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Resultat 

Vi gick in i 2015 med ett svårt ekonomiskt läge och många svåra utmaningar. Tack vare ett gott jobb ute i 

förvaltningarna, lägre räntekostnader och att de finansiella intäkterna ökar så kan vi redovisa ett positivt resultat 

på 21,4 mnkr det är betydligt bättre än budgetens resultat som är på 1 mnkr. Vi är nöjda med att kunna visa upp 

ett positivt resultat med tanke på omständigheterna och hur den ekonomiska situationen ser ut. Detta gör att vi kan 

balansera mer än underskottet från 2013 och 2014 om 6 mnkr. Efter balanskravsutredningen återstår endast 3,1 

mnkr att återställa från 2013 och 2014. Målet om 98 procents nettokostnadsandel uppnås. Kommunen befinner sig 

fortfarande i ett ekonomiskt kärvt läge med många svåra utmaningar framöver. Vi har dock en miljard kronor att 

göra bra och kvalitetsmässig hög verksamhet för. Jag är övertygad om att vi alla tar vårt ansvar och ställer kostnader 

mot värde och behov för Nybros bästa. 

Vi kan trots det ekonomiska läget blicka tillbaka på ett händelserikt år inom vår kommun. 

 

Befolkning 

Under de senaste åren har vi lyckats att vända en negativ befolkningsutveckling. 2015 ökade Nybro kommun 

befolkningen med 40 invånare. 

 

Bostäder 

Sambandet mellan bostadsproduktion och befolkningstillväxt är tydligt. Vi har en efterfrågan på fler bostäder och 

fler boendealternativ. Under 2015 förtätade Nybro Bostads AB (NBAB) sitt bestånd med 16 nya lägenheter och 

planering pågår för ytterligare 28 nya lägenheter på Awestomten. Vi har skrivit ett exploateringsavtal med en 

privat byggfirma som planerar att bygga nya lägenheter vid Svartgöl, nedanför Almen. Vi har också andra privata 

fastighetsägare som förtätar med lägenheter inne i centrala stadskärnan. Arbetet för ökat bostadsbyggandet börjar 

så smått ge resultat. Detta räcker dock inte. Vi behöver fler entreprenörer som vill satsa och bygga i Nybro. 

 

Välfärd i Nybro 

Vi kraftsamlar de tillgängliga ekonomiska resurserna med fokus på barn, unga och äldres förutsättningar för ett 

tryggt och gott och värdigt liv. Flera nya förskoleavdelningar har tillkommit. Vi har invigt Vitsippans förskola i 

Hanemåla. En helt ny förskola som ersatte den tidigare baracklösningen och som nu är en ny och fräsch byggnad 

med sex avdelningar och plats för totalt 120 barn. 

Nybro är en av landets bästa skolkommun. I flera olika rankingar placerar sig Nybro på tio i topp listan. Vi har i 

grunden mycket goda resultat och vi är bäst i landet när det gäller lärartäthet. Vi skall vara stolta över det och de 

arbetsinsatser som görs för våra barn av pedagoger och övrig personal inom skolan. 

Vi har under året beslutat och planeringen är nu i full gång för byggnation av nytt modernt demenscentrum vid 

Kvarnbacken. 

Vi lever i en tid då många länder runtom i världen upplever krig och oro. Flyktingströmmarna har aldrig varit så 

stora i modern tid som de är just nu. Många flyktingar har sökt sig till Nybro. Ett stort integrationsarbete utförs i 

samverkan mellan förvaltningar, kommun, föreningsliv och organisationer. Nybro kommun ligger i framkant vad 

gäller mottagande, utbildning, integrering och etablering. Ett oerhört gott jobb har gjorts av vår personal. 

 

Nybro kommun håller god kvalitet – år efter år  

Sedan 2010 deltar Nybro kommun i Sveriges kommuners och landstings (SKL) undersökning KKiK. Årets resultat 

visar åter igen på god kvalitet. Av de 37 mått som används har Nybro kommun 21 mått på mycket godkänd nivå 

och 10 mått på godkänd nivå. Vi arbetar hela tiden för att utveckla vår verksamhet för att Nybroborna ska få så 

god valuta för sina skattepengar som möjligt. Kommunens Kvalitet i Korthet mäter utifrån ett invånarperspektiv. 

Undersökningen fokuserar på hur bra kommunens verksamheter är inom tillgänglighet, trygghet, effektivitet, 

samhällsutveckling och delaktighet. Årets resultat visar på mycket god tillgänglighet till simhall, bibliotek och 

återvinningsstationer utöver tiden 8-17 på vardagar. Av de som tar kontakt med kommunen via telefon uppfattar 
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96 procent att de fått ett gott bemötande och ett direkt svar på en enkel fråga. Ett av trygghetsmåtten visar antalet 

personer som besöker en brukare med hemtjänst under en 14-dagarsperiod. Detta mått förbättras ständigt varje år 

och Nybro har i år ett snitt på 11 personer. Snittet i Sverige är 15 personer. Skolresultaten är fortsatt goda i de 

högre årskurserna. Nöjdhetsfaktorn inom skola, på särskilda boenden och de som har hemtjänst är hög, med andra 

ord unga och äldre trivs i våra verksamheter. Resultatet är ett kvitto på att Nybro kommun har en bra verksamhet 

med hög kvalitet. 

 

Kommunens största investering någonsin 

Under året har byggnationen av vårt nya kraftvärmeverk pågått för fullt. I april levererades och monterades pannan 

och kraftvärmeverket beräknas vara i drift under våren 2016. Det är Nybro kommuns största investering någonsin 

på upptill 480 miljoner kronor. En investering för en förbättrad luftkvalitet i Nybro tätort, genom att det ersätter 

de äldre pannorna vid Värmecentralen. 

 

Utmärkelser 

Vi har fått fina utmärkelser som på olika sätt placerar Nybro på kartan. Vi har Sveriges vackraste parker och vi 

har en av Sveriges bästa skola. Det gör mig riktigt stolt. 

 

Dialog 

Året har präglas av dialog med medborgare, näringsliv, handel, fastighetsägare och föreningsliv. Kommunen har 

tillsammans med Nybro handel och fastighetsägarna jobbat fram en ny handelsstrategi för Nybro stad. Vi har 

påbörjat arbetet med revidering av kommunens översiktsplan. Vi har också genomfört ett antal dialoger med 

näringslivet för att förbättra kommunens näringslivsklimat. 

 

Ett stort tack 

Jag vill ge en mycket stor eloge och ett stort TACK till alla anställda, förtroendevalda, föreningsliv, näringsliv och 

invånare i Nybro kommun för ett engagerat arbete under 2015! 

 

Christina Davidson (C) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Omvärldsanalys 

Omvärldsanalysen omfattar internationellt, nationellt och lokalt perspektiv 2015 och framåt. Det är Sveriges 

Kommuner och Landstings (SKL) bedömningar i Ekonomirapporten oktober 2015 som använts för de 

internationella och nationella perspektiven. 

 

Internationellt 

Återhämtningen i den internationella ekonomin har totalt sett varit trög. USA är dock ett undantag och där 

ekonomin växer hyggligt och utvecklingen på arbetsmarknaden varit stark. Även Storbritannien och Tyskland har 

arbetsmarknaden utvecklats bra. I övriga Europa går det trögare och i utvecklingsländer som Ryssland och 

Brasilien är utvecklingen svag. Kinas tidigare starka tillväxt har nu bromsats upp. En svagare utveckling av 

bostadsinvesteringar som påverkas av oron på bostadsmarknaden i Kina är en orsak till försvagningen av 

ekonomin. En annan är oron på finansmarknaden med betydande prisfall på Shanghaibörsen under sommaren. I 

Ryssland och Brasilien är det prisfallet på råvaror som påverkat tillväxten. Dessa länder är också stora 

råvaruexportörer. 

De låga priserna på olja och gas har också påverkat ekonomin och speciellt våra grannländer. Norge som har en 

stor export av olja och gas har fått dra ned offshoreinvesteringarna betydligt. Detta är kännbart för den norska 

ekonomin och tillväxten i BNP blir lägre. Finland påverkas genom att exporten till Ryssland har minskat som en 

följd av minskad export av olja och gas från Ryssland. Finland har också problem i skogs- och elektronikbranschen. 

I Danmark förbättras tillväxten något, men sammantaget blir utvecklingen i de tre grannländerna mycket svag i år. 

Detta påverkar Sverige i och med att 25 procent av den svenska exporten går dit. 

Priset på olja har under 2015 mer än halverats i dollar räknat. Flera andra råvarupriser har och sjunkit och bidrar 

till att inflationen är låg i många länder. Centralbankerna har vidtagit en hel del åtgärder men inte lyckats pressa 

upp inflationen i någon högre grad. 

Styrräntorna är extremt låga och när den konjunkturella återhämtningen sker räknar man med att räntorna höjs. 

 

Nationellt 

För Sveriges del är exporten en viktig faktor för tillväxten. Den svenska exporten består till stor del av 

investeringsvaror och exporten av dessa har varit låg de senaste åren. Prognosen framåt är dock att den kommer 

att öka men i måttlig takt. Det som driver tillväxten nu är inhemska investeringar och som gynnas av det låga 

ränteläget. Det är främst byggnadsinvesteringarna som ökar, men även de kommunala investeringarna ökar. 

Den omfattande flyktinginvandringen i Sverige gör att antalet invånare ökat snabbt och kommer att öka. Detta 

medför också stora krav på stat, kommun och landsting med följd att den offentliga konsumtionen ökade 2015 och 

även 2016. Befolkningen beräknas öka med i snitt 1,3 procent per år de kommande åren. De tre senaste decennierna 

har befolkningsökningen varit i snitt knappt en halv procent per år. 

Hushållens konsumtion har utvecklats långsammare än den disponibla inkomsten. Detta har gjort att sparandet de 

senaste åren ökat väsentligt. Återhållsamheten kan bero på att hushållens förväntningar om den svenska ekonomin 

är i negativ riktning. 

Antalet sysselsatta har ökat med ca 200 000 personer sedan 2011 eller med 1 procent per år. Även antalet arbetade 

timmar har ökat i positiv riktning. Antalet personer i arbetskraften har också ökat i nästan motsvarande grad. Detta 

till stor del tack vare ökat antal invånare men också att fler i åldern 15-64 år deltar i arbetskraften. Som följd av 

ovan har därmed inte arbetslösheten minskat i någon större omfattning. Den senaste tiden har detta vänt och 

sysselsättningen ökar inte lika mycket och ökningen av arbetskraften har nästan upphört. Därmed minskar också 

arbetslöshetstalen. 

Den reala tillväxten i skatteunderlaget har sedan 2011 varit starkare varje år än genomsnittet för föregående 

konjunkturcykel (2001-2007). Prognosen för 2015 och 2016 är att även dessa kommer att vara starka. Svensk 

ekonomi har tagits sig upp ur den lågkonjunktur som varit sedan 2008-2009 och är i konjunkturell balans. 

Tillväxten är dock starkare i återhämtning än i balans, vilket innebär att andra halvan av 2016 kommer 

återhämtningsfasen att vara över. De arbetade timmarna kommer att öka långsammare och skatteunderlagets reala 

tillväxt kommer att avta. 
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Framtiden 

Utvecklingen de närmaste åren framöver kommer troligen skilja sig åt från 2015 och 2016. Det som är skillnaden 

är att det varit en återhämtning i ekonomin med hög tillväxt som följd. När den konjunkturella balansen infinner 

sig så råder det varken låg- eller högkonjunktur och tillväxten avtar. 

Prognosen på BNP de kommande åren är en ökning med drygt 2 procent per år. Den offentliga konsumtionen 

beräknas öka snabbt de närmaste åren på grund av den ökade befolkningen. Den kommunala konsumtionen 

beräknas öka med i snitt 2,3 procent per år. I och med att skatteunderlaget inte växer i motsvarande grad kommer 

skattehöjningar krävas. Detta i sin tur minskar hushållens reala disponibla inkomster, vilka beräknas öka med i 

snitt 0,3 procent per år 2017-2019. 

Under 2016 ska arbetsmarknadens parter förhandla fram nya löneavtal, vilket medför att prognoserna för 

löneutvecklingen kommande år är svårare att göra. Det troliga är dock att löneökningarna kommer att öka från 

dagens 2,5 procent per år till ca 3,5 procent 2017. 

Inflationsmålet är 2 procent och prognosen är att detta uppnås i slutet på 2016. Det är den svaga svenska kronan 

och bättre fart i ekonomin som möjliggör detta. 

 

Kommunernas ekonomi 

Resultaten i de svenska kommunerna har varit goda de senaste åren, men beror till stor del på tillfälliga poster. Det 

är dock ca 13 procent av kommunerna som haft negativa resultat de senaste fyra åren. Kostnadsvolymen i 

kommunerna ökade med 1,7 procent under 2014. Ökningen är framför allt på riktade insatser såsom 

flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder. Val i Sverige och i Europaparlamentet bidrog till ökade 

kostnader för politiken. Även de stora verksamheterna har ökat sina kostnader. Gymnasieskolan är den enda 

verksamheten som minskat. 

De demografiska förändringarna kräver även fortsatt omprioriteringar mellan verksamheterna. Dessutom kommer 

det ökade antalet asylsökande leda till ökat tryck på flertalet verksamheter i kommunerna. De riktade statsbidragen 

har ökat i omfattning och innebär mer arbete och försvårar planeringen av den kommunala verksamheten. Många 

av de riktade statsbidragen avser skolan verksamheter, men även till äldreomsorgen. 

Kommunerna ser ökade kostnader framöver inom institutionsplaceringar av barn, förskola, grundskola och 

hemtjänst. Kostnaderna för pensionerna verkar bli stabila de närmaste två åren, men kommer sedan öka. 

Förändringar i beräkningen av pensionerna kommer också göra att fler kommer över taket på 7,5 inkomstbasbelopp 

och får därmed förmånsbestämda pensioner, vilket ökar kostnaderna för kommunerna. 

De kommunala investeringarna har ökat och kommer att öka i än högre takt. Detta medför högre kostnader för 

avskrivningar och finansiella kostnader. 

I Budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen en neddragning av det generella statsbidraget för 

gymnasiereformen (GY11). Regeringen ser besparingar i reformen, vilket Sveriges Kommuner och Landsting 

motsäger sig. En proposition med förslag om ny placeringsform, boende för stöd och tillsyn (stödboende) beräknas 

träda i kraft under 2016. Även här ser regeringen en kostnadsbesparing och föreslår därmed en sänkning av det 

generella statsbidraget. 

En höjning av avgiftstaket i maxtaxan gör det möjligt för kommunerna att höja avgifterna inom äldreomsorgen 

från den 1 juli 2016. Det generella statsbidraget minskar i motsvarande omfattning. 

De senaste åren har också krav på medfinansiering av statliga investeringar ökat och ställer kommunerna inför 

stora finansieringsproblem. Höghastighetsbanan utreds för närvarande och kommer att innebära både 

medfinansiering och stora investeringar i kommunerna med nya stationsområden. 
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Nybro kommun 

Framtiden för Nybro ska ses på kort och lång sikt. I det längre perspektivet påverkas vi av hur det går för Sverige 

som helhet, hur exportindustrins konkurrenskraft utvecklas, hur omvärlden förändras och hur klimatförändringarna 

påverkar. Alla globala förändringar ligger bortom kommunens förmåga att påverka i någon större grad men vi kan 

förbereda och anpassa oss. 

Förändringar ger nya möjligheter som även märks i det korta perspektivet. Företagen i Nybro måste alltid ligga i 

framkant för att utvecklas och kommunen ska skapa de bästa förutsättningar för dem att lyckas. Vi vill fortsätta 

att vara en komplett kommun där man bor, lever, arbetar och producerar. Vi välkomnar både in- och utpendlare, 

gillar turister och älskar vår plats på jorden. En stark och positiv kommun har lättare att locka till sig arbetskraft 

och etableringar. Näringsliv och kommun lever i symbios där vi som kommun ska se till helheten. 

Nybro, liksom många andra kommuner, behöver axla utmaningen att skapa fler bostäder. Vi har många nysvenskar 

och ungdomar i bosättande ålder med stort intresse för att leva i Nybro. Vi har ett aktivt kommunalt bostadsbolag 

som arbetar hårt med uppgiften och det finns fin planlagd mark för nya bostäder. Visionen är att växa, och det 

kommer vi att göra. Med fler invånare ökar efterfrågan på varor och tjänster, kommunen får ökad kraft att skapa 

mer välfärd och den utvecklingen gynnar hela länet. 

Nybro kommun är en industrikommun med en mängd olika företag. Dessa har påverkats och påverkas av den 

internationella konjunkturen och av regionens förändringar. I Kalmar län pendlar många till och från sina arbeten 

inom och till andra kommuner i och utom länet. Nybros geografiska läge med relativt korta avstånd till Kalmar 

och Växjö ger oss många möjligheter. 

I tabellen nedan visas antal förvärvsarbetande (16+ år) dagbefolkning (förvärvsarbetande med arbetsställe i 

kommunen) och nattbefolkning (förvärvsarbetande med bostad i kommunen) samt förvärvsintensitet 

(förvärvsarbetande som andel (%) av kommunens befolkning i åldersgruppen 20-64 år) år 2014. Källa: Statistiska 

Centralbyrån 

 

 Dagbefolkning Nattbefolkning Förvärvsintensitet 

Nybro 7 726 8 911 76 

Män 4 210 4 814 77,8 

Kvinnor 3 516 4 097 74 

 

Enligt Statistiska Centralbyrån finns det 1 128 företag i kommunen år 2014 (1 155 år 2013) och det är viktigt att 

dessa finns och kan utvecklas. 

Nybro kommun genomför flera projekt och några har pågått under en följd av år, några är avslutade och några är 

påbörjade. Exempel på sådana projekt är: 

 Fröjdekulla – HVB-hem har inrättats och projektering av förskola pågår. 

