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Beskrivning av ärendet
Dec första kvartalet har präglats av bildandet av nya Stadsbvggnads
förvaltningen. De nya avdelningarna och enheterna har börjat hitta sin form och
arbetssätt och rekniering till de nya tjänsterna har påbörjats. Det är ett fortsatt
mycket högt tnck pä förvaltningen, både beroende på högkonjunktur och på
Tvresös positiva utveckling. Den stora konkurrensen om personal inom
stadsbvggnadsområdet har gjort att omsättningen är relativt hög och att mycket
kraft går åt till att rekrytera erstttare förde som sLutar och samtidigt utöka
personalstyrkan för att hantera den stora mängd projekt som pågår.
Nlåluppftllclsen för verksamhetsområdet bedöms generellt som hög.
Bostadsmålet, både när det gäller antalet färdigställda bostäder och antalet
bostäder i laga kraft vunna planer, ser ut att kunna uppnås med marginak Detta
bidrar även till en fortsatt hög bostadsproduktion under kommande är.

Förvaltningens bedömning
\‘erksamhetsområdet uppvisar ett stort underskott mot budget. En stor orsak
till underskottet är att den nya förvaltningen har fatt ta en ökad del av de
overheadkostnader som tidigare delats med det nuvarande Tekniska kontoret.
Tjänster snm tidigare låg inom andra verksamheter har förts till
verksamhetsområdet, utan att motsvarande finansiering har följt med. En ökad
personalstvrka har också medfört att lokalkostnaderna har ökat. Den stora
konkurrensen om personal har också lett till att mer kostander har lagts på
rekrytering än vad som budgeterats. Vakanser har också lett till att kostnaden
for konsulter har ökat. För dessa delar bedomer förvaltningen att det kri,vs 4,0
mil;oner i extra medel för att klara ett nollresultat. Övriga delar av underskottet
beror på att de timmar som debiterats intern mot investedngsprojekt eller till
andra forvaltningar har foljt en princip som inte ger tillräckhg kostandstäckning
eller inte debiterats alls. Detta kommer att räknas om under maj månad.
Plaointäkterna ligger också lägre än budget beroende pa naturliga vanationer
under året och bedöms rättas till under året.
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Beskrivning av ärendet
Det första kvartalet har präglats av bildandet av nya Stadsbvggnads
förvaltningen. De nya avdelningarna och enheterna har börjat hitta sin form och
arbetssätt och rekrytering till dc nya tjänsterna har påbörjats. Det är ett fortsatt
mycket högt tryck på förvaltningen, både beroende på högkonjunktur och på
Tyresös positiva utveckling. Den stora konkurrensen om personal inom
stadsbyggnadsområdet har gjort att omsättningen är relativt hög och att mycket
kraft går åt till att rekrytera ersättare för de som slutar och samtidigt utöka
personalsn’rkan för att hantera den stora mängd projekt som pågår.
Måluppftllelsen för verksamhetsområdet bedöms generellt som hög.
Bostadsmålet, både när det gäller antalet färdigställda bostäder och antalet
bostäder i laga kraft vunna planer, ser ut att kunna uppnås med marginal. Detta
bidrar aven dli en fortsatt bog bostadsproduktion under kommande år,

Förvaltningens bedömning
Verksamhctsotnrådet uppvisar ett stort underskott mot budget. En stor orsak
till underskottet ur att den nya forvaltningen har fatt ta en ökad del av de
overheadkostnader som tidigare delats med det nuvarande Tekniska kontoret.
Tjänster som tidigare låg inom andra verksamheter har förts till
verksamhetsområdet, utan att motsvarande finansiering har följt med. En ökad
personalstyrka har också medfört att lokalkostnaderna har ökat. Den stora
konkurrensen om personal har också lett till att mer kostander har lagts på
rekrytering än vad som budgeterats. Vakanser har också lett till att kostnaden
för konsulter har ökat. För dessa delar bedömer förvaltningen att det krävs 4,0
miljoner i extra medel för att Hata ett nollresultat. Övriga delar av underskottet
beror på att de timmar som debiterats intern mot investertngsprojekt eller till
andra förvaltningar har följt en princip som inte ger tillräcklig kostandstäckning
eller inte debiterats alls. Detta kommer att räknas om under maj månad.
Planintäkterna ligger också lägre än budget beroende på naturliga variationer
under året och bedöms rättas till under året.
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Delårsrapport 1

—

per 30 april 2016

1 Viktiga händelser
Det första kvartalet har präglats av bildandet av nya Stadsbyggnadsfönaltningen. De nya
avdelningarna och enheterna har börjat hitta sin form och arbetssätt och rekrytering till de nya
tjänsterna har påbörjats. Det är ett fortsatt mycket högt tryck på fön’altningen beroende pfi
högkonjunktur och Tyresös positiva utveckling. Den stora konkurrensen om personal inom
stadsbyggnadsområdet har gjort att omsättningen är relativt hög och att mycket kraft går åt till att
rekrytera ersättare för de som slutar och samtidigt utöka personalstyrkan för att hantera den stora
mängd projekt som pågår.

