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Kommunstyrelsen 2020-10-19 
 
 
 
 
Centerpartiets förslag till Tingsryds kommuns 
budget 2021 
 
Årets budgetprocess har präglats av stor osäkerhet gällande de förutsättningar 
som råder för Tingsryds kommun. Inte minst har coronapandemin inneburit en 
”våt filt” över möjligheterna till korrekt planering. Klokt nog lyckades vi i politisk 
enighet skjuta på budgetprocessen från i våras till nu. Detta har inneburit att vi 
nu bättre vet hur Regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och 
Liberalerna har svarat på denna kris och vi har köpt oss tid för att få bättre 
underlag till våra ställningstaganden. Osäkerheten är dock fortsatt stor i det 
långa perspektivet och det krävs stor ekonomisk återhållsamhet av oss alla.  
 
Som i princip hela kommunsverige har också Tingsryd stora ekonomiska 
utmaningar som måste adresseras långsiktigt för att vi i Tingsryds kommun ska 
nå en hållbar ekonomi. Centerpartiet har sedan länge efterlyst att det behövs en 
ekonomisk omfördelning mellan stat och primärkommunerna samt regionerna då 
det är just kommunerna och regionerna som levererar och bekostar den svenska 
välfärden. Från statligt håll har man mer och mer börjat lyssna på Centerpartiet, 
och en sådan omfördelning har under de senaste åren påbörjats. Inte minst har 
vi sett detta nu som en konsekvens av coronapandemin vars statliga bidrag 
inneburit att vi kan gå in i budgetåret 2021 utan några underskott. Ökade 
statliga pengar innebär dock inte att vi lokalt här i Tingsryds kommun kan slå oss 
till ro. Nej, de framtida utmaningarna är fortsatt stora och kräver kloka politiska 
avvägningar och framförallt ett positivt perspektiv och långsiktighet i den 
kommunala planeringen.  
 
Ett annat orosmoment inför årets budgetprocess har också varit de 
strukturutredningar inom skola, äldreomsorg och kostorganisation som 
genomförts på uppdrag från förra årets budgetbeslut. Dessa strukturutredningar 
har nu presenterats med tämligen långtgående förslag på neddragningar i den 
kommunala organisationen. Nu har dock det nya minoritetsstyret varit kloka nog 
att landa i att inte röra skolorganisationen och inte heller aviserat några 
förändringar gällande antal särskilda boenden inom äldreomsorgen. Dessa på 
förhand befarade stridsfrågor har således Centerpartiet avvärjt genom vår nya 
vågmästarroll och vår tydliga röst för att hela kommunen ska leva.  
 
Med tanke på de utmaningar som Tingsryd kommun står inför är det nödvändigt 
med ett effektivare och smartare nyttjade och förvaltande av våra resurser. Vi 
behöver ta ett helhetsgrepp för att nå en långsiktig hållbar utveckling av vår 
kommun. Från Centerpartiet sida ser vid det t.ex. som extra viktigt att det 
snarast påbörjas ett aktivt arbete för att få till en effektivare resursfördelning 
inom kommunen samt att vi behöver bli bättre på att underhålla och nyttja 
kommunens lokaler och fastigheter på ett effektivare sätt. Likaså behöver vi få 
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till ett långsiktigt positivt utvecklingsarbete som omfattar kommunens alla delar. 
Detta är områden som i stora delar bör kunna ingå och omfattas av de 
utredningsuppdrag som återfinns i minoritetsstyrets budgetförslag. Vi vill dock 
med följande skrivningar ge Centerpartiets syn på dessa områden som vi ser 
som nödvändiga för en hållbar utveckling av Tingsryds kommun: 

• Central resursfördelning 
Centerpartiet har länge varit kritiska till köp- och säljorganisationen inom 
kommunen som vi menar är resurskrävande och driver kostnadsökningar. 
Inte minst innebär dagens system en stor tröghet i att få åtgärder 
genomförda där saker allt som ofta dras i långbänk. Vi är övertygade om 
att det finns stora fördelar att ha ett mer effektivt resursfördelningssystem 
som både skulle spara pengar och frigöra resurser som skulle kunna 
användas till andra viktiga arbetsuppgifter. Av denna anledning vill 
Centerpartiet att det ges ett utredningsuppdrag om en översyn av funktion 
och nytta med köp och säljorganisation i Tingsryds kommun. Vi ser gärna 
att en sådan utredning vågar titta på helt nya lösningar såsom t.ex. att 
det även utreds möjlighet att lägga ut visst underhållsansvar liksom städ 
och kosthållning på entreprenad. 
 