 Om- och tillbyggnaden av förskolan Skattkistan har projekterats och upphandlats, upphandlingen är dock 

överklagad och tidplanen försenas. 

 Projekt Victoriaområdet – utbyte av sittbänkar på läktaren vid fotbollsplanen slutfördes 2015. 

 Skolgården vid Högabergs förskola, Västeräng har sanerats med anledning av glasavfall. 

 PCB-sanering och fönsterbyte i Nybro sporthall. 

 Omläggningar av tak på gymnastikbyggnad vid Fagerslättsskolan samt på Brunnenfastigheten. 

 Skyltningen i kommunhuset Balders foajé har nu tillgänglighetsanpassats för synskadade. 

 Badbryggorna vid Alsterbro badplats renoverades. 

 Arbetet med Program för Hållbar Utveckling inleddes med workshop tillsammans med Blekinge 

Tekniska Högskola. 

 Samarbete med Kalmar kommun och Torsås kommun om samlastningscentral för livsmedel startade. 

 Vindbruksplan och plan för Bullerfria områden har antagits. 

 Revidering den kommunomfattande översiktsplanen har inletts med antaget projektdirektiv och inledande 

medborgardialog och inventering i samtliga samhällen. 

 Två detaljplaner har antagits, DP Korgmakaren och DP Sandstenen. 

 Fortsatt deltagande i arbetet i det regionala projektet ”Den attraktiva regionen - Linnéstråket”. 

 Gång- och cykelvägar längs Resebovägen, i Madesjö och under riksväg 25 mot Svartbäcksmåla har 

anlagts och förbättrats. 

 Infarten till Kvantum från Bangatan har gjorts om och trafiksäkerhetsåtgärder har gjorts i korsningen 

Emmabodavägen/Madesjövägen. 
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 Gångfartsområde har införts på prov på Storgatan och angränsande gator i centrum. 

 Projektet "Pollinering i centrala Nybro” har slutförts. 

 Nybro kommun har tilldelats Stadsträdgårdsmästarföreningens utmärkelse ”Årets park 2015” samt, efter 

att ha varit nominerad i kategorierna etablerad park (Badhusparken) respektive nyetablerad park 

(Bolanders park), vunnit ”Elmia Park Inspira 2015” för årets finaste och mest inspirerande park. 

 Arbetet med att ta fram ett förslag till en långsiktig handlingsplan för projektet ”Utveckling av 

Svartbäcksmåla” är i slutfasen. 

 Projektet ”Upprustning av Linnéasjöområdet” har påbörjats. 

 Marksaneringsprojektet i Pukeberg pågår och undersökning av kommunens gamla deponier har påbörjats 

i Svartbäcksmåla. 

Kommunen deltar numera i olika undersökningar där många andra kommuner också deltar i syfte att främja 

medborgardialog och få en kunskap om vi står oss i jämförelse med andra liknande kommuner när det gäller dialog, 

kvalitet, service med mera. Exempel på undersökningar är KKiK (kommunens kvalitet i korthet), 

Medborgarundersökningen (vartannat år), Förenkla helt enkelt. Kommunen arbetar också för att ständigt förbättra 

dialogen med medborgarna exempelvis genom synpunktshantering, uppföljning av tjänstegarantier, inrättande av 

ett medborgarkontor med fokus på kundservice. 

 

Befolkningsutveckling 

Kommunens befolkningsstruktur och dess förändringar över tid är viktiga planeringsförutsättningar för en god 

samhällsbyggnad. Nedanstående tabell visar hur antalet födda och avlidna samt flyttnettot har varierat över tid. 

 

 1980 1990 2000 2010 2014 2015 

Födda 201 283 168 204 195 194 

Döda 292 276 243 230 231 257 

Födelseöverskott -91 7 -75 -26 -36 -63 

Inflyttade 693 834 720 988 1 313 1 264 

Utflyttade 624 719 763 885 1 055 1 174 

Flyttnetto 69 115 -43 103 258 90 

Folkökning -22 122 -118 77 225 40 

Folkmängd 21 636 20 978 19 785 19 653 19 714 19 754 

 

Nybro kommun ökade invånarantalet med 40 personer, från 19 714 till 19 754 personer under 2015. Det var 1 264 

personer som flyttade in och 1 174 som flyttade ut, ett flyttnetto på 90 personer. Under året föddes 194 barn och 

257 personer avled, ett födelsenetto på -63 personer. 

I tabellen nedan visas folkmängd per år fördelat på tre åldersgrupper. 

År 0-19 20-64 65-w Totalt 

2011 4 117 10 774 4 745 19 636 

2012 4 029 10 683 4 774 19 486 

2013 3 982 10 657 4 850 19 489 

2014 4 030 10 772 4 912 19 714 

2015 4 084 10 722 4 948 19 754 

 

I ålderskategorin 0-19 år minskar befolkningen under perioden 2011-2015 med 33 personer. Även i åldern 20-64 

år minskar antalet invånare och med 52 personer. I åldern 65 år och uppåt ökar däremot antalet invånare med 203 

personer. En total förändring på 118 personer sedan 2011. Kommunens befolkning blir äldre och 

genomsnittsåldern för kommunen är 44,4 år mot rikets 41,2 år. Genomsnittsåldern i Kalmar län är 44,0. 

Andelen äldre, dvs. 65 år och äldre, är 25 procent i Nybro och i riket 19,8 procent. I Kalmar län är andelen äldre 

24,4 procent. Borgholm har den högsta andelen äldre i länet med 33,4 procent och Kalmar lägst med 19,7 procent. 

Sju kommuner i länet har en högre andel äldre invånare än vad Nybro har. Andelen i åldern 0-17 år är 18,6 procent 
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i Nybro mot rikets 20,6 procent. Kalmar län har 18,8 procent. Högst andel har Mörbylånga med 20,6 procent och 

lägst har Borgholm. 

Det finns fler män än kvinnor i Nybro och för första gången även i Sveriges befolkningsstatistiks historia. Andelen 

män är 50,9 procent och kvinnor 49,1 i Nybro och i riket 50,1 respektive 49,9. I Kalmar län är andelen män 50,3 

och kvinnor 49,7 procent. 

Förutom den förändring som sker i befolkningen har Nybro kommun de senaste åren tagit emot ett stort antal 

asylsökande. Vid en ögonblicksbild den 1 november 2015 fanns 863 registrerade asylsökande i kommunen av 

dessa var 620 vuxna och 188 barn exkl. ensamkommande barn. De ensamkommande barnen var 55 stycken. Den 

28 oktober 2015 fanns 14 ensamkommande barn som inte anvisats någon kommun. Under 2014 mottogs 365 

nyanlända varav 242 vuxna, 177 barn mellan 0-17 år exkl. ensamkommande barn och 6 ensamkommande barn. 

Under januari till september 2015 mottogs 249 nyanlända, varav 159 vuxna, 74 barn mellan 0-17 år exkl. 

ensamkommande barn och 16 ensamkommande barn. Statistiken härrör sig från de beräkningar som kommunen 

erhållit för tillfälligt stöd till kommuner och landsting med anledning av den flyktingsituation som skett under 

2015. Nybro kommun erhöll 56,3 mnkr. 
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Målavstämning kommunfullmäktiges mål 

 

 

 

Kärnverksamhet 

Kommunfullmäktiges mål: 

All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad 

Målet är delvis uppnått 

En god och kvalitetssäkrad vård, skola och omsorg är en god samhällsinvestering. 

Verksamheterna präglas av en hög kvalitet, engagemang och ambition. 

 Trygghetsmåttet för brukare med hemtjänst har ytterligare förbättrats i år. 

 Skolresultaten är fortsatt goda i de högre årskurserna. 

 Nöjdhetsfaktorn inom skola, särskilda boenden och hemtjänst är hög, d v s unga och äldre trivs i våra 

verksamheter. 

 Måltiderna är näringsriktigt sammansatta i syfte att främja goda matvanor och god hälsa. 

Fokus är inställt på verksamhetsförbättringar med säkrad kvalitet utifrån speciallagstiftning och kommunallag 

samtidigt som kostnaderna ska minska. Högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Under året har bland 

annat följande insatser genomförts eller påbörjats. 

 Uppgradering av inköps- och beställningssystemet Visma Proceedo. 

 Privatpersoner och företag har nu möjlighet att få e-faktura. 

 122 bostadsanpassningar har genomförts motsvarande ca 1800 tkr. 

 Omorganisation inom Omsorgen för kundernas trygghetskänsla i hemtjänst och särskilt boende. 

 Tvärprofessionella team inom Individ och familj i syfte att nå samsyn, effektivitet och goda resultat för 

den enskilde i behov av samordnade insatser. 

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer kommunens 

verksamheter i Nybro kommun blev 49. För Nybro kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för 

verksamheterna Miljöarbete, Äldreomsorgen, Kultur, Stöd för utsatta personer samt Gator och vägar som kan höja 

helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index. 

Utmaning och/eller satsningar inom målområdet som satt stark press på befintlig organisation och/eller behövt 

kostnadstäckning. 

 Årets prognostiserade underskott 

 Upphandlingen av nytt telefoniavtal. 

 Språkundervisning för nyanlända. 

 Organisationen för nyanlända barn som har rätt till utbildning. 

 

Nyckeltal   Utfall Målvärde 

1. Hur stor andel av medborgarna 

som skickar in en enkel fråga via e-

post får svar inom två arbetsdagar? 

  
93 % minst 84 % 
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Nyckeltal   Utfall Målvärde 

2. Hur stor andel av medborgarna 

som tar kontakt med kommunen via 

telefon får ett direkt svar på en enkel 

fråga? 

  
61 % minst 46 % 

3. Hur stor andel av medborgarna 

uppfattar att de får ett gott 

bemötande när de via telefon ställt en 

enkel fråga till kommunen? 

  
96 % minst 94 % 

10. Hur många olika personer 

besöker en äldre person med 

hemtjänst under en 14 dagars 

period? 

  
11 högst 15 

11 A. Hur många barn per personal 

är det i kommunens förskolor? 

(planerad) 

  
5,7 barn högst 5,4 barn 

11 B. Hur många barn per personal 

är det i kommunens förskolor? 

(faktiska antalet) 

  
3,7barn högst 4,3barn 

17 A. Vilket resultat når elever i 

årskurs 6 i kommunen i de nationella 

proven? 

  
95% minst 93% 

17 B. Vilket resultat når elever i 

årskurs 3 i kommunen i de nationella 

proven? 

  
55% minst 70% 

Kommentar Under våren 2016 kommer Lärande- och kulturförvaltningen att på olika sätt söka orsaker i syfte att förbättra undervisning 
och studieresultat gällande nationella prov i årskurs 3. 

18. Andelen behöriga elever till ett 

yrkesprogram. 
  

86,1% minst 85,2% 

21. Andelen elever som fullföljer 

gymnasieutbildningen inom 4 år inkl 

IM. 

  
77,5 % minst 78,6 % 

23. Vilket serviceutbud finns inom 

särskilt boende? 
  

64 minst 68 

26. Vilket omsorgs- och serviceutbud 

har hemtjänst finansierad av 

kommunen? 

  
  

29. Vilket serviceutbud finns inom 

LSS grupp- och serviceboende? 
  

82,9% minst 82% 

30. Andelen inte återaktualiserade 

ungdomar ett år efter avslutad 

insats/utredning. 

  
68% minst 78% 

32. Hur stor del av befolkningen får 

försörjningsstöd? 
  

3,5% högst 4,2% 

 

Aktiviteter 

Uppdrag 2015:6 Handlingsplan minskat antal barn i förskolan (Borttagen) 

Beskrivning Arbeta fram en handlingsplan för att kunna minska antalet barn i förskolans barngrupper och då i första hand för 
småbarnsgrupperna och samtidigt öka personaltätheten i förskolegrupperna att denna handlingsplan följs upp i verktyget Stratsys för att 

få med som redovisning i uppföljningar och i årsredovisning. 

Senaste kommentar 

Förslag till beslut  

Förvaltningens förslag till beslut är: 

 Utökning av medel för ökade personalkostnader i förskolan med minst 3 mnkr. 

 Planera för utökning av antalet förskoleavdelningar med minst två avdelningar. (Investering om 10-11 miljoner alternativt 

hyreskostnad + drift.) 

  

Kommunstyrelsen, sammanträdesdatum: 2015-03-30 

§ 100 Dnr 2014/000221 
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Aktiviteter 

 

Beslutsunderlag 

Uppdrag från Kommunplan 2015-2017 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna och hänskjuta uppdraget till budgetberedningen. 

Uppdrag 2015:7 Valfrihetssystem (Borttagen) 

Beskrivning En införandeprocess av ”Valfrihetssystem” inom äldreomsorgen ska påbörjas i enlighet med Lagen om valfrihet. Efter 

denna process ska valfrihetssystem erbjudas på försök för att sedan utvärderas. Uppdraget syftar till att stärka kvaliteten och 
medbestämmanderätt för den enskilde vårdtagaren. 

Senaste kommentar 

Förslag till beslut  

att starta projektet valfrihetssystem 2016-01-15 med målsättningen att införa lagen om valfrihetssystem under 2017. 

att avsätta medel för en projektledartjänst motsvarande 1,0 tjänst under tolv månader. 

  

Kommunstyrelsen, sammanträdesdatum: 2015-03-30 

§ 101 Dnr 2014/000221 

  

Beslutsunderlag 

Uppdrag från Kommunplan 2015-2017 

  

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkande 

Pia Eriksson (V) yrkar på att uppdrag 2015:7 Valfrihetssystem, stryks ur kommunplanen. 

Martina Aronsson (S) yrkar bifall till Pia Erikssons (V) yrkande. 

John Green (MP) yrkar bifall till Pia Erikssons (V) yrkande. 

  

Propositionsordning 

Ordföranden Christina Davidson (C) finner att det finns två förslag till beslut: 

1. Arbetsutskottets förslag att hänskjuta ärendet till budgetberedningen. 

2. Pia Erikssons (V) yrkade om att uppdraget stryks ur kommunplanen. 

Ordföranden Christina Davidson (C) ställer arbetsutskottets förslag mot Pia Erikssons (V) yrkande och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

  

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Pia Eriksson (V), Martina Aronsson (S), Faton 

Pasho (S), Brith-Louise Fagerstrand (S) och John Green (MP). 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna och hänskjuta uppdraget till budgetberedningen. 

Uppdrag 2015:11 Trygghetsboende 

Beskrivning Då kommunen saknar eget boende för äldre med tillgång till service och gemenskap bör en handlingsplan upprättas för att 
realisera en sådan boendeform under påbörjad mandatperiod. 

Senaste kommentar 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att godkänna kommundirektörens förslag till åtgärder med anledning av uppdrag 11 i kommunplan 2015-2017 och därmed lämna 

klartecken för fortsatt arbete i enlighet med rapportens innehåll. 

  

Kommunstyrelsen, sammanträdesdatum: 2015-03-30 

§ 105  Dnr 2014/000221 

  

Beslutsunderlag 

Uppdrag från Kommunplan 2015-2017 
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Aktiviteter 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna och hänskjuta uppdraget till budgetberedningen. 

 

 

Demokrati 

Kommunfullmäktiges mål: 

Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka kommunens utveckling 

Målet är delvis uppnått 

Demokrati handlar om alla människors lika värde, rättigheter och möjligheten att vara med och påverka. Målet 

syftar till att skapa förutsättningar och miljö för goda möjligheter till påverkan av kommunens utveckling. I detta 

sammanhang blir kommunikation och dialog bärande delar, både internt och externt. 

Kommunikation är ett verktyg till stöd för fattade beslut, strategiska planer och andra styrdokument. 

Dialog/kommunikation som framgångsfaktor blir mer och mer tydlig liksom dess funktion som "sensorer" mot 

omvärlden. I takt med kommunens strävan att skapa transparens, dialog och insyn ökar kravet på återkoppling och 

hur inflytande och delaktighet påverkat t ex beslut eller beslutsgång. Detta är starkt sammankopplat med 

organisationens varumärke, ekonomi och effektivitet. 

Det finns en mängd olika metoder för att skapa dialog. Olika människor föredrar olika sätt att kommunicera. Under 

året har fler initiativ tagits för att stärka den externa dialogen och invånarens rätt till insyn, inflytande och 

delaktighet i den kommunala beslutsprocessen. Detta gäller oavsett om invånaren är skattebetalare och/eller om 

invånaren är brukare av specifika kommunala tjänster och service. Informationen om den kommunala servicen ska 

leda till att invånarna känner till vart de kan vända sig, vilka tjänster kommunen erbjuder, vilka villkor som gäller 

samt vad de kan förvänta sig. 

Även internt finns ett behov av god kommunikation med smidiga interna kommunikationsflöden. Under året har 

fokus lagts på internt nyhetsbrev, politikerportal och hemsida. 

Avstämning 

 Webbinformationen gentemot invånarna är god och det finns goda möjligheter att delta i kommunens 

utveckling. 

 Elever syn på skolan är fortsatt god. 

 Brukarna är nöjda med sitt särskilda boende och hemtjänsten. 

Utmaning 

 Använda olika metoder för att nå så många invånare som möjligt. 

 Genomföra påbörjade direktiv om införande av nytt intranät. 

 Synliggöra hur och på vilket sätt verksamheten/organisationen utvecklar intern och extern 

kommunikation. 

 

Nyckeltal   Utfall Målvärde 

13. Hur god är kommunens 

webbinformation till medborgarna? 
  

83% minst 80% 

14. Hur väl möjliggör kommunen för 

medborgarna att delta i kommunens 

utveckling? 

  
72% minst 55% 

15. Hur väl upplever medborgarna 

att de har insyn och  inflytande över 

kommunens verksamhet? 

  
32 minst 40 

19. Elevers syn på skolan och 

undervisningen i årskurs 8. 
  

84% minst 75 % 

25. Hur nöjda är brukarna med sitt 

särskilda boende? 
  

87 minst 83 
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Nyckeltal   Utfall Målvärde 

28. Hur nöjda är brukarna med den 

hemtjänst de erhåller? 
  

