
För artonde året i rad redovisar 
Tyesö ett positivt resultat. De or
dinarie verksamheterna gav ett 
överskott om 5,7 miljoner kronor.

 – Vi kan inte 
komma ifrån 
att 2014 varit 
ett tufft år eko
nomiskt för 
kommunen 
och vårt resul
tat är lägre än 
budgeterat. 
Men vår eko
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

munala verksamheterna och de 
alternativ som fi nns. 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 

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

Ökad stadsmässighet
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 fl er 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 
fl er betyder också att fl er bidrar 
till kommunens ekonomi, säger 
Fredrik Saweståhl.

Fler yngre – och fl er äldre
Många nyinfl yttade barnfamiljer 

har medfört att det behövs fl er 
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 
 fi nnas ett brett spektrum av val-
möjligheter 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 fl er får nära till naturen 
och att den ekonomiska hushåll
ningen beaktas.

2014
årsredovisning

Snart kan du hämta ditt eget 
exemplar av årsredovisning en i 
kommunens Servicecenter i Tyresö 
centrum. Du kan också ladda ner 
den via tyreso.se/bokslut.
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Bokslutsspecial
Här kan du läsa om bokslutet för 2014. 19,48 kronor av varje intjänad 

hundralapp går till kommunalskatten.  

Hela årsredovisningen fi nns att läsa på tyreso.se/bokslut

Några mål på väg att uppfyllas

Fredrik
Saweståhl

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.

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

BYGGLoV
Bygglov handläggs inom sex 
veckor (med undantag för 
bygglov för större eller komplexa 
ärenden).
Handläggningstider från kom-
plett ärende till beslut är i snitt 
1,7 veckor (median 2,2 veckor).

FÖRSKoLA
Andel årsarbetare med pedago-
gisk högskoleutbildning inom 
förskolan har ökat.
andelen årsarbetare med peda-
gogisk högskoleutbildnig har ökat 
med två procentenheter och upp-
gick till 43 procent. tyresö kom-
mun ligger sex procentenheter 
högre än snittet i stockholms län.
 

SYSSELSÄTTNING
Alla ungdomar mellan 16–24 år 
som står till arbetsmarknadens 
förfogande och som har hän-
visats till Arbetscentrum är i 
 arbete, utbildning eller aktiv 
 arbetsmarknadsåtgärd inom 
30 dagar.
Ung i tyresö erbjuder fl era akti-
viteter som ungdomar deltar i 
utifrån sina behov.
Självförsörjningsgraden har 
ökat (Socialstyrelsens årsstatis-
tik): Andel biståndsmottagare i 
Tyresö år 2011: 2,3 procent.
självförsörjningsgraden bygger 
på de nationella sammanställ-
ningarna som görs varje år och 
som presenteras av socialstyrel-
sen vid halvårsskiftet påföljande 
år. för 2013 var resultatet 2,2 
procent vilket publicerades i 
oktober 2014.

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. ser-
vicemätningen 2014 visar att 98 
procent av e-post besvaras inom 
två dagar mot 83 procent i 
genom snitt. andelen lyckade 
 telefonsamtal har stigit från 48 
procent året innan till 60 procent 
vilket är högre än genomsnittet 
på 49 procent.

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.
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Några mål som blir svåra att nå
foton: tYresÖ KoMMUn, sCandInaV, rYno QUantZ, sLottstUdIon

PoLITISKA MåL
Kommunfullmäktige har i kommunplanen satt upp ett antal mål. Här redovisas

några av dessa och prognosen för måluppfyllelse. Nämnderna bryter ner dessa 

till delmål. Nämndernas mål redovisas i respektive nämnds verksamhetsberättelse 

som du hittar på tyreso.se/bokslut. 

Tyresö kommun fi nansieras till största delen av 
skatteintäkter. Därtill kommer bidrag, avgifter och 
övriga intäkter. 
 För varje intjänad hundralapp betalar Tyresös 
invånare 19,48 kronor i kommunalskatt, vilket är 
den lägsta kommunalskatten bland Södertörns
kommunerna – i diagrammet ser du vad pengarna 
går till. Invånarna betalar dessutom 12,10 kronor 
till landstinget.

INTÄKTER, MILJONER KRONOR

skatteintäkter 1 896,3
Utjämningssystem etc 142,6
fastighetsavgift 68,3
statsbidrag maxtaxa 17,6
Övriga intäkter  458,5

Summa 2 583,3

KOMMUNALSKATT (%)

till kommunen 19,48
till landstinget 12,10

Totalt 31,58

53%

5%

31%

1%5%
ÖVRIGT 5%

GATOR
PARKER,
STADS-

BYGGNAD
 OCH 

INFRA-
STRUKTUR

FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA
OCH GYMNASIUM

SOCIALTJÄNST

VUXENUTBILDNINGKULTUR 
OCH 

FRITID

53%

5%

31%

1%
5%

ÖVRIGT

5%

GATOR, PARKER, STADSBYGGNAD
OCH INFRASTRUKTUR

FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA
OCH GYMNASIUM

SOCIALTJÄNST

VUXENUTBILDNING

KULTUR OCH FRITID

NÄRINGSLIV
Tyresö hör till de 25 bästa kom-
munerna i Svenskt Näringslivs 
bedömning av företagsklimatet.
enligt svenskt näringslivs se-
naste ranking hamnade tyresö 
på plats 43 vilket är en försäm-
ring i förhållande till föregående 
år.

MEDBoRGARFoKUS
Tyresös medborgarindex ligger 
bland de tio högsta värdena vid 
varje mätning.
nöjd-Medborgar-Index (nMI) 
blev 61 för tyresö jämfört med 55 
i genomsnitt för de 129 kommu-
ner som deltog. tyresö kom på 
15:e plats. resultatet för tyresö 
är en förbättring jämfört med 
året innan (nMI 56) och i länet är 
tyresö på 6:e plats (av 23 del-
tagande kommuner.

SYSSELSÄTTNING
Av de personer som hänvisas till 
Arbetscentrum arbetar eller stu-
derar 62 procent när kontakten 
med Arbetscentrum avslutats.
48 procent av de som slutat har 
gått till arbete eller studier. de 
som anvisas till arbetscentrum 
har länge varit i utanförskap och 
har därför en längre väg att gå 
innan de är rustade och redo för 
att etablera sig på arbetsmark-
naden. allt fl er går också till vård 
eller stadigvarande sjukersätt-
ning.

ÄLDREoMSoRG
Brukarundersökningen inom 
hemtjänsten visar att 89 procent 
av respondenterna i Tyresö 
 kommun är ganska eller mycket 
nöjda med hemtjänsten. Mot-
svarande andel för riket är 91 
 procent. I jämförelse med före-
gående år har andelen minskat 
från 90 till 89 procent.
Inom vård- och omsorgsboende 
anger 81 procent av de äldre att de 
sammantaget är ganska eller 
mycket nöjda med äldreboendet. 
Motsvarande andel för riket är 
84 procent. I jämförelse med före-
gående år har andelen ökat från 
80 till 81 procent.

KoMMUNENS PERSoNAL
Den totala sjukfrånvaron är högst 
sex procent årligen.
sjukfrånvaron ökar nationellt 
och det pågår utredningar om 
or saker. ett projekt har startat 
i tyresö kommun och det nya 
målet är att sjukfrånvaron 2018 
inte ska överstiga fyra procent.

Så här fördelas dina skattepengar på kommunens olika verksamheter:


