjande projekt där 14  
turistföretag från Tingsryds kommun deltar. Utbildningen har 
varit mycket uppskattad.  
 
Inflyttningsprojektet Vägen till Tingsryd har startats upp med 
bl a en aktivitet på Kurrebo, har dock varit vilande då Vi 
företagare har bytt verksamhetsledare. Kommunen har 
deltagit på inflyttningsmässan i Holland och genomfört flera 
besök av intresserade familjer (se rapport om 
Hollandsprojektet för utförlig info). Ett nytt koncept med 
språkkurser för turister/potentiella inflyttare har tagits fram. 
 
Nationalparken Västra Åsnen har kommit in i en aktiv fas 
och målsättningen är att parken ska invigas inom tre-fyra år. 
Parallellt arbetas det intensivt med att utveckla hela Åsnen 
som en destination. Kommunen beviljades LEADER- medel 
på 3,2 miljoner med projektperioden fram till september 
2014. Tingsryds kommun blir projektägare, en projektledare 
har anställts, nu är vi i full gång för att skapa Åsnens 
varumärke. Samordningsarbetet fortsätter för att skapa fria 
vandringsvägar för fisk i Mörrumsån. Inom projektet 
Sydostleden (cykelled Växjö – Simrishamn) har nu en 
vägplan påbörjats. LEADER-projektet utveckling av 
fisketurismen i Tingsryds Kommun håller på att avslutas 
med att mycket gott resultat. 
 
Dagligvarubutiken i Linneryd invigdes den 2:e juni och 
fungerar bra. 
 
Tillsammans med andra kommuner i Kronobergs län deltar 
vi i ett arbetsmarknadsprojekt, Framtid Kronoberg.  Projektet 
kommer att pågå tom 2014-06-30 och vänder sig till 
personer mellan 16-29 år. Målet är att minska 
ungdomsarbetslösheten, öka samverka i länet, 
metodutveckling kring informellt lärande och ökad 
samverkan med näringslivet.  
 
Under sommaren 2012 har ca 100 kommunens ungdomar 
erbjudits feriearbeten. Dessutom har 12 ungdomar deltagit i 
projektet ”Sommarentreprenörer 2012” med fokus på 
företagsamhet och entreprenörskap. 
 
Hemsidan har under perioden fått upp ett bättre nyhetsflöde 
genom att vissa förvaltningars egna nyhetsflöden kopplats 
direkt till startsidan. I vårt arbete med att förbättra Tingsryds 
kommuns externa marknadsföring och kommunikation har 
kommunens Facebooksida fått ett nytt utseende. Likaså 
arbetas det kontinuerligt med att få upp ett intressant 
nyhetsflöde. Bloggar har också startats upp framförallt inom 
Barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
Mål: Leda och samordna arbete för optimering av 
kommunens verksamheter och organisation 
Kommunledningsförvaltningen samordnar implementering 
av målstyrningen inom kommunkoncernen för att ge 
politiken bättre möjligheter att styra och följa upp. 
Målstyrningsmodellen som kallas balanserad styrning har 
uppdaterats med hänsyn till nya kommunövergripande 
dokument.  
 
Koncernbildningen fortsätter. Utbildningen  för berörda 
politiker och tjänstemän (del 1) har genomförts, del 2 
planeras under 2013. 
 
Direktintegrering av löner med hjälp av BeSched och FIex 
PersonecTime omfattar nu ca 620 anställda, 68% av löner.  
Det uppsatta målet för 2012 på 65 % är därmed uppfyllt. Ny 
version av BeSched har införts. Vidareutveckling av 
projektet beror på framtida PA-lösningar och eventuell 
samverkan med andra kommuner. 
Cirka 20 % av kommunens fakturaflöde är överfört till 
elektronisk form, vilket ger en tidsbesparing både centralt 
och ute i verksamheterna. Planen är att utöka processen 
under 2013 och ansluta flera av kommunens externa 
leverantörer.   

PERSONAL 
Mål: Nöjda och friska medarbetare 
Målet är uppfyllt. Medarbetarenkäten visar att 87 % av 
medarbetare är nöjda med sin arbetssituation, vilket är över 
genomsnitt för hela kommunorganisationen (85 %). 
Medarbetarenkäten genomförs vartannat år. 
 
Förvaltningen har under perioden haft två vakanta tjänster.  
Tjänsten utvecklingsledare är inte tillsatt. Kanslichefen har 
varit placerad del av året som tillförordnad plan- och 
miljöchef. Detta gör att kansliets personalkostnader är lägre 
än budgeterade. Under året rekryterades kanslichef, 
personalspecialist och inköpsekonom.  
 
Ohälsotalen hos ordinarie personal uppgår till 3,0 % (2,5%). 
Något högre sjukskrivningstalen förekommer inom 
åldersgruppen 30-49 år (3,4 %) samt bland män (3,4 %).  54 
% av sjukskrivningar är långtidssjuktimmarna. Vid 
jämförelse med hela kommunorganisationens genomsnitt 
5,6 % är situationen på KLF bra. 
 
EKONOMI 
Mål: Budget i balans 
Målet är uppfyllt. Kommunledningsförvaltningens resultat för 
2012 uppgår till 1,6 mkr (3,3 mkr). I överskottet ingår 
projektmedel som inte förbrukades under 2012 avseende  
inflyttningsprojekt Hästriket (0,2 mkr) och projekt IT-stöd till 
balanserad styrning (0,2 mkr) samt kvarstående medel från 
avslutat projekt IT-migrering (0,3 tkr). 
 
Alla avdelningar visar ett positivt utfall jämfört med 
budgeten, varav det största finns inom personalavdelningen 
(0,7 mkr).   Den positiva avvikelsen beror på vakanta 
tjänster, lägre sysselsättningsgrad samt på mindre utfall 
inom konsulttjänster.  
 
Största enskilda underskottet finns inom överförmyndarens 
verksamhetsområde (-0,6 mkr). Underskottet bedöms vara 
bestående och beror på den specifika befolknings-strukturen 
med större andel äldre samt på ett stort antal boende av 
olika slag där kunderna behöver gode män/ 
förvaltare/förmyndare. Mindre negativa avvikelser finns inom 
verksamheter gemensam information och marknadsföring 
samt posthanteringen. Portokostnader är dock mindre än 
föregående år, vilket kan vara effekt av allt större utskick i 
digital form. 
 
Framtid (påverkan 2013-2014) 
Kommunledningsförvaltningen främsta uppdrag är att 
tillsammans med den politiska ledningen leda och samordna 
kommunen i strategiska och kommungemensamma frågor. 
Ett offensivt strategiskt arbete krävs framöver för att skapa 
en hållbar utveckling och öka kommunens attraktivitet i syfte 
att skapa förutsättningar för en positiv nettoinflyttning. 
Förvaltningen kommer att ha en central samordnande roll i 
detta utvecklingsarbete (externt och internt) för att uppnå 
uppsatta mål.  
 
KLF:s samordningsfunktion blir extra viktigt i arbetet med 
kommunövergripande frågor inom långsiktig hållbar 
utveckling som t ex miljö, energieffektivisering, klimatfrågor, 
folkhälsa m m. Ett antal projekt kommer att fortsätta under 
de närmaste åren för att öka kommunens attraktivitet genom 
t.ex. landsbygdsutveckling via bredband, bättre boende, 
inflyttningsprojekt m.m.  Utveckling av e-tjänster och 
medborgarservice / medborgarkontor är frågor som bör 
prioriteras framöver. 
Andra viktiga frågor är arbetsmarknadsfrågor och 
kompetensförsörjning till företagen, kommunens egen 
personalförsörjning, vidareutveckling av infrastruktur m.m.  
 
En framtidssatsning i Tingsryds kommun är även 
etableringen av Academy Of Music & Busines, AMB, som är 
en unik musik- och affärsrelaterad utbildning. Projektplan för 
etableringen antogs i kommunstyrelsen i december 2012. 
Utbildningen startar fr o m hösten 2013. 
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VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH 
MÅLUPPFYLLELSE 
Samhällsbyggnadsförvaltningens skattefinansierade 
verksamheter är uppdelade inom sju avdelningar: stab, 
fritid, gata och park, plan och miljö, fastighet, kost och 
städ. Som en viktig del i verksamheternas utveckling 
arbetar man utifrån uppsatta mål. Nedan ges kommentarer 
kring några av dessa mål.  
 
Elförbrukningen är en stor kostnadspost i 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 vardagliga 
underhållsarbetet genomfördes byten av gamla armaturer 
till mer energisnåla varianter. På ett par fastigheter har 
dessutom övergången till fjärrvärme samt förnyelse av 
ventilationen lett till minskad förbrukning. För fjärde året i 
rad minskar den totala elförbrukningen och målet har 
därmed uppnåtts.  
 
Som ett led i säkerhets- och tillgänglighetsarbetet har 
förvaltningen som mål att rusta upp och bygga nya gång- 
och cykelvägar. Under året har resurserna inte räckt till för 
att uppföra någon ny GC-väg och målet har därför inte 
uppfyllts. Däremot har planeringen av den nya GC-vägen 
mellan Tingsryd och Urshult påbörjats, sträcken ska utgöra 
en del av den så kallade Sydostleden som kommer att 
sträcka sig från Simrishamn till Växjö.   
 
Gatuavdelningen har efter tidigare års besparingar en 
budget som inte medger att toppbelägga gator i den 
omfattning som det finns behov utav. Genom 
tilläggsanslag kunde ändå Storgatan i Tingsryd och 
Brunnsgatan i Ryd få ny toppbeläggning om totalt 3 300 
m2. Ytterligare toppbeläggning motsvarande 3 500 m2 var 
planerad på Stationsvägen i Urshult men fick skjutas upp 
på grund av snö. Målet att toppbelägga 8 000 m2 gata har 
inte nåtts.  
 
Trots att användandet av ekologiska produkter blivit bättre 
motsvarar inte inköpen 25 % av de totala råvaruinköpen 
inom kostverksamheten. Utvecklingen går emellertid åt rätt 
håll och med en ökad medvetenhet avseende ekologiska 
produkter är det sannolikt att målet kan uppnås inom 
något/några år. 
 
Inom plan- och miljöavdelningen följs verksamhetens 
effektivitet upp genom att stämma av antalet dagar från det 
att kompletta handlingar kommer in till att beslut fattas, 
bl.a. ska beslut gällande bygglov inom detaljplanelagt 

område ges inom 15 arbetsdagar. Under 2012 har 
avdelningen inte riktigt lyckats nå samtliga effektivitetsmål 
som man satte upp inför året.  
 
EKONOMI 
Målet med en ekonomi i balans har inte uppnåtts då 
samhällsbyggnadsförvaltningens skattefinansierade 
verksamheter redovisar ett underskott på -1,6 mkr. Det är 
framförallt utfallet inom stabsavdelningen (-1,6 mkr), 
fritidsavdelningen (-0,8 mkr) och gatuavdelningen (-1,5 mkr) 
samt fastighetsavdelningens förvaltning av fastigheter (-1,0 
mkr) som gett upphov till underskottet. 
 
Under stabsavdelningen utgör förvaltningsadministrationen 
den största verksamheten men avdelningen ansvarar även 
för nämnden, utredningar, gatubelysning, vattenvård och 
geografisk information. Det är framförallt administrationen, i 
form av ökade kostnader för personal i samband med 
förändringar i organisationen, som tillsammans med 
gatubelysningen bidragit till överskridandet av budgeten.   
 
Inom fritidsavdelningen ligger kapitalkostnader och diverse 
underhållsinsatser på ishallen bakom den negativa 
avvikelsen. Resultatet var dock väntat eftersom avdelningen 
hade med sig en budgetbrist på 1,2 mkr till år 2012. 
 
Det negativa utfallet inom gatuavdelningen har till en del 
orsakats av fordons- och maskinverksamheten där 
kostnaderna för reservdelar, reparationer och inhyrda fordon 
varit mycket höga. Även kostnaderna för anläggnings- och 
reparationsentreprenader i samband med arbete på gator 
och vägar har bidragit till avdelningens resultat. Årets 
snöröjningsbudget överskreds dessutom med 1,0 mkr vilket 
berodde på att antalet snöröjningsutryckningar var många 
och omfattande under december.  
 
Fastighetsavdelningens köp- och säljverksamhet som avser 
fastighetsförvaltning har haft ett tufft 2012. Underhållet har 
varit omfattande och totalt överskreds budgeten med 1,0 
mkr, varav 0,8 mkr avser underhåll och 0,2 mkr drift. Enskilt 
största underhållsinsatsen genomfördes på Äppelgården, 
0,5 mkr. 
 
Positivt är att avdelningarna plan och miljö, kost, städ och 
fastighet, dvs. den del som inte avser fastighetsförvaltning, 
går med överskott. En mycket god intäktsutveckling inom 
både bygg- och miljöverksamheten bidrar till plan- och 
miljöavdelningens överskott (+0,7 mkr) men framförallt är det 
försäljning av mark och skog inom fastighetsavdelningen 

Uppfyllt Utfall Utfall Utfall 
    Uppfyllt Utfall Utfall Utfall 

2012 2012 2011 2010 2012 2012 2011 2010 
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 

          EKONOMI                                                               
Elförbrukningen kwh inom servicehus och 

 
  Budget i balans  

skolbyggnader skall genom energibesparande  - avvikelse mot budget, mkr                    -1,6                       

installationer vara oförändrad, trots ökad   
 5 008 855 
 

5 282 266 
 

användning jämfört med 2004 års 
   4 841 642         förbrukning (5 557 194 kwh) . 

  PERSONAL                         
Sjukfrånvaro högst 6 %     

-4,9 

 
Minst 300 m GC-väg skall byggas årligen. 

  Nej 
Minst 95 % av medarbetarna 
ska vara nöjda med sitt/sin 
arbete/arbetssituation. 

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

   
  Nej           19,0 %          19,1 %         18,5 % 

           
 

Inköp av ekologiska produkter skall motsvara 
25 % av de totala råvaruinköpen. 
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(+1,7 mkr) som gör att förvaltningens totala underskott inte 
blir större. 
 
Inom köp- och säljverksamheterna redovisar både kosten 
(+0,8 mkr) och städet (+0,1 mkr) positiva avvikelser och 
inom båda avdelningarna handlar det om att man har haft 
lägre personal- och materialkostnader än planerat. 
 
Investeringarna inom de skattefinansierade 
verksamheterna uppgick till 14,2 mkr vilket motsvarar 26 % 
av budgeterade medel. Anledningen till den låga 
förbrukningsgraden är att endast 5,3 mkr av 39,4 mkr har 
gått åt i projektet kvarteret Örnen. Årets största kostnader 
ligger på kvarteret Örnen och ombyggnaden av A och B-
huset på Trojaskolan till förskola, totalt 8,8 mkr. Nedan 
redovisas de kostnadsmässigt största investeringarna. 
 
Investering (tkr) Budget Redov. 
Traktor 750 750 
Rävemåla industriområde 600 554 
Energibesparingsåtgärder 1 000 867 
Kvarteret Örnen 39 400 5 258 
Skolgården Dackeskolan 1 075 1 114 
Ombyggnad Troja-Juvelen 3 250 3 581 
Ombyggnad hissar 1 200 927 
Brandlarm Äppelgården 250 258 
Totalt 47 525 13 309 
 
PERSONAL 
Sjukfrånvaron har varit 4,9 % inom de skattefinansierade 
verksamheterna, det är en i stort sätt oförändrad nivå 
jämfört med tidigare år. Förvaltningen arbetar regelbundet 
med att försöka förbättra medarbetarens arbetssituation 
bl.a. sker årlig genomgång av arbetsmiljön, både fysisk 
och psykisk, så att diverse brister kan upptäckas och 
åtgärdas.    
 
Uppräknat till helår motsvarar antal arbetade timmar 132,5 
årsarbeten inom de skattefinansierade verksamheterna. 
Årets övertidsskuld uppgår till 2 208 h vilket är en 
minskning jämfört med tidigare år. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 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 2012 gick 7 anställda i pension.  
 
En relativt stor andel, 92 %, av de anställda känner att de 
ges tillräckliga möjligheter att utveckla sin kompetens inom 
sitt arbetsområde. Arbetet med att säkra den rätta 
kompetensen är en viktig del för att verksamheten ska 
fungera på ett effektivt och säkert sätt. 
 