89 minst 91 

Kommentar Resultatet har sjunkit tre procentenheter mellan 2014 och 2015. Resultatet finns även för varje geografiskt område och 

resultatet varierar mellan områdena. Förvaltningen kommer under tertial 1 att analysera resultatet nedbrutet per område för att kunna 
planera och genomföra eventuella lämpliga åtgärder. 

 

Aktiviteter 

Uppdrag 2015:3 Utveckla medborgardialogen i Nybro kommun 

Beskrivning Att Nybro kommun arbetar fram en plan för genomförande av kontinuerliga medborgardialoger och förbättringsvandringar 

med medborgarna. 

Senaste kommentar 

Arbete pågår i enlighet med rapportens innehåll. 

 

 

Kommun att bo och leva i 

Kommunfullmäktiges mål: 

Medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i 

Målet är delvis uppnått 

Nybro kommun är både en plats och en organisation. I arbetet med att stärka varumärket Nybro finns ett starkt 

fokus på att synliggöra platsens innehåll – parker och rekreationsområde till verksamheter med öppna mötesplatser 

såsom torg, bibliotek, simhall, station och turistbyrå. Det speciella med en plats varumärke är att en enskild 

organisation inte kan kontrollera det. En plats ägs av alla som bor och verkar där gemensamt och det är alla 

gemensamt som skapar bilden av platsen. Arbetet når framgång när invånare, näringsliv och brukare är nöjda och 

förväntningar uppfylls. 

Flera aktiviteter har under året genomförts för att utveckla verksamheten, ständig förbättra vår leverans och 

förmåga att hålla en god verksamhet. 

Avstämning 

 Andelen ekologiska livsmedel i kommunens kök är 25.85% vilket är över det nationella målet på 25 %. 

Lägger vi till närproducerat d v s potatis, lök från Öland samt färskt kött från Karlskrona blir vår andel 

46,75 %. Framgången beror på ett bra livsmedelsavtal och att personalen i köken är motiverade att 

använda ekologiska/närproducerade produkter. 

 Svårt att erbjuda plats inom förskolan på önskat placeringsdatum. 

 Goda öppettider i bibliotek, simhall och på återvinningsstationerna. 

 Bra handläggningstider för plats på äldreboende liksom ekonomiskt bistånd vid nybesök. 

 Behöver arbeta vidare med trygghetsaspekten för den enskilde invånaren liksom synen på Nybro kommun 

som attraktiv plats att leva och bo på. 

Omvärldskunskap blir allt viktigare. I december gjordes studiebesök i Falkenberg som syftade till att ta del av hur 

kommunen och näringslivet tillsammans arbetat med att stimulera positiva attityder och lyfta engagerade 

nyckelpersoner. 

Utmaning 

 Synliggöra den positiva bild som finns av Nybro kommuns verksamheter och bolag, kommunen som 

arbetsgivare och kommunen som en bra plats att besöka eller leva och verka på. 

 Utifrån vision och kommunikationsplattform tydliggöra och förankra budskapet; att Nybro är en bra plats 

att leva och verka på. 

 Sammankoppla redan pågående processer med Hållbar kommunutveckling och profilering och utveckling 

av näringslivsarbetet. 

Nyckeltal   Utfall Målvärde 

4. Öppettider utöver vardagar 8-17 

på bibliotek, simhall och 

återvinningsstation. 

  
53 % minst 50 % 
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Nyckeltal   Utfall Målvärde 

5. Hur stor andel av de som erbjudits 

plats inom förskoleverksamheten får 

plats på önskat placeringsdatum? 

  
40% minst 65% 

6. Hur lång är väntetiden (dagar) för 

dem som inte får plats för sitt barn 

inom förskoleverksamheten på 

önskat placeringsdatum? 

  
40 dgr högst 23 dgr 

7. Hur lång är väntetiden i snitt 

(dagar) för att få plats på ett 

äldreboende från ansökan till 

erbjudande om plats? 

  
50 dgr högst 57 dgr 

8. Hur lång är handläggningstiden i 

snitt (dagar) för att få ekonomiskt 

bistånd vid nybesök? 

  
14 dgr max 16 dgr 

9. Hur trygga känner sig 

medborgarna i kommunen? 
  

54 minst 60 

31. Andelen förvärvsarbetare i 

kommunen. 
  

76 % minst 78,5 % 

38. Hur stor är andelen inköpta 

ekologiska livsmedel? 
  

26% minst 25% 

39. Hur ser medborgarna på sin 

kommun som en attraktiv plats att 

leva och bo på? 

  
51 minst 60 

 

Aktiviteter 

Uppdrag 2015:2 En giftfri vardag 

Beskrivning Frågan giftfri miljö i kommunen är angelägen och bör prioriteras. Att under 2015-2017, ta hänsyn till Regeringens 

proposition ”På väg mot giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken för att nå miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”. 

Senaste kommentar 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att godkänna kommundirektörens förslag till åtgärder med anledning av uppdrag 2 i kommunplan 2015-2017 och därmed lämna 
klartecken för fortsatt arbete i enlighet med rapportens innehåll. 

  

Kommunstyrelsen, sammanträdesdatum: 2015-03-30 

§ 96 

Dnr 2014/000221 

  

Beslutsunderlag 

Uppdrag från Kommunplan 2015-2017 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna och hänskjuta uppdraget till budgetberedningen. 

Uppdrag 2015:8 Integration 

Beskrivning Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar arbeta fram förslag på samarbetsformer 

tillsammans med Nybros föreningsliv för ett förstärkt integrationsarbete av nyanlända medborgare. 

Senaste kommentar 

Arbete pågår i enlighet med rapportens innehåll. 

Uppdrag 2015:10 Demensplatser 

Beskrivning Utred kostnader för inrättande av nya demensplatser, vilket är mest fördelaktigt, renovering eller nybyggnation? 

Senaste kommentar 

Kommunstyrelsen, sammanträdesdatum: 2015-03-30 

§ 104        Dnr 2014/000221 

  

Uppdrag 2015:10 Demensplatser - Kommunplan 2015-2017 

Ärendet utgår. 
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Aktiviteter 

 

Kommunstyrelsen har för avsikt att behandla ärendet i april 2015. 

 

 

Näringslivsutveckling 

Kommunfullmäktiges mål: 

Företagarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv kommun att verka i 

Målet är delvis uppnått 

Att vara en attraktiv kommun för företagare att verka i hänger starkt samman med en attraktiv kommun. 

Företagens erfarenheter och kontakter med kommunen är en viktig del i hur kommunens företagsklimat upplevs. 

I arbetet med att utveckla kommunens företagsklimat och stärka kontakten till näringslivet pågår en mängd externa 

aktiviteter med fokus på gott entreprenörsklimat i Nybro i en region med flera företag som vill, kan och vågar 

växa. 

Höstens aktiviteter har handlat om dialog och information på olika sätt och med olika aktörer för att tillsammans 

- företagare, politiker och tjänstemän - lyfta och synliggöra Nybro kommuns företagsklimat, pröva och förnya 

attityder, värderingar och normer. Dialog ska ge möjlighet till förståelse liksom kreativa och kraftfulla miljöer som 

i sin tur leder till en attraktiv plats för människor och företag. Näringslivet ska veta vart de kan vända sig när de 

söker information eller behöver komma i kontakt med Nybro kommun eller något av kommunbolagen. 

Det interna arbetet har handlat om verksamhetsutveckling med fokus på förbättring av service och rättssäkerhet 

tillsammans med Myndighetsnämnden. Vi ska i möjligaste mån underlätta för företag att växa, bidra till högre 

tillväxt som i sin tur leder till högre välstånd och starkare välfärd. 

Avstämning 

Verksamheten håller hög servicenivå med lotsning av etableringar och nystartsföretag, företags- och nätverksstöd, 

erbjudande av lokalitet och/ eller lämplig planlagd mark. 

Utveckling 

 Visa på utvecklingsmöjligheter för befintliga företag och Nybro som etableringsort. 

 Utifrån företagens behov samverka och samarbeta mellan förvaltningar/myndigheter för snabbare och 

effektivare ärendehantering. 

 

Nyckeltal   Utfall Målvärde 

33. Antal nya företag som har startats 

per 1.000 invånare i kommunen? 
  

2,3 minst 4,9 

34. Vad ger företagarna för 

sammanfattande omdöme om 

företagsklimatet i kommunen? 

  
64 minst 68 

 

Aktiviteter 

Uppdrag 2015:4 Utvecklingsenhet 

Beskrivning Utred möjligheten att under 2015 inrätta en utvecklingsenhet som lyder under kommunstyrelsen. Enheten ska fokusera på 

utvecklingsfrågor, näringslivsfrågor, landsbygdsutveckling, turism m.m. 

Senaste kommentar 

Uppdraget om att inrätta en utvecklingsenhet under kommunstyrelsen utreds utifrån kostnadskalkyl och följande frågeställningar: 

 Vilka prioriterade utvecklingsområden skall hanteras? 

 Var i organisationen ska dessa områden hanteras, dvs vilka områden ska ligga i en nyinrättad utvecklingsenhet och vilka ska 
hanteras i den befintliga organisationen? 

 Resurssättning. Behövs nyrekrytering eller kan arbetet utföras av befintliga resurser, eventuellt genom omprioriteringar? 

 Hur ska styrning och uppföljning av utvecklingsfrågor ske? 

Slutgiltigt beslut om inrättande tas när ovanstående frågeställningar är besvarade. 
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Aktiviteter 

2016:1 Utmaningsrätt gällande verksamheter som bedrivs av Nybro kommun 

Beskrivning 2016:1 - Att införa utmaningsrätt gällande verksamheter som bedrivs av Nybro kommun samt att stödja de som vill driva 

eller ta över verksamhet i form av t ex intraprenad. 

 

 

Ekonomi 

Kommunfullmäktiges mål: 

Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning 

Målet är uppnått 

Ekonomisk hållbarhet är enkelt uttryckt att få ekonomin att gå ihop och möta efterfrågan med lämpligt utbud 

utifrån effektiv resursanvändning. En förutsättningar för effektiv resursanvändning är samsyn kring nivån på 

kommunens välfärdstjänster. 

Nybro kommun redovisar 2015 ett resultat om +21,4 mnkr, betydligt bättre än budget +1 mnkr. Avvikelse mot 

budget är 20,4 mnkr. I resultat är statsbidrag för integration 4,5 mnkr inräknade. 

Nämndernas preliminära resultat är samtliga positiva förutom omsorgsnämnden med -9,4 mnkr. Nämndernas 

totala avvikelse mot budget är -7,4 mnkr. 

Det är den finansiella sidan som uppväger underskott på nämndnivån. Återbetalning av premier från AFA 9,2 

mnkr och lägre kostnad för upplupna semesterlöner, pensioner och arbetsgivaravgifter för unga 13,2 mnkr. 

Finansiella intäkter ökade med 11,1 mnkr och av dem är reavinster KLP 6,6 mnkr, utdelning KLP 2,1 mnkr, div. 

ränteintäkter 1,9 mnkr och div. övriga finansiella intäkter 0,5 mnkr. Finansiella kostnader blev 4,7 mnkr lägre och 

merparten avser lägre räntekostnader för lån. De avsatta medlen 3,8 mnkr för Kommunplanskonto har inte använts. 

Kostnaderna för avskrivningar blev 2,1 mnkr högre. Div. övriga kostnader blev 2,1 mnkr. Lägre skatteintäkter med 

10,2 mnkr. 

För att uppnå målet om 98 procents nettokostnadsandel krävs ett resultat på 20,2 mnkr och detta uppnåddes 2015. 

Utmaningar 

 Ökad avtalstrohet. 

 Utveckla de kontinuerliga uppföljningarna så de leder till beslut om förändrad verksamhetsinriktning. 

 Kostnadstäckning för integrationsverksamheten. 

 Beslutade ramjusteringar verkställs. 

 

Nyckeltal   Utfall Målvärde 

Nettokostnad som andel av skatt och 

generella statsbidrag 
  

98 % högst  98 % 

Kommentar Målet är uppnått om 98 procents nettokostnadsandel. Resultatet 2015 är 21,4 mnkr. 

Soliditet 
  

35,8 %  

Kommentar Soliditeten är lägre än 2014. 

Riktpunkt för utfall i relation till 

budget. 
  

98 % högst  100 % 

Kommentar Utfallet 2015 är 97,9 procent och målet om 98 procents nettokostnadsandel är uppnått. 

Prognostiserat resultat och/eller 

resultat i bokslut får ej överstiga 100 

procent. 

  
98 % högst  100 % 

Kommentar Utfallet är 97,9 procent och målet är uppnått. Resultatet i bokslutet är 21,4 mnkr. 

Riktpunkt för utfall för 

investeringsredovisningen i 

förhållande till beslutad budget 

  
51 % högst  100 % 

Kommentar Investeringarna utgjorde ca 51 procent av budgeten. Totalt investerades det för 33,5 mnkr och budgeten var på 68,2 mnkr. 

Det som blivit försenat är investeringen i förskolan Skattkistan och del av räddningstjänstens fordon och som kommer att ske under 2016. 
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Nyckeltal   Utfall Målvärde 

Antal anställda årsarbetare per 1000 

invånare 
  

82,4 högst 80 

Kommentar Mäts i oktober respektive år och avser tillsvidareanställda årsarbeten. 

Antalet årsarbeten var i oktober 2015 1 626 (ökat 6 åa). Invånarantalet var 19 742 (ökat 134 inv.). 

Personalomsättning under viss period 
  

5,3 högst 6 

Kommentar Personalomsättningen har ökat jämfört med 2014. Mätt på hela året har den externa personalomsättningen ökat från 6,8 % till 

8,8 % 2015. 

Avtalstrohet 
  

90 95 

Kommentar Den sista december var avtalstroheten 90 procent i hela kommunen. Målet är 95 procent och var därmed ej uppnått. Under 

året har avtalstroheten pendlat, men sedan inköpsprojektet drogs igång så har den ökat. 

Hälsotal - total sjukfrånvaro 
  

6,8 % 5 % 

Kommentar December månadsrapport avser sjukfrånvaro i november. 

Sjukskrivning 28 dagar eller mer 
  

4,01 % 3,5 % 

Kommentar Sjuktalet ökar åter efter sommarmånaderna. 

Sjuktillfällen, upprepad 

korttidsfrånvaro 
  

7,98 % 5 % 

Kommentar Utfallet grundar sig på 175 fall med mer än 6 sjuktillfällen senaste 12 månaderna. 

16. Vad är kostnaden för ett inskrivet 

barn i förskolan? 
  

114 000kr högst 131 000kr 

20. Kostnad per betygspoäng 
  

374 minst 375 

22. Kostnad för de elever som inte 

fullföljer ett gymnasieprogram. 
  

30 400kr minst 25 800kr 

24. Vad kostar en plats i kommunens 

särskilda boende? 
  

808 000kr högst 808 000kr 

27. Vad är kostnaden per vårdtagare 

inom hemtjänsten i kommunen? 
  

226 000kr högst 264 000kr 

35 Hur högt är sjukpenningtalet 

bland kommunens invånare? 
  

10,3 dgr högst 10,5 dgr 

 

Aktiviteter 

Uppdrag 2015:1 Fastighetsbolag 

Beskrivning Utred en bolagisering av kommunens fastigheter som kan hanteras långsiktigt och yteffektivt, med succesivt anpassade 

marknadsmässiga hyror och en egen budget. I avvaktan på eventuell bolagisering ska internhyror införas. 
Gå igenom kommunens samtliga fastigheter och upprätta en förteckning av de fastigheter som kan försäljas, där kommunen inte har egen 

verksamhet eller är nödvändiga i övrigt att styra över. 

Senaste kommentar 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att godkänna kommundirektörens förslag till åtgärder med anledning av uppdrag 1 i kommunplan 2015-2017 och därmed lämna 

klartecken för fortsatt arbete i enlighet med rapportens innehåll. 

  

Kommunstyrelsen, sammanträdesdatum: 2015-03-30 

§ 95 Dnr 2014/000221 

  

Beslutsunderlag 

Uppdrag från Kommunplan 2015-2017 

  

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkande 

Pia Eriksson (V) yrkar på att uppdrag 2015:1 Fastighetsbolag stryks ur 

kommunplanen. 

Propositionsordning 

Ordföranden Christina Davidson (C) finner att det finns två förslag till beslut: 
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Aktiviteter 

 

1. Arbetsutskottets förslag om att hänskjuta ärendet till budgetberedning. 

2. Pia Erikssons (V) yrkande om att uppdraget stryks ur kommunplanen. 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Pia Erikssons (V) yrkande 

och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets 

förslag. 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Pia Eriksson (V). 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna och hänskjuta uppdraget till budgetberedningen. 

Uppdrag 2015:5 Socioekonomisk fond (Borttagen) 

Beskrivning Utreda formerna och tillämpbart regelverk för en socioekonomisk fond för ungas utveckling och hälsa. Förvaltningarna i 

Nybro kommun ska kunna söka medel ur fonden. Även externa verksamheter och det civila samhället ska ges möjlighet att ansöka om 

medel. Fokus ligger på tidiga insatser och kommunen har i uppgift att regelbundet identifiera behovsområden för investeringar. 

Senaste kommentar 

Förslag till beslut  

I det svåra ekonomiska läget finns små möjligheter att skapa en fond för socioekonomi och målet bör vara att hitta finansiering som inte 

medför ytterligare besparingar i organisationen. 

att avvakta med att skapa en fond, men att utredningen om hur fonden ska konstrueras, tydliga regler för ur den ska användas, följas upp 

och utvärderas, likväl som utbildning kan ske under 2015. 

  

Kommunstyrelsen, sammanträdesdatum: 2015-03-30 

§ 99 Dnr 2014/000221 

  

Beslutsunderlag 

Uppdrag från Kommunplan 2015-2017 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna och hänskjuta uppdraget till budgetberedningen. 

