Bokslutsspecial

4. 19,48 kronor av varje intjänad
Här kan du läsa om bokslutet för 201
tten.
hundralapp går till kommunalska
a på tyreso.se/bokslut
Hela årsredovisningen ﬁnns att läs

Stark tillväxt – en positiv u
För artonde året i rad redovisar
Tyesö ett positivt resultat. De or
dinarie verksamheterna gav ett
överskott om 5,7 miljoner kronor.

de bästa resultaten någonsin. Det
är ett kvitto på våra medarbetares
höga kompetens, säger Fredrik
Saweståhl.

 – Vi kan inte
komma ifrån
att 2014 varit
ett tufft år eko
nomiskt för
kommunen
och vårt resul
tat är lägre än
Fredrik
budgeterat.
Men vår eko Saweståhl
nomi är i grunden bra och varje år
stärker vi vår soliditet vilket är
viktigt för vårt handlingsutrym
me, säger kommunstyrelsens ord
förande Fredrik Saweståhl (M).
– Men vi måste fortsätta att
vända på alla stenar för att säkra
att vi har god ekonomisk ordning
i våra verksamhter, säger han.
Målet är att ha oförändrad skatt
och ge mesta möjliga service för
varje skattekrona.
– Vi värnar om att invånarna
ska vara nöjda både med de kom

Ökad stadsmässighet

årsredovisning

2014

Snart kan du hämta ditt eget
exemplar av årsredovisningen i
kommunens Servicecenter i Tyresö
centrum. Du kan också ladda ner
den via tyreso.se/bokslut.

munala verksamheterna och de
alternativ som finns. Alla som
jobbar i kommunen kan vara
stolta över att vi levererar hög
kvalitet. Det är särskilt glädjande
att skolorna i Tyresö år 2014 hade

Tillväxten i Tyresö var hög 2014,
invånarantalet steg med över
tusen personer. Detta är den star
kaste befolkningsökningen sedan
70talet och många pågående och
planerade byggprojekt, framför
allt den nya stadskärnan Norra
Tyresö Centrum, medför att den
höga tillväxten kommer att fort
sätta.
– Det är en utmaning att bereda
plats för fler och det kommer att
krävas en fortsatt hög investe
ringstakt. Men det är roligt att pla
nera bostäder, skolor och utökad
service. många kommuner brottas
med motsatt problem. Att vi blir
fler betyder också att fler bidrar
till kommunens ekonomi, säger
Fredrik Saweståhl.
Fler yngre – och fler äldre

Många nyinflyttade barnfamiljer

har medfört att det behövs fler
förskolor, men att den förra star
ka befolkningsökningen skedde
på 60 och 70talen har också gett
en demografi med kraftig ökning
av antalet äldre som behöver om
sorg. Fredrik Saweståhl säger att
utbyggnaden av äldreomsorgen
kommer att få hög prioritet fram
över.
– Brukarundersökningar inom
äldreomsorgen visar på hög kvali
tet, men vi har tyvärr hamnat lite
efter vad gäller att bygga ut äldre
omsorgen. Nu måste vi kavla upp
ärmarna och leverera. Det ska
finnas ett brett spektrum av valmöjligheter vad gäller boende.
– Den dialog vi för med Tyre
söborna om vår nya översiktsplan
är viktig och jag hoppas att många
tar chansen att vara med och på
verka vår framtida utveckling,
säger Fredrik Saweståhl och på
pekar att viktiga mål i översikts
planeringen är att värna om mil
jön, att fler får nära till naturen
och att den ekonomiska hushåll
ningen beaktas.

Skattekollen
Vill du veta exakt hur
mycket du betalar till
kommunens olika
verksamheter?
Skriv in din månadslön
på tyreso.se/skattekollen
så får du svar direkt.

Några mål på väg att uppfyllas
MEDBoRGARFoKUS
80 procent av medborgarnas
frågor besvaras direkt, mäts via
servicemätning per telefon och
e-post.
Målet är uppfyllt för e-post men
inte för kontakt via telefon. servicemätningen 2014 visar att 98
procent av e-post besvaras inom
två dagar mot 83 procent i
genomsnitt. andelen lyckade
telefonsamtal har stigit från 48
procent året innan till 60 procent
vilket är högre än genomsnittet
på 49 procent.

TRAFIK
Kollektivtrafikens andel har ökat
(mäts i samverkan med SL).
sL genomför mätningar. Underlaget
för tyresö är dock för litet för att utläsa resultat för kommunen. Men
det testresenärsprojekt för Östra
tyresö som genomfördes under
hösten tillsammans med sL ledde
till att sL fick 250 nya resenärer
(som fortsatte att resa med sL efter
provperioden) av 860 provåkare. ett
utfall på 29 procent.

BYGGLoV

FÖRSKoLA

SYSSELSÄTTNING

Bygglov handläggs inom sex
veckor (med undantag för
bygglov för större eller komplexa
ärenden).

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning inom
förskolan har ökat.

Alla ungdomar mellan 16–24 år
som står till arbetsmarknadens
förfogande och som har hänvisats till Arbetscentrum är i
arbete, utbildning eller aktiv
arbetsmarknadsåtgärd inom
30 dagar.

Handläggningstider från komplett ärende till beslut är i snitt
1,7 veckor (median 2,2 veckor).

KoMMUNENS FASTIGHETER
Lokalkostnadernas andel av
verksamhetens totala kostnader
är lägre än 11,4 procent.
Lokalkostnadernas andel av
verksamhetens totala kostnader
uppgick till 11, 1 procent 2014.

andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildnig har ökat
med två procentenheter och uppgick till 43 procent. tyresö kommun ligger sex procentenheter
högre än snittet i stockholms län.

Ung i tyresö erbjuder flera aktiviteter som ungdomar deltar i
utifrån sina behov.
Självförsörjningsgraden har
ökat (Socialstyrelsens årsstatistik): Andel biståndsmottagare i
Tyresö år 2011: 2,3 procent.
självförsörjningsgraden bygger
på de nationella sammanställningarna som görs varje år och
som presenteras av socialstyrelsen vid halvårsskiftet påföljande
år. för 2013 var resultatet 2,2
procent vilket publicerades i
oktober 2014.