För att uppmuntra en sund livsstil har förvaltningens 
hälsoinspiratörer erbjudit personalen att gå på olika 
föreläsningar. Dessa inspirationsföreläsningar har bl.a. 
handlat om att gå ner/upp i vikt och sluta röka/snusa men 
även bestått av mental träning i form av positivt tänkande. 
 
VIKTIGARE HÄNDELSER 
År 2012 var samhällsbyggnadsförvaltningens första hela 
verksamhetsår sedan sammanslagningen av tekniska 
förvaltningen, plan- och miljökontoret samt delar av kultur- 
och fritidsförvaltningen (idrotts- och fritidsanläggningar) 
sommaren 2011. Sammanslagningen har ännu inte lett till 
några direkta vinster och det finns alltjämt områden att 
utveckla och förbättra för att få en så effektiv verksamhet 
som möjligt.  
 
Stabsavdelningen har under året arbetat med att hitta 
effektiva former för den administrativa verksamheten. 
Sammanslagningen har gett möjlighet till samordning av 

vissa arbetsuppgifter och därmed goda förutsättningar för en 
effektiv verksamhet. 
 
Året inleddes med en relativt mild vinter medan avslutningen 
blev betydligt kallare och snörikare. Klimatet under året har 
fått stort genomslag på budgeten inom framförallt 
fastighetsförvaltningen och gatuavdelningen. Kostnaderna 
för såväl uppvärmning av fastigheter som för underhåll av 
vintervägarna har överskridit budgeten.  
 
Det har förekommit en del tjälskador som krävt åtgärder 
både på belagda vägar och grusvägar, riktat underhåll 
genomfördes därför under våren/sommaren. De enskilda 
vägarna Getnö och Bosgård har fått ny beläggning under 
året och sträckan Bredaslätt-Ulfsryd har asfalterats vilket 
innebär att hela detta vägområde numera är belagt. Under 
hösten bärighetsförstärktes vägarna i Dunshult, Gunnamåla 
och Vrångaböke. Till ovan nämnda projekt har Trafikverket 
varit medfinansiärer med 1,7 mkr.     
 
På gatusidan räcker budgeterade medel endast till de mest 
akuta asfaltslagningarna. Tilläggsanslag möjliggjorde ändå 
att delar av Storgatan och Skyttegatan i Tingsryd samt 
Brunnsgatan i Ryd kunde få ny beläggning. Även 
Stationsvägen i Urshult skulle ha fått ny toppning men på 
grund av den tidiga vintern fick det skjutas upp till våren 
2013.   
 
Ett viktigt arbete som gaturenhållningen genomför för att 
förhindra översvämningar är rensning av gatubrunnar samt 
upptagning av sand från vinterväghållningen. Årets 
gaturenhållning kunde starta tidigare än vanligt och var 
därför genomförd i samtliga samhällen i god tid innan vårens 
och sommarens nederbörd. 
 
En satsning på attraktiva infarter till samhällena har 
påbörjats i form av röjning och lökplantering. Den hårt 
strypta budgeten på parksidan gör det dock svårt att 
upprätthålla en acceptabel skötselnivå på kommunens 
grönytor. Resultatet blir ett långsamt förfall. 
 
Förvaltningens utredningsenhet har drivit ett flertal projekt 
under året, bl.a. undersöks olika alternativ som möjliggör 
bekämpning av sjögullets utbredning i kommunen. 
 
Fastighetsavdelningens arbete har främst handlat om 
nystarten av projektet Örnen. Projektet tar mycket tid och 
avdelningen har fått avsätta nästan samtliga resurser till 
detta projekt. Ny projektplan och utformning av äldreboendet 
har arbetats fram under ett par intensiva månader och nästa 
steg blir till att genomföra en ny upphandling. Eftersom 
avdelningens resurser är begränsade och övriga projekt varit 
många har alla planerade investeringar under 2012 inte 
slutförts.  
 
Utöver Örnen var ett av årets större projekt flytten av 
förskolan Bikupan till Trojaskolan. Ombyggnaden av hus A 
och B på Trojaskolan till förskola stod klar den 1:e oktober 
och kostade 3,6 mkr. 
 
Vid bildandet av samhällsbyggnadsförvaltningen 2011 
övertog förvaltningen ansvaret för idrotts- och 
fritidsanläggningar där ishallen och vattenpalatset är de 
största anläggningarna. Övertagandet har inneburit nya 
uppgifter och en process har därför pågått för att hitta 
effektiva arbetsformer för att få driften av anläggningarna att 
fungera tillfredsställande. 
 
Försäljning av mark har genomförts på södra 
industriområdet i Tingsryd och vid den nya mataffären i 
Linneryd vilket bidragit till att förbättra förvaltningens resultat.    
 
 



 
Samhällsbyggnadsnämnden / Skattefinansierad verksamhet 

Plan- och miljöavdelningen har haft många förändringar på 
personalsidan under året och det återstår fortfarande en 
rekrytering inom planverksamheten för att organisationen 
ska bli fulltalig. Av stor vikt har varit att byggverksamheten 
stärkts upp organisatoriskt. 
 
Nya plan- och bygglagen har inneburit ökade 
arbetsuppgifter inom administration och kontroll men även 
ökade intäkter genom ny plan- och byggtaxa. Fördjupad 
översiktsplan för Ryd har varit ute för samråd och uppstart 
har skett avseende planarbete för det nya musikgymnasiet 
i Tingsryd, AMB. På sikt krävs en tydlig prioritering i 
arbetet med planläggning då befintliga resurser inte 
motsvarar ambitionsnivån.  
 
Inom kostavdelningen har man skapat möjligheten att få 
tillgång till kommunens matsedel via en applikation i 
mobiltelefonen, vilket kan ses som en anpassning till 
dagens teknologiska krav från framförallt den yngre 
generationen. Initiativet har slagit väl ut. Verksamheten har 
deltagit i det nationella projektet ”Fokus Matglädje” som 
syftade till att höja kunskaperna, kvalitén och trivseln. 
 
I början av 2012 redovisades städutredningen som har 
genomlyst möjligheterna och effekterna av att lägga ut 
verksamheten på entreprenad. Utredningen mynnade inte 
ut i något beslut utan istället fick förvaltningen i uppdrag att 
utreda möjligheterna till effektivisering inom den befintliga 
städorganisationen.  
 
FRAMTID 
Nya samhällsbyggnadsförvaltningen har verkat i ett år och 
omorganiseringen har sakta börjat sätta sig. Det kommer 
dock att ta tid innan nya rutiner och arbetssätt fungerar helt 
tillfredsställande.  
 
Projektering och byggnation av kvarteret Örnen kräver 
mycket resurser i form av både kapital, personal och tid 
vilket bland annat påverkar utrymmena till investeringar för 
förvaltningens övriga verksamheter. Det kommer därför i 
framtiden vara oerhört viktigt med en bra ekonomistyrning 
för att få en så optimal användning av våra medel som 
möjligt. 
 
Örnen-projektet tog en ny vändning i slutet av 2011 då 
upphandlingen avbröts och en omarbetning av projektet 
påbörjades. Under 2012 har ett nytt förslag arbetats fram 

och om allt går enligt den mycket snäva tidsplanen kan 
förhoppningsvis upphandling genomföras och sedermera 
byggnation inledas under 2013.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer från och med 1 
januari 2013 köpa förvaltningen av fastigheter utav 
Tingsrydsbostäder istället för att genomföra det i egen regi. 
Förhoppningarna är att få en effektivare fastighetsskötsel 
avseende såväl vaktmästeri som drift och investeringar.  
 
En viktig faktor för att långsiktigt åstadkomma minskade 
kostnader för lokaler har varit beslutet om att kommunens 
förvaltningar har möjlighet att utträda ur del av byggnad. Det 
innebär att samhällsbyggnadsförvaltningen nu står med en 
del tomma byggnader som måste hyras ut, säljas eller rivas. 
Ett ytterst viktigt arbete som ligger på förvaltningen framöver. 
 
Kostbeslutet som togs år 2009 gällande övergång till 
kylmatsystem revs upp under 2011 men behovet kvarstår 
ändå av att se över och uträtta underhåll på kommunens 
kök. I samband med upprustningen av köken kommer även 
logistiken avseende mattransporter ses över. 
 
År 2010 genomfördes nerdragningar av medel till gator på 
cirka 0,5 mkr. Besparingskravet har slagit hårt då behovet av 
underhåll är det dubbla i förhållande till anslagna medel. Det 
är inte hållbart att ligga på en sådan här låg nivå en längre 
tid eftersom kommunen bygger upp en underhållsskuld som 
kan bli mycket svår och dyr att hantera i framtiden. I 
samband med kompletteringsbudget 1 och 2 2012 erhöll 
verksamheten extra anslag på totalt 1,5 mkr för att kunna 
åtgärda de mest akuta gatorna och vägarna men en 
permanent lösning avseende finansieringen behöver 
utarbetas.  
 
Ett viktigt arbete som ska genomföras hos plan- och 
miljöavdelningen under de kommande tre åren är 
framtagandet av fördjupade översiktsplaner för samtliga 
tätorter i kommunen. De nya fördjupade översiktplanerna 
samt antagna tematiska tillägg till översiktsplanerna 
(landsbygdsutveckling i strandnära lägen och vindkraft) 
kommer sannolikt leda till ökat antal ansökningar gällande 
strandskyddsdispens, bygglov och planuppdrag. Projektet 
”inventering enskilda avlopp” avslutades under år 2011 men 
arbetet med uppföljning av inventeringen kommer att fortgå 
under ett antal år framöver. 
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Uppfyllt Utfall Utfall Utfall   Uppfyllt Utfall Utfall Utfall
 2012 2012 2011 2010 2012 2012 2011 2010

VATTEN & AVLOPP      EKONOMI                

Procentuell differens mellan producerad      Budget i balans                              Ja

och debiterad vattenmängd ska vara under 
15 %.

Ja 15% 18% 18%  -avvikelse mot budget, mkr -0,2 0,1 0,8

Minst 2 pumpstationer skall kopplas till Ja 4 st 2 st 0 st  PERSONAL                               

fjärrövervakning per år.  Sjukfrånvaro högst 6% Nej 6,3% 2,5% 3,2%

Färre än 25 vattenledningsrörbrott per år. Ja 13 st 27 st 22 st

 
 
 
VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH 
MÅLUPPFYLLELSE 
Efter att ha legat på en nivå över 15 % de senaste två åren 
när det gäller differensen mellan producerad och debiterad 
vattenmängd så har skillnaden under 2012 minskat. Utfallet 
för år 2012 blev en differens på 15 % och förklaringen är att 
debiterad vattenmängd ökat jämfört med tidigare år.  
 
Målet avseende fjärrövervakning har uppfyllts eftersom fyra 
pumpstationer anslutits under året. Pumpstationernas 
anslutning till fjärrövervakningen är en viktig del i 
verksamhetens utveckling då den leder till säkrare drift och 
möjligheter till underhåll på distans. 
 
Det årliga arbetet med förnyelse av ledningsnätet har 
inneburit att antalet läckor legat på en relativt låg nivå under 
flera år. Under år 2011 skedde emellertid en ökning, 
sannolikt på grund av de stränga vintrarna, men under det 
gångna verksamhetsåret har läckorna återigen varit 
begränsade till antalet. Målet har därmed uppnåtts, totalt 
blev det tretton vattenläckor vilket är betydligt färre än 
målsättningen. När det gäller antalet avloppsstopp har de 
varit två fler jämfört med förra året. 
 
EKONOMI 
VA-verksamheten slutade året med ett mindre negativt 
resultat på -0,2 mkr och målet med en budget i balans har 
uppnåtts. Intäkterna från såväl den fasta som den rörliga 
avgiften slutar på budgeterade nivåer och jämfört med 2011 
är de 1,6 mkr högre. Totalt sett har verksamheten haft en 
mycket god intäktsutveckling då även anslutningsavgifterna 
inbringat mer än beräknat. Det låga ränteläget som varit 
under 2012 har bidragit positivt till verksamhetens resultat, 
detta eftersom verksamheten har en stor lånestock vilket i 
sin tur innebär att en förändring av räntan får stor 
genomslagskraft på kostnaderna. En hel del problem på 
reningsverken har emellertid lett till oförutsedda kostnader i 
form av reparationer och underhåll. Under året har 
dessutom inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 
skett i större omfattning än vad som var planerat.  
 
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 mindre 
underskott som läggs till tidigare års ackumulerade resultat, 
sett över en treårsperiod ska över-/underskott utjämnas. 
 
Årets investeringar inom va-verksamheten uppgick till 2,8 
mkr vilket motsvarar 51 % av budgeterade medel. Att inte 
mer förbrukats beror på att tre av investeringarna blivit 
billigare än beräknat och att olika utredningar förskjutit 
genomförandet av två projekt. De största kostnaderna 
ligger på spill- och vattenledningen i Kvarnamåla samt på 
förnyelse av ledningsnätet, totalt 2,0 mkr. 
 

Investering (tkr) Budget Redov. 
Rörnätsbil 600 487 
Spill- o vattenled K-måla 2 000 1 211 
Förnyelse Urs reningsverk 500 0 
VA-ledning kv Örnen 700 0 
Avloppsledning Järnvägsg 500 47 
Slampumpning Ryds AV 500 273 
Förnyelse ledningsnät 600 752 
Totalt 5 400 2 770 
 
PERSONAL 
Målet med en sjukfrånvaro på högst 6 % har inte uppfyllts. 
Sjukfrånvaron uppgick till 6,3 %, vilket är en ökning jämfört 
med 2011. Anledningen är en långtidssjukskrivning på 
ledningsnätsidan. Uppräknat till helår motsvarar antal 
arbetade timmar 13,0 årsarbeten inom va-verksamheten. 
Årets övertidsskuld uppgår till 699 h och jämfört med förra 
året är det en ökning med 95 h. 
 
Kompetensutveckling av personalen har bland annat skett 
med besök vid VA-mässan i Göteborg och studiebesök i 
Karlshamns kommun. Flera andra verksamhetsutbildningar 
av mer specifik karaktär har dessutom genomförts under 
året. En viktig del i såväl verksamhetens som den enskilda 
medarbetarens utveckling är de arbetsplatsträffar som 
genomförs varannan månad. När det gäller årets 
rekryteringar har två reparatörer och en arbetsledare på 
ledningsnätet anställts.  
 
VIKTIGARE HÄNDELSER 
Under hösten fick verksamheten besked från 
tillsynsmyndigheten att Tingsryds reningsverk kommer 
omfattas av kvävereningskravet vilket innebär att vissa 
ombyggnadsåtgärder måste vidtas på verket framöver. 
 
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 utsläppsvärdena. Ett haveri av biorotorn 
som luftar avloppsvattnet inträffade i verket under året och 
eftersom det tog ett par månader innan det blev åtgärdat 
blev följden att periodens reningsresultat försämrades. 
Verket har även haft en del problem med slampumpningen 
men under året har en ny pumpstation uppförts vilket 
kommer att lösa slamproblematiken.  
 
Även Tingsryds avloppsreningsverk har drabbats av haveri. 
Denna händelse påverkade inte utsläppsresultatet men 
däremot ledde den till extra arbete och oförutsedda 
kostnader. Som om inte detta var nog fortsatte problemen 
på reningsverken i augusti då en nödbreddning inträffade i 
Urshult på grund av att strömmen slogs ut.  
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Rörnätsenheten har under en större del av året fått jobba 
med decimerat manskap på grund av uppsägningar och 
sjukdom vilket har inneburit att man har fått koncentrera sig 
på akuta åtgärder och att visst underhållsarbete fått skjutas 
på framtiden. Förutom det normala underhållsarbetet, om 
än i mindre omfattning, har arbetet med förnyelse av 
ledningsnätet fortsatt. Ett av de större arbetena har varit att 
byta ut vatten- och spillvattenledningarna i Kvarnamåla. 
 