• Framtid Tingsryd 
Tingsryds kommun är en renodlad landsbygdskommun med sju tätorter 
utsprida över hela kommunen och där en stor del av befolkningen bor 
utanför dessa tätorter. Varje del av kommunen behöver känna att just de 
är en värdefull del av Tingsryds kommun och att just deras unika värden 
tas till vara för att skapa en positiv utveckling. Av denna anledning vill 
Centerpartiet att det påbörjas ett arbete med Framtid Tingsryd för att lyfta 
framtidstilltron i de olika orterna i Tingsryds kommun och som ska stärka 
de enskilda orternas varumärke liksom kommunens varumärke som 
helhet. I detta arbete ska det ingå att ta fram positiva långsiktiga 
utvecklingsplaner där varje ort lyfts i det som är unikt för just dem. 
 

• Lokalförsörjningsplan 
Tingsryds kommun behöver uppnå en bättre planering för effektivt 
nyttjande av de fastigheter och lokaler som finns inom kommunens ägo. 
Framförallt behövs det en långsiktig planering för vår lokalförsörjning då 
även outnyttjade fastigheter och lokaler kostar pengar samtidigt som det 
både är dyrt och tidskrävande i de fall behovet innebär att nya lokaler 
behöver byggas. Av denna anledning vill Centerpartiet att Tingsryds 
kommun upprättar en långsiktig lokalförsörjningsplan.  

 
• Underhållsplan 

Centerpartiet menar att det kommunala underhållet historiskt har brustit 
och att det är hög tid att vi på allvar tar ansvar så att vi kan överlämna 
vårt arv till kommande generationen i bra skick. Av denna anledning vill 
Centerpartiet att det arbetas fram en långsiktig underhållsplan inom 
kommunen för alla de fastigheter, gator och vägar, VA-nät m.m. som 
kommunen ansvarar för.  
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I stora delar är Centerpartiet positiva till minoritetsstyrets budget och den 
inriktning som de pekar ut i sin budget. De är återhållsamma samtidigt som de 
vågar satsa på utveckling. Centerpartiet välkomnar således de prioriterade 
satsningar som minoritetsstyret har valt att genomföra i förslag till budget för 
2021 varför Centerpartiet yrkar bifall till det budgetförslag som 
minoritetsstyret nu presenterar.  
 
Vi i Centerpartiet har också ett antal yrkanden som vi vill ska hanteras som 
tilläggsyrkanden till minoritetsstyrets budget: 
 
Driftsbudget: 
Kommunfullmäktige 

• Revisionen 
Revisionen är en betydelsefull instans som ska sköta sitt uppdrag genom 
en oberoende roll med de medel som de behöver för att klara sitt uppdrag. 
En väl fungerande revision är ytterst viktig då revisionen ska följa upp och 
utvärdera hur de av fullmäktige beslutade målen uppnås samt hur den 
interna kontrollen fungerar. Revisionen hjälper oss att bli effektivare och 
hjälper oss att uppfylla de krav som ställs på oss som kommun. 
Revisionen bör således ses som en kritisk vän som hjälper oss att förbättra 
kommunens verksamhet. Inte minst har revisionen en betydande roll i det 
demokratiska perspektivet då de utgör ett viktigt redskap i det politiska 
ansvarsutkrävandet. I årets budgetprocess har revisionen bedömt att de 
behöver en utökad budgetram på 175 tkr vilket också är det äskande de 
gör i budget 2021. Från Centerpartiets sida menar vi att detta är ett 
äskande vi måste bevilja om vi ska värna revisionens oberoende och 
säkerställa att revisionen har de förutsättningar som behövs för att de ska 
kunna uppfylla sitt uppdrag. Då det i minoritetsstyrets budget endast 
beviljas en utökad budgetram på 50 tkr för revisionen vill Centerpartiet 
skjuta till ytterligare 125 tkr i utökad budgetram så att revisionens totala 
utökade budgetram uppgår till 175 tkr, enligt deras äskande i 
budgetprocessen. 
 