2 Mål och resultat
S/ra/egiskt »it2/omrade

UvsllwaOtet de rakva kcmmiun
Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen ska prägla allt arbete.
Det ska vara styrande för den fysiska planeringen av kommunen. Det ska prägla den mångfald av
verksamheter som bedrivs av kommunen eller finansieras via kommunen oavsett om det handlar om
skola, äldreomsorg eller parkfönaltning. En genomtänkt och långsiktig stadsplanering ska möjliggöra
ett Tyresö som växer och tar ansvar 1 Stockholmsregionen. samtidigt som Tyresös värden närhet till
naturen och stora grönområden, närhet till vatten och skärgård, närhet till storstaden och vår tngghet
i vardagen ska värnas. Det ska vara lätt att leva i Tyresö och van Tyresöbo. Tillsammans, i dialog
med alla Tyresöbor, skapar vi framtidens Tyresö, den attraktivaste kommunen där man vill leva hela
livet.
-

-

Stralegiski mål
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Kommunens tre centrumområden ska utvecklas med nya bostäder och service.
1 ii di kulor
Utfall
2014
33

Titel
Antal bostäder i antagna detaljplaner under året
3

Utfall
2015
51

Utfall
2016-04
215

Mål
2016
400

Antal nybyggda lägenheter och småhus per 1 000
invånare,_ärsgenomsnitt
Antal nybyggda lägenheter och småhus i kommunens
tre centmmområden
Leverans av nybyggnadskartor sker inom två veckor
(medel)

9,56

6,63

-

-

-

-

2,83

6,52

70

225

1.1

Max 2

*Som centrumområden räknas här 1 km radie kring Tyresö Centrum, Trollbäckens Centrum och
Strandtorget.

Analys och kommentarer
Bostadsmålet, både när det gäller antalet färdigställda bostäder och antalet bostäder i laga kraft
vunna planer, ser ut att kunna uppnås med marginal. Detta bidrar även till en fortsatt hög
bostadsproduktion under kommande

©© ©@i Uj1
nwllaaw

—

OBu*j md @MDv

Tyresö kommun har en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. För en
längsiktigt stabil ekonomi är det nödvändigt att ha vissa överskott för att möta behov av investeringar,
underhall, utbyggnad, tillväxt och kommunens pensionsåtauanden mot vara medarbetare.
Kommunens arbete präglas av effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus på nöjda medborgare. En
strävan är att samordna resurser och se till gemensamma behov som kommunen och medarbetarna
har. Tyresö kommun visar respekt for skattebetalarna-Tyresöborna genom att sträva efter
-

kostnadseffekdvitec och arbetsmetoder som ger bästa möjliga resultat. Den kommunala
utdebiteringen ska hållas på lägsta möjliga nivå för att möjliggöra god och långsiktig hushållning i
kommunen.
Sfralej,’Likl mål

VARJE VERKSAMHETSOMRÅDE SKA BEDRIVAS INOM RAMEN FÖR
TILLDELADE EKONOMISKA RESURSER
Indikator
Titel
Ekonomiskt resultat Tkr

Utfall 2014

Utfall 2015

Utfall 2016-03

Mål 2016

504

-62

-2 848

-4 000

4
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Strategiskt mål Tyresö kommun präglas av en god service dli medborgarna. För detta krävs
motiverade och kompetenta chefer och medarbetare samt ett kreativt och gott arbetsklimat. Tyresö
ska stärka sin profil som attraktiv arbetsgivare för att kunna rekntera och behålla kompetent
personal. Tyresö erbjuder många vägar in till arbete i kommunen. Vi erbjuder stimulerande
arbetsuppgifter i en utvecklande miljö, god arbetsmiljö, goda möjligheter till utveckling av karriären
samt konkurrenskraftiga löner.

MEDARBETARNA REKOMMENDERAR TYRESÖ SOM ARBETSGIVARE.
Indikator

Titel
Andel avfän’alrningens anställda om skulle
rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Utfall

Utfall

Utfall

2014

2015
87,0%
(SBF)
6,42%

2016-04

-

2,55%

-

7,33%

2016
100%
4%

Under året ska flera åtgärder vidtas för att stärka förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare och
skapa möjlighet för medarbetarna att skapa balans mellan arbetsliv och fritid under en tid med hög
press på förvaltningen. Förhoppningsvis påverkar det även sjuktalen positivt.

Arbetafram en centntmntveckbnsp/an för Tnllbäcken som omföttar sträckan läi{gs l’endelsöz’4genfrån
Drem’iken till Södersården i jfte att möjbggöra mindrefö1ätningar med bostäder ochförbättrat senice- och
cc ntnimnt bud
Kommentar: Arbetet med centmmutvecklingsplan för Trollbäcken fortsätter under 2016
och planeras bli Har i samband med att den nya överstktsplanen antas under första kvartalet
2017.