Med anledning av att en cykelväg planeras mellan Tingsryd 
och Urshult har avdelningen utrett möjligheten att även 
passa på att lägga ner överföringsledningar för vatten och 
avlopp på sträckan. Projektering av ledningsombyggnad 
samt utökning av dagvattenmagasin till följd av kvarteret 
Örnens ombyggnad har slutförts. 
 
Ett ökat antal förfrågningar om anslutning till kommunalt 
avlopp har märkts efter plan- och miljöavdelningens 
inventering av enskilda avlopp.   
 
FRAMTID 
Ett problemområde som verksamheten sannolikt kommer 
att få framöver är hanteringen av slam. Slamhanteringen 
vållar i dagsläget inga större problem på va-verken men en 
förändring av hanteringen är nödvändig i framtiden. Idag 
transporteras slam till deponeringsanläggningen i Elsemåla 
för slutförvaring men inom den närmsta tiden kommer det 

förmodligen inte bli tillåtet. För att bli kvitt avloppsslammet 
på annat sätt fordras att det certifieras enligt Revaq. 
 
Va-taxan har setts över för att anpassas till lagen om 
allmänna vattentjänster. Anpassningen innebär att avgifter 
för dagvatten kommer att läggas till taxan och en 
motsvarande minskning kommer att ske av 
avloppsavgifterna. 
 
Åtgärder efter översyn av säkerheten kring sabotage av 
dricksvattnet kommer att genomföras både på va-verken 
och ledningsnätet de närmaste åren. Detta för att kunna 
förebygga eventuella risker och hot.  
 
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 
fyraårsperiod 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 2012 2011 2010 2009 2008
Ekonomi
Verksamhetens intäkter, mkr* 31,5 29,8 28,3 29,3 27,8
Verksamhetens kostnader, mkr -30,5 -28,6 -27,5 -29,8 -27,5
Verksamhetens nettokostnader, mkr 1,0 1,2 0,8 -0,5 0,3
Budget, mkr* 1,2 1,1 0,0 0,0 -0,4
Budgetavvikelse, mkr -0,2 0,1 0,8 -0,5 0,7
Kostnad per invånare, kr 2 512 2 339 2 248 2 823 2 632
Nettoinvesteringar, mkr 2,8 5,4 5,3 9,6 9,2

Personal
Antal årsarbeten 13,0 12,5 13,1 13,5 13,7
Personalkostnad, mkr 6,6 6,2 6,3 6,5 6,6
Personalkostnad i % av vsh:s totala kostnader 22% 22% 23% 19% 20%
Sjukfrånvaro, % av tillgänglig arbetstid 6,3% 2,5% 3,2% 5,2% 4,1%

Verksamheten
Antal mätarbyten 270 310 292 310 231
Kostnad hushåll, förbrukn 150 m3/år, kr/m3 inkl moms 51,19 49,21 47,81 47,81 43,13

Debiterad vattenmängd, m3 727 575 707 740 663 111 740 290 841 390
Producerad mängd renvatten, m3 859 398 871 276 810 974 873 666 930 548
Renat avloppsvatten, m3 1 870 787 2 097 688 2 019 410 1 821 637 1 869 429

Elkostnader:
Vattenverk, tkr 1 334 1 461 1 290 1 272 1 275
Avloppsverk/pumpstationer, tkr 2 009 2 277 1 972 1 971 2 046

Totalt antal vattenläckor 13 27 22 18 19
varav vattenläckor på servisledning 2 6 - - -
Totalt antal avloppsstopp 7 5 12 7 8
varav avloppsstopp på servisledning 4 2 - - -
Totalt antal dagvattenstopp 2 0 5 4 3
Totalt antal källaröversvämningar 0 0 - - -

Byte av vattenserviser 8 14 13 19 20
Övrigt, sanering 0 7 4 3 3

Finansieringsgrad va-taxa** 99,4% 100,3% 103,0% 98,7% 101,0%

* Överföring ackumulerat resultat från tidigare år ingår med: 2012 1,2 mkr, 2011 1,1 mkr .

** Intäkterna från överföring ackumulerat resultat från tidigare år är inte med i beräkningen av va-taxans finansieringsgrad.  
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 Uppfyllt Utfall Utfall Utfall   Uppfyllt Utfall Utfall Utfall
2012 2012 2011 2010 2012 2012 2011 2010

RENHÅLLNING      
      

I Tingsryds kommun ska 95% av 
hushållens avfall återvinnas.

Ja 98% 98% 97%  EKONOMI                         
Budget i balans                                       
-avvikelse mot budget, mkr

Ja
-0,2 2,0 1,5

Minst ett informationsutskick till 
hushållen per år.

Ja 4 st 4 st 4 st  

PERSONAL
Förbättring av tillgängligheten på 
återvinningscentralen i Elsemåla.

Nej - - -
Sjukfrånvaro högst 6% Ja 2,3% 1,3% 2,6%
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VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH 
MÅLUPPFYLLELSE 
Renhållningen har som mål att 95 % av hushållens avfall 
ska återvinnas genom antingen återanvändning, 
materialåtervinning eller energiutvinning. Under året har 
cirka 4 700 ton hushållsavfall samlats in varav 98,5 % har 
återvunnits. Målet är därmed uppfyllt. 
 
Deltagande i Avfall Sveriges annonskampanj på TV4 och 
diverse informationsannonseringar i Smålandsposten och 
Husägaren gör att informationsmålet är uppfyllt. 
 
Ett problem som renhållningen har är att utrymmet vid 
återvinningscentral i Elsemåla är mycket begränsat vilket 
leder till långa köer och väntetider för centralens besökare. 
Under vår och sommar är tillströmningen av besökare 
extra stor och då synliggörs utrymmesproblematiken än 
mer. Tillgängligheten har trots behovet inte förbättras 
under året vilket berodde på att upphandlingen av 
ombyggnationen blev överklagad och att byggstarten 
därmed försköts. Målet är därför inte uppfyllt under 2012 
men kommer att infrias våren 2013.  
 
För att få effektivare transporter och en bättre arbetsmiljö 
ska en översyn göras av sophämtningens körturer. 
Översynen genomfördes dock inte som planerat under året 
på grund av resursbrist.  
 
EKONOMI 
Målet med en ekonomi i balans har uppnåtts då 
verksamheten slutade året med en mindre negativ 
budgetavvikelse på -0,2 mkr. Att verksamheten gör ett 
underskott beror framförallt på att delar av ombyggnaden 
av återvinningscentralen i Elsemåla finansieras via 
driftbudgeten, cirka 1,0 mkr under 2012. Underskottet var 
planerat och täcks av tidigare års ackumulerade resultat 
inom verksamheten, dvs. resultatutjämning.   
 
Trots att verksamheten redovisar ett negativt resultat har 
man haft en god intäktsutveckling under året. Framförallt 
är det intäkterna från slamtömningen och övrig försäljning i 
form av bl.a. skrot och massor som blivit högre än 
budgeterat. På kostnadssidan har låga avskrivnings- och 
räntekostnader bidragit till att dämpa underskottet, detta 
pga. att årets investeringar inte blivit färdigställda som 
planerat, men som beskrivits ovan har istället köp av 
entreprenader i samband med ombyggnationen av 
återvinningscentralen drivit upp verksamhetens kostnader.     
 
Inför det gångna året planerades investeringsarbeten inom 
renhållningen för 7,5 mkr, totalt förbrukades 5,2 mkr. Det 
enskilt största projektet som kommer att fortsätta även 
2013 har varit ombyggnaden av återvinningscentralen vars 
totala byggkostnader beräknas till cirka 9,0 mkr, 
finansiering sker både via investerings- och driftbudgeten. 
 

Investering (tkr) Budget Redov. 
Flytt återvinningsstation  200 14 
Ombyggn åvc Elsemåla 7 334 5 195 
Totalt 7 534 5 209 
 
PERSONAL 
Målet med en sjukfrånvaro under 6,0 % har uppfyllts. 
Sjukfrånvaron 2012 uppgick till 2,3 %, jämfört med 2011 är 
det en ökning med 1,0 %. 
 
Uppräknat till helår motsvarar antal arbetade timmar 6,0 
årsarbeten inom renhållningsverksamheten. Årets 
övertidsskuld uppgår till 155 h vilket är en minskning 
jämfört med föregående år. 
 
VIKTIGARE HÄNDELSER 
I början av året genomfördes en upphandling av om- och 
nybyggnation av återvinningscentralen i Elsemåla som 
blev överklagad. Följden av överklagan blev att en ny 
upphandling genomfördes i början av sommaren och att 
byggstarten för projektet sköts fram till augusti. I och med 
att byggnationen tidsmässigt inte kunnat genomföras som 
planerat är projektets beräknade slutdatum framflyttat till 
våren 2013.  
 
Att kommunen sedan några år tillbaka inte 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 
verksamheten skickar iväg deponiresten och betalar för 
både transport och deponering.  
 
Negativt under året har varit att trenden med minskad 
insamlad mängd hushållsavfall har kommit av sig. Under 
2012 samlades det in 4 700 ton vilket är den största 
mängd som samlats in sedan 2004, 5 200 ton. Det är svårt 
att se någon direkt anledning till ökningen men 
förhoppningsvis är den tillfällig. 
 
Försöket med insamling av batterier och ljuskällor på ICA 
Supermarket i Tingsryd föll mycket väl ut under första året 
och därför finns numera så kallade ”Samlare” även på ICA 
i Ryd och Väckelsång, Matöppet i Rävemåla och Linneryd 
samt Lindgrens i Urshult. Syftet med samlarna är att 
förenkla återvinningen och öka insamlingsgraden av dessa 
fraktioner. Totalt samlades 100 kg småbatterier och 200 
liter glödlampor in under året med hjälp av samlarna. 
 
Inbrott på återvinningscentralen i Elsemåla har tidigare 
varit vanligt förekommande men har kunnat begränsas 
efter olika insatser. Vid ombyggnationen har stor vikt lagts 
på säkerhetsaspekten för att i största möjliga mån få ner 
antalet inbrott och skapa en trygg arbetsplats. 
 
Under sommaren hade verksamheten en del störningar i 
sophämtningen på landsbygden vilket berodde på att 



 
Samhällsbyggnadsnämnden / Taxefinansierad verksamhet / Renhållning 
  

Verksamhetsmått 2012 2011 2010 2009 2008
Ekonomi
Verksamhetens intäkter, mkr* 18,3 16,5 14,9 14,2 14,7
Verksamhetens kostnader, mkr -15,4 -13,4 -13,4 -14,6 -14,7
Verksamhetens nettokostnader, mkr 2,9 3,1 1,5 -0,4 0,0
Budget, mkr* 3,1 1,1 0,0 0,0 -0,1
Budgetavvikelse, mkr -0,2 2,0 1,5 -0,4 0,1
Kostnad per invånare, kr 1 271 1 096 1 092 1 182 1 177
Nettoinvesteringar, mkr 5,2 1,0 2,8 0,7 1,2

Personal
Antal årsarbeten 6,0 5,6 5,5 6,1 6,4
Personalkostnad, mkr 2,6 2,4 2,3 2,5 2,5
Personalkostnad i % av vsh:s totala kostnader 17% 18% 17% 17% 17%
Sjukfrånvaro, % av tillgänglig arbetstid 2,3% 1,3% 2,6% 2,0% 5,6%

Verksamheten
Antal sopabonnemang 6 513 6 510 6 504 6 453 6 357
Insamlade hushållssopor, ton 3 100 3 095 2 943 3 185 3 047
Industriavfall brännbart, ton**                                                          0 0 0 0 10 916
Antal latrinkärl 30 31 40 40 41
Farligt avfall - insamlad mängd : 
Hushållen, kg 32 094 48 583 44 595 42 598 47 230
kg/invånare 2,6 4,0 3,6 3,5 3,8

Fondering Elsemåla 0 0 0 0 1 154
Finansieringsgrad avfallstaxa*** 98,7% 115,3% 111,2% 97,2% 100,0%

* Överföring ackumulerat resultat från tidigare år ingår med: 2012 3,1 mkr, 2011 1,1 mkr . 

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

*** Intäkterna från överföring ackumulerat resultat från tidigare år är inte med i beräkningen av avfallstaxans finansieringsgrad.  

semestervikarien blev sjukskriven. Det löstes tillfälligt 
genom att personal från såväl gatu- och parkavdelningen 
som va-avdelningen gick in som ersättare. Därefter 
anlitades privat entreprenör för detta. Viss försening i 
hämtningen förekom men i det stora hela löstes den 
uppstådda situationen bra. Sårbarheten vid ordinarie 
personals frånvaro är emellertid bekymmersam. Ett viktigt 
arbete framöver för att komma tillrätta med detta är 
inmätning av alla sopkärl och införskaffande av någon form 
av gps-stöd så att även annan personal som inte känner till 
sophämtningens körturer kan gå in som ersättare.   
 
Det har under en längre tid varit tänkt att kommunens 
avfallsplan ska uppdateras och därför har arbetet med en 
ny avfallsplan påbörjats. Planen beräknas vara klar för 
antagande under juni 2013. 
 
FRAMTID 
Som beskrivits ovan är den största händelsen framöver 
färdigställandet av den nya återvinningscentralen i 
Elsemåla. Byggnationen har kommit långt under 2012 och 
målet är att återvinningscentralen ska stå helt färdig till 
våren 2013. Tillgängligheten kommer att bli betydligt bättre 
när centralen väl står klar och förhoppningsvis kan inbrott 

förebyggas på ett helt annat sätt. I samband med 
färdigställandet kommer det även att ske en översyn av 
öppethållande och bemanning av våra övriga 
återvinningscentraler i kommunen. 
 
En särskild avfallsutredning lämnade under augusti 2012 
in sitt slutbetänkande till miljöministern Lena Ek och det är 
sannolikt att utredningsförslaget kommer till att påverka 
renhållningsverksamheten påtagligt framöver. Utredningen 
behandlar ett hållbart samhälle och föreslår att kraven på 
resurseffektivitet i avfallshanteringen skärps. 
 
När resurser i form av personal och tid finns tillgängligt 
inom verksamheten kommer en översyn av 
sophämtningens körturer att påbörjas. 
 
Arbetet med sluttäckning av kommunens gamla deponi 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. En idé 
som håller på att utredas är om deponin kan säljas. 

 



 
Kultur- och fritidsnämnden  

Ordförande Håkan Ohlsson 
Förvaltningschef Stefan Johansson 
 
     
  Uppfyllt Utfall Utfall Utfall     Uppfyllt Utfall Utfall Utfall 
Mål 2012 2012 2011 2010   Mål 2012 2012 2011 2010 
                      
FOLKBIBLIOTEKEN           NÄMNDEN         
Medialån           Antal möten i verksamheten, 4 Ja 7 4 6 
Antal medialån per invånare -12,9 
(07)                            

Nej 12,0 12,6 12,8   EKONOMI                         

FÖRENINGSTRÄFFAR         
   Budget i balans     

    
Antal träffar per år, 2 Ja 3 1 1   - budgetavvikelse, mkr Ja 0,1 0,2 -0,1 

IDROTTSHALLAR OCH GYMNASTIKSALAR       PERSONAL         
Timmar per år, 6 000 Nej 5721 5772 5 626   Sjukfrånvaro, högst 4,0 % Ja 1,2 3,5% 3,8% 

 
 
 
VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH 
MÅLUPPFYLLELSE 
 
Kultur- och fritidsnämnden/Föreningskontakt 
Nämnden har haft nio sammanträden varav sex  st  förlagts 
ute i verksamheten. Nämnden har bl a besökt Dackehallen, 
Mårslycke, Tingsryds bibliotek, Urshults bibliotek, 
Skyttelokalen i Konga samt ridanläggningen i Tingsryd. 
Målet är uppfyllt. 
 
Flera föreningsmöten har genomförts under året  med god 
uppslutning. En del avsåg i huvudsak idrottslokaler i 
Tingsryds tätort. Ett möte gällde former för ökat utbyte 
mellan föreningarna och användandet av sociala medier i 
sammanhanget.  
Målet är uppfyllt. 
 
Kontakter i övrigt har upprätthållits genom samråd med 
representanter för enskilda föreningar i olika ärenden. 
Målet är uppfyllt. 
 