Uppdrag 2015:9 Konkurrensutsättning 

Beskrivning Utred kostnader för inköp av tjänster inom mark och service. Samtidigt prövas löpande om redan utlagd verksamhet kan 

återtas till kommunen till en lägre kostnad. 

Senaste kommentar 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att godkänna kommundirektörens förslag till åtgärder med anledning av uppdrag 9 i kommunplan 2015-2017 och därmed lämna 
klartecken för fortsatt arbete i enlighet med rapportens innehåll. 

  

Kommunstyrelsen, sammanträdesdatum: 2015-03-30 

§ 103   Dnr 2014/000221 

  

Beslutsunderlag 

Uppdrag från Kommunplan 2015-2017 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna och hänskjuta uppdraget till budgetberedningen. 

Uppdrag 2016:2 Alternativa sätt att finansiera framtida investeringar 

Beskrivning 2016:2 - Att utreda och föreslå alternativa sätt att finansiera framtida investeringar t ex försäljning av fast egendom. 

Uppdrag 2016:3 Lokalförsörjningsprogram 

Beskrivning 2016:3 - Att arbeta fram ett lokalförsörjningsprogram med tillhörande normer för kommunens samlade lokalbestånd och 

behov. 
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Finansiell analys 

Resultat - kapacitet 

Årets resultat och god ekonomisk hushållning och balanskrav 

Kommunallagen anger att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning och ett sätt att belysa detta är att 

studera det löpande resultatet. Viktigt styrinstrument för att uppnå god ekonomisk hushållning är budgeten. 

Nämndernas förmåga att bedriva sin verksamhet inom budgetramarna är en grundläggande förutsättning för god 

ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär att dagens kommunmedborgare ska finansiera sin 

egen kommunala välfärd och inte förbruka den förmögenhet som tidigare generationer byggt upp. Resultatet måste 

därför vara tillräckligt högt för att dels värdesäkra det egna kapitalet och dels täcka kommande 

pensionsutbetalningar som ökar. Det bör också finnas en marginal som klarar oförutsedda händelser och risker, 

till exempel negativ skatteutveckling, eventuellt infriande av borgensåtaganden och oväntade kostnadsökningar. 

Kommunallagen kräver att kommunen formulerar finansiella mål, för att betona att ekonomin är en restriktion för 

verksamhetens omfattning. Vidare krävs mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk 

hushållning, för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de finansiella målen. Nybro 

kommuns definition av god ekonomisk hushållning är att nettokostnaderna ska högst uppgå till 98 procent för 

2015 och att investeringarna ska självfinansieras. 

I kommunfullmäktiges beslutade styrprinciper framgår huvudprinciper för styrningen och dess grundläggande 

principer. 

 God ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och 

tilldelad ram ska hållas 

 Helhetssyn och kommunnytta - Nybro kommuns bästa är överordnat enskilda verksamheters och bolags 

behov och önskemål 

 Dialog - styrningen sker genom dialog på olika nivåer i organisation kring resurser och mål samt i 

undantag genom uppdrag som ges under löpande verksamhetsår. 

Av styrprinciperna framgår också ansvarsnivåer och styrprocesser samt på vilket sätt som uppföljning sker under 

året. 

Redovisning av måluppfyllelsen av de finansiella målen återfinns i särskilt avsnitt för målavstämning. 

Årets resultat uppgår till 21,4 mnkr, vilket är ett bättre resultat än föregående år (-21,5 mnkr) och bättre än budgeten 

(1,0 mnkr). Under året har månadsvisa prognoser tagits fram och resultatnivåerna under året har varit lägre än 

budgeten. 

Nämndernas resultat är samtliga positiva förutom omsorgsnämnden med -9,4 mnkr. Nämndernas totala avvikelse 

mot budget är -7,4 mnkr. I nämndernas resultat är integrationsmedel på 4,1 mnkr inräknade. 

Det är finansavdelningen som uppväger underskottet på nämndnivån. Återbetalningen av premier från AFA 9,2 

mnkr och lägre kostnad för upplupna semesterlöner, pensioner och arbetsgivaravgifter för unga 13,2 mnkr. 

Finansiella intäkter ökade med 11,1 mnkr och av dem är reavinster KLP 6,6 mnkr, utdelning KLP 2,1 mnkr, div. 

ränteintäkter 1,9 mnkr och div. övriga finansiella intäkter 0,5 mnkr. Finansiella kostnader blev 4,7 mnkr lägre och 

där merparten avser lägre räntekostnader för lån. De avsatta medlen 3,8 mnkr för Kommunplanskonto har inte 

använts. Kostnaderna för avskrivningarna blev 2,1 mnkr högre. Div. övriga kostnader blev 2,1 mnkr. Lägre 

skatteintäkter med 10,2 mnkr. 

 

Mnkr 2011 2012 2013 2014 2015 

Årets resultat, 

kommunen 
19,2 14,4 10,3 -20,8 21,4 

Balanskravsresultat, 
kommunen 

16,5 9,4 -1,2 -16,1 14,2 

Årets resultat, 

koncernen 
0,3 27,0 19,9 3,9 41,3 

 

 

Koncernens resultat uppgår till 41,3 mnkr. Ett bättre resultat jämfört med 2014 som uppgick till 3,9 mnkr. 
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Balanskravsavstämning 

Den kommunala ekonomin har historiskt under flera perioder befunnit sig i ett besvärligt läge. Från och med år 

2000 infördes det så kallade balanskravet, vilket innebär att kommunerna ska ha en ekonomi i balans. Årets resultat 

uppgår till 21,4 mnkr, men efter justeringar för reavinster/förluster och synnerliga skäl, så är balanskravsresultatet 

14,2 mnkr. 

Från 2013 finns -1,2 mnkr kvar att återställa och från 2014 -16,1 mnkr. I och med 2015 års resultat återstår endast 

3,1 mnkr att återställa från tidigare år. 

 

Mnkr 2011 2012 2013 2014 2015 

Årets resultat enligt 
resultaträkningen 19,2 14,4 10,3 -20,8 21,4 

samtliga 

realisationsvinster/förluster -4,4 -5,2 -13,5 -7,2 -7,2 

Årets resultat efter 

balanskravsjusteringar 14,8 9,2 -3,2 -28,0 14,2 

synnerliga skäl - ändrad 

RIPS-ränta 1,7 0,0 2,0 0,0 0,0 

-synnerliga skäl 
- avsättning förtroendevald 

pension 0,0 0,0 0,0 11,9 0,0 

Årets 

balanskravsresultat 16,5 9,2 -1,2 -16,1 14,2 

Balanskravsunderskott 

från tidigare år 0,0 0,0 0,0 -1,2 -17,3 

Summa 16,5 9,2 -1,2 -17,3 -3,1 

Balanskravsresultat att 
reglera 0,0 0,0 0,0 -17,3 -3,1 

  

Olika kostnaderns andel av skatteintäkter och kommunal utjämning (nettokostnadsandel) 

En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande intäkter och kostnader. 

Viktigt är då att analysera hur stor andel olika typer av återkommande löpande kostnader tar i anspråk av 

skatteintäkter och kommunal utjämning. På lång sikt krävs då att minst 2 procent finns kvar för att finansiera 

nettoinvesteringar och för att möta förändrade ekonomiska förutsättningar. Nybro kommuns mål för 2015 är 2 

procent eller omvänt en nettokostnadsandel på 98 procent. 

Nettokostnadsandelen har 2015 förbättrats sedan årsskiftet. Från 102,1 procent till 97,9 procent. Verksamhetens 

nettokostnader har minskat från 97,7 till 93,0 procent. Jämförelsestörande poster, dvs. återbetalningen av premier 

från AFA är 0,9 procent och avskrivningarna är oförändrat 4,7 procent. Finansnettos andel är -0,7 procent. 

Målet som för 2015 är 98 procent av nettokostnaderna är uppfyllt. 

 

% Kommunen 2011 2012 2013 2014 2015 

Verksamhetens 

nettokostnader 91,7 90,4 92,0 97,7 93,0 

Jämförelsestörande 
poster 0,2 2,1 2,2 0,0 0,9 

Avskrivningar 5,2 5,0 4,3 4,7 4,7 

Finansnetto 0,9 0,9 0,4 -0,3 -0,7 

Nettokostnadsandel 98,0 98,5 98,9 102,1 97,9 
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Nettokostnads- och skatteintäktsökning 

Nettokostnaderna minskade med 0,1 procent och skatteintäkterna ökade med 3,8 procent jämfört med 2014. Totalt 

har nettokostnaderna ökat med 9,3 procent och skatteintäkterna med 7,7 procent sedan 2011. 

 

 

  

Personalkostnader 

  

Nämnd/styrelse, mnkr 2011 2012 2013 2014 2015 

Kommunstyrelse 46,5 48,5 52,2 55,4 57,6 

Teknisk nämnd 64,3 75,4 0,0 0,0 0,0 

Teknik- och 

samhällsbyggnadsnämnd* 11,5 5,1 86,3 88,2 92,4 

Myndighetsnämnd 0,0 0,0 0,3 0,4 0,4 

Kultur- och 

fritidsnämnd** 22,5 7,4 0,0 0,0 0,0 

Omsorgsnämnd 329,2 333,0 207,5 210,4 216,5 

Individ- och 
familjenämnd 40,9 43,0 174,6 175,3 184,6 

Lärande- och 

kulturnämnd** 222,3 233,7 255,3 271,3 281,8 

Revision 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

Överförmyndarnämnd 4,0 4,1 5,1 5,6 6,0 

Summa 741,4 750,3 781,1 806,9 839,5 

 

Personalkostnaderna utgör en stor del av kommunens kostnader och för 2015 uppgick de till 839,5 mnkr och 

utgjorde 71,5 procent av bruttokostnaderna exkl. kapitaltjänstkostnaderna. Personalkostnaderna ökade med 4,0 

procent mellan 2014 och 2015. 

Antalet tillsvidareanställda ökade med 13,6 årsarbetare mellan 2014 och 2015. 
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Investeringsvolym och självfinansieringsgrad 

  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Investeringar kommunen, 

mnkr (exkl VA) 
61,8 46,8 59,7 76,3 33,5 

Självfinansieringsgrad, % 156,9 195,2 139,9 90,1 340,7 

Investeringar koncernen, 

mnkr 
170,0 95,3 74,6 217,4 382,5 

 

 

När den löpande driften har finansierats bör det helst finnas kvar tillräckligt stor andel av skatteintäkter och 

kommunal utjämning så att större delen av investeringarna kan finansieras med egna medel. Det är summan av 

årets resultat, avskrivningar och avsättningar som utgör det finansiella utrymmet för investeringar som kommunen 

kan göra utan att ta upp nya lån eller minska befintlig likviditet. Detta benämns självfinansieringsgrad. 

Nybro kommun investerade under 2015 för 33,5 mnkr och större genomförda investeringar under året är kultur- 

och fritidslokaler 4,8 mnkr, omsorgslokaler 1,5 mnkr, barn- och ungdomslokaler 5,6 mnkr och utbildningslokaler 

1,5  mnkr. Investeringar i gator och vägar har gjorts med 5,2 mnkr och parker och lekplatser med 0,6 mnkr. Nytt 

räddningsfordon är beställt och delvis betalats 2,2 mnkr. I bostadsanpassningar har investeringar gjorts med 0,8 

mnkr. Utgifter för IT- och systeminvesteringar 3,5 mnkr och IT-satsning på skolan 2,0 mnkr . Budgeten för 

investeringar är 65 mnkr för 2015 och det är framför allt investeringen i förskolan Skattkistan, 15 mnkr som skulle 

påbörjats 2015 men som blivit försenad. Även investering i nytt planeringssystem inom omsorgen har blivit 

försenad. 

Koncernen har investerat för 382,5 mnkr under 2015 och det är till största delen investeringen i kraftvärmeverket 

och kommunens investeringar. 

Kommunens finansiella mål om att självfinansiera investeringarna till 100 procent har uppnåtts i bokslutet. Vilket 

beror på det positiva resultatet, men också på att investeringsnivån är låg. 

  

Soliditet och skuldsättningsgrad 

Soliditet är ett mått på den finansiella styrkan, betalningsförmågan på lång sikt. Den visar hur stor del av 

kommunens tillgångar som finansierats med egna medel, det vill säga med skatteintäkter, eller hur stor del av 

kommunens tillgångar som inte motsvaras av skulder. 

Soliditeten (det egna kapitalet i relation till de totala tillgångarna) redovisas både inkluderat och exkluderat den 

pensionsskuld som ligger utanför balansräkningen. Från och med 1998 redovisas tidigare intjänad pensionsskuld 

som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen och enbart nyintjänad pensionsskuldsökning bokförs som 

avsättning i balansräkningen. 

 

Soliditet, % 2011 2012 2013 2014 2015 

Kommunens 
soliditet exkl. 

pensionsåtagande 35,1 39,8 39,2 37,4 35,8 

Kommunens 

soliditet inkl. 

pensionsåtagande -7,1 -7,1 -8,6 -9,9 -5,3 

Koncernens 

soliditet, exkl. 
pensionsåtagande 26,4 26,5 27,4 26,9 23,9 

Koncernens 

soliditet, inkl. 
pensionsåtagande 1,9 2,9 2,7 3,0 5,0 

 

Soliditeten, exkl. pensionsåtagande uppgår till 35,8 procent och är sämre än 2014 då den var 37,4 procent. Att 

även ta med pensionsåtagandet i nyckeltalet speglar bättre kommunens långsiktiga finansiella utrymme. 
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Kommunens soliditet, inkl. pensionsåtagande uppgår till -5,3 procent och har förbättrats sedan 2014 då den var -

9,9 procent. Även om det egna kapitalet har ökat i och med det positiva resultatet så har även summa tillgångar 

gjort detta. De likvida medlen har ökat, vilket beror på att AFA återbetalade premier med 9,2 mnkr och kommunen 

erhöll tillfälligt generellt statsbidrag på 56,3 mnkr för flyktingsituationen. Statsbidraget ska gälla för 2015 och 

2016. En del har avsatts till resultatet, 4,1 mnkr 2015 och resterande del har bokförts som kortfristig skuld till 

2016. 

Koncernens soliditet, exkl. pensionsåtagande uppgår till 23,9 procent och inkl. pensionsåtagandet till 5,0 procent. 

 

Den del av de totala tillgångarna som finansierats med främmande kapital benämns skuldsättningsgrad. I 

skuldsättningsgraden ingår avsättningar, lång- och kortfristiga skulder. 

 

Skuldsättningsgrad, % 2011 2012 2013 2014 2015 

Kommunen 64,9 60,2 60,8 62,6 64,2 

Koncernen 73,6 73,5 72,6 73,1 76,1 

 

Kommunens skuldsättningsgrad är 64,2 procent. Både avsättningar och kortfristiga skulder har ökat, medan de 

långfristiga har minskat. Den kortfristiga skulden är bland annat statsbidraget för flyktingsituationen, se ovan 

soliditeten. 

I koncernen har skuldsättningsgraden ökat från 73,1 procent vid årsskiftet till 76,1 procent. Ökningen beror på 

upplåning för att finansiera kraftvärmeverket. 

 

Risk – kontroll 

Likviditet 

Den kortsiktiga betalningsberedskapen är likviditeten där kassalikviditeten utgörs av omsättningstillgångarna 

(exkluderat lager) i förhållande till de kortfristiga skulderna. Om måttet överstiger 100 procent innebär det att de 

likvida medlen är högre än de kortfristiga skulderna och räcker till att betala de skulder som förfaller inom den 

närmaste tiden. 

 

Kassalikviditet, % 2011 2012 2013 2014 2015 

Kommunen 83,5 109,6 96,2 79,9 90,4 

Koncernen 95,7 111,8 110,8 75,0 92,6 

 

Nybro kommuns kassalikviditet är 90,4 procent och har förbättrats de senaste året. De likvida medlen och 

placerade pensionmedlen har ökat likväl som de kortfristiga skulderna. Investeringar har gjorts för 33,5 mnkr som 

har finansierats med egna medel och inte genom upplåning. Före årsskiftet 2013 genomfördes försäljningen av 

VA-verksamheten till Nybro Elnät AB. Detta medförde att kassalikviditeten förbättrades 2012. Förbättringen  av 

kassalikviditeten 2015 beror på återbetalningen från AFA på premier med 9,2 mnkr och generellt statsbidrag för 

flyktingsituationen med 56,3 mnkr. 

I koncernen har kassalikviditeten ökat från 75,0 procent vid årsskiftet till 92,6 procent. Både 

omsättningstillgångarna och de kortfristiga skulderna har ökat, men omsättningstillgångarna har ökat mer. 

  

Balanslikviditet motsvarar i princip samma mått men lagret är inkluderat. 

 

Balanslikviditet, % 2011 2012 2013 2014 2015 

Kommunen 91,7 127,1 116,0 94,2 101,0 

Koncernen 109,3 131,3 133,4 90,4 103,0 
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Balanslikviditeten är 101,0 procent 2015. De likvida medlen och lagret har ökat. Även de kortfristiga skulderna 

har ökat. Se ovan kassalikviditeten. 

Balanslikviditeten i koncernen har ökat sedan årsskiftet från 90,4 till 103,0 procent, se kassalikviditet. 

  

Rörelsekapitalet (omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder) är ett mått på kommunens finansiella styrka. 

 

Rörelsekapital, 

mnkr 
2011 2012 2013 2014 2015 

Kommunen -17,2 50,6 35,9 -13,9 3,3 

Koncernen 19,0 71,4 79,8 -25,4 11,3 

 

Rörelsekapitalet har varit positivt både 2012 och 2013, vilket beror på försäljningen av VA-verksamheten till 

Nybro Elnät AB. Rörelsekapitalet minskade 2014, men ökade 2015. Se ovan kassalikviditeten. 

 

I koncernen är rörelsekapitalet 11,3 mnkr och har ökat sedan 2014. 