Kommunstyrelsen: 
• Underhåll av enskilda vägar 

Tingsryds kommun är en utpräglad landsbygdskommun där en stor del av 
kommunens medborgare bor utanför kommunens tätorter. Därmed är 
infrastrukturen i kommunens mindre vägnät ytterst viktig för kommunens 
medborgare och där de enskilda vägarnas underhåll måste vara en 
prioriterad fråga för kommunen. Från Centerpartiets sida har vi alltid 
kämpat för ett bra underhåll av de enskilda vägarna och ser det som en 
förutsättning för att vi ska kunna upprätthålla kommunens attraktivitet. 
Centerpartiet vill att underhållet till enskilda vägar ökar med 1 000 tkr i 
budget 2021, att denna summa minskas med 325 tkr i plan 2022 och 
minskas med ytterligare 400 tkr i plan 2023. Skulle det ekonomiska läget 
förbättras till åren 2022-23, kommer Centerpartiet att vilja återupprätta 
samma nivå som nu uppnås i budget 2021 på de enskilda vägarna. 
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• Sommarlovskort 
Centerpartiet vill att kommunen ska erbjuda kommunens ungdomar 
möjligheten att till en liten egenkostnad kunna rekvirera ett tvåmånads 
sommarlovskort sommaren 2021 och sommaren 2022. Vi har två avsikter 
med denna satsning, dels att ge ungdomar bättre möjlighet till resande 
inom länet under sommaren och dels att ge ungdomar en positiv syn till 
kollektivtrafikens möjligheter och fördelar och därigenom få dem att i 
deras vuxna liv se kollektivtrafiken som ett naturligt alternativ till resande. 
Centerpartiet vill således att 130 tkr avsätts i budget 2021 och i plan 
2022, till att sommaren 2021 erbjuda kommunens ungdomar födda 2003-
2007 möjlighet att rekvirera ett tvåmånaders sommarlovskort till Region 
Kronobergs kollektivtrafik och under sommaren 2022 erbjuda kommunens 
ungdomar födda 2004-2008 detsamma. Dessutom vill Centerpartiet att 
det inför budgetprocessen till budget 2023 genomförs en utvärdering kring 
denna satsning.  

Beräkningsunderlaget till denna satsning är följande:  
- I Tingsryds kommun har vi ca 600 ungdomar som är födda 

2003-2007, d.v.s. de är i åldrar motsvarande de som 
sommaren 2021 slutar i åk. 7-9 samt gymnasiets åk 1-2. 

- Ett sommarlovskort kostar kommunen 356 kr/st. 
- Ungdomarna rekvirerar sitt sommarlovskort till en kostnad av 

100 kr. vilket beräknas ge en nyttjandegrad på 70% (total ca 
420 sommarlovskort). 

- Halva egenavgiften utgörs av administrationskostnader och 
andra halvan går till delfinansiering av satsningen.  
 

• Marknadsföring Wasaskolan 
Centerpartiet vill lyfta betydelsen med att Tingsryds kommun har tillgång 
till en egen gymnasieskola. Vi menar också att det mervärde som 
Wasaskolan ger Tingsryds kommun även måste synas i vår budget. Det 
finns stora mervärden med ett kommunalt gymnasium såsom att fler 
ungdomar väljer att bo kvar i Tingsryd efter sin gymnasietid, att det 
skapas arbetstillfällen, att det gynnar näringslivet (och kommunens) 
möjligheter att klara den framtida personalförsörjningen. Detta är dock 
mervärden som ligger utanför bildningsnämndens ansvarsområde, varför 
Centerpartiet anser att det är rimligt att även 
kommunledningsförvaltningen bidrar till Wasaskolans framtida utveckling 
genom att t.ex. låta Wasaskolan nyttja utvecklingsavdelningens expertis 
inom marknadsföring. 
Därav vill Centerpartiet att 140 tkr avsätts i budget 2021 och i plan 2022 
för att kommunstyrelsens utvecklingsavdelning ska bistå Wasaskolan med 
marknadsföringsinsatser med målet att öka söktalen till Wasaskolan. 
Dessutom vill vi att det inför budgetprocessen till budget 2023 genomförs 
en utvärdering kring denna satsning.  