Folkbiblioteken 
Den fina placeringen då det gäller utlåningsstatistiken 2011 
firades med tårta och glass för både barn och vuxna på 
huvudbiblioteket. Målsättningen är att ligga kvar i tätposition 
när det gäller antal medialån per invånare. Utlåningen har 
minskat sedan 2011 och visar nu ett resultat på 12,0 .  
Målet är inte uppfyllt. 
 
Idrottshallar och gymnastiksalar 
Målet för antalet nyttjandetimmar i sporthallar och 
gymnastiksalar är satt till 6 000 timmar. Antalet 
nyttjandetimmar är i nivå med föregående år men målet är 
inte nått. 
Målet är inte uppfyllt. 
 
EKONOMI 
Driftuppföljningen visar en förbrukning på 99 % i förhållande 
till tilldelad budget.  
Målet med en budget i balans får därmed anses uppfyllt.  
 
PERSONAL 
Personalomsättningen är låg liksom sjukfrånvaron. 
Sjukfrånvaron har minskat från föregående år från 3,8 % till 
1,2! Målet är uppfyllt. 

VIKTIGARE HÄNDELSER 
Inom biblioteksverksamheten har anordnats barnteater 
liksom aktiviteter med bl a ansiktsmålning. Dessa tillfällen 
har varit mycket populära och välbesökta. Under hösten har 
även inbjudits till sagostunder vid Tingsryds bibliotek.  
 
Verksamheten med ”Boken kommer” har förändrats på så 
vis att personalen på respektive bibliotek sköter denna 
service och gör hembesök med utlån av böcker i olika 
utgåvor. 
 
En ny förening har bildats med inriktning på 
musikarrangemang för alla åldrar. Välbesökta arrangemang 
har genomförts i Urshult. 
 
En utökad budget har under året beviljats för ökat 
ekonomiskt stöd till Kulturverkstan och Linneryds Bad & 
Motionsförening. Ett flertal föreningar har under året erhållit 
bidrag till renovering av föreningsägda lokaler och 
anläggningar. 
 
Tillsammans med konstnärer och föreningar har Konst- och 
Hembygdsrundan genomförts även i år. Detta med  
god uppslutning från både föreningar, konstnärer och 
besökare. 
 
Fritidsgårdsverksamheten har bedrivits som vanligt med 
kommunalt anställd personal i Tingsryd och Ryd. I Tingsryd 
har projektet med Kulturverkstan, barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden fortsatt under året 
med gott resultat. 

FRAMTID 
Investeringsbehovet är stort inom nämndens 
verksamhetsområde. Ny bowlinghall, förbättringar i 
Tinghallen och förnyelse av huvudbiblioteket samt en 
satsning på Mårslyckesandsområdet föreslås liksom på sikt 
även en konstgräsplan för fotboll. En utbyggnad av 
bowlinghallen kommer naturligtvis att ge nämnden en ökad 
internhyra efter genomförd investering. Att kunna klara 
dessa kostnader inom befintlig ekonomisk ram bedöms som 
orimligt.  

 
 
 
 
 
 



 
Kultur- och fritidsnämnden  

 

Kultur- och fritidsnämnd  2012 2011 
Till 

SBN 2010 2009 2008 

Ekonomi             
Verksamhetens intäkter, tkr 1,3 1,3 4,7 5 5,0 5,5 
Verksamhetens kostnader, tkr -22,3 -21,5 -13,7 -32,8 -33,6 -32,5 
Verksamhetens nettokostnader, tkr -21,0 -20,2 -9,0 -27,8 -28,6 -27,0 
Budget, tkr -21,1 -20,4 -7,8 -27,7 -28,6 -27,5 
Budgetavvikelse, tkr 0,1 0,2 -1,2 0,1 0 0,5 
Nettokostnader per invånare, kr 1 728 1 648 730 2278 2 310 2 162 
Nettoinvesteringar, mkr 0 1,9 1,6 10,9 1,3 10,2 
              
Personal             
Antal årsarbetare utfall 13     23 23,5 24 
Antal årsarbetare budget 13,8 17,7 4,6       
Personalkostnad, mkr 6,4 5,9   -9,2 -9,1 -9,4 
Personalkostnad i % av vsh:s totala kostnader 30 % 29%   28% 27% 29% 
Sjufrånvaro, % av tillgänglig arbetstid 1,2 3,5%   3,8% 1,6% 1,6% 
              
Verksamhetsmått             
Folkbibiliotek             
Antal boklån per invånare 12,0 12,6   12,6 12,8 13,01 
Nettokostnad per invånare kr 557 519,0   530 534 510,1 
              
Stöd till föreningar med 
ungdomsverksamhet             

Antal föreningar (totalt) 23 22(42)   27(39) 28 (41) 
       27 

(40) 

Antal deltagaraktiviteter 84839 
86 

745,0   84 531 82 658 88 050 

Bidrag per aktivitet kr 4/4,5 4/4,5   4/4,5 4/4,5 
          
4/4,5 

              
Stöd till samlingslokalsägande föreningar             
Antal föreningar 17 19   18 19 19 
Bidragsbelopp tkr 740 1 059   841 964 879 
Nettokostnad per invånare kr 61 87   69 78 70 
              
Stöd till kulturföreningar             
Antal föreningar 20 21   19 20 20 
Bidragsbelopp tkr 343 359   312 279 308 
Nettokostnad per invånare kr 28 30   26 23 25 
              
Idrottshallar och gymnastiksalar             
Antal bokade timmar per år 5721 5772   5 626 5 938 6 119 
              
Idrottsanläggningar             
Nettokostnad per invånare 239 615   574 557 470 
 
 
 
 
 
 
       

   
 
 
 
 
 



Barn- och utbildningsnämnden 
 
Ordförande Lena Rundqvist 
Skolchef Yngve Rehnström 
 
    
 
  Uppfyllt Utfall  Utfall Utfall     Uppfyllt Utfall Utfall Utfall 
  2012 2012 2011 2010     2012 2012 2011 2010 
                      
ELEVERNA           ELEVERNA         
Betyg och meritvärden           Alla barn och elever Ja Ja     
Nationella prov åk 3 sv/ma Ja 94,5% 90,0% Ja   känner delaktighet och 

har möjlighet att påverka 
sina studier         

Nationella prov åk 6 sv/ma/eng Nej (ej 
eng) 

90,9% 91,20% Nej/eng    

        
Andel som når mål i alla 
ämnen 

          
          

- åk 9 (76%ska nå målen) Nej 67,2% 71,4% 73,4%   EKONOMI                         
Slutbetyg gy-sk inte mindre             Budget i balans, mkr         

meritvärde än 14,0 Ja 14,5% 
 

13,7 
 

14,4 
  - avvikelse mot budget, 

mkr 
Ja 4,2 

 
-1,8 0,5 

Alla barn och elever känner sig      
                

trygga i våra förskolor/skolor Ja Ja Ja Ja   PERSONAL         

            Sjukfrånvaro högst 5% Ja 4,8% 4,1% 3,9% 

 
 
 
Viktigare händelser  
Dialogmöten angående skolorganisationen 
Från sommaren 2011 har vi en ny skollag och även en ny 
läroplan för grundskolan. En stor skillnad i den nya läroplanen 
jämfört med den gamla är att uppdelningen i de gamla 
stadierna; låg-, mellan- respektive högstadium har kommit 
tillbaka. Det centrala ämnesinnehållet är nu fördelat på åk 1-3, 
4-6 och 7-9 och kunskapskraven är definierade för åk 3, 6 och 
9. Även lärarutbildningen har förändrats och utgår nu ifrån 
stadierna och det kommer fortsättningsvis att utbildas låg-, 
mellan- respektive högstadielärare. Detta får som följd att vi, 
om möjligt, också bör organisera vår grundskola efter 
stadierna och att det inte är optimalt med s k F-4-skolor. På 
grund av detta tog Barn- och utbildningsnämnden (BUN) 
beslut om att genomföra s k dialogmöten på orterna i den östra 
kommundelen för att lyfta frågan om eventuell förändring av 
skolorganisationen. På nämndens sista möte i december togs 
beslutet att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
grundskoleorganisationen i den östra kommundelen. 
 
Förändringar inom vuxenutbildningen 
Inom vuxenutbildningen innebär en ny förordning krav på 
kontinuerlig undervisning under hela året vilket medför utökat 
antal undervisningsdagar från 180 till 225. Detta innebär ca 
25% utökad undervisningstid! 
 
Ny betygsskala och betyg från åk 6 
Från och med innevarande läsår, 2012/13, får alla elever från 
åk 6 betyg enligt en 6-gradig skala, A-F, där F innebär icke 
godkänt resultat. Det är även möjligt för lärarna att sätta streck 
om de, på grund av hög frånvaro för eleven, inte anser att de 
har tillräcklig grund för att sätta något betyg. Möjligheten att 
sätta icke godkänt betyg eller streck har inte tidigare funnits 
inom grundskolan. 
 
IT, elevdatorer och migrering 
Under året har det arbetas mycket inom IT-området. 
Högstadieeleverna på Dackeskolan har fått elevdatorer, vi har 
testat att använda läsplattor för de yngre barnen i skolan 
respektive förskolan och vi har under hösten migrerat hela 
UTB-nätet. I samband med detta byttes ett stort antal av 
personalens datorer ut mot nya. 
 
Samverkan med AMB 
Under hösten fick AMB godkänt av Skolinspektionen att starta 
en fristående gymnasieskola i Tingsryd med det Estetiska 
programmet med musikinriktning. Avsikten är att utveckla en 

nära samverkan mellan den här gymnasieskolan och den 
kommunala Wasaskolan. Förhoppningen, inom BUN, är att 
detta skall ge bättre förutsättningar för Wasaskolan att kunna 
behålla fler av kommunens gymnasieelever. 
 
Utökat ishockeygymnasium 
Under året har samverkan med TAIF inom ishockeygymnasiet 
utökats. Ambitionen är att attrahera fler ungdomar genom att 
skapa ett lokalt ishockeygymnasium. Målet är att kunna ta 
emot totalt 25 elever per år. För att möjliggöra för samtliga att 
spela i ett juniorlag kommer TAIF inför läsåret 13/14 att starta 
ytterligare ett juniorlag. 
 
Juvelen-ny förskola i Ryd 
Sedan det kommunala högstadiet i Ryd lades ned och hela 
skolan, F-6, samlades i den gamla högstadiebyggnaden har 
det s k AB-huset stått tomt. I det här huset fanns tidigare F-
klassen och lågstadiet. Efter en lång diskussion togs beslutet 
att flytta förskolan från Bikupan till det här huset på Troja-
skolan. Nu är hela verksamheten, från förskola till grund-
skolans åk 6 samlade på Trojaskolan. Trojaskolan har genom 
detta återigen blivit full av livaktig verksamhet och många 
samordningsvinster har uppnåtts. 
 
Ekonomi  
Måluppfyllelse  
Verksamhetens totala resultat netto (intäkter-kostnader) 
uppgår till 237,0 mkr mot budgeterade 241,2 mkr. En positiv 
avvikelse på 4,2 mkr och utfall 98,3 %. Bruttokostnaderna blev 
lägre i förhållande till budget med totalt 2,1 mkr. Intäkterna 
blev högre än budget med 2,1 mkr. 
 
Målet med en budget och ekonomi i balans uppfylldes därmed. 
 
Förvaltningen redovisar intäkter på totalt 21,8 mkr mot 
budgeterade 19,7 mkr, en positiv avvikelse på 2,1 mkr, och 
110,6  %. Större intäktsposter utgör driftbidrag från staten bl a 
från Skolverket, maxtaxa, Migrationsverket och momsbidrag, 
totalt 7,3 mkr. Del av dessa intäkter finansierar utökad 
verksamhet och dess kostnader. Barnomsorgsavgifter uppgick 
till 6,2 mkr och intäkter för försäljning av utbildningsplatser till 
6,2 mkr. 
 
 
 
 
 
 



Barn- och utbildningsnämnden 
 
Totala kostnader uppgick till 258,8 mkr mot budgeterade  
260,9 mkr, en positiv avvikelse på 2,1 mkr, och 99,2 %. 
Personalkostnaderna uppgick till 137 mkr mot budgeterade 
136,4 mkr, en negativ avvikelse på 0,6 mkr och ett utfall på 
100,5 %. Förskolans och fritidshemmens kostnader för 
personal uppgick till 50,7 mkr och 101 %, grundskolan till 57,9 
mkr och 99,8 %, gymnasieskolan till 17,2 mkr och 100 %, 
vuxenutbildningen till 6,7 mkr och 105 %, samt central 
förvaltning och nämnd 4,5 mkr och 97.5 %.  
 
I redovisningen nedan anges sex huvudförklaringar till den  
positiva budgetavvikelsen på 4,2 mkr netto för nämnden och 
avvikelserna brutto på kostnads- och intäktssidan: 
 
1. Den sammanlagda nettoeffekten av köp- och försäljning av 
utbildningar inom alla skolformer redovisade en positiv 
avvikelse mot budget på hela 2,9 mkr, där kostnaderna för 
gymnasieskolan och då specifikt köp av utbildningar mot andra 
kommuner blev väsentligt lägre än vad förvaltningen beräknat.  
 
2. Skolskjutsar m fl resor redovisade slutligt en positiv 
avvikelse på 0,65 mkr genom bl a samordningseffekter. 
 
3. IT verksamhetens anslag kopplat mot UTB-nätet 
förbrukades inte, en positiv avvikelse på 0,6 mkr. 
 
4. Kostnaden för måltider/kost blev lägre än vad som 
uppskattades när 2012 års budget upprättades, en positiv 
avvikelse på 0,7 mkr. Det upplevs som mycket svårt att följa 
upp detta under året. 
 
5. Kostnader för personal redovisar slutligt en negativ 
avvikelse på ca 0,6 mkr, vilket blev lägre än i de prognoser 
som lämnats under året. Rektorer och förskolechefer har 
under hela året arbetat aktivt med att hålla sin budget och 
även reducera underskott. 
 
6. Prognossäkerheten inom förvaltningen. 
Tidigare år har förvaltningen haft en bra prognossäkerhet. 
Prognosarbetet har inte fungerat tillfredställande under år 
2012. Förvaltningen har hamnat fel i sina prognoser, främst 
under hösten, då förutsättningar och underlag för goda 
prognoser fanns. En översyn av rutiner och ett ekonomiskt 
arbete med fokus på bättre uppföljning har redan inletts. 
Givetvis har den bristande prognossäkerheten påverkat det 
slutliga resultatet för nämnden. 
 
Särskilt om: 
Köp- och försäljning av utbildningar 
Köp av utbildningar för samtliga skolformer kostade 43,2 mkr 
mot budgeterade 45,3 mkr, en positiv avvikelse på 2,1 mkr. 
Föregående år uppgick kostnaden till 45,6 mkr och en 
avvikelse mot budget på – 2,9 mkr. Det är elever som går på 
fristående skolor, i andra kommunala skolor, men även statliga 
och landstingsägda specialskolor. Den positiva avvikelsen mot 
budget förklaras i huvudsak av att kostnaden för köp av 
utbildningar mot kommuner blev väsentligt lägre (3,3 mkr) i 
förhållande till budget, p g a färre elever främst från ht 12. 
Däremot redovisas högre kostnader för köp av vård inom 
ramen för skolgången och kostnader för köp från statliga 
specialskolor. Ingen budgetavvikelse redovisas för köp från 
fristående grund- och gymnasieskolor.  
 
Intäkter för försäljning av utbildningar mot andra kommuner i 
samtliga skolformer uppgick till 6,1 mkr mot budgeterat 5,4 
mkr, en positiv avvikelse på 0,7 mkr. Högre intäkter än 
förväntat redovisas främst inom grundskolan och för 
vuxenutbildningen, medan det blev något lägre intäkter inom 
gymnasieskolan och förskola/fritidshem. 
 
Ser vi till den sammanlagda nettoeffekten av köp och 
försäljning av utbildningar inom hela förvaltningen uppgick 
resultatet till 37 mkr jämfört mot budgeterat 39,9 mkr, en lägre 
nettokostnad på 2,9 mkr. 
 
Av ovanstående kan konstateras att vi har fått lägre kostnader 
för köp av utbildningar främst mot andra kommuner, men även 
högre intäkter. Förvaltningen måste bli bättre på att förutse 

förändringar i elevströmmar, programval och prognoser över 
kostnaderna! 
 