  

Ränterisk – finansnetto 

Finansnettots utveckling är intressant ur finansieringssynpunkt. Ett negativt finansnetto innebär att 

räntekostnaderna överstiger ränteintäkterna. Det påverkar kommunens handlingsutrymme negativt ifråga om 

kommunens möjligheter att betala investeringar med egna medel. 

 

Finansnetto, mnkr 2011 2012 2013 2014 2015 

Kommunen -10,5 -8,2 -6,0 2,6 6,7 

Koncernen -33,7 -33,1 -30,1 -18,2 -11,5 

 

Senaste åren ränteutveckling har varit positiv för kommunen och koncernen. År 2015 är finansnettot 6,7 mnkr, 

vilket är en förbättring sedan 2014 då den var 2,6 mnkr. Kommunen återbetalade ett lån på 71 mnkr 2012 och inga 

nyupplåningar har gjorts sedan dess. Det låga ränteläget är fördelaktigt för kommunen och en del lån har skrivits 

av under tiden med lägre ränta som följd. Finansiella intäkterna har också ökat tack vare Kalmar läns 

pensionsfövaltning. Ökad utdelning, reavinst och ränteintäkter har medfört ökade intäkter till kommunen. 

Räntekostnaderna har minskat betydligt och den genomsnittliga låneräntan var 1,5 procent. På Kommuninvests 

lån (8 st) på 335 mnkr är räntebindningstiden 1,07 år och kapitalbindningstiden 2,72 år. Tre lån (131 mnkr) har 

fast ränta och två av dessa ska skrivas om under 2016. Resterade fem lån (204 mnkr) har rörlig ränta och dessa har 

olika förfallotid under åren 2017 fram till 2020. På Swedbank finns fem lån och ett löper ut 30 december 2028, 

men kommer att vara betalt innan dess. Denna amorteras med 750 tkr per kvartal och sista amortering sker kvartal 

fyra 2016. De fyra andra lånen löper på och har tre månaders villkorsperiod för räntan. 

Koncernens finansnetto var 2015 -11,5 mnkr mot -18,2 mnkr 2014. Även i koncernen har det låga ränteläget varit 

positivt för utvecklingen av finansnettot. 
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Budgetföljsamhet och prognossäkerhet 

En viktig del för att nå och bibehålla en god ekonomisk hushållning är att det finns god budgetföljsamhet i 

kommunen. I tabellen nedan redovisas hur den varit de senaste åren. 

 

Budgetföljsamhet, 

mnkr 
Budget 

Prognos, juni eller 

aug. 
Utfall 

Diff. prognos -

utfall 

Diff. budget 

- utfall 

2011 3,6 3,5 19,2 15,7 15,6 

2012 4,3 20,0 14,4 -5,6 10,1 

2013 -4,3 5,2 10,3 5,1 14,6 

2014 0,9 -25,6 -20,8 4,8 -21,7 

2015 1,0 -4,0 21,4 25,4 20,4 

 

Budgeten som beslutades i december 2014 för 2015 har ett ekonomiskt resultat på 1,0 mnkr. Under året har 

prognoserna för nämnderna svängt både uppåt och nedåt. Delårsprognosen var -4 mnkr och resultatet har 

förbättrats betydligt sedan dess, vilket till största delen beror på finansförvaltningen. Ökade finansiella intäkter, 

lägre kostnader för upplupna semesterlöner, arbetsgivaravgifter, pensioner och finansiella kostnader har bidragit 

till det positiva resultatet. Dessutom har 4,1 mnkr erhållits som generellt statsbidrag för flyktingsituationen som 

förbättrat nämndernas resultat. 

Nämndernas avvikelser har varierat över åren, men totalt sett har de tre senaste åren och även 2015 gått med 

underskott vilket försvårar möjligheterna för kommunen att nå kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk 

hushållning. 

I tabellen nedan redovisas respektive nämnds avvikelse mot budget. 

 

Nämndernas 

avvikelser, mnkr 
2011 2012 2013 2014 2015 

Kommunstyrelse -3,7 -8,0 -2,5 0,9 0,5 

Teknik- och 

samhällsbyggnadsnämnd 6,0 1,2 3,7 -0,7 0,1 

Myndighetsnämnd      

Omsorgsnämnd -9,3 3,0 -12,0 -8,6 -9,4 

Individ- och 

familjenämnd 2,0 -2,4 -3,9 3,0 0,6 

Lärande- och 

kulturnämnd -7,0 -0,5 -2,3 -0,5 0,9 

Revision 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Överförmyndarnämnd 0,0 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 

Summa -9,1 -7,1 -17,2 -6,0 -7,4 

 

Störst underskott 2015 har omsorgsnämnden med -9,4 mnkr. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden tillsammans 

med myndighetsnämnden redovisar ett överskott på 0,1 mnkr. Lärande- och kulturnämnden redovisar 0,9 mnkr 

och individ- och familjenämnden 0,6 mnkr. Kommunstyrelsen har ett överskott på 0,5 mnkr. I nämndernas 

verksamhetsberättelser och i respektive nämnds redovisning lämnas resultatanalys. 

När det gäller prognoserna under året är det ett område som bör stärkas ytterligare för att ha en god finansiell 

kontroll och för att kunna uppnå de ekonomiska målen. 
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Placerade pensionsmedel 

I kommunal redovisningslag (1997:614) regleras hur pensionskostnad/skuld ska redovisas enligt den s.k. 

blandmodellen. Enligt denna ska pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som skuld i 

balansräkningen och pensionsförpliktelser intjänade före 1998 ska redovisas som ansvarsförbindelse. 

 

Pensionsåtaganden, 

mnkr 
2011 2012 2013 2014 2015 

Avsättningar 

intjänade före 1998 389,7 389,6 412,9 407,1 389,7 

Avsättningar 
intjänade efter 1997 23,5 23,7 25,5 35,4 36,4 

Löneskatt 100,2 100,3 106,4 107,4 103,4 

Total 

pensionsskuld 513,5 513,5 544,8 549,9 529,5 

      

Pensionsskuld per 

invånare (tkr)      

Nybro kommun 26,1 26,4 28,0 28,0 26,8 

 

Under 2013 bytte kommunen pensionsskuldsförvaltare från SPP till Skandia. Pensionsskulden minskar från 549,9 

mnkr 2014 till 529,5 mnkr 2015. 

  

Finansiella 

placeringar, mnkr 
Bokfört värde 

Tillgångsslag 2011 2012 2013 2014 2015 

Aktier 33,8 36,6 42,0 46,1 56,3 

Räntebärande 33,3 35,0 38,4 40,2 43,6 

Upplupna 
ränteintäkter 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 

Likvida medel 2,3 3,0 1,8 4,8 1,7 

Summa 69,8 75,0 82,6 91,4 101,9 

      

 Marknadsvärde 

Aktier 37,7 43,6 53,5 59,9 66,7 

Räntebärande 33,3 35,9 39,4 41,1 43,3 

Upplupna 

ränteintäkter 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 

Likvida medel 2,3 3,0 1,8 4,8 1,7 

Summa 73,7 82,9 95,0 106,0 111,9 

 

Kommunen har satt in 50 mnkr till KLP AB, det länsgemensamma pensionskapitalförvaltningsbolaget, och 

marknadsvärdet 2015 uppgår till 111,9 mnkr. 

Återlånade medel, 

mnkr 
2011 2012 2013 2014 2015 

Total pensionsskuld 513,5 513,5 544,8 549,9 529,5 

Finansiella 
placeringar -69,8 -75,0 -82,6 -91,4 -101,9 

Summa återlånade 

medel 443,7 438,5 462,2 458,5 427,6 
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I tabellen ovan redovisas skillnaden mellan total pensionsförpliktelse och finansiella placeringar avsedda för 

kommande pensionsutbetalningar. Denna skillnad definieras i kommunala sammanhang som återlån av 

pensionsmedel. Av den totala pensionsskulden finns det 19,2 procent i avsatta medel om man beräknar på det 

bokförda värdet. 

  

Borgensåtaganden 

Totalramen för generell borgen uppgår till 1 506 mnkr för bolagen. Hela utrymmet är inte utnyttjat utan uppgår 

till 1 068 mnkr. Ökningen tillskrivs upptagande av lån för kraftvärmeverket i Nybro Värmecentral AB. 

 

Mnkr 2011 2012 2013 2014 2015 

Kommunägda 
företag 679,7 787,6 767,2 767,9 1 067,7 

Egna hem och 

småhus 4,3 3,9 3,5 3,1 2,8 

Övriga 0,7 2,9 2,8 2,6 2,9 

Summa 

borgensåtaganden 684,7 794,4 773,5 773,6 1 073,4 

 

 

Borgensåtagande 2015 Beviljat (kr) Utnyttjat (kr) 

Nybro Kommunbolag AB 60 000 000 60 000 000 

AB Nybro Brunn 52 000 000 16 400 000 

Nybro Bostads AB 400 000 000 334 623 984 

Nybro Elnät AB 329 659 848 234 500 000 

Nybro Värmecentral AB 516 500 000 333 700 000 

Nybro Energi AB 136 000 000 78 100 000 

Transtorpsfastigheter AB 12 000 000 10 350 000 

Summa 1 506 159 848 1 067 673 984 

 

Medlemsansvar 

Nybro kommun har i april 2007 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 

AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per den 31 december 2015 var 

medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 

fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 

borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 

respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 

medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Nybro kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, 

kan noteras att per 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 325 620 649 807 

kronor och totala tillgångarna till 319 573 677 123 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick 

till 1 511 015 710 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 484 468 557 kronor. 

Nybro kommun har sedan 2010 dessutom upptagit ett förlagslån på 3,6 mnkr på 30 år som lämnats till 

Kommuninvest. Hösten 2015 ökade kommunen sin medlemsinsats i Kommuninvest med 4,7 mnkr. Det totala 

insatskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening 31 december 2015 är 17 742 600 kronor. 
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Känslighetsanalys 

Nybro kommun påverkar av en mängd omvärldsfaktorer och i tabellen nedan ger vi några exempel på händelser 

och dess effekter på kommunens ekonomi. 

 

Känslighetsanalys Tkr 

1 kr i utdebitering (skattehöjning/skattesänkning) 36 000 

1 ny invånare 47 

1 procents ränteförändring på lån 3 780 

1 procents löneökning 8 600 

1 procents ökning av övriga kostnader 4 700 

10 nya heltidstjänster (27 tkr i månadslön, 38,46 procent i po) 4 500 

1 barn i förskolan 113 

1 elev i grundskolan 96 

1 elev i gymnasieskolan 134 

1 procents ökning av försörjningsstödet 114 

1 LVU-placering i 6 månader 850 

1 LVM-placering i 6 månader 850 

 

 

Sammanfattning 

Resultatet 2015 är 21,4 mnkr och uppnår målet om 98 procents nettokostnadsandel. I balanskravsavstämningen 

justeras för bl.a. reavinster/förluster och synnerliga skäl och då är balanskravsresultatet 14,2 mnkr. Detta innebär 

att de negativa resultaten från 2013 och 2014 till stor del har återställts. Det återstår endast 3,1 mnkr. Ett negativt 

resultat ska återställas enligt balanskravsreglerna inom tre år och en åtgärdsplan måste tas fram senast delårsbokslut 

2016. 

Nämndernas resultat 2015 är -7,4 mnkr och där omsorgsnämnden har störst underskott med -9,4 mnkr. Det är av 

största vikt att nämnderna håller sin budget för att resultatet för kommunen ska bli positivt och klara målet om 98 

procents nettokostnadsandel. De kommande åren kommer också att kräva åtgärder för att få kommunens ekonomi 

i balans. I nämndernas budgetar för 2015 och 2016 har ramarna justerats så att kommunens kostnader anpassas till 

de skatteintäkter som erhålls. 

Det är till största del finansförvaltningen som bidragit till det positiva resultatet och där bland annat reavinster, 

ränteintäkter och utdelning från KLP varit positiva. Även lägre räntekostnader har bidragit, likväl som lägre 

kostnader för upplupna semesterlöner, arbetsgivaravgifter och pensioner. Detta är dock inte hållbart på sikt utan 

det är nämndernas verksamhet som måste klara budgetramarna för att kommunen i sin helhet ska få en god 

ekonomi. 

Nettokostnadsandelen är 97,9 procent och klarar 2015 års mål som är 98 procents nettokostnadsandel. 

Målet om 100 procents självfinansiering av investeringarna är uppnått och investeringarna uppgår till 33,5 mnkr. 

En investeringsnivå som är betydligt lägre än tidigare år. Investeringen i förskolan Vitsippan har inte kommit igång 

under 2015. 

Koncernens resultat 2015 är 41,1 mnkr och är betydligt bättre än föregående år då det var 3,9 mnkr. 
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Nämnder och bolags resultatredovisning 

Nämnder 

I tabellen nedan redovisas respektive nämnd/styrelse utfall, budget och avvikelse 2015 och utfall för 2014. 

 

 

Driftredovisning, tkr 2015 2014 

Nämnd/styrelse Utfall Budget Avvikelse Utfall 

Kommunstyrelse 74 224 74 693 469 72 733 

Teknik- och 
Samhällsbyggnadsnämd 

75 011 75072 61 75 881 

Myndighetsnämnd 443 458 14 380 

Omsorgsnämnd 232 067 222 661 -9 406 226 969 

Individ och 

familjenämnd 
182 282 182 839 557 178 568 

Lärande- och 

kulturnämnden 
370 938 371 813 875 366 992 

Revision 952 952 0 952 

Överförmyndarnämnd 2 122 2 166 44 1 942 

Total 938 040 930 655 -7 386 924 416 

 

 

  

Investeringsredovisning 

Investeringar 2015 2014 

Nämnd/Styrelse Utfall Budget Avvikelse Utfall 

Kommunstyrelse 7 140 8 469 1 329 2 981 

Teknik- och 
Samhällsbyggnadsnämd 

24 084 49 243 25 158 49 470 

Omsorgsnämnd 331 2 906 2 575 1 704 

Individ och 

familjenämnd 
624 1 271 647 805 

Lärande- och 

kulturnämnden 
6 300 6 267 -33 7 035 

Total 38 480 68 156 29 675 61 995 

 

Kommunstyrelse 

Kommunen fick ny politisk ledning 2015 och ny kommunchef från och med augusti, vilket medfört tid för att lära 

känna organisationen. Arbetet med mål- och resultatstyrning har fortsatt och utbildning har skett till nyvalda 

politiker, men även övriga förtroendevalda. 

Inom näringslivavdelningen har ett flertal åtgärder under hösten genomförts i syfte att dels förbättra och bibehålla 

en rättssäker myndighetsutövning gentemot företagen och dels bibehålla och stärka relationerna. Dialogen har fått 

ett stort fokus i from av olika aktiviteter. Inom arbetsmarknad har fokus varit på att utveckla ungdomsservice. 

Hela avdelningen har varit involverade i integrationsarbetet på ett mycket aktivt sätt bl.a. genom att skriva nya 

ansökningar till nya projekt och provat ett särskilt projekt för kvinnor kopplat till företagande. 

Ekonomiavdelningen införde under 2015 nytt inköp- och beställningssystem Visma Proceedo och uppgraderade 

ekonomisystemet. Arbetet med att få enhetliga uppföljningar och bättre styrning av ekonomin har fortsatt. Där har 

förvaltningsekonomerna varit en drivande kraft för att nå ut i verksamheterna och vara ett stöd till cheferna i 
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organisationen. 

Enheten har också varit involverad i nyvaldsutbildningen vad gäller inköp och ekonomi. Det har också skett 

utbildning i mål- och resultatstyrning och ekonomi till de förtroendevalda. Utbildning inom inköp och upphandling 

har genomförts. 

E-faktura kan nu erbjudas både till privatpersoner och till företag. 

Upphandling har skett av släckfordon, mobilt system för tid- och insatsregistrering, grusning enskilda vägar, 

fönsterbyte och PCB-sanering av sporthall och byte av tak på Läraren 1. Det har gjorts 48 direktupphandling till 

ett värde upp till 500 tkr och ett 15-tal över 500 tkr. Ett antal upphandling har skett i samverkan med Kalmar, 

exempelvis telefoni. 

Under 2015 har det skett rekryteringar av flera högre chefer. Under första halvan av 2015 rekryterades både ny 

kommunchef och ny socialchef. I slutet av året rekryterades en vikarierande skolchef. Till personalenheten har det 

rekryterats en lönekonsult och två HR-konsulter. Det ordnades också en intern chefsutbildning i rekrytering. 

Arbetet med att utveckla HR-arbetet ute i verksamheterna har fortsatt. Speciellt fokus är det på rehabilitering då 

vi tyvärr sett att sjukskrivningarna har en ökande trend. 

De tekniska möjligheterna att införa självservice på skola och barnomsorg är nu lösta, så införandet har kunnat 

fortsätta i dessa verksamheter. Ett webbaserat systemstöd till den årliga löneöversynen infördes. En 

kompetensmodul för att i första hand ha koll på lärarlegitimationer infördes också under våren. Arbetet med att 

testa och införa den nya web-baserade versionen av HR-systemet eCompanion har påbörjats. 

Projektet inom omsorgen med syfte att kommunens personal på sikt ska kunna få önskad sysselsättningsgrad är 

nu avslutat med gott resultat. Arbete pågår med en fortsättning. Parallellt med detta pågår en omförhandling av 

årsarbetstidsavtalet med Kommunal.  

Det nya arbetssättet för Central samverkan har fortsatt även i år och alla chefer och fack har fått utbildning i att 

utveckla samverkan. Under hösten genomfördes en vidareutbildning med fokus på APT. 

Arbetsmiljöarbetet har förstärkts genom utbildningsinsatser på flera förvaltningar, ett arbete som kommer att pågå 

in i nästa år. 

Under våren fick ytterligare 15 chefer sitt chefskörkort och under hösten utbildades samtliga chefer i 

medarbetarsamtal. 

Under månadsskiftet nov/dec fick alla anställda möjlighet att besvara en ny och omarbetad medarbetarenkät. 