 
• Landsbygdsutveckling 

Centerpartiet menar att vi måste ta fasta på att Tingsryds kommun är en 
utpräglad landsbygdskommun och att vi måste nyttja alla krafter som 
finns ute i våra orter. Vi menar att det är av högsta vikt att kommunen på 
allvar börjar jobba med alla de olika socken- och samhällsföreningar som 
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finns inom vår kommun för att lyfta det mervärde som är vår framgång. 
D.v.s. vi måste lyfta vår stolthet i att vara just en landsbygdskommun, där 
vi jobbar hårt för att stärka de krafter som bidrar till lokal 
samhällsutveckling, infrastruktur, boende och företagande utanför 
tätorten. Därav vill Centerpartiet att 200 tkr avsätts till arbete med 
landsbygdsutveckling med ett initialt fokus på att ta fram ett 
landsbygdsutvecklingsprogram för kommunen. I plan för år 2023 vill vi 
halvera denna satsning till att fortsatt uppgå till 100 tkr årligen till arbete 
inom landsbygdsutveckling i nära samarbete med socken- och 
samhällsföreningar. 

 
• Framtid Tingsryd 

Landsbygdsutveckling är Centerpartiets själ och dessutom Tingsryds 
kommuns förutsättning till framtida existens. Att påbörja ett offensivt 
arbete med fokus på utveckling i kommunens alla delar är oerhört viktigt 
och något som Centerpartiet vill befrämja till fullo. Vi anser att det är 
viktigt att just detta också framgår tydligt i den kommunala budgeten. Till 
detta arbete med Framtid Tingsryd vill Centerpartiet att 150 tkr avsätts i 
budget 2021 och plan 2022. I arbetet med Framtid Tingsryd ska det ingå 
arbete med att ta fram långsiktiga utvecklingsplaner där alla kommunens 
delar ges möjlighet att lyftas i en positiv plan för deras framtida 
utveckling. 

 
Bildningsnämnden:  

• Utökad budgetram, BN 
Centerpartiet menar att det måste synas i budget att vi nu tar ställning för 
att behålla dagens skolorganisation och att vi framöver måste stärka de 
ekonomiska resurserna inom bildningsnämnden om vi menar allvar med 
att hålla hög kvalité i dess verksamheter. Vi menar att det är vår 
skyldighet att se till skolan har de resurser som krävs för att skolbarnen 
får en skolgång präglad av hög kvalitet med förutsättningar till bra 
skolresultat och lärande. Därav vill Centerpartiet att bildningsnämndens 
budgetram för plan 2022 utökas med 200 tkr samt att bildningsnämndens 
budgetram för plan 2023 utökas med ytterligare 200 tkr. 
 

Vård- och omsorgsnämnden 
• Pott till aktiviteter inom äldreomsorgen 

Centerpartiet vill ge bättre möjligheter till att föra in kultur inom vår 
äldreomsorg. Vi vill införa en pott till aktiviteter vilket vi menar skulle 
innebära värdefulla möjligheter att öka frekvensen på aktiviteter och att 
våra äldre medborgare ska få en förbättrad möjlighet till att ta del av det 
kulturella utbudet. I detta skulle det lokala föreningslivet kunna vara med 
och bidra i genomförandet. Därav vill Centerpartiet att det avsätts 200 tkr 
i budget 2021 till en permanent pott för att finansiera aktiviteter för dem 
som nyttjar äldreomsorgen. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 

• Miljöarbete (Hållbarhetsprogram) 
Centerpartiet menar att Tingsryds kommun måste bli bättre på alla 
hållbarhetsfrågor. Detta handlar om överlevnad, vår miljö tål inte att vi 
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struntar i dessa frågor. Det handlar också om attraktivitet – för både nya 
företag och bosättning/inflyttning likväl som attraktivitet för alla oss som 
redan bor och verkar här i kommunen. Vi måste arbeta aktivt för att 
begränsa vårt miljöavtryck. Just därför måste vi upprätta en hållbar plan 
samt ha kommunala tjänstemän som aktivt arbetar med miljöfrågorna. 
Centerpartiet vill av denna anledning tillskjuta ytterligare 150 tkr till 
miljöarbete år 2021 och framåt, med ett initialt fokus på att ta fram ett 
hållbarhetsprogram för kommunen.  