Skolskjutsar, gy-elevers resor o särskoletransporter 
Budget 14,55 mkr, utfall 13,9 mkr, en positiv avvikelse på 0,65 
mkr och 95,5 %. BUN äskade i KB1 0,5 mkr i TA för ökade 
kostnader i samband med det nya skolskjutsavtalet som 
trädde i kraft den 1 juli 2012. I prognosen räknade vi med 
budgetbalans för skolskjutsarna efter tillskottet från KF. I 
november månad erhåll vi redovisning från Länstrafiken 
beträffande samordningseffekter som gjorts från hösten 2012 
avseende dagcenter- och mattransporter. Det innebar sänkta 
kostnader för BUN med totalt 0,45 mkr, därutöver fick vi lägre 
kostnader för transporter inom grundsärskolan, vilket förklarar 
avvikelsen. 
 
IT verksamhet inom UTB-nätet o ”Ett-IT” modellen 
IT budget 1,1 mkr, utfall 0,5 mkr, en positiv avvikelse på 0,6 
mkr och 44 %. Anslagna medel för inköp och leasing av elev 
och lärardatorer, nätverk, licenser och program m m. Oklar-
heter kring förutsättningar och hantering av inköp m m kopplat 
mot migrering, Ett-IT och ekonomisk modell, förklarar att 
anslaget inte utnyttjats till mer än 44 %, vilket är otillfreds-
ställande!      
 
Lokaler och kost 
Kostnader för lokaler, inklusive vaktmästeri och lokalvård samt 
måltider/kost uppgick till 47,4 mkr mot budgeterat 48,1 mkr, en 
avvikelse på + 0,7 mkr, f g år uppgick kostnaden till 47,1 mkr, 
och budgeten till 46,9 mkr. Den positiva avvikelsen är i sin 
helhet hänförlig till måltider/kost, vilket upplevs som svårt att 
följa upp under året. 
 
Investeringar 
Till planerade investeringar var avsatt 0,5 mkr för året. 
Genomförda investeringar har uppgått till 0,48 mkr, och avser 
inventarier till barn och elever, men även för akustikåtgärder 
på Fjärilens förskola. Investeringsbehovet på våra förskolor 
och skolor är fortsatt mycket stort. 
 
Redovisning på verksamhetsområden (vht): 
Förskola och fritids, budget 56,2 mkr, utfall 56,5 mkr, en 
negativ avvikelse på ca -0,3 mkr, utfall 100,6  %. Vi har haft en 
efterfrågeökning inom förskolan. Nämnden har under året blivit 
beviljade tilläggsanslag (TA) med totalt 1,44 mkr av KF till 
förskolan. Slutliga kostnader översteg därefter de budgeterade 
med 0,1 mkr. Fler placeringar gjordes även mot den enskilda 
förskolan Sörgården under året utöver grundavtalet, vilket har 
lett till en negativ avvikelse på 0,16 mkr. Fritidshemmens 
avvikelse blev negativ med ca 0,3 mkr p g a fler barn i 
verksamheten, medan kostnaderna för enskilda familjedaghem 
och vårdnadsbidrag blev lägre, med en positiv avvikelse på ca 
0,3 mkr, då antalet barn och bidragsberättigande minskade. 
Samtliga centralt riktade resurser för barn i behov av särskild 
stöd (motsvarande 4,45 årsarbeten) har fördelats ut till våra 
enheter. 
 
Sammanfattningsvis har det varit en efterfrågeökning inom 
förskolan under året både inom den kommunala och enskilda 
förskolan, även inom fritidshemmen har vi haft fler barn i 
verksamheten.  
 
Grundskola och särskola, m fl vht, budget 106,6 mkr, utfall 
106,0 mkr, en positiv avvikelse på 0,6 mkr, utfall 99,4 %.  
På totalnivån inom hela grundskolan blev kostnaderna något 
lägre än budgeterat. Skolskjutsar, IT och kost förbättrar utfallet 
för grundskolan och redovisas därför särskilt i NB. För övrigt 
redovisas både positiva och negativa avvikelser för 
delverksamheterna. Vi vill dock i NB särskilt kommentera att 
kostnaderna för undervisning redovisade en negativ avvikelse 
mot budget på ca -1 mkr. Vi har en stor grupp av elever som 
erhållit extra stöd under året, och som extra anslag beslutade 
KF att tillföra 0,3 mkr till Dackeskolan 7-9 för ht 12. Behovet av 
extra stödinsatser är fortfarande stort. Vi har under året haft 
internationella klasser på Dacke-, Troja- och Örmoskolan, 
både för kommunplacerade och asylelever. Grundsärskolan 
har under året omorganiserats och anpassats p g a färre 
elever vilket sammantaget lett till något lägre kostnader. 
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Gymnasieskola och särskola m fl vht, budget 66,8 mkr, utfall 
63,1 mkr, en positiv avvikelse på +3,7 mkr, utfall 94,4 %. 
 
En stor del av nämndens överskott är hänförlig till gymnasie-
verksamheten. 
 
 Av ovanstående positiva avvikelse på 3,7 mkr är 2,9 mkr 
kopplad till lägre kostnader för köp av utbildningar främst mot 
andra kommuner. Den andra förklaringen är ett överskott på 
vår egen gymnasieskola på 0,7 mkr, och förklaras till huvudsak 
av betydligt lägre kostnader, ca 0,6 mkr, på gymnasiesär-
skolan.  
 
Vuxenutbildning och uppdragsutbildning, budget  6,6 mkr, 
utfall 6,6 mkr, ingen avvikelse, utfall 100 %. Under året har en 
omfattande verksamhet bedrivits inom gymnasial vuxen-
utbildning kopplat mot yrkesvux, och i samarbete med 
”Gränslöst” i Blekinge. Därutöver SFI-undervisning för 
invandrare i samarbete med socialförvaltningen. 
 
Volymer och trender, mätning 15 oktober  
Antalet placerade barn i förskolan har varierat kraftigt under 
året och vid jämförelse mot föregående perioder år 2011. I 
regel har vi fler placeringar under våren än under hösten, men 
vi har inte haft en sådan stor variation under de senaste åren 
som mellan 2012 och 2011. Antalet placerade barn inom den 
kommunala förskolan minskade med 5 barn under hösten. I 
oktober 2012 fanns 442 barn i förskolan, jämfört med 447 barn 
oktober 2011. I den enskilda förskolan Sörgården var 21 barn 
placerade både år 2012 och 2011. Viktigt är att lyfta fram den 
stora ökning som ägde rum i förskolan vid mätningen den 15 
mars 2012, då vi hade 501 placerade barn mot 466 placerade 
barn år 2011 i kommunal förskola. Även placeringar i Sör-
gården var under våren 23 barn 2012 mot 20 barn år 2011. 
Förklaringen är att en större grupp började i förskoleklass 
hösten 2012. 
 
Antalet elever inom förskoleklassen har varit stabilt, men från 
hösten 2012 uppgick antalet elever till hela 135 stycken, 
föregående år 110 stycken. 
 
I fritidshem ökade antalet barn med 10. I oktober 2012 uppgick 
antalet till 400 barn, jämfört med 390 barn oktober 2011. 
 
Antalet barn i s k enskilda familjedaghem uppgick år 2012 till 
totalt 3 barn, föregående år 2011 totalt 2 barn.  
 
Antal vårdnadsbidrag uppgick i oktober 2012 till totalt 15 
stycken, år 2011 var antalet 23 stycken, därmed en minskning 
med totalt 8 stycken bidragsberättigade. 
 
Antalet elever i grundskolan åk 1-9 uppgick i oktober 2012 till  
996 elever, samma period f g år hade vi 1 012 elever. Antal  
elever i grundsärskolan var 4 stycken 2012, f g år var 6 elever 
inskrivna i särskolan. 
 
Grundskolans elevtal åk 1-9 har nu stabiliserats på den lägre 
nivån. I prognosen lå 2013/14 till 2017/18 varierar elevtalet 
mellan 999 till 957 elever, exklusive särskola och asylelever. 
Noterbart är att elevantalet tillfälligt ökar ht 13 med 22 elever. 
 
Minskningen i elevkullarna har nu nått gymnasieskolan där vi 
räknar med färre elever framöver, men där vi också ser 
förändringar i sökmönstret. Fler elever blir s k omstartselever, 
d v s man påbörjar en ny utbildning och går 4 år i gymnasie-
skolan. Men vi har även en väldigt stor andel obehöriga elever 
som börjar på introduktionsprogrammet innan man kan 
påbörja studierna på ett nationellt program. Konkurrensen har 
hårdnat, men glädjande är att andelen elever från kommunens 
grundskolor ökade från 22 % lå 11/12 till 31% lå 12/13. Ovan-
stående faktorer påverkar våra kostnader för köp av utbild-
ningar i hög utsträckning. 
 
Läsåret 2012/13 gick 203 elever på Wasaskolan och 310 
elever i andra skolor utanför kommunen. Läsåret 2011/10 gick 
224 elever på Wasaskolan och 338 elever i andra skolor 
utanför kommunen. Elevantalet minskar således ytterligare. 

Gymnasiesärskolan hade 10 elever lå 2012/13 och 9 elever lå 
2011/12. 
 
Verksamhetens utveckling och måluppfyllelse 
Eleverna  
Måluppfyllelse 
När det gäller våra kunskapsresultat och måluppfyllelse ska 
Tingsryds kommun på sikt ligga i den bästa tredjedelen i 
landet. (Barn- och utbildningsnämndens mål) 
 
Barn- och utbildningsnämndens resultatmål 
Målet är uppfyllt 
Elevernas resultat i åk 3 på de nationella proven i svenska, 
svenska som andraspråk och matematik ligger över rikets. 
 
Målet är ej uppfyllt 
Elevernas resultat i åk 6: Nämndens resultatmål 90 % av 
eleverna når målen i alla ämnen. Våren 2012 genomfördes de 
nationella proven i åk 6 i matematik, svenska, svenska som 
andraspråk och engelska för första gången. Från och med 
höstterminen 2012 får eleverna terminsbetyg i åk 6. 
Måluppfyllelsen i de nationella proven; matematik 90,3 % (riket 
89 %), svenska 93,3 % (riket 92,6%) och engelska 89,2 % 
(riket 91,6 %). Målet är ej uppfyllt då vi låg under riket i 
resultaten i engelska. 
 
Målet ej uppfyllt 
Nämndens resultatmål: 76 % av elever ska nå målen i skolans 
alla ämnen i åk 9. Andel (%) elever som uppnått målen i alla 
ämnen i Tingsryds kommun är 67,2 % (riket 77,4 %). 
 
Målet ej uppfyllt 
Nämndens resultatmål: Medelmeritvärdet för eleverna i åk 9 
ska vara över 200. Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna 
i Tingsryds kommun är 190,4 (riket 211,4). 
 
Målet ej uppfyllt 
Nämndens resultatmål: Fler än 89 % av eleverna ska vara 
behöriga till gymnasieskolan (yrkesprogram). 84,7 % (riket 
87,5 % ) av eleverna i Tingsryds kommun var behöriga till 
gymnasiet. 
 
Målet uppfyllt 
Nämndens resultatmål: Slutbetygen från gymnasieskolan, 
genomsnittligt meritvärde ska inte ligga under 14,0. 
Wasaskolans genomsnittliga meritvärde 2012 var 14,52, en 
ökning sedan 2011. Högskolebehörigheten har också ökat från 
89,1 % till 98,6 %.  
 
Målet uppfyllt 
Alla barn och elever känner sig trygga i våra förskolor och 
skolor. Nämndens resultatmål är 95 %. 
96 % av barnen och eleverna känner sig trygga i 
förskolan/skolan. 
 
Målet ej uppfyllt 
Alla våra vårdnadshavare är nöjda med verksamheten och 
känner sig delaktiga. Nämndens resultatmål är 90 %. 
87 % av vårdnadshavarna är nöjda med verksamheten och 
känner sig delaktiga. 
 
Målet är uppfyllt 
Alla barn och elever känner delaktighet och har möjlighet att 
påverka planering och genomförandet av sina studier: 
Nämndens resultatmål 90 %. 
92 % av barnen och eleverna känner att de är delaktiga och 
har möjlighet att påverka planering och genomförandet av sina 
studier. 
 
Personal   
Måluppfyllelse  
Arbetsmiljö, att personalens sjukfrånvaro skall vara högst 5 % 
av arbetstiden. 
 
Målet är uppfyllt. 
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Sjukfrånvaron, i % av tillgänglig arbetstid uppgick till 4,8 % år 
2012, föregående år 4,1 % . 
 
År 2012 har vi nått målet med det s k hälsotalet, en sjuk-
frånvaro på 4,8 %, vilket är tillfredställande, men är ändå en 
försämring jämfört mot tidigare år. Kommunen arbetar aktivt 
med friskvård och hälsa, tidiga rehabiliteringsinsatser på 
individnivå och andra åtgärder som arbetsträning och 
omplaceringar genomförs för att få den anställde tillbaka till 
arbetet. Att arbetet är framgångsrikt visar ovanstående siffror.  
För både män och kvinnor gäller att sjukfrånvaron 2012 har 
legat på 4,8%. Per åldersgrupp 30-49 år, var sjukfrånvaron 4,7 
% och för gruppen 50 år och äldre var sjukfrånvaron 5,2 %, 
dessa grupper utgör 93 % av våra anställda. Resterande 
grupp anställda 29 år och yngre, redovisar en sjukfrånvaro på 
2,1 %. Av sjukfrånvaron är 64,4 % långtidssjukskrivningar, dvs 
60 dagar eller mer. 
 
Målsättningen under året har varit att minska semester och 
övertidsskulderna, vilket är både en kostnads- och 
arbetsmiljöfråga. Semester-, ferie-, och uppehållslöne-
skulderna ökade med 0,34 mkr medan övertidsskulden  
minskade med ca 0,1 mkr.  
 
Framtid  
Utredning av skolorganisationen i östra kommundelen 
Förvaltningen fick i slutet av år 2012 i uppdrag av nämnden att 
utreda grundskoleorganisationen i den östra kommundelen. 
Fyra olika scenarier skulle utredas med antingen F-3- eller F-6-
skolor i de tre orterna. Fokus i utredningen skall ligga på 
kvalitetsfrågor och utredningen skall vara klar till nämndens 
marssammanträde. Nämndens ambition är att genomföra 
eventuella förändringar redan till hösten 2013.  
 
Utveckling av samverkan mellan AMB och Wasaskolan 
AMB har fått godkänt av Skolinspektionen att starta en 
fristående gymnasieskola med estetiskt program i Tingsryd. 
Nu pågår ett arbete med att utveckla samverkan mellan 
kommunen och AMB, både vad gäller den undervisning som 
skall ske inom Wasaskolans lokaler och byggnation av ny 
kombinerad konsertsal och skolbyggnad för de estetiska 
ämnena. Från båda sidor ser vi detta som ett vinn-vinn-
koncept som kommer att gynna båda verksamheterna. För 
Wasaskolan kan det här innebära att det skapas ett 
sammanhang som kommer att attrahera fler elever till skolan. 
 
Arbete för ökad måluppfyllelse 
Vi har under de sista åren haft problem med kunskaps-
resultaten och måluppfyllelsen i grundskolan om vi ser till 
slutbetygen i åk 9. Dels har vi för många elever som inte når 

målen i samtliga ämnen och dels har vi för få av de högre 
betygen. Ett stort problem är att pojkarnas resultat är mycket 
sämre än flickornas. I hela landet (och i hela västvärlden) är 
pojkarnas resultat sämre än flickornas, men i vår kommun är 
den skillnaden betydligt större än i landet som helhet. Vi måste 
arbeta för att våra elever i grundskolan generellt sett lämnar åk 
9 med bättre betyg än idag, men ett stort fokus måste läggas 
på pojkarnas situation när vi arbetar för att höja målupp-
fyllelsen.  
 