En omfattande revidering av pensionspolicyn har genomförts, bl.a. med införande och hantering av de nya 

bestämmelserna avseende förtroendevaldas pensioner OPF-KL. Förmånen att växla lön mot pension och samtidigt 

få möjlighet till individuell rådgivning startade under våren. 

Lönepolicyn har omarbetats och riktlinjer har tillförts. Det gäller även policyn för friskvård. 

Arbetet med att upphandla ny företagshälsovård påbörjades för att slutföras under början av 2016. 

IT-avdelningen avslutade det stora projektet att centralisera IT-verksamhet i augusti. Detta innebär att alla 

datorarbetsplatser i Nybro kommun har samma operativsystem och installation av datorer sköts centralt med 

moderna processer. NBAB anslöts också till kommunens nät, vilket innebär att NBAB har möjlighet att få tillgång 

till kommunens verksamhetssystem. 

IT-avdelningen har också arbetat med att att införa Office 365 hos lärande- och kulturförvaltningen och nu finns 

det en pilotgrupp för 1-1 datorer i Åkrahäll. 

Kommunen förbereder sig för att klara en framtida digital agenda. Processorienterad ärenderegistrering, e-arkiv 

och sammanhållen elektronisk ärendehantering pågår inom Kansli, Arkiv och information. 

Samordning av integrationsinsatser ger möjlighet för hela kommunen att delta i integrationsarbetet. Via Plattform 

Nybro och praktiksamordning sker utåtriktade aktiviteter. 

Hög arbetsbelastning på Överförmyndarens verksamhet med ensamkommande barn. Leder till obalanser i antalet 

gode män i förhållande till barn som har rätt. Satsningar på resurs har inletts under året, och fortsätter under 2016. 

Flyktingsituationen påverkar även Reception/Medborgarkontor samt Resecentrum/Turism genom att många 

nyanlända vänder sig hit för att få vägledning och service. 

Ett telefoniprojekt tillsammans med fyra grannkommuner har genomförts. Byte av operatör o leverantör, till Telia. 

Har varit ett mycket omfattande arbete för projektgruppen. 

Räddningstjänsten har under 2015 utfört 467 uppdrag, vi kan även detta år se att larmen ökar från föregående år. 

Inga större eller insatser med stora kostnader har inträffat under året. 
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En organisationsöversyn påbörjades under senare delen 2015, och fortsätter 2016. Räddningstjänsten undersöker 

möjligheterna att göra en nystart av deltidsorganisation i centrala Nybro. Detta på grund av att Länsstyrelsen anser 

kommunen har för dålig förmåga att utföra en räddningsinsats samt att bemanning av stegbilen i Nybro tar för lång 

tid. 

Under 2015 påbörjades också diskussioner om samverkan i region sydost, det är kommunerna Kalmar, Nybro, 

Öland, Emmaboda och Torsås som ingår i diskussionen. 

Säkerhetssamordnaren har under 2015 flyttats från administrativa avdelningen på KSK till räddningstjänsten. 

Räddningstjänstens förhoppning är att kommunens risk och säkerhetsarbete skall breddas och att räddningstjänsten 

skall vara en drivande enhet i detta arbete tillsammans med säkerhetssamordnaren. 

Under 2015 har en ny släckbil beställts till verksamheten, denna kommer förhoppningsvis levereras under mars 

2016. 

Kommunstyrelsen klarade budgeten med ett överskott på knappt 500 tkr. Det ser olika ut på avdelningarna. En del 

har klarat budget medan andra har haft svårare att få ihop ekonomin. Störst underskott har räddningstjänsten och 

där pågår ett arbete med hur organisationen ska se ut, men även att få en ekonomi i balans. Inköps- och 

upphandlingsenheten har ökade kostnader för advokat då många upphandlingar överklagas och är juridiskt snåriga 

i största allmänhet. Friskvårdsbidraget nyttjas väl och budgeten är inte anpassad till verkligheten. 

Flera projekt kommer att pågå under 2016 och mer finns att läsa om detta i Nämndernas verksamhetsberättelse. 

 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnd 

I verksamhetsberättelsen i årsbokslut 2015 följer Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden upp sin verksamhet 

utifrån beslutad verksamhetsplan 2015. I verksamhetsberättelsen beskrivs och bedöms måluppfyllelse för helåret. 

Den sammanvägda bedömningen av 2015 års verksamhetsplaner för teknik- och samhällsbyggnadsnämndens, 

myndighetsnämndens och kommunstyrelsens verksamheter via Samhällsbyggnad är att måluppfyllelsen är 

godtagbar. 

Av Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens femton mål är sju uppnådda: 

 Den bebyggda miljön ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 

 Måltiderna som serveras är näringsriktigt sammansatta och främjar goda matvanor och god hälsa 

 För att främja en hållbar utveckling är inriktningen att välja livsmedel som är bra för miljön, hälsan och 

ur djurskyddshänsyn, såsom ekologiska alternativt obesprutade, säsongsanpassade närodlade/ 

närproducerade och rättvisemärkta 

 God service till kärnverksamheterna 

 Fler ska välja att bosätta sig i Nybro kommun 

 Trygga och aktiva invånare 

 God och hållbar service på de tjänster vi tillhandahåller näringslivet 

 Tilldelad ram ska hållas 

Ett av Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens mål är delvis uppnått: 

 Sjöar, vattendrag, våtmarker och grundvatten ska skyddas 

Fem av Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens mål är inte uppnådda: 

 Samrådshandlingar för detaljplaner ska vara genomarbetade, tydliga och innehålla 

konsekvensbedömningar 

 Hur utfallet av detaljplaner kan tänkas bli ska i högre grad redovisas genom tredimensionella bilder 

 Inget nettoutsläpp av fossil koldioxid ska ske från Nybro kommun 

 Ett rikt växt- och djurliv ska gynnas och bevaras 

För ett av Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens mål har inte måluppfyllelsen kunnat mätas: 

 Utvecklad dialog med medborgarna för att öka inflytandet och anpassa verksamhetens innehåll med 

hänsyn till samhällsutveckling och den lokala kulturen. 

Den sammanvägda måluppfyllelsen specifikt för teknik- och samhällsbyggnadsnämnden bedöms som relativt god. 

Bedömningen baseras främst på nämndens resultat inom målen Kärnverksamhet, Kommun att leva och bo i, 

Näringslivsutveckling och Ekonomi samt generella och riktade uppdrag. 

Samhällsbyggnad har arbetat med 25 uppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 
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arbetsutskott, lärande- och kulturnämnden respektive individ- och familjenämnden, varav 5 slutredovisas i denna 

årsrapport. 

I årsredovisning 2015 kommer utifrån bedömningen av hela årets måluppfyllelse, förbättringsområden att 

redovisas som identifierats för ökad måluppfyllelse för kommande planeringsperioder. Samtidigt kommer 

nämnden under hösten att påbörja en översyn av sina mål, nyckeltal och tjänstegarantier inför verksamhetsplan 

2016. 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar i bokslut 2015 ett överskott med 405 tkr (2014: underskott 767 

tkr), vilket motsvarar 99 % (2014: 101 %) av budget. Övriga jämförelser mot budget: intäkter 88 % (2014: 111 

%), övriga kostnader 87 % (2014:107 %), personalkostnader 98 % (2014: 99 %). 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens budgetram har under perioden 2012-2015 minskat med ca 6,4 mnkr och 

ytterligare beslutad minskning enligt kommunplan 2016-2018 innebär en total ramminskning jämfört med 2012 

på ca 9 mnkr. Någon budgetpåverkande minskning av nämndens ansvar och uppdrag har inte skett under perioden, 

tvärtom har flera nya uppdrag ålagts nämndens verksamheter, som dessutom samtidigt måste spara in 

driftkostnadsökningar. Ett oönskat resultat av detta återspeglas i den under försommaren genomförda psykosociala 

enkäten, där hela förvaltningens personal deltagit. Av enkätsammanställningen framgår det tydligt att många 

medarbetare är påverkade av stress och hög arbetsbelastning. Verksamheten präglas av en hög ambitionsnivå och 

då budgetramen upplevs som stram upplever stora delar av förvaltningen bristande förutsättningar för att kunna 

genomföra sitt uppdrag på bästa sätt. 

Utfall investeringsbudget, totalt 51 % (2014: 97 %). Utförligare redovisning görs i särskild bilaga. 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens respektive Myndighetsnämndens verksamhetsplaner har sitt ursprung i 

respektive reglemente från kommunfullmäktige och kompletteras av de specifika uppdragen från 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, samt övriga nämnder. 

Verksamhetsplanerna med aktiviteter har nämnderna riktat till Samhällsbyggnad för genomförande. 

Samhällsbyggnad tar gemensamt ansvar för hela samhällsbyggnadsprocessen. Det krävs många olika kompetenser 

för att bygga en stad och dess omland. Samhällsbyggnad skapar planer för framtidens Nybro, tar hand om 

kommunens mark och byggnader, gör kartor, ger tillstånd för bygglov, planerar stadens trafik, bygger gator, broar 

och gång- och cykelbanor, tar hand om parker och grönområden, driver fritids- och idrottsanläggningar, ser till så 

att vi har en god bostadsmiljö, städar lokaler, lagar mat, skottar snö och sopar gator och mycket, mycket mer. 

Lagar och förordningar beskriver hur vi får bete oss mot varandra, mot naturen och miljön. Samhällsbyggnad ger 

människor och företag råd och stöd för att kunna "göra rätt". Därför bedriver Samhällsbyggnad tillsyn i bl.a. miljö-

, livsmedels-, bygg- och trafikfrågor. 

Nämndens bedömning utifrån det arbete, både i projekt och i linjen, som pågått under året är att nämnden måste 

förbättra kapaciteten inom samhällsbyggnadsprocessen för att kommunen ska kunna möta bl.a. 

kommunfullmäktiges utökade uppdrag i de fördjupade översiktsplanerna (Nybro stad och S:t Sigfrid) och 

tematiska tilläggen (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, gång- och cykelplan), vilka bl.a. innebär att skapa 

förutsättningar för nya bostäder med tillhörande samhällsservice. Kommunen ska bygga miljöer som underlättar 

för människors vardag och samtidigt värna större grönområden och att klimatutsläppen minskar. Samtidigt har nu 

revideringen av den kommunomfattande översiktsplanen påbörjats - ett arbete som tar stora delar av 

Samhällsbyggnads planeringsverksamhet i anspråk under lång tid framöver. 

Nämndens och förvaltningens främsta utmaningar för framtiden är att kunna bevara och fortsätta utveckla 

attraktiva miljöer och tjänster för kommunens medborgare, så att medborgare, företagare och föreningar upplever 

att Nybro kommun är en bra plats att bo och leva på. Personalförsörjning, både att rekrytera och att behålla 

kompetenser, att vara en attraktiv arbetsgivare är mycket angeläget. Det är viktigt att skapa balans mellan 

förväntningar och ambitionsnivåer och att tydliggöra att vid konflikt mellan mål och medel gäller medlen. Detta 

innebär att tillgång till ekonomiska och andra resurser sätter gräns för måluppfyllelsen och verksamhetens 

inriktning och omfattning. 

 

Myndighetsnämnd 

Myndighetsnämnden har en viktig roll i syfte att påverka så att berörda lagstiftningars ändamål uppfylls. Nämnden 

ska följa av kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer för nämndens verksamhet, de föreskrifter för 

verksamheten som finns i lag eller annan författning. 

Personalförändringar och administrativa uppdrag har inneburit att nämndens resurser inte varit helt tillfyllest och 

därför har vissa uppdrag/aktiviteter inkl. tillsyn inte kunnat utföras under perioden. Planen är att tillsynsarbetet ska 

prioriteras med målet att flertalet av de planerade besöken ska genomföras. Administrativa prioriterade projekt 

såsom uppgradering av ärendehanteringssystemet EDP Vision har krävt extra resurser som gått ut över ordinarie 

tillsynsarbete. 
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Nämnden klarar sitt ekonomiska mål. 

Nyckeltalen och dess målsättningar i övrigt uppfylls inte fullt ut. Det är av yttersta vikt att behovsbedömning, 

tillgängliga resurser och verksamhetsplaner kvalitetssäkras ytterligare! 

En nyckel i detta kvalitetssäkrings- och förbättringsarbete är att fortsätta med kompetensutveckling på flera plan. 

 

Omsorgsnämnd 

Av omsorgsnämndens nio mål är sex delvis uppnådda: 

 Omsorgsnämndens kunder ska uppleva att de är delaktiga i sin vård och omsorg. 

 Omsorgsnämndens kunder ska uppleva att de får ett gott bemötande. 

 Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka omsorgens framtida utveckling. 

 Omsorgsnämnen ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

 Omsorgsnämndens särskilda boenden ska ha en trivsam boendemiljö såväl inomhus som utomhus. 

 Omsorgsnämnden ska ha ett effektivt resursutnyttjande. 

tre inte uppnådda: 

 Omsorgsnämndens kunder ska känna sig trygga. 

 Omsorgsnämndens verksamheter ska ha ett preventivt arbetssätt. 

 Omsorgsnämnden ska ha en budget i balans. 

Resultatet för trygghet har vänt uppåt 2015, jämfört med 2014. Förändrade arbetssätt bör gynna en fortsatt positiv 

måluppfyllelse. Det preventiva arbetssättet gäller hälso- och sjukvården och handlar om att göra riskbedömningar 

och planera åtgärder i kvalitetsregister. Former för att använda informationen i kvalitetsregister behöver utvecklas 

för att nå måluppfyllelse. Det kommer att ta ett antal år för omsorgsnämnden att nå en budget inom ram. Ett 

målmedvetet arbete med fokus på bemanningsekonomi och verktyg för ekonomisk kontroll är avgörande för 

resultatet. 

Omsorgsförvaltningen har slutfört ett uppdrag från KSAu - önskad sysselsättningsgrad. Under året har 

omsorgsnämnden givit förvaltningen fyra uppdrag utöver mål och resultat: 

1. Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik (berör samtliga kommuner i länet) 

- Uppdraget slutfört i den del som var att införa digitala trygghetslarm. 

2. Införande av ett planeringsverktyg - Gått i stå på grund av överklagan i upphandlingsprocessen. 

3. Dagverksamhet specifikt anpassad för personer med demenssjukdom - Genomfört 

4. Utreda vikarieanskaffningen, fortsatt uppdrag att avveckla bemanningsenheten under 2016. 

Internkontrollarbetet har fungerat väl under året och beslut om kontrollmoment för 2016 har tagits av 

omsorgsnämnden. 

2016 läggs fortsatt tyngdvikt vid verkställande av omsorgsnämndens beslutade besparingsåtgärder, fortsatt fokus 

på teamarbetet ute i områdena samt att hitta former för systematik i kvalitetsarbetet. 

Det ekonomiska bokslutsresultatet för år 2015 är - 9 406 tkr. 

I 2015 års budget fördelades medel till områdena med förutsättningarna 20 dagar budgetersättning för frånvaro 

per tjänst, 5 veckors semestervikarier och ob-ersättning enligt de nya nivåerna. Detta för att enheterna skulle få en 

realistisk budget att arbeta med. Samtliga fyra områden klarade sin budget 2015. Valet att budgetera enligt ovan 

medförde att omsorgsadministrationen belades med ett sparbeting om 15 407 tkr i budget. Bemanningsenheten 

gick med underskott av 4 120 tkr till följd av färre bokade timmar, ökade kostnader för introduktion samt kostnad 

för kvalificerad övertid. 

Ca 6 mnkr arbetades in av omsorgsförvaltningen under 2015. Besparing bestod av minskat antal särskilt boende 

platser och korttidsplatser på Fröjdekulla respektive Kvarnbacken, vilket innebär minskade personalkostnader. 

Totalt överskott på personalkostnaderna visar 2 767 tkr. Enheterna har arbetat med att bemanna efter behov. 

Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen påverkade resultatet positivt med 2 547 tkr. Genom 

detta har en ny dagverksamhet öppnats upp. 

En utmaning ligger i de höga sjuktalen, främst då upprepad korttidsfrånvaro, här genomförs ett kontinuerligt arbete 

med målsättningen att anställda ska klara av att gå till sitt arbete. 

Av nämndens totala investeringsram om 2 906 tkr har förvaltningen använt 331 tkr. Kostnaderna är till största del 

möbler för att möblera planerarnas arbetsplatser samt jourrum för sjuksköterskor. Av årets investeringsmedel 

återstår 2 575 tkr, detta beroende på att planeringssystemet ännu inte upphandlats. Förvaltningen är i behov av 

dessa medel för år 2016, då upphandling och införande av planeringssystem ska genomföras. 

De främsta utmaningarna för framtiden är anpassade bostäder för den äldre befolkningen, såväl särskilda boenden 
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som trygghetsbostäder. Personalförsörjning, dels att rekrytera dels att behålla kompetenser, att vara en attraktiv 

arbetsgivare är angeläget. 

Förutom ett ekonomiskt resultat inom ram är fortsatt systematik i kvalitetsarbetet de främsta arbetsuppgifterna 

framöver inom omsorgsförvaltningen. 

 

Individ- och familjenämnd 

Individ- och familjenämnden redovisar för 2015 ett överskott med 557 tkr. Siffrorna bakom detta visar ett hårt 

arbete från samtliga verksamhetsområden som under sista halvåret visat på underskott. Försörjningsstödet är en 

av de insatser som minskat i förhållande till 2014, dock kan vi se att det betalats ut ca 1,8 mnkr i glappet mellan 

etablering och egenförsörjning. Placeringskostnader avseende barn och unga är fortfarande hög och vi kan i nuläget 

inte se att det kommer att minska då vi i slutet av året haft många placeringar av små barn. Köp av 

bemanningsenheten har inte kunnat hållas inom ram för avsatta medel. Nämnden har genom olika åtgärder försökt 

att minska kostnaderna. Årets sista månad kan nämnden också konstaterat att kostnaderna för placering av barn 

och unga närmat sig den budgeterade nivån. Kostnaderna för försörjningsstödet är heller inte lika höga som under 

våren. 