 
 
Centerpartiets tilläggsyrkanden i sammanfattning: 

Centerpartiet yrkar 
1. Att revisionen ges ytterligare 125 tkr i permanent utökad budgetram i 

budget 2021 så att revisionens totalt utökade budgetram uppgår till 175 
tkr, enligt deras äskande i budgetprocessen. 
 

2. Att underhållet till enskilda vägar ökar med 1 000 tkr i budget 2021, att 
denna summa minskas med 325 tkr i plan 2022 och minskas med 
ytterligare 400 tkr i plan 2023. 
 

3. Att 130 tkr avsätts i budget 2021 och i plan 2022 till att under sommaren 
2021 erbjuda kommunens ungdomar födda 2003-2007 möjlighet att 
rekvirera ett tvåmånaders sommarlovskort till Region Kronobergs 
kollektivtrafik och under sommaren 2022 erbjuda kommunens ungdomar 
födda 2004-2008 detsamma. Dessutom yrkar Centerpartiet att det inför 
budgetprocessen till budget 2023 genomförs en utvärdering kring denna 
satsning.  
 

4. Att 140 tkr avsätts i budget 2021 och i plan 2022 till att 
kommunstyrelsens utvecklingsavdelning ska bistå Wasaskolan med 
marknadsföringsinsatser med målet att öka söktalen till skolan. 
Dessutom yrkar Centerpartiet att det inför budgetprocessen till budget 
2023 genomförs en utvärdering kring denna satsning.  
 

5. Att 200 tkr avsätts i budget 2021 och i plan 2022 till arbete med 
landsbygdsutveckling i nära samarbete med socken- och 
samhällsföreningar med ett initialt fokus på att ta fram ett 
landsbygdsutvecklingsprogram. I plan 2023 halveras denna satsning till 
att fortsatt uppgå till 100 tkr årligen till arbete inom landsbygdsutveckling 
i nära samarbete med socken- och samhällsföreningar. 
 

6. Att 150 tkr avsätts i budget 2021 till arbete med Framtid Tingsryd, som 
syftar till att arbeta fram utvecklingsplaner för Tingsryds kommuns alla 
kommundelar för att få till en långsiktig positiv utveckling för alla 
kommunens orter.  
 

7. Att bildningsnämndens budgetram utökas med 200 tkr i plan 2022 samt 
med ytterligare 200 tkr i plan 2023. 
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8. Att tillskjuta ytterligare 150 tkr i permanent tillskott till miljöarbete i 
budget 2021 med ett initialt fokus på att ta fram ett kommunalt 
hållbarhetsprogram.  

 
Utifrån minoritetsstyrets budgetförslag innebär Centerpartiets budgetsatsningar i 
våra tilläggsyrkanden följande påverkan för det ekonomiska resultatet:  
 
Centersatsningar Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 
Revisionen -125 tkr   
Underhåll enskilda vägar -1 000 tkr 325 tkr 400 tkr 
Sommarlovskort -130 tkr 

 
130 tkr  

Marknadsföring Wasaskolan -140 tkr   140 tkr 
Landsbygdsutveckling 
(Landsbygdsutvecklingsplan) 

-200 tkr   100 tkr 

Framtid Tingsryd -150 tkr   150 tkr 
Pott – aktiviteter ÄO -200 tkr     
BN – utökad budgetram   -200 tkr -200 tkr 
Miljöarbete 
(Hållbarhetsprogram) 

-150 tkr     

Totalt: -2 095 tkr +125 tkr +720 tkr 
 
 
 
För Centerpartiet: 
 
 
 

Anna Johansson Cecilia Cato  
  
 
 
 
Lennart Fohlin Mikael Andersson 
  