Inspektion av Skolinspektionen 
Hösten 2013 kommer Skolinspektionen till Tingsryds kommun 
för en stor inspektion och genomlysning av hela vår 
verksamhet. Senast de var här var hösten 2009 och den 
gången fick vi, över lag, positiva omdömen. Det som granskas 
är inte bara våra resultat utan hur vi arbetar, hur våra rutiner 
ser ut, hur vi gör elever och deras föräldrar delaktiga i 
planeringen av undervisningen och hur vi arbetar med elever i 
behov av särskilt stöd och mycket mera. Samtidigt som det är 
obehagligt att bli granskad är detta en stor hjälp till 
skolutveckling. Att tydliggöra vad det är som vi bör förbättra, 
men också få ett kvitto på det som vi gör bra. 
 
Nya regler för lärarbehörighet och lärarlegitimation 
Ett helt nytt regelverk har införts när det gäller lärares 
behörighet. Lärare skall vara legitimerade och behöriga i de 
ämnen och årskurser de undervisar i. Lärare som från och 
med 2015 inte har legitimation och som dessutom inte har 
tillräcklig formell kompetens inom ett ämne kommer inte att få 
sätta betyg inom ämnet. Särskilt på små skolor med färre antal 
lärare kommer det att bli svårt att täcka lärarbehovet inom alla 
ämnen. Följden av detta blir att vi de närmsta åren dels måste 
tänka mycket strategiskt kring alla nyanställningar av lärare 
dels att vi också måste satsa särskilda resurser för 
kompetensutveckling av den lärarpersonal som vi har. 
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2012 2011 2010 2009 2008 

Ekonomi           
Verksamhetens intäkter, mkr 21,8 22,8 21,4 20,2 20,5 
Verksamhetens kostnader, mkr -258,8 -260,8 -257,0 -259,1 -258,9 
Verksamhetens nettokostnader, mkr -237,0 -238,0 -235,6 -238,9 -238,4 
Budget, mkr -241,2 -236,2 -236,1 -240,5 -237,9 
Budgetavvikelse, mkr 4,2 -1,8 0,5 1,6 -0,5 
Nettokostnader per invånare, kr 19 526 19 463 19 259 19 324 19 060 
Nettoinvesteringar, tkr (egna inom BUN) 481 403 735 172 911 
            
Personal           
Antal årsarbetare (utifrån arbetade timmar) 306,3 313,5 316 324 344 
Personalkostnad, tkr -137,05 -136,6 -133,8 -138,3 -141,6 
Personalkostnad i % av verksamt:s totala kostnader (obl) 53% 52% 52% 53% 55% 
Perskostn. I % av vht:s totala kostn korrigerat köp utb. 67% 63% 63% 64% 64% 
Sjufrånvaro, % av tillgänglig arbetstid 4,8 4,1 3,9 4,8 5,4 
- varav män 4,8 2,8 2,9 5,5 6,1 
- varav kvinnor 4,8 4,3 4,2 4,6 5,3 
            
Verksamhetsmått  *) Skolverket redov sept året efter         
Förskola/sbo/fritids/enskild fam dagh, mätning 15 okt         
Antal placerade barn totalt, varav 866 860 832 820 822 
- i förskolan (inkl enskild förskola) 463 468 447 449 466 
- i skolbarnomsorg (SBO)/ fritids 400 390 383 368 352 
- i familjedaghem (fr o m 2008 enskilda fgh) 3 2 2 3 4 
Kostnader / inskrivet barn förskola, tkr *)   114,4 113,2 108,8 110,9 
Kostnader / inskrivet barn fritidshem, tkr *)   33,1 31,7 29,4 33,1 
Antal barn per årsarbetare förskolan *)   5,1 4,5 4,3 4,8 
Inskrivna elever per anställd nytt SCB mått fr 2011   10,0 16,8 17,5 13,5 

Förskoleklass           
Antal elever hösttermin, mätning 15 okt 135 110 103 124 113 
Kostnader / inskriven elev förskoleklass, tkr *)   32,7 35,5 31,0 32,2 

Grundskola           
Antal elever (hösttermin) mätning 15 okt 996 1012 1019 1068 1 204 
Kostnader totalt / elev, tkr *)   96,1 95,5 88,8 85 
Kostnader undervisning/elev, tkr *)   44,3 41,4 40,4 38,7 
Kostnader för lokaler/elev, tkr*)   22,2 21,2 21,1 19,9 
Antal lärare per 100 elever *)   8,6 9,0 8,3 8,5 
Lärare med pedagogisk utbildning, % *)   90 91 90 88 
Gymnasieskola           
Antal elever Wasaskolan åk 1-3 203 224 246 274 262 
Antal elever intagna från grundsk. åk 9 42 31 48 76 56 
Intagna % andel fr.kommunens grundsk. HT 31% 22% 34% 39% 33% 
Antal egna gy-elever på annat ort 310 338 337 367 344 
- varav i gyskolor andra kommuner 196 211 200 221 226 
- varav i friskolor 114 127 137 146 118 
Kostnader totalt kommunala skolor / elev, tkr *)   113,6 105,5 104,8 109,5 
Köp av gy-utb, annan kommun / elev, tkr *)   99,5 98,7 96,8 95,4 
Kostnader undervisning / elev, tkr *)   57,6 53,3 53,6 51,4 
Kostnader för lokaler/elev, tkr*)   15,9 14,8 14,9 14,3 
Antal lärare per 100 elever *)   10,3 10,5 9,6 10,6 
Lärare med pedagogisk utbildning, % *)   93,0 89 85 86 
Andel % elever åk 9 som är behöriga till gyskola   88,8 81 84 91 
Andel % elever i åk 9 som ej uppnått mål i ett/flera ämnen 
*)   29,3 32 27 17 
Komvux           
Kostnad heltidselev, tkr *)    70,4 62,6 66,4 87,5 
Kostnad per invånare i kronor           
Förskoleverks o ped oms o fritidshem *)   5 258 5 114 4 927 5 023 
Skola och vuxenutbildning *)   15 982 15 892 15 926 15 741 
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MÅLUPPFYLLELSE OCH VERKSAMHETENS 
UTVECKLING  
 
Brukare 
Äldreomsorg (ÄO) 
Måluppfyllelse 
Målsättningen var att 85 % ska vara nöjda med 
bemötandet, omvårdnaden, maten samt boendet. I Öppna 
Jämförelser fick hemtjänsten 94 % och det särskilda 
boendet 87 %. Resultaten visar andelen ganska nöjda eller 
mycket nöjda av de som besvarat enkäten. Liksom tidigare 
år hävdar vi oss mycket bra i jämförelse med andra.   
Volymer och trender 
De beviljade timmarna ökade med drygt 12000 (5,3 %). 
Antalet personer ökar inte lika mycket, vilket visar att 
vårdtyngden hos den genomsnittlige brukaren ökar. De 
som behöver vård har stora behov och i många fall finns 
en långt framskriden demensproblematik. Antalet 
matdistributioner minskar för andra året i rad. 
 
Funktionshinderomsorg (FO) 
Måluppfyllelse 
Under år 2012 har ingen brukarundersökning genomförts, 
vilket gör det svårt att avgöra om de uppsatta målen inom 
verksamheten har uppnåtts eller ej. En mätning i 
jämförelseverktyget Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 
visar att vi har ett bra serviceutbud i LSS-boendet. Det har 
dock försämrats något sedan 2011. Orsakerna till detta 
behöver analyseras närmare.   
Volymer och trender 
Eftersom ett LSS-boende öppnats under året har antalet 
brukare ökat. Personliga assistansärenden har omprövats 
från Försäkringskassan (FK) och indragningar har skett i 
flera fall. Antalet ärenden har minskat med 8. Daglig 
verksamhet (SoL) har ökat, men framförallt har antalet 
brukare med boendestöd (SoL) ökat. Individuella lösningar 
är vanligt för att uppnå skäliga levnadsvillkor. 
 
Hälso- och sjukvård (HSL) 
Måluppfyllelse 
Antalet läkemedelsavvikelser ökade från 184 (2011) till 
376 (2012) och målet på 190 uppfylldes därmed inte. 
Antalet fallolyckor minskade från 458 till 155 och ligger 
numera långt under målsättningen på 750 st. För att 
ytterligare förbättra patientsäkerheten kommer arbetet med 
avvikelser att intensifieras. Ytterligare analys framgår av 
patientsäkerhetsberättelsen.  
 
Volymer och trender 
Antalet personer med insatser av sjuksköterska har ökat 
med 8 %, vilket speglar den allmänt ökade vårdtyngden. 
Även antalet personer med insats av sjukgymnast/arbets-
terapeut har ökat (14 %). Antalet bostadsanpassnings-
ärenden har ökat jämfört med tidigare år. Från 70 till 92 
verkställda beslut.  Flera ärenden har inneburit kostsamma 
åtgärder i form av trapphissar.  
 
Individ- och familjeomsorg (IFO) 
Måluppfyllelse 
Den planerade enkäten till placerade barn hann inte 
genomföras under 2012, men kommer att göras i början av 
2013. Inom området tillgänglighet kan nämnas att SKL:s 
webbgranskning 2012 ”Information till alla” gav IFO högt 
betyg (92 % av maxpoäng). För att få ökad delaktighet ska 
det finnas genomförandeplaner. Inom barn- och familj finns 
det i alla ärenden med insats. Inom missbruk finns det i 
ärenden med mer omfattande insatser och även på 
försörjningsstöd när det gäller arbetsmarknadsinsatser. 
. 
Volymer och trender 
Kostnaden för försörjningsstödet har fortsatt att öka under 
2012. Däremot är antal aktuella hushåll och antal personer 
som omfattas ungefär samma som 2011, vilket tyder på en 

viss inbromsning. Drygt en fjärdedel av hushållen är unga 
(personer 18-25 år). Mottagandet av nyanlända med 
uppehållstillstånd uppgick till 38 personer för 2012, 
mestadels från Somalia och Afghanistan. 
 
Inom missbruksvården har vi haft ett högt inflöde av 
anmälningar under 2012 och trenden från 2011 med fler 
kvinnor och fler yngre personer under 30 år har fortsatt. 
Alkohol är fortfarande huvuddrog, men blandmissbruk är 
vanligt. Flera med spelmissbruk har efterfrågat hjälp. 
Kostnaden för institutionsplaceringar ökade kraftigt p g a. 
flera längre LVM-placeringar. Gruppen anhöriga och 
kvinnofridsärenden är andra aktuella utsatta grupper. Antalet 
anmälningar om barn som far illa ligger på en fortsatt hög 
nivå med 125 st (2011:134 st), varav drygt hälften ledde till 
utredning eller åtgärd i pågående ärende. Antal vårddygn på 
institution har minskat kraftigt till förmån för öppenvårds-
lösningar. Familjehemsdygnen har ökat något beroende på 
att äldre tonåringar har haft fortsatt behov av placering och 
en del tillfälliga har kommit till.   
 
Personal 
Måluppfyllelse 
Målet att hålla ohälsotalet (sjukfrånvaron) på 6,0 % eller 
därunder lyckades inte. Resultatet 2012 blev 6,4 %, en 
minskning med 0,6 procentenheter. Ohälsotalet för 
korttidsfrånvaro har ökat under flera år (från 2,2 % 2007 till 
3,1 % 2011). För att bryta trenden har projektet ”riktad insats 
för korttidssjuka” genomförts. 2012 minskade 
korttidsfrånvaron till 3,0 %. Under året genomfördes en 
kommungemensam medarbetarenkät. Helhetsbedömningen 
på socialförvaltningen blev 3,8 på en femgradig skala, men 
eftersom svarsfrekvensen inom socialförvaltningen blev så 
låg som 39 % har resultaten mycket låg tillförlitlighet. Detta 
behöver analyseras närmare.  
Volymer och trender 
Antalet utförda årsarbeten (all arbetstid omräknat till 
årsarbetare) ökade från 508 till 516. Orsaken är det ökade 
vårdbehovet. 
 
Utveckling/lärande 
ÄO 
Måluppfyllelse 
77,9 % av personalen har omvårdnadsutbildning eller 
motsvarande och vi uppfyller därmed utbildningsmålet på  
77 %.  
Volymer och trender 
Under året har psykiatriambassadörer utbildats inom varje 
område. Brandombudsutbildningar har genomförts samt 
fortbildning för samordnare. Nyckelpersoner har fått 
utbildning i det nya verksamhetssystemet Treserva. Dessa 
har sedan utbildat sina arbetskamrater. 
 
FO 
Måluppfyllelse 
Målet att 90 % ska ha rätt formell kompetens uppnåddes inte 
2010 (87,5 %). Andelen bedöms oförändrad 2011-2012.   
Volymer och trender 
Inom personlig assistans har handledning fortsatt med goda 
resultat. LISA-utbildningen (lärande i samverkan) har även 
pågått under året. Denna utbildning hålls av vuxen-
habiliteringens NP-team (neuropsykiatriska funktionshinder) 
vid Landstinget Kronoberg. Då personalen ofta kommer i 
kontakt med hot och våld i sitt arbete har även en utbildning 
inom detta område genomförts. Förutom dessa utbildningar 
har också HLR-utbildningar (hjärt-/lungräddning), 
brandombuds- och teckenutbildningar genomförts. Behovet 
av personal med spetskompetens bland annat inom psykiatri 
ökar. Detta till följd av att antalet brukare med NP-diagnoser 
ökar i de olika verksamheterna. Vid tillsättning av nya 
tjänster har därför detta kompetensområde prioriterats. Även 
inom FO har nyckelpersoner utbildats i det nya 
verksamhetssystemetet som sedan fått ansvar för att utbilda 
sina arbetskamrater. 
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IFO 
Måluppfyllelse 
Målet att all ordinarie personal ska ha rätt kompetens är 
uppfyllt vid nyrekrytering, för hela IFO ligger det på 87,5 %. 
90 % av ordinarie personal har fått kompetensutveckling 
vid minst tre tillfällen under året, mätning har skett via 
kompetenskorten. 
Volymer och trender 
Alla grupper har haft extern handledning under hela 2012, 
4-5 tillfällen/termin. Exempel på kompetensutveckling  är 
metod- och fördjupningsutbildningar inom missbruksvård, 
riskbedömningar, kvinnofrid, integration och mottagande 
av ensamkommande/nyanlända samt anhörigstöd. 
 
Process 
ÄO 
Måluppfyllelse 
67,1 % av hemtjänstens arbetstid var hos brukaren och 
resultatmålet på 65 % uppfylldes. Det är en försämring 
jämfört med 2011, men ligger vid en jämförelse med andra 
kommuner fortfarande mycket högt. En mätning av 
väntetiden för att få plats på ett äldreboende har gjorts i 
KKiK. Resultatet blev 12 dagar i snitt och är 4 dagar 
snabbare än 2011 och är jämfört med andra mycket bra. I 
KKiK ingår även ett mått på personalkontinuitet inom 
hemtjänsten. Man mäter hur många som besöker en 
person under 14 dagar och resultatet blev 13 st i snitt, 
vilket är i stort sett oförändrat och är ungefär som många 
andra kommuner. 
Volymer och trender 
Förflyttningstiden blir allt mer dominerande. Många 
brukare i ordinärt boende har flera tillsyner varje dag, vilket 
medför resor för personalen. Nästa steg är att ytterligare 
förbättra logistiken samt att hitta ett system för att mäta 
den utförda tiden. 
 
FO 
Måluppfyllelse 
Vi har inte mätt om den utförda tiden uppgått till 
målsättningen på 60 %, men åtgärder har vidtagits för att 
höja brukartiden. 
Volymer och trender 
De omorganiseringar som planerats under 2011 är nu 
genomförda. Strukturen i många av arbetsgrupperna har 
också blivit bättre under året, främst genom att scheman 
har setts över och effektiviserats utefter brukarnas behov. 
Men även genom att verksamheter har flyttats, vilket gjort 
att samarbete mellan grupperna till viss del ökat. Arbetet 
med att gå igenom samtliga beslut om personlig assistans 
har påbörjats. Detta för att tydliggöra den faktiska 
kostnaden för kommunen i varje ärende.  
 