Ett annat identifierat område med höga kostnader är personlig assistans, där nämnden som led i avveckling av 

ärenden fått kostnader som inte täckts av den statliga assistansersättningen. I första hand har verksamheterna inom 

OF arbetat aktivt med att minska kostnader för vikarier vid korttidsfrånvaro. 

Den ekonomiska situationen har medverkat att samtliga verksamheter aktivt arbetat med att nå en budget i balans. 

Individ- och familjenämnden kommer fortsätta att arbeta med intern och extern samverkan med fokus på 

utveckling av verksamheten och därmed sammanhängande kvalitetsfrågor. 

När det gäller sjukfrånvaron har siffrorna minskat något gällande korttidsfrånvaro i slutet av året, dock kan vi se 

att antalet långtidssjukrivningar har ökat. 

Den stora utmaningen under hösten 2015 har varit ökningen av alla nyanlända och ensamkommande barn som 

kommit till kommunen siffran uppgår till närmare 650 personer. I december månad hade Nybro kommun tagit 

emot 130 barn som anvisats till kommunen. Detta har ställt tuffa krav på verksamheten, dels att finna nya platser 

för HVB-hem men också den enorma tryck på handläggning och beslut. IFF har inte klarat den angivna tiden och 

flera ärenden har gått vidare för beslut om förlängd handläggningstid. Representanter från kommunens olika 

ansvarsområden har träffats regelbundet för att göra en nulägesanalys samt rapportera in det kritiska läget till 

Länsstyrelsen och MSB. 

Inom flera verksamhetsområden har det varit svårt med rekrytering av nya medarbetare, särskilt socialsekreterare 

med erfarenhet. 

Individ- och familjenämnden får avslutningsvis sammanfatta att 2015 varit ett år med många utmaningar, efter 

hårt arbete med målet att nå budget i balans visar förvaltnigen på ett positivt resultat. 

 

Lärande- och kulturnämnd 

Den samlade och övergripande bedömningen är att nämnden till mycket stora delar präglas av en hög 

ambitionsnivå, en vilja till ständiga förbättringar, en öppenhet för att se brister och vilja att hitta lösningar. 

Måluppfyllelsen är hög inom många områden. Detta trots att budgetramen upplevs som stram och att stora delar 

av organisationen upplever bristande förutsättningar för att genomföra uppdraget på bästa sätt. 

Utbildningssektorn fortsätter att utmärka sig positivt när det gäller måluppfyllelse och resultat. Fackförbundet 

Lärarnas riksförbund har gjort en undersökning av skolan i Sveriges kommuner. Resultatet rankar Nybro kommun 

på plats 27 av landets 290 kommuner vilket är bäst i länet. Undersökningen jämför elevresultat, resursanvändning, 

lärarbehörighet, lärarlöner och likvärdighet mellan skolorna. Motsvarande undersökning från Lärarförbundet 

rankar Nybro på plats fyra i riket vilket är mycket glädjande och visar på en verksamhet med hög kvalitet. 

Förvaltningen har ett stort fokus på kvalitets-/förbättringsarbete. En framgångsfaktor för skolverksamheternas 

kvalitetsarbete har varit vägvalet att införliva även de statliga uppföljningskraven i Stratsys-verktyget. 

Kvalitetsarbetets årshjul följs till största del och processerna bidrar i större utsträckning till en bättre uppföljning, 

bättre analyser och mer välgrundade ställningstaganden vid planering av aktiviteter och fokusområden. 

Interaktionen mellan nämnd och förvaltning upplevs av förvaltningen som väl fungerande. Mål- och 

resultatstyrningen fungerar därmed allt bättre. 

Kompetensnivån är hög i personalstyrkan och en allt tydligare koppling mot aktuell forskning, erkända 
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framgångsfaktorer etc kan skönjas i arbetet. Antalet förstelärare har utökats och uppgår nu till totalt 20 inom olika 

kompetensområden vilket är en positiv utveckling för utbildningssektorn. 

Arbetsmiljöarbetet har utvecklats t ex genom en mer utvecklad uppföljning, särskilda medel avsatta av nämnden, 

samt flera aktiva åtgärder som är genomförda. 

Integrationsarbetet i dess olika delar har varit och kommer fortsatt att vara en utmaning för såväl Lärande och 

kultur som för hela Nybro kommun. 

Ett flertal spännande utvecklingsområden är under pågående arbete i hela förvaltningen. 

 

Överförmyndarnämnd 

Verksamhetens omfattning förutom ensamkommande barn har varit relativt stabil, inga större förändringar i antalet 

ärenden. 

Antalet ensamkommande barn är fortfarande mycket högt och har ökat i alla kommuner. I slutet av 2015 fanns i 

Nybro totalt 322 registrerade ärenden med ställföreträdare, (varav 47 för ensamkommande, samt ett 60-tal ännu ej 

registrerade, ensamkommande som väntar) 

I Emmaboda: 173 (41 ensamkommande, samt 46 som väntar) 

I Torsås: 94 (20 ensamkommande, samt 28 som väntar) 

I Uppvidinge: 123 (21 ensamkommande, samt 16 som väntar) 

Det har kommit in 50-75 anvisningar per månad under den senaste tiden och det avslutas mindre än 5. Det bygger 

alltså bara på. Många är 16-17 år vilket innebär att de kommer att ligga kvar länge som behövande. PUT tar tid 

(minst 6 månader) och även om PUT inträder kommer de att ligga kvar hos oss minst 12 månader därefter. 

Länsstyrelsen har skickat ut nya fördelningstal med betydligt högre prognos än tidigare underlag. Om vi hade haft 

samma inflöde nu som vi hade under våren hade vi klarat av verksamheten med vår nya handläggare. Men under 

hösten ökade det på ytterligare. Många helt nya gode män, innebär att det tar längre tid för att informera, förklara 

och vara överens om vad som gäller. I och med att ärendena ständigt ökar handlar det inte endast om att förordna, 

det är bara början på jobb-relationen. Frågor, arvodesadministrationen, återsökning, möten med huvudmän, gode 

män, socialförvaltning, allt detta ökar förutom förordnandet. 

Finansiering av ytterligere resurs bör helt naturligt ske med statliga medel som finns i respektive kommun. 

Ekonomi - när det gäller det gemensamma kontoret har ett mindre underskott för 2014 har vänts till ett mindre 

överskott för 2015. 

Överkottet följer med över till 2016 och kommer att användas till administrativ resurs efter granskningen av 

årsräkningar. 

Personal - introduktion av ny medarbetare har genomförts under 2015. 

Framtiden - den samlade arbetsbelastningen ökar under året. Igen. Innebär en tuff belastning på den lilla 

organisationen. Under några få år har antalet medarbetare gått från två till snart fem. Detta ställer höga krav på 

anpassning och relationsbyggande såväl inom som utom organisationen. 

 

Revision 

Revisionen syftar bland annat till att genom en tillbakablick förbättra verksamheten i framtiden. Kommunallagen 

reglerar inriktningen på den kommunala revisionen. Revisorernas uppgifter innefattar att årligen pröva om: 

 verksamheten sköts ändamålsenligt 

 verksamheten är tillfredsställande ur ekonomisk synvinkel 

 räkenskaperna är rättvisande 

 den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig 

En annan viktig del är att pröva om nämnderna fullgör sina uppdrag från fullmäktige. 

Revisorernas prioriteringar bygger på slutsatser i en risk- och väsentlighetsanalys och fastställd revisionsplan. 

Under 2015 har följande granskningar genomförts utöver normal revisionsverksamhet: 

 Delegationsordning 

 Likvärdig skola 

 Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen 
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 Uppföljning av tidigare granskning. 

Granskningar kommer att genomföras mot bakgrund av den gjorda risk- och väsentlighetsanalysen. 

  



Nybro kommun, Årsredovisning 37(76) 

Nybro kommunbolag AB 

Bolaget skall, som moderbolag i en av Nybro kommun helägd koncern, äga aktier i dotterbolag och företräda 

Nybro kommuns intressen i koncernen. 

Bolaget har sitt säte i Nybro kommun. 

Nybro kommun äger samtliga aktier i Nybro Kommunbolag AB. 

Under 2015 tillträdde Jan Darrell som ny koncernchef och VD för Nybro kommunbolag, Nybro Brunn och 

Transtorpfastigheter. 

 

 

 

 

AB Nybro Brunn 

Bolaget skall främja utvecklingen i Nybro kommun genom att bl.a. medverka i Nybro kommuns 

utvecklingsprojekt och på affärsmässiga grunder tillhandahålla verksamhetslokaler genom att förvärva, bygga, äga 

och förvalta ändamålsenliga och prisvärda lokaler och fastigheter 

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning och förvaltar även fastigheten i dotterbolaget Transtorpfastigheter AB.  

 

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag 

 2015 2014   2013    2012     2011 

Nettoomsättning   2 890   3 303 15 079 38 470  43 069 

Rörelseresultat  - 973 20 047 -6 724     -428       757 

Resultat efter fin. poster  - 1 010 19 822 -8 649  -2 979   -1 894 

Balansomslutning 46 469 53 964 91 304  99 154 101 661 

Eget kapital 28 866 29 900 10 244   13 116   13 077 

Soliditet   62,1%   55,4%   11,2%    13,6%     13,2% 

  De tre senaste åren redovisas enligt K3. Övriga år har inte räknats om.  
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Nybro Bostads AB 

Bolaget skall främja utvecklingen i Nybro kommun genom att förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja 

fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter samt även lokaler som används för kommunal verksamhet eller 

är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten. Bolaget skall i allmännyttigt 

syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Nybro kommun 

och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. 

Bostadsmarknaden har under årets präglats av en mycket stor efterfrågan på mindre kostsamma lägenheter i 

centrala Nybro. Tillgången har varit ytterst begränsad under hela året. Ett ökat antal nyanlända är en stor orsak till 

efterfrågan. 

Under våren 2015 färdigställdes fastigheten Vulkanus 36, ett kombohus med 16 lägenheter. 

Projekt för nybyggnation av lägenheter i kvarteret Skomakaren, ombyggnad av Kvarnbacken till demensboende 

samt tryggt boende vid Jutegården startade under året. 

Ny- och ombyggnader som har avslutats under året uppgår till 26,0 Mkr och avser 16 lägenheter i centrum med 

inflyttning 1 juli 2015. 

Ett radhus har sålts i Bokenområdet, med en reavinst om 459 tkr. Dessutom har inventarier försålts med en reavinst 

om 790 tkr. 

Vid årsskiftet 2015/2016 uppgick antalet outhyrda lägenheter till 1 (2), vilket motsvarar 0,1 %. 

 

Antalet omflyttningar under 2015 var 414 (422) st, vilket motsvarar 20,8 (21,3) % av hela beståndet. Interna 

omflyttningar inom beståndet uppgick till 3,5 (3,1) %. 

Kostnader för underhåll uppgår under året till 25,3 (18,2) Mkr, vilket motsvarar 199 (144) kr/kvm. Några av de 

större underhållsåtgärderna som kan nämnas är: 

 Renovering av undercentraler för fjärrvärme (Vulkanus 30, Sättaren 1, Stabbläggaren 20) 

 Byte av låssystem på ett flertal fastigheter 

 Renovering av elkanalisation (Sättaren 1) 

 Renovering av plåttak (Strykjärnet 5) 

 Renovering tak, fasad och balkonger (Repslagaren 3) 

 Renovering av Nybro Bostads kontor (Vulkanus 30) 

 

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag 

 2015    2014        2013       2012       2011 

Nettoomsättning 122 685 120 495   119 663  116 942   113 714 

Rörelseresultat   16 107   18 896      22 117    17 791     18 537 

Resultat efter fin. poster      8 160     9 198     11 026      4 825      4 919 

Balansomslutning  508 028 502 739   493 769  502 034   507 144 

Soliditet %    26,3     25,3        24,2       22,2        21,2 

 

De tre senaste åren redovisas enligt K3. Övriga år har inte räknats om.  

 

Nybro Elnät AB 

Syftet är att äga elnätsanläggningar och främja distribution av el jämte handel från förråd. Bolaget är verksamt 

inom Nybro tätort med kringliggande landsbygd inom ett område av ca 5 km radie och inom Alsterbro-området, 

beläget i kommunens norra del samt ett mindre område beläget i Kalmar kommun.  

Fr.o.m. 2012-09-01 har bolaget också som syfte att leverera vatten- och avloppstjänster inom av 

Kommunfullmäktige beslutade verksamhetsområden inom Nybro kommun. 
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Under 2015 har arbetet för att säkerställa leveranssäkerhet i vårt landsbygdsnät fortsatt. 

Av 20-kV matningen till Alsterbro har den sista etappen med oisolerad ledning nu ersatts med isolerad. 

Sista etappen av nedkabling av inmatningen till Nybro är utförd, och linje E1 är tagen i drift. 

Under året har högspännings-ställverk i S5 Ugglan förnyats. I Svartbäcksmåla har transformatorstationen 

S41ersatts med en större. Nya reläskydd har installerats i 20kV-ställverket H1 Gnistan. I H3 Mejseln och H1 

Gnistan har nya nollpunktsbildare monterats. 

Lågspännings-nätet har förnyats och förstärkts vid Vintergatan, Transtorpsvägen och i Nickebo. 

Vid gång- och cykelväg Madesjö/Norra vägen, Postmakargatan och i Svartbäcksmåla har vägbelysning byggts. 

Underhållsavtal avseende vägbelysning har tecknats med Nybro kommun. 

Ca 2 550 meter vatten och spillvattenledningar i Målerås har renoverats och relinats under året,  

Den totala energiomsättningen i Elnätsverksamheten uppgick till 173 GWh (175 GWh). 

Nybro Elnät AB har antagit ett effektmål om att minimera avbrottstiden. Under 2015 var avbrottstiden 28 min (39 

min) per kund och år och antalet avbrott per kund och var 0,16 (1,07) i det egna nätet. E.on orsakade två avbrott 

på inmatningen till nätet; 13 min 12 mars samt 5 minuter 28 september. 

Under året har 1 240 000 (1 242 000) m3 dricksvatten producerats vid de sex vattenverken. Vid de sex avlopps-

reningsanläggningarna har 2 957 000 (3 332 000) m3 spillvatten renats. Den stora differensen mellan volymen 

producerat dricksvatten och mängden renat spillvatten illustrerar problemet med otäta avloppsledningar och 

därmed behovet av fortsatt sanering av ledningsnätet. 

 

Det har förekommit 22 (50) registrerade driftstörningar på ledningsnätet under året varav 8 (7) vattenläckor på 

huvud nätet, vilket motsvarar 0,03 (0,02) läckor per km huvudledning.  

 

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag 

 2015 2014        2013       2012       2011 

Nettoomsättning   85 701    83 042    81 657   56 099    33 711 

Rörelseresultat    17 182    18 580     10 507      9 373    10 152 

Resultat efter fin. poster     13 137    13 654      4 887      5 336      9 111 

Balansomslutning  391 403 384 059  373 025  370 798  205 961 

Soliditet %       13,4        10,7          8,6           7,9         12,9 

 

  De tre senaste åren redovisas enligt K3. Övriga år har inte räknats om.  

Nybro Energi AB 

Målet för verksamheten är att bedriva distribution av värme (fjärrvärme) samt fibernät och elhandel. Syftet är att 

enligt god ekonomisk och teknisk praxis effektivt utnyttja resurserna till att främja en god energiförsörjning.  

För att öka intresset för fjärrvärme och därmed ökad försäljning, har bolaget deltagit i flera lokala 

marknadsaktiviteter. Under året har Vitsippans förskola, Polisstationen, Brandstationen, Sporthallen samt Nybro 

bostads fastigheter Vulkanus 30 och Sättaren 1 anslutits till fjärrvärmenätet. Även nätet till Västra infarten till Jysk 

och Dollarstore har byggts vidare. 

För att säkra leveransen av fjärrvärme har under året 600 m kulvert i Kungshall bytts ut. 

Under året har bolaget haft kontakter med fiberföreningar, samhällsföreningar och byalag. De ekonomiska 

föreningar som vill bygga egna fibernät har fått stöd och hjälp med bl.a. kartor, kalkyler och ansökan. Inför nästa 

möjlighet att söka pengar från Jordbruksverket har bolaget fått i uppdrag att ansvara för flera områden på 

landsbygden.  Bolaget har även startat arbetet med att bygga ett stomnät i kommunen.  Den första etappen Boda – 

Nybro (via Örsjö) är klar. En kommunikationsoperatör (ViaEuropa) handlades upp i slutet av året. I början av 2016 

påbörjas införsäljningen. 

1 maj startade bolaget elhandel med Skellefteå kraft som samarbetspartner. Över 1000 elhandelskunder 

kontrakterades under 2015. Under året levererades 2,8 GWh. 
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Energiomsättningen i fjärrvärmenäten i Nybro, Alsterbro och Orrefors uppgick 2015 till 88,94 (95,13) GWh med 

1 169 (1 143) anslutningar. Energiomsättningen ökade med 4,5 % jämfört med 2014. 

Fjärrvärmeverksamhetens effektmål för 2015 var att ansluta minst 15 nya kunder till fjärrvärmenätet.  Under 2015 

har bolaget anslutit 13 (26) nya fjärrvärmekunder, varav 15 (3) större kunder och resterande villakunder.  

I enlighet med regelverket har 280 (150) mätare för villor samt 8 för större fastigheter bytts ut. 

 

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag 

 2015    2014      2013      2012      2011 

Nettoomsättning    62 492   59 109    61 769    58 457    54 246 

Rörelseresultat       3 247     3 052      3 328      1 858      2 939 

Resultat efter fin. poster       3 188     2 533      2 033         772         759 

Balansomslutning  168 579 162 910  161 718  160 490  161 825 

Soliditet %       32,4       32,0        31,1        28,9        28,2 

  De tre senaste åren redovisas enligt K3. Övriga år har inte räknats om.  