Planera Träd årdsstadens tredje etapp.
Kommentar: Arbetet har inte påbörjats. Området används för masshantering för utbyggnad
av VA och vägar på Östra Tyresö. Förvaltningen har därför hittills priodterat utveckling av
andra områden. Programarbete planeras att påbörjas i slutet av mandatpedoden.
Genomföra ett arbete i syfte att effektivisera Tjresösforetagsområden så attfler arbetsplatser kan onimas, fler

företqg etableras eller tillåtas e.pandera.
Kommentar: En genomlysning av befintliga planer gjordes under 2014 och 2015. Det som

kvarstår är en närmare genomlysning av Bollmora industriområde vilket kommer att påbörjas
i slutet av mandatpedoden.
5

—

Etablera ett kidtur- oti kimskapseentnrm med högskokJöebervdaitde pngnvii i samverkan tized vnxenn!hzldnms
och knltnnvrksamhet i cZEshilnuI{g till rjrno cet:tnvn.

Kommentar: Under första kvartalet har utvecldingsfön-altningen arbetat vidare mcd att
utveckla förslaget och tagit fram en ekonomisk kalkyl. Under hösten kommer arbetet med att
ta fram en detal;plan för kultur- och kunskapscentnimet fortsätta och parallellt med detta
arbete kommer en översyn av kvabtetsprogrammet för Norra Tyresö centrum göras för att
anpassa det till eventuella nya förutsättningar.
—

Utarbeta dktlinjer oti

enprvcess

kn’g strategiska mark/?in’Jn.

Kommentar: Förvaltningen har päbörjat arbetet med att ta fram riktlinjer och förväntas att
få dessa antagna under 2016.

1 ?d!a/hdsatta ä!gdrderfrrfiirhdttrad/ntmkom4ghe! hiisgs 75 ;rsöngen
Kommentar: Arbetet med att färdigställa handlingarna inför upphandlingen av
cirkulationsplatsen vid Petterboda har pågått och en kommuntkadonsplan för ombyggnaden
har tagits fram. En översyn av projektet Tyresövägen som helhet har påbörjats.
—

Inleda arbetet med at! upprätta na/nnvsen’at

tvn!

Telqgra/he,grt och runt Barnsj½h

Kommentar: Arbetet med att upprätta ett narnrresen’at runt Telegraflierget har påbörjats.
Arbetet med att upprätta ett naturreservat runt Barnsjön förväntas påbörjas i slutet av
man da tp e riod en.

3 Analys av verksamhet och ekonomi
Ekonomisk redo visningper verksamhet, myndighet/bestählare

Tkr

Mark- och exploatering
Plan
Mät o kart

Periodens
intäkter

Periodens
kostnader

Periodens
resultat

Prognos
helår

4 028
2 396

4 846
4 232

-582
-1 836

2 605

3 034

-430

300
-3 400
-900

-2 848

-4 000

Totalt

Verksamhetsområdet tippvisar ett stort underskott mot budgeL En stor orsak till underskottet är att
den nya fön-altningen har fått ta en ökad dcl av de overheadkostnader som tidigare delats med det
nuvarande Tekniska kontoret. Tjänster som tidigare lg inom andra verksamheter har förts till
verksamhetsomrädet, utan att motsvarande finansiering har följt mcd. En ökad personalsnrka har
också medfört att lokalkosmaderna har ökat. Den stora konkurrensen om personal har också lett till
att mer kostander har lagts på rekrytering än vad som budgeterats. Vakanser har också lett till att
6

kostnaden för konsulter har ökat. För dessa delar bedömer fön-altningen att det krävs 4,0 miljoner i
extra medel för att klara ett nollresultat. Övriga delar av underskottet beror på att de timmar som
debiterats intern mot investenngsprojekt eller tiH andra fönaltningar har följt en princip som inte ger
ullräcklig kostandstäckning eller inte debiterats alls. Detta kommer att räknas om under maj månad så
att de bidrar dli att utfallet blir bättre på driften. Dessa kostander belastar istället
investeringsprojekten, vars budget därför kan behöva revideras. Planintäkterna ligger också lägre än
budget beroende på naturliga variationer under året och bedöms rättas till under året.

4 Åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser
Fön’altningen har under de senaste åren bedrivit ett kontinuerligt och framgångsrikt
effektiviseringsarbete för att öka debiteringsgraden och därmed självförsörjningsgraden. Tack vare det
har produktionen ökat och fler tjänster har finansierats. trots att kommunbidraget varit det samma
under flera år. För att kunna fortsätta bedriva verksamheten med hög effektivitet och kvalitet krävs
ytterligare medel, Taxorna för Mät- och katt har setts över och kommer att hö1as inom vissa områden
redan i år.
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