IFO 
Måluppfyllelse 
Målet att ha hög kvalité på barnavårdsutredningar nås 
genom att alla socialsekreterare på barn och familj har 
grundutbildning och får löpande fördjupning i BBIC 
(Barnens Behov i Centrum). Nationell uppföljning och 
kontroll kommer att påbörjas under 2013. Mätning av 
handläggningstid vid ansökan om försörjningsstöd vid 
nybesök har gjorts. Det ingår i KKiK. Resultatet blev 10 
dagar i genomsnitt (medianvärde 8 dagar). Övriga 
handläggningstider har inte mätts under 2012. Istället har 
en totalgenomlysning av IFO-verksamheten skett enligt 
analysmetoden KPB (Kostnad Per Brukare). Resultatet 
gav en överensstämmande bild med verkligheten d.v.s. 
låga kostnader när all handläggning är inkluderad, höga 
kostnader för äldre tonåringar (gäller 2011) samt att det är 
viktigt att uppmärksamma genusperspektivet i våra 
insatser. Målet att minska antalet vårddagar på institution 
är uppfyllt på barnsidan, från 749 dygn (2011) till 181 
(2012).  För missbruksvården ökade antalet dagar även 
under 2012, mycket beroende på flera längre 
tvångsplaceringar. 

 
Volymer och trender 
Antalet ansökningar/anmälningar har fortsatt med ett högt 
inflöde inom alla områden. Inom missbruksvården har vi haft 
ett par längre LVM-placeringar som gett utslag i ökat antal 
vårddygn. Här finns anledning att titta närmare på 
samverkan med FO och vad man skulle kunna göra på 
hemmaplan. På barnsidan fortsätter arbetet med att slussa 
ut äldre familjehemsplacerade tonåringar. I övrigt satsas 
stort på intensiv öppenvård och förebyggande arbete i 
samverkan med skola, Kulturverkstan (KV) och Fritid. 
 
Ekonomi 
Måluppfyllelse 
Prognosavvikelse  
Procentuell skillnad i budgetavvikelse 
mellan delårsrapport 2 och bokslut 

Mål Resultat 
+/-1 % -1,1 % 

 
Budgetavvikelse  
mkr Budget Redov Avvikelse Redov 2011 
Gem  8,0 6,9 +1,1 6,1 
IFO 24,4 26,5 -2,1 23,1 
ÄO 160,3 167,5 -7,2 162,2 
FO 54,5 58,1 -3,6 58,6 
Totalt 247,2 259,0 -11,8 250,0 
Gemensamt 
Överskottet beror dels på vakanser på socialförvaltningen, 
men också på att det centrala utbildningskontot inte 
utnyttjats fullt ut. Utbildning har dock inte fattats, men 
extrakostnaderna för introduktionen i det nya 
verksamhetssystemet har bokförts som investering 
tillsammans med konsultkostnaderna.    
 
IFO 
Budgetunderskottet kan i huvudsak härledas till ökade 
kostnader inom tre områden; missbruksvården med flera 
längre tvångsplaceringar (1,2 mkr), försörjningsstödet med 
svårare ekonomisk situation än väntat (650 tkr) samt ökade 
kostnader för länsresurser exempelvis Kvinnojour, 
Familjefrid. Annat som gett ökade kostnader är KPB-
analysen och kostnader i samband med 
andrahandslägenheter (150 tkr).  
 
ÄO 
Cirka 4,5 mkr av underskottet beror på ökad vårdtyngd d.v.s. 
fler beviljade timmar än budgeterat (underskott i 
resursfördelningsbudgeten). Dessutom fick enheterna inkl. 
resurspoolen underskott på 1,5 mkr. Framförallt hemtjänsten 
i tätorten samt korttidsverksamheten och hemtjänsten i 
Urshult har av olika orsaker utfört insatser som de inte fått 
tillräcklig kostnadstäckning för från resursfördelnings-
systemet. Prestationsersättningar gjorde att hemsjukvården 
fick ett något mindre underskott än befarat (-450 tkr). 
Bostadsanpassningen fick ett underskott på 700 tkr.  
 
FO 
Underskottet inom personlig assistans (-1,9 mkr) beror till 
stor del på att vi utfört assistans utan ersättning från FK  i 
samband med indragning och under överklagningstiden. 
Överlag är våra assistansärenden dyrare än vad FK:s 
intäkter ger, vilket behöver bearbetas under 2013. En del 
brukare har också personlig assistans endast enligt LSS 
vilket innebär att kommunen står för hela 
personalkostnaden. Budgeten byggde på att vi själva skulle 
köra arbetstagarna till daglig verksamhet, men eftersom 
detta stred mot gällande avtal har vi utökat samordningen 
med skolskjutsarna för att hålla nere kostnadsökningen. 
Underskottet blev trots åtgärder 600 tkr. För övrigt tillkom 
nya vårdköp som delvis var obudgeterade (-300 tkr). 
Omflyttning av personer gjorde att arbetssituationen blev 
svårare än tänkt i ett boende och för att klara situationen  
blev det tvunget att utöka personalen utöver budget. 
Enhetens underskott blev 800 tkr. 
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VIKTIGARE HÄNDELSER 
Allmänt 
Med anledning av det prognostiserade underskottet har 
socialnämnden beslutat om ett antal sparåtgärder. 
Eftersom åtgärderna visade sig vara otillräckliga gjorde en 
extern utredare en ”genomlysning” av äldre- och 
funktionshinderomsorgen (ÄFO) som kommer att utmynna 
i en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Förvaltningen 
har sedan 1 okt en ny organisation. En ny avdelning för 
hälso- och sjukvård har inrättats samtidigt som 
avdelningarna för äldre- och handikappomsorg slagits 
samman till en avdelning. Förvaltningsledningens 
vakanser har under året blivit tillsatta. Anhörigomsorgen 
har fått utsedda ombud och verksamheten har stadsfästs i 
hela förvaltningen. Ett annat viktigt beslut var att införa 
chefsberedskap på kvällar, nätter och helger inom ÄFO.  
 
ÄO 
Antalet personer på väntelistan till särskilt boende har varit 
konstant och det har varit högt ”tryck” på korttidsplatserna.  
De som beviljas särskilt boende har mycket stora behov. 
Lagen som begränsar olika former av skyddsåtgärder har 
medfört att vi i större utsträckning har en personal insatt för 
en brukare. Detta för att kunna följa brukare som har 
behov av att promenera och röra sig fritt. 
 
I ordinärt boende har vi har fler brukare som önskar hjälp 
senare på kvällen vilket medför att personalens arbetstid 
förlängts kvällstid. Vi ser också att vi har ett ökat antal 
brukare där det behövs hjälp av två personal och detta 
syns inte i beviljade timmar. Många brukare är otrygga och 
har svårt med tids- och rumsorientering och vi har därför 
ett antal brukare som via sitt larm påkallar vår hjälp många 
gånger per dag utöver de besök som finns inplanerat enligt 
beviljade insatser.  
 
Vintern och våren var en period av många sjukskrivningar. 
Första delen av sommaren var en lugn period, medan 
andra delen innebar högre belastning för personalen i form 
av vård i livets slut, vak för oroliga personer, sjuk-
skrivningar bland ordinarie personal samt vikarier som 
hoppade av.  
 
Hjälpmedelsförrådets tillfälliga lokaler i Tingsgårdens 
källare innebar stora svårigheter att klara av hygienkrav 
och arbetsmiljö. Verksamheten fick därför en ny 
ändamålsenlig lokal på Strömgatan i Tingsryd. Endast 
smärre ombyggnation behövdes, så flyttningen kunde ske 
snabbt och blev helt klar under hösten. 
  
FO 
Under senare delen av 2011 påbörjades arbetet med att 
öppna upp gruppboendet vid Ebbalyckev 24. Detta till följd 
av att avdelningen börjat se över de beslut som finns hos 
brukarna inom socialpsykiatrin. Vid översynen framkom 
det att en brukare hade beslut om gruppboende enligt 
LSS, men att detta inte verkställdes på ett korrekt sätt. 
Därför flyttades brukaren till Ebbalyckev 24. I och med 
nyöppnandet av detta boende har externa placeringar 
avslutats.  
 
Inom daglig verksamhet har samtliga arbetsresor till och 
från verksamheten effektiviserats. Detta innebär att 
personalen inom dessa verksamheter inte längre på egen 
hand hämtar och lämnar brukare med förvaltningens 
bussar.  
 
Flera rapporter enligt Lex Sarah har inkommit. Genom att 
rapporterna genomförts har vissa problemområden 
identifierats, vilket är bra. På så sätt tydliggörs bristerna 
inom organisationen och möjligheten att förändra, förbättra 
samt förebygga ökar,  vilket på sikt förhindrar att samma 
händelse inträffar på nytt.  

 
IFO 
Under året har flera viktiga projekt kommit igång t.ex. 
Framtid Kronoberg som har som mål att minska 
arbetslösheten bland ungdomar 16-29 år. Erfarenheten har 
visat att individuell coachning kombinerat med olika typer av 
arbetsmarknadsinsatser ger positiva resultat. Träffpunkt Ryd 
har blivit Torgträffen och har utvecklat mottagande av 
nyanlända och är nu på gång med att involvera flera 
föreningar i arbetet. Inom barnavården har den intensiva 
öppenvården (IHF-teamet) varit i gång planenligt under hela 
året, och vi har kunnat undvika institutionsplaceringar. Andra 
projekt med skola, Fritid och KV har också visat på 
framgång och kan utvecklas vidare. Inom missbruksvården 
har vi sett sårbarheten i att vara få handläggare med så tung 
verksamhet. Det finns behov av att utveckla samverkan och 
resurser på hemmaplan.     
 
FRAMTID  
ÄO inom ÄFO 
Behovsökningen fortsätter de närmaste åren, även om 
volymökningarna förväntas plana ut efter 2013. Andelen 
äldre med demens ökar också kraftigt. Demensvårdens 
ökade behov ställer stora krav framförallt på våra 
äldreboenden, men även på det stöd vi kan ge de som bor 
hemma i form av dagverksamhet och avlastning. Fr.o.m. 
2014 träder nya föreskrifter och allmänna råd i kraft när det 
gäller personer med demenssjukdom. Bedömningen är att 
Tingsryds kommun redan uppfyller de nya kraven. Den stora 
framtidsfrågan är kommunens stora satsning på nya 
kvarteret Örnen som beräknas stå klart 2015. Boendedelen 
ska ha 50 lägenheter och för övrigt innehålla de funktioner 
som idag finns på Tingsgården. 
 
FO inom ÄFO 
En ny LSS-bostad beräknas blir klar i augusti 2013.  
Boendeplanen visar att det är fler som behöver bostad under 
2013-2014. Det handlar främst om personer med olika 
psykiska funktionshinder. En oroväckande trend inom 
personlig assistans är att FK har blivit stramare i sina 
bedömningar gällande assistansersättningen. Många 
brukare blir av med sin assistansersättning, vilket innebär att 
kommunen mister intäkter. Många gånger har brukaren 
samma behov av tillgång till personal även om ersättningen 
upphör, vilket medför en merkostnad för kommunen.  Om 
denna trend håller i sig kommer behovet av platser vid LSS-
boendena att öka, men också kostnaderna inom 
hemtjänsten kan komma öka då brukarna eventuellt istället 
söker insatser enligt SoL.   
 
HSL 
Den nya avdelningen för hälso- och sjukvård ska lägga 
grunden för en stabil utveckling och inledningsvis kommer 
en kartläggning av verksamheten att ske. En viktig uppgift 
blir att mäta HSL-insatsernas omfattning.  
  
IFO 
Framgent behövs en samlad strategi för hur vi kan 
möjliggöra att människor går kortast väg från 
försörjningsstöd till egenförsörjning. Oavsett svängningar i 
ekonomin så kommer vi att ha grupper som av olika 
anledningar hamnat utanför arbetsmarknaden. Det är inte 
bara ungdomar, utan det är olika grupper hela vägen från 
18-65 år. Många barnfamiljer är aktuella, där det i 
förlängningen också handlar om barns uppväxtvillkor och 
framtid. Inom barnavård och missbruksvård är säker och 
trygg vård i fokus. Flera lagändringar som ska stärka 
skyddet för utsatta barn kommer under 2013. Det kommer 
att ställa ökade krav på handläggare i grundverksamheten 
samtidigt som det också ställer ökade krav på att utveckla 
kvalitén i vården. Vi måste lära oss att följa upp våra insatser 
genom bättre brukarundersökningar och utvärderingar som 
knyter an till nationella och regionala jämförelser.  





Revision 

  

 
Revisionsordförande Sven-Erik Svensson 
 
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 delårsrapport och 
årsbokslut har revisorerna gjort följande 
fördjupade granskningar: 

Årlig granskning nämnder och styrelser 2012. 
 
Granskning  av biståndsbedömning från beslut till 
verkställighet ÄO. 
 
Granskning av beslutsprocessen avseende 
investeringsprojektet Örnen 
 
Granskning av  processen för bedömning och 
utredning av elevers placering i särskola  
 
Granskning av ledarförsörjning 
 
Granskning av kommunstyrelsens och övriga 
nämnders åtagande gentemot TAIF 
 
EKONOMI 
Verksamheten totalt har följt budgeten. 

 
 
 

     

Verksamhetsmått 2012 2011 2010 2009 2008
Ekonomi
Verksamhetens nettokostnader, mkr 0,7 0,7 0,6 0,6 -0,6
Budget, mkr -0,7 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
Budgetavvikelse,mtkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
varav
Arvoden , tkr -276 -276 -156 -159 -137
Revisionskonsulter, tkr -438 -452 -438 -444 -443

 
       
 
 
 
  



Kommunfullmäktige RevisionTIKAB

Socialnämnd Barn- och 
utbildningsnämnd

Valnämnd Över-
förmyndare

Kultur- och 
fritidsnämnd

JävsnämndSamhälls-
byggnadsnämnd

TINGBOTingsryds 
Energi AB

Tingsryds Utvecklings 
och Fastighet AB

Räddningsförbund 
Östra Kronoberg RÖK

Koncernen

Tingsryds 
Industristiftelse

Stiftelsen Kommunhus



 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012 

 
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 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. Martin Johansson, 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. Åke Nyberg, Linneryd, 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 2012 
 
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 2012 
 
1. Arne Karlsson, Ryd, m ordf. 
2.  Inge Strandberg, Väckelsång, m 
3. Lars Björck, Urshult, m 
4. Birgitta Söderlind-Hörberg, Tingsryd, m 
5. Mikael Jeanson, Urshult, s 1:e vice ordf 
6. Barbro Svensson, Urshult, s 
7. Gunnar Fransson, Ryd, s 
8. Anette Weidenmark Tingsryd, kd 
9. Sören  Gabrielsson, Väckelsång, c 2:e vice ordf 
10. Cecilia Cato, Älmeboda, c 
11. Mikael Andersson, Ryd, c 
12. Britt-Louise Berndtsson, Älmeboda, c 
13. Göran Mård, Älmeboda, v 

 
 
REVISORER 
 
Av kommunfullmäktige valda revisorer 
 
1. Birgit Larsson, m 
2. Mats Pehrson, s, vice ordförande 
3. Bo Arvidsson, kd 
4. Sven-Erik Svensson, c, ordförande 
5. Kerstin Petersson, c 
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INLEDNING 

Tingsryds kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare, styrkan och framgången är 
beroende av dess personal. Vår värdegrund 
med ledorden respekt, öppenhet, ansvar, 
trygghet och engagemang genomsyrar hela 
verksamheten. Med stöd av den skapar vi 
arbetsplatser där personalen och 
verksamheten utvecklas.  
 
Huvudfokus för personalområdet 2012 har 
varit hälsa och friskvård. Ett strukturerat 
arbetssätt i rehabiliteringsfrågor, insatser 
för korttidssjuka samt friskvårdsbidrag har 
införts.  
 
ANTAL HEL- OCH DELTIDSANSTÄLLDA 

Sammantaget har den kommunala 
verksamheten ca 1 160 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 2012 2011 2010 2009 2008
Tillsvidare, heltid 568 567 567 590 615
Tillsvidare, deltid 518 521 514 511 516
Visstid, heltid 35 23 34 17 33
Visstid, deltid 39 43 70 52 88
TOTALT 1160 1 154 1 185 1 170 1 252  
 
PERSONALKOSTNADER 

Totalt uppgår personalkostnaderna för 2012 till 
470 mkr.  Utav dessa kostnader utgör 
arbetsgivaravgifter 106 mkr och 
pensionskostnader 27 mkr. 
Personalkostnadernas andel i kommunens 
totala kostnader utgör ca 58 %, något lägre än 
under föregående år.    
 