 

Nybro Värmecentral AB 

Bolagets verksamhet består av att producera fjärrvärme och el.  

Kunder är, förutom Nybro Energi AB, industrikunden AB Gustaf Kähr, som tar emot processvärme till sin 

produktion. Produktionsanläggningar finns förutom i Nybro stad även i Orrefors och i Alsterbro. Bolaget är även 

10 % delägare i Vindkraftsparken Stengårdsholma. 

Byggandet av nytt avfallseldat kraftvärmeverk pågår enligt plan, beräknad investering ca 480 Mkr.  Projektet 

beräknas klart juni 2016.  Samarbetsavtal har tecknats med Stena Recycling avseende anskaffning och sortering 

av allt brännbart avfall. 

För perioden 2013-2020 har bolaget blivit tilldelade utsläppsrätter för bioproducerande andel fjärrvärme. För år 

2015 blev tilldelningen 23 085 (25 095) utsläppsrätter. 

Under 2015 har ca 134 (135) GWh värme och ca 5 (10) GWh el producerats. Orsaken till den minskande 

elproduktionen är låga priser på el.  

 

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag 

 2015    2014      2013      2012      2011 

Nettoomsättning    74 944   77 025    87 507    90 857    75 312 

Rörelseresultat     8 776     8 660       6 253     11 926  -32 243 

Resultat efter fin. poster      3 738     4 840        2 411      7 595 -36 549 

Balansomslutning  554 058 252 464  200 846  200 910  192 376 

Soliditet %        2,6         4,6           3,9          2,9          0,1 

  De tre senaste åren redovisas enligt K3. Övriga år har inte räknats om.  

 

Fastigheter i Nybro AB 

Bolaget skall enligt god ekonomisk och teknisk praxis förvalta fast och lös egendom. Bolaget äger marken där 

Nybro Värmecentral bedriver verksamhet i centrala Nybro. 

Transtorpsfastigheter AB 

Bolaget äger och förvaltar fastigheter. Bolaget har som enda kund moderbolaget Nybro Brunn. 
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Personal 

Personalstruktur 

Antal anställda 

1 797 personer var tillsvidareanställda november 2015, vilket är 10 fler än motsvarade tidpunkt 2014. Antalet 

visstidsanställda, för en tid av tre månader eller längre, var 242 personer i november 2015 vilket är 17 färre än 

motsvarande tidpunkt 2014. 

Anställningsstoppet som infördes den 26 september 2011, upphörde i slutet av 2012 vilket förklarar en stor del av 

skillnaden i anställningsstrukturen åren 2011-2013. 

Tabellerna nedan visar de anställdas överenskomna sysselsättningsgrader omräknat till helårsarbeten. 

  

Antal anställda omräknat till årsarbeten 

Förvaltning  Tillsvidareanställda 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Kommunstyrelseförvaltning 86,8 81,5 80,3 72,3 69,8 

Samhällsbyggnad 196,1 193,3 192,2 182,4 165,5 

Kultur- och fritidsförvaltning 0 0 0 0 53,6 

Lärande- och kulturförvaltning 549,9 547,6 555,4 529,2 513,3 

Omsorgsförvaltning 459 461,5 460,8 460,2 724,5 

Individ- och familjeförvaltning 343 337,3 334,9 322,8 65,4 

Samhällsbyggnadsförvaltning 0 0 0 0 24,4 

Total 1 634,8 1 621,2 1 623,6 1 566,9 1 616,5 

April 2013 övergick arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen från AB Nybro Brunn till LoK och KSF. 2012: Kultur- och 

fritidsförvaltningen upphörde i mars och tillhör nu främst Lärande och Kultur samt Samhällsbyggnad. Viss verksamhet har flyttats från 

Omsorgsförvaltningen till Individ och familjeförvaltningen. VA flyttas från Tekniska till bolag. Tekniska och Samhällsbyggnad bildar nu 

Samhällsbyggnad.  

 

Antal anställda omräknat till årsarbeten för Nybro Kommunbolag AB 

Förvaltning  Tillsvidareanställda 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Nybro Bostad AB 30 30                             35 38 37 

Nybro Kommunbolag AB 0 1 1 1 1 

AB Nybro Brunn 0 0 4 42 40 

Nybro Elnät AB 36 33 30 30 19 

Nybro Energi AB 0 0 0 0 0 

Nybro Värmecentral AB 16 16 14 15 15 

Fastigheter i Nybro AB 0 0 0 0 0 

Total 82 80 84 126 112 
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Förvaltning  Visstidsanställda, månadsavlönade 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Kommunstyrelseförvaltning 6 10,4 9,4 5,5 9 

Samhällsbyggnad 11 18,1 11,8 21 11 

Kultur- och fritidsförvaltning 0 0 0 0 5,1 

Lärande- och kulturförvaltning 71 70,4 64,6 66,5 49,2 

Omsorgsförvaltning 43 42,4 47 46,7 54,2 

Individ o familjeförvaltning 23 21,6 32,4 21,1 8,8 

Samhällsbyggnadsförvaltning 0 0 0 0 5,4 

Total 153 162,8 165,2 160,8 142,7 

Antal anställda är en ögonblicksbild vid mättidpunkten och avser anställda enligt Allmänna Bestämmelser (AB). Anställda enligt övriga 

avtal såsom BEA (arbetsmarknadsåtgärder), PAN (ex. anhörigvårdare) och RiB (deltidsbrandmän) tillkommer.  

Timavlönade visstidsanställda 

Förutom tillsvidareanställda och visstidsanställda för längre tid har kommunen ett stort antal timavlönade vikarier 

(ca 850) som kommer och går under året. Deras rapporterade timmar motsvarar cirka 141 årsarbeten, vilket är en 

ökning med 7 årsarbeten jämfört med 2014. Sommarpraktiken sysselsatte 44 ungdomar jämfört med 71 för 2014. 

Störst andel timavlönade finns inom Individ och Familj- samt Omsorgsförvaltningen, gemensamt cirka cirka 97 

årsarbeten (ökat 3 årsarbeten) Lärande och kulturförvaltningens timmar motsvarar cirka 32 årsarbeten (ökat 3 

årsarbeten), och Samhällsbyggnad cirka 10,5 årsarbeten (ökat 1,5). Detta är ungefär samma fördelning som de 

senaste åren. 

En stor andel, cirka 41 årsarbeten, är registrerade som semestervikariat. 

Mertid, övertid 

Fyllnadstiden, dvs. den mertid som utförs av deltidsanställda, samt övertid har rapporteras motsvarande ca 18,9 

årsarbeten/helår vilket är ungefär lika med 2014. Största andel utgörs av 10,3 årsarbeten för Individ och Familje- 

och Omsorgsförvaltningen gemensamt, samt Lärande och Kultur 5,7 årsarbeten. 

Det totala värdet av mertiden motsvarar 10,7 mnkr vilket är en ökning med ca 1 mnkr jämfört med 2014.  Av dessa 

motsvarar den mertiden som utgetts i pengar till medarbetarna 8 miljoner, resterande del har beviljats att 

kompenseras som framtida ledighet. 

Antal anställda uppdelat på personalgrupp 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 91 % vilket är ungefär lika med de senaste åren, (95 % för männen 

och 90 % för kvinnorna). 
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Åldersfördelning, män och kvinnor 

81 % av kommunens anställda är kvinnor. Cirka 43 % av de tillsvidareanställda är 50 år eller äldre (jämfört med 

40 % 2002). Genomsnittlig ålder är 48 år (kvinnor 46 och män 47 år). 

 

  

Lönekartläggning 

Enligt Jämställdhetslagen ska lönekartläggning genomföras var tredje år. Den syftar till att analysera osakliga 

löneskillnader inom och mellan olika yrkesgrupper. Lönekartläggningen som genomfördes 2015 gav följande 

åtgärder: 

- Gruppen behandlingsassistent föreslås tillföras 500 kronor per anställd vid löneöversynerna 2016 och 2017. Detta 

vid jämförelse med gruppen miljöinspektör. 

  

Personalrörlighet 

Kommunens externa personalomsättning är cirka 8,8 %, vilket är en ökning mot tidigare års ca 6,8 %. Av 

kommunens tillsvidareanställda har 158 personer (122 personer 2014) slutat under 2015, varav 56 är med 

anledning av pension, (44 personer 2014). Två personer på Lärande och Kultur blev uppsagda på grund av 

arbetsbrist. 

Om personalomsättningen räknas totalt, alltså även visstidsanställningar, är den mycket större. På grund av olika 

former av ledigheter anställs och avslutas fler än tusen personer varje år i olika vikariat eller andra tidsbegränsade 

anställningar. 

Den obligatoriska pensionsåldern är 67 år - 22 arbetstagare har nu valt att arbeta kvar på sin tillsvidareanställning 

även efter 65 år, vilket är 6 fler än tidigare år. Tabellen nedan visar kommande pensionsavgångar förutsatt att 

arbetstagaren arbetar till 65 år. 
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Kommande pensionsavgångar 

Personalgrupp Tillsvidareanställda 

 2016-2017 2018-2019 2020-2021 

Administrativt arbete 11 7 13 

Vård/omsorgsarbete 30 35 39 

Rehab/förebyggande arbete 2 0 0 

Social/kurativt arbete 2 4 1 

Skol/barnomsorgsarbete 31 26 31 

Kultur/fritidsarbete 2 2 4 

Teknikarbete 6 7 21 

Total 83 81 109 

Inom drygt 6 år kommer 273 arbetstagare (cirka 15 %) att uppnå 65 år eller äldre. Erfarenheten visar dock att omkring 50 % av 

pensionsavgångarna sker före 65 år, vilket tyder på att ytterligare personer kommer att sluta tidigare än prognosen visar.  

 

I takt med att det allmänna pensionssystemet och pensionsavtalen genomgått stora förändringar har allt mer fokus 

lagts på att den enskilde ska kunna få ett så bra besked som möjligt om sitt totala intjänande. Det är då viktigt att 

ha en hög aktualiseringsgrad dvs. att så mycket som möjligt av personens pensionsgrundande tid och lön är utredd 

och registrerad. Nybro kommuns aktualiseringsgrad är nu 98 % - vilket är ett mycket bra resultat. Resterande del 

är beroende av att andra aktörer, till exempel KPA, utreder tidigare anställningar. En hög grad av aktualisering är 

också viktig för pensionsskuldens beräkning. 

Nybro kommun sänder årligen pensionsprognos till de anställda, samt anordnar regelbundet en 

pensionsinformation där även den allmänna pensionen tas upp. 

Eftersom pensionen påverkas av individuella faktorer såsom anställningstid, lön och vilken typ av pension som 

gäller, läggs alltid störst vikt på den personliga dialogen med arbetstagaren. 

  

Nyckeltal sjukfrånvaro, hälsa, rehab 

Sjukfrånvaron ökar i stort sett i alla intervaller, och sjuklönekostnaderna har nu ökat med cirka 1,7 mnkr jämfört 

med 2014. 

2 015 2 014 2 013 2 012 2 011 2 010 2 009 2 008 2 007 2 006 2 005 

5,7 5,0 4,8 4,85 4,8 4,5 4,8 5,6 6,9 7,0 7,2 

Cirka 5,7 % av den överenskomna arbetstiden bortföll på grund av frånvaro 2015. 

 

Sjukarbetsdagar per förvaltning, månadsavlönade 

Förvaltning  

 Dag 1-90 Dag 91- Dagar totalt Per anställd 

 2 015 2 014 2 015 2 014 2 015 2 014 2 015 2 014 

Kommunstyrelseförvaltning 484 315 40 232 524 547 5,5 5,6 

Samhällsbyggnad 2 133 1 888 626 464 2 759 2 352 11,7 10,1 

Lärande och kulturförvaltning 5 580 5 144 2 457 1 566 8 037 6 710 11,4 9,6 

Omsorgsförvaltning 8 276 7 069 4 412 3 900 12 688 10 969 19,2 17,7 

Individ- och familjeförvaltning 3 837 3 162 2 661 1 650 6 498 4 812 15,9 12,3 

Total 20 310 17 577 10 196 7 813 30 506 25 391 14,4 12,4 

Kostnader för utbetald sjuklön 

Totalt uppgick utbetald sjuklön till cirka 14,3 mnkr vilket är en ökning med ca 1,7 mnkr jämfört med 2014. 

Kostnadernas fördelning redovisas nedan. Även om sjukfrånvaron ökar överlag är det kostnaden för den korta 

sjukfrånvaron, då arbetsgivaren betalar 80 % sjuklön, som ökar. 
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Sjuklön enligt Sjuklönelagen, dvs dag 2-14 i sjukperioden, kostade kommunen cirka 12,7 mnkr inklusive 

personalomkostnader, vilket är en ökning med ca 1,8 mnkr jämfört med samma period 2014. 

Enligt kollektivavtal utges även sjuklön med 10 % från dag 15 till och med dag 90 i sjukperioden med cirka 960 tkr 

vilket är ungefär lika med 2014. Dessutom tillkommer cirka 515 tkr i sjuklön till de anställda vars inkomst 

överstiger taket för sjukpenning. Detta är en minskning med ca 100 tkr. 

  

Hälsonyckeltal 

Hälsonyckeltalen enligt lag omfattar alla arbetstagare förutom "springvikarier" på grund av att de inte arbetar 

regelbundet och därmed sällan har någon sjukfrånvaro registrerad. 

Uppgifterna anges i procent av "tillgänglig ordinarie arbetstid". Med detta avses den ordinarie arbetstiden enligt 

anställningsavtalet med hänsyn tagen även till frånvaro utan lön, exempelvis tjänstledigheter, föräldraledigheter 

och övrig frånvaro. 

Den totala sjukfrånvaron då begreppet "tillgänglig ordinarie arbetstid" tillämpas är 6,6 % jämfört med 5,7 % 2014, 

(från 5,2 % 2009 upp till 8,4 % för 2004). 

Långtidsfrånvaro >60 dagar utgör ca 45 % av den totala sjukfrånvaron. 

  

Kön Åldersgrupp 2 015 2 014 2 013 2 012 

Kvinnor Totalt 7,4 6,4 5,8 5,9 

 29 år och yngre 6,7 5,9 6,1 6,6 

 30 - 49 år 7,6 6,0 5,2 5,7 

 50 år och äldre 7,5 6,9 6,3 6,0 

Män Totalt 3,8 3,5 3,6 3,7 

 29 år och yngre 3,6 3,3 2,8 2,6 

 30 - 49 år 3,7 2,6 3,5 2,9 

 50 år och äldre 4,1 4,3 4,0 4,7 

Total  6,6 5,7 5,3 5,4 

Sjukfrånvaron ökar i de flesta åldersintervallen. 

 

Rehab 

Antal sjukfall 28 dagar eller längre - i förhållande till antal anställda vid mättidpunkten respektive månad: 

Under första delen av 2015 blev utfallet: 

Januari 4,7 %, 95 ärenden (2014: 58) 

April 4,2 %, 88 ärenden (2014: 88) 

Augusti 4,0 %, 81 ärenden (2014: 70) 

Oktober 4,33 %, 88 ärenden (2014: 76) 

Flest ärenden som leder till rehabilitering finns inom Omsorgsförvaltningen och Individ- och familjeförvaltningen. 
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Antal arbetsskadeanmälningar redovisas i nedanstående tabell. 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Anmälningar 84 69 69 67 51 37 57 34 95 96 59 

Frekvens 41,2 33,7 33,8 34 25,3 18,6 29,4 17,1 45,8 47,4 29,1 

Antal anställda 2039 2046 2041 1972 2015 1986 1940 1984 2072 2024 2024 

 

De flesta arbetsskadeanmälningarna avser rena olycksfall, till exempel att den anställde har ramlat, cyklat omkull 

etc. 19 fall har betecknats som skador av annan person (t ex brukare, omsorgstagare), där merparten kan härledas 

till demensboenden. 

Ökningen av antal anmälningar kan till viss del hänföras till rutinerna för att anmäla har skärpts. Omorganisationer 

inom Omsorgsförvaltningen hösten 2015 är också en viss del av ökningen. 

Semesterskuld och övertidsskuld 

Den totala semesterlöneskulden uppgick vid årsskiftet till cirka 55,2 mnkr jämfört med 54,5 mnkr 2014. 

Den största andelen, 42,8 mnkr (42,3 mnkr 2014), avser 23 720 sparade semesterdagar, vilket är en minskning 

med ca 300 dagar. 

Andelen anställda med ferie- och uppehållstjänst, till största delen lärarkollektivet, hade en fordran på 10,1 mnkr, 

en ökning med ca 500 tkr jämfört med 2014. 

Dessutom tillkommer 2,3 mnkr som hänförs till cirka 8 700 timmar i okompenserad mertid, vilket är en minskning 

med ca 0,3 mnkr jämfört med 2014. 

Ledarutveckling 

Under våren 2015 har ytterligare 15 chefer fått sitt Chefskörkort. Utbildningen syftar till att ge grundläggande 

kunskaper i kommunens interna arbete med administration, ekonomi, lagar. 

Under hösten genomfördes en utbildning i medarbetarsamtalet för alla chefer. En föreläsning i FAS-05 med fokus 

på Arbetsplatsträffar var huvudtema vid en av årets chefsdagar. 

Därutöver finns ett återkommande länsbaserat Ledarutvecklingsprogram omfattande sju utbildningsdagar med 

fokus på den personliga utvecklingen, och till stöd att förhålla sig i olika situationer. 
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Förutom den förändring som sker i befolkningen har Nybro kommun de senaste åren tagit emot ett stort antal 

asylsökande. 

Under 2015 har Integrationsverksamheten på Kommunstyrelseförvaltningen fått en fastare form. Uppdraget är 

fortsatt att samordna, koordinera och följa upp insatser gällande integrationsverksamheten gentemot nyanlända i 

syfte att vara en stöttande organisation. 

Verksamheten drivs av en integrationsstrateg, en språkstödjare