Antalet årsarbetare har minskat med fyra. 
Under år 2012 har totalt 1030 årsarbeten 
utförts av kommunens personal. 49 % inom 
vård och omsorg, näst störst är pedagogisk 
verksamhet med ca 30 %. 
 
PERSONALFÖRSÖRJNING 
Tabellen som följer visar åldersstrukturen och 
könsfördelning bland kommunens 
tillsvidareanställda: 
 
Tillsvidare anställda 2012  2012-11-01
Åldersgrupp Kvinnor Män Totalt %
20-29 år 80 11 91 8%
30-39 år 146 27 173 16%
40-49 år 254 33 287 26%
50-59 år 307 65 372 34%
över 60 år 132 31 163 15%
SUMMA 919 167 1086 100%  

 
Den genomsnittliga åldern för de tillsvidare-
anställda medarbetarna var närmare 49 år. 
Kvinnornas genomsnittsålder var 48,4 år och 
männens 50,3 år. 
 
Åldersstruktur 2012   2012-11-01

Kön Medelålder
Tillsvidareanställda Kvinnor 48,4

Män 50,3
Visstidsanställda Kvinnor 35,4

Män 30,0
Medelålder samtliga - 48,3  
 
Pensionsåldern är rörlig mellan 61 och 67 års 
ålder. Under 2012 gick 33 medarbetare i 
pension varav 16 slutade före 65 års ålder. I 
dagsläget har Tingsryds kommun 12 anställda 
kvar i arbete efter fyllda 65. Totalt kommer 345 
personer att gå i pension i vår kommun under 
de närmaste tio åren. 
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Pensionsavgångarna under perioden 2013 till 
2022 är procentuellt högst för städ- och 
kökspersonal (46 %) samt lärare (36 %). 
 
Pensionsavgångar inom närmaste 10 år per yrkesgrupp*
Yrkesgrupper 2013-2017 2018-2022 % totalt
Underskötersk./vårdbiträden 40 63 32%
Vårdare/personlig assistent 13 13 20%
Sjuksköterskor/paramedicin 7 6 27%
Lärare 28 21 36%
Förskollärare/barnskötare 18 30 33%
Köks- och städpersonal 24 16 46%
Adm.personal/arbetsledare 12 17 28%
Teknisk personal/Ingenörer 3 4 30%
Hantverkare m fl 6 2 35%
Övrig personal 7 15 39%
Summa 158 187 32%

* beräknad med ordinarie pensionsavgångar vid 65-årsgräns
 
Under 2012 har personalavdelningen reviderat 
personalförsörjningsprogrammet. Syftet med 
personalförsörjningsprogrammet är att 
kartlägga förvaltningarnas rekryteringsbehov 
samt att ta upp de åtgärder som kommunen 
kan vidta för att trygga tillgången på kompetent 
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personal. Det sammantagna resultatet visar på 
att förvaltningarna beräknas kunna trygga 
personalförsörjningen under perioden 2013-
2017. Dock förutspår förvaltningarna vissa 
svårigheter med att finna rätt kompetens för en 
del positioner. 
 
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.  
 
Antidiskrimineringskommittén har fortsatt sitt 
arbete under 2012. Kommittén består av fem 
arbetsgivarrepresentanter 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. Denna 
lönekartläggning gjordes under hösten. 
 
Kommittén har påbörjat revidering av 
handlingsplanen för lika rättigheter och 
möjligheter i Tingsryds kommun - 2013-2015. 
Kommittén har en egen sida på intranätet där 
handlingsplan och policys finns att tillgå.  
 
Vid rekrytering och när kommunen omarbetar 
viktigare lokala kollektivavtal, som gäller 
arbetstider, så eftersträvas att 
sysselsättningsgraden hos de anställda ökar. 
Det är endast marginella skillnader i den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden jämfört 
med tidigare år. Totalt är den 88 % och för 
kvinnorna 87 % och männen 97 %. 
 
Under hösten genomfördes en 
lönekartläggning och analys av löneskillnader 
mellan män och kvinnor vilken regleras i 
Diskrimineringslagen. Löneskillnaderna som 
finns i kommunen förklaras av att det skiljer i 
arbetsuppgifternas svårighetsgrad, i 
medarbetarnas prestation samt att det finns 
skillnader i tillgång och efterfrågan för olika 
yrken. Det upptäcktes dock löneskillnader i 
gruppen grundskollärare som kommer att 
analyseras närmare under 2013. 
Lönekartläggningen finns i sin helhet på 
intranätet.  
 

Månadslön, tillsvidareanställda, årsskiftet

Genom-snitt Kvinnor Män 
Kvinnor %av 

män

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%
2011 24 045 23 549 26 726 88,1%
2012 24 552 24 114 26 971 89,4%  
 
I år kan vi dessutom konstatera att skillnaden 
mellan kvinnor och mäns genomsnittliga 
medellön minskar, vilket är positivt.  
 
ENGAGERAT LEDARSKAP 

Utbildningar för alla arbetsledare tas fram 
gemensamt med berörda förvaltningar. Under 
året har kommunen haft flera arbetsledar-
utbildningar. David Eberhard föreläste om att 
tåla motgångar och om offermentalitet. Under 
hösten hölls en föreläsning av Olof Röhlander 
om att sätta mål. Dessutom hölls utbildning i 
balanserad styrning.  
 
Det har även hållits utbildning för samordnarna 
(ca 70 st) i kommunens olika verksamheter för 
att kompetensutveckla, lyfta fram och stärka 
samordnarrollen. Ämnet i år var 
kommunikation.  
 
Personalavdelningen har löpande informerat 
nya arbetsledare om arbetsrätt och lokala 
anvisningar inom personalområdet.  
 
MEDARBETARNAS DELAKTIGHET 

Medarbetarsamtal, nya mallar ska arbetas 
fram och en arbetsgrupp har satts samman 
och beräknas vara klara under 2013.  
 
Under 2012 genomfördes en gemensam 
medarbetarenkät av alla anställda i 
kommunen. Resultatet visar på att 85 % av 
medarbetarna är nöjda med sin 
arbetssituation. Resultatet har presenterats 
politiskt och förvaltningarna har arbetat med 
resultatet.  
 
Central introduktion för nyanställda hölls tre 
gånger under året med sammanlagt 43 
deltagare.  
 
Trainee-utbildning pågår i samarbete med 
länets övriga kommuner genom 
Linnéuniversitet. Två personer deltar från 
Tingsryds kommun.  
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LÖNER 

Lokala överläggningar har gjorts med samtliga 
fackliga organisationer. Löneöversynen gällde 
från den 1 april 2012. För lärarkollektivet blev 
den genomsnittliga höjningen 4,5% och i övrigt 
blev höjningen 3,15%. 
 
SJUKFRÅNVARO 

Sjukfrånvaron är 5,6 %. En marginell ökning 
med 0,1 % jämfört med föregående år.  
Sjukfrånvaron har minskat i åldersgruppen 30-
49 år från 5,9 % till 5,4 %. Kvinnorna har en 
högre sjukfrånvaro (6,5 %) än männen (2,8 %). 
Skillnaden mellan könen har ökat.   
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Undersköterskor, vårdbiträden och 
sjuksköterkor inom äldreomsorgen samt 
personal inom funktionshinderomsorgen, 
förskolepersonal och kökspersonal är 
kategorier vars sjukfrånvaro överstiger 
genomsnittet.  
 
Yrkesgrupper,  % sjuk 2012 2011 2010 2009
Administration 3,3% 1,9% 2,1% 3,5%
Förskolepersonal 5,9% 4,9% 3,5% 3,9%
Handikappomsorg 6,5% 7,8% 5,7% 4,8%
Lärare grund/gymnasieskola 3,8% 4,0% 4,2% 5,4%
Vårdbiträde/undersköterskor 7,1% 7,5% 6,9% 7,0%
Kökspersonal 6,5% 3,7% 5,3% 5,4%
Sjuksköterskor 5,9% 7,2% 5,5% 6,9%
Städpersonal 4,9% 8,6% 6,6% 12,7%  
 
Korttidsfrånvaron är oförändrad, 2,5 %. 
 
Andelen med långtidssjukfrånvaro (mer än 60 
dagar) har ökat något från 48,4 % till 50,4 %.  
 
REHABILITERING 

Arbetet med att minska sjukfrånvaron har varit 
ett prioriterat område under många år. Under 
2012 låg fokus på att komma tillrätta med 
korttidssjukfrånvaron. Ett projekt med mål att 
sänka sjukfrånvaron, öka hälsan och få bättre 
upplevd hälsa och livskvalitet hos deltagarna 
har genomförts. Projektet gav en strukturerad 
modell där cheferna och medarbetarna fick 
stöd i rehabiliteringen av företagshälsovården. 
Projektet föll väl ut och nådde med råge målet 
att sänka sjukfrånvarotillfällena med minst ett i 
genomsnitt. 
 
Under 2012 har ett nytt IT-verktyg, Adato, 
införts som stöd i rehabiliteringsarbetet. 
Personalavdelningen har under året utbildat 
cheferna i verktyget. 
 
Under året har företagshälsovårdstjänster 
upphandlats. Från 2013 är Sensia kommunens 
företagshälsa.  
Samrådsmöten hålls kontinuerligt med 
företagshälsovården och andra kommuner för 
att utveckla arbetet med rehabiliteringen.  
 
HÄLSOFRÄMJANDE AKTIVITETER, FRISKVÅRD 
Under våren arrangerades tre föreläsningar i 
livsstilsfrågorna kost, motion och mindfulness 
med föreläsare från Previa. Kommunens 
hälsoinspiratörer ordnade i samband med 
detta trevliga aktiviteter med anknytning till de 
olika temana. Sammanlagt kom det ca 100 
deltagare vid varje tillfälle. 
 
Personalklubben har under året erbjudit 
varierat utbud av kultur- och friskvårds-
aktiviteter. Man har bland annat sponsrat 
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deltagande i Väckelsångsloppet, resa till 
musikal, bok- och biblioteksmässan i Göteborg 
och cykelkvällar med korvgrillning. Vid 
halvårsskiftet upphörde det fria inträdet till 
Vattenpalatset Kaskad och ersattes av 
friskvårdsbidrag för regelbundna 
friskvårdsaktiviteter. Arbetsgivaren ersätter 
50% av utlagt belopp enligt Skatteverkets 
regler. Ersättningen var begränsad till 500 kr 
för 2012. 
 
ARBETSMILJÖ 

Centrala arbetsmiljökommittén (CAK) har till 
uppgift att samordna och ge rekommen- 
dationer om kommunens arbetsmiljöarbete. 
Kommunstyrelsen utser de sju cheferna som 
företräder arbetsgivaren och de fackliga 
organisationerna utser tillsammans åtta 
företrädare. 

Arbetsmiljöarbetet sker i samverkan. Chefen är 
arbetsmiljöansvarig och skyddsombudet deltar 
i planering och genomförande av skydds-
arbetet. Arbetsmiljöfrågor diskuteras på arbets-
platsträffar. Varje anställd har personligt 
ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet. 
Ska följa instruktioner och rutiner och vara 
uppmärksam på eventuella risker och hot mot 
god arbetsmiljö.  
 
Förvaltningarnas arbetsmiljöarbete 
sammanställs och redovisas till nämnderna. 
 
Medarbetarsamtalen är också ett instrument i 
arbetsmiljöarbetet. Där ingår frågor som mål 
och resultatuppföljning, relation medarbetare - 
chef, arbetsmiljö, kompetensutveckling, 
delaktighet och ansvarstagande. 

 



Investeringsredovisning 2012
KF Ändr Ändr Ändr Årsbudget Utfall Avvikelse

2012 KB 1 KB 2 KB 3 2012 2012 2012

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND
Gatuavdelningen
Snöredskap (sandspridare, snöblad) 150 150 154 -4
Trafiksäkerhetsåtgärder 100 100 80 20
Traktor 900 -150 750 750 0
Minskade fordonsinvesteringar 2012 -300 300 0 0 0
Transportbil 110 110 112 -2
Skogsvagn till traktor 150 -150 0 0 0
GC-väg Mårdslycke 300 -300 0 0 0
Förbättringsåtgärder torget i Ryd (projektering) 100 100 79 21
Rävemåla industriområde 600 600 553 47
Ny brygga Blötans badplats 150 150 150 0
Summa Gatuavdelningen 1 410 550 0 0 1 960 1 878 82

Fastighetsavdelningen
Energibesparingsåtgärder 1 000 1 000 867 133
Byte av gräsklippare servicehus/skolor 100 -100 0 0 0
Transportbil sjukhemmet 100 100 78 22
Tillbyggnad äldreboende kv. Örnen 40 000 -600 39 400 5258 34 142
Byte avloppsanläggningar Kurrebo 166 166 166 0
Skol- och konsertsal AMB 0 600 600 55 545
Förbättring skolgård Dackeskolan, SBNs del 900 175 1 075 1114 -39
Ombyggnad kök+miljöutrymme Urshults skola 400 -400 0 0 0
Ombyggnad Trojaskolan - flytt Bikupan 2 050 1200 3 250 3583 -333
Brandlarm Äppelgården 250 250 258 -8
Ombyggnad hissar lagkrav fr o m 2012 1 200 1 200 927 273
Ventilation Kulturverkstan 3300 3 300 107 3 193
Summa Fastighetsavd. inkl kv. Örnen 45 900 4 666 -400 175 50 341 12 413 37 928
Summa Fastighetsavd. exkl kv. Örnen 5 900 4 666 200 175 10 766 7 155 3 786

Renhållning
Ombyggnad återvinningscentral Elsemåla 5 500 1234 600 7 334 5195 2 139
Flytt miljöstation Börjes 200 200 13 187
Omlastningsplan Elsemåla 600 -600 0 0 0
Summa Renhållning 6 100 1 434 0 0 7 534 5 208 2 326

Vatten och Avlopp
Förnyelse av ledningsnät 600 600 752 -152
Avloppsl Järnvägsg T-d (Bäckg - Soldalen) 500 500 47 453
Omläggn spill- o vattenledning Kvarnamåla 2 000 2 000 1211 789
Rörnätsbil (stor) 600 600 487 113
Förnyelse Urshults RV - slamskrapa/pumpar 500 500 0 500
VA-ledningar kv Örnen 700 700 0 700
Slampumpning Ryds avloppsverk 500 500 273 227
Summa Vatten och Avlopp 4 200 1 200 0 0 5 400 2 770 2 630

Summa SBN inkl Örnen 57 610 7 850 -400 175 65 235 22 269 42 966
Summa SBN exkl Örnen 17 610 7 850 200 175 25 660 17 011 8 824

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND
Bowlinghall Tingsryd, utbygg + förråd Tinghallen 2 000 2 000 54 1 946
Summa Kultur och fritid 2 000 0 0 0 2 000 54 1 946

BARN- O UTBILDNINGSNÄMND
Inventarier, skolor och förskolor 500 500 480 20



Investeringsredovisning 2012
KF Ändr Ändr Ändr Årsbudget Utfall Avvikelse

2012 KB 1 KB 2 KB 3 2012 2012 2012

Summa Barn och utbildning 500 0 0 0 500 480 20

SOCIALNÄMND
Uppgradering verksamhetssystem ÄO/HO 350 82 432 995 -563
Vårdsängar (utbyte 20 st per år) 260 260 204 56
Summa Socialnämnd 610 82 0 0 692 1 199 -507

KOMMUNLEDNINGSFÖRV.
Decapus 100 100 0 100
Mobilsynk 50 -50 0 0 0
Brandvägg 100 -100 0 0 0
Förnyelse IT-nätverk 250 250 240 10
SAN-lagring 500 500 538 -38
GIS-server 150 150 0 150
Inköp datorer 2012 1 500 1 500 1781 -281
Summa KLF 500 500 0 1 500 2 500 2 559 -59

TOTALT 61 220 8 432 -400 1 675 70 927 26 561 44 366

TOTALT, exkl Örnen 21 220 8 432 200 1 675 31 527 21 303 10 224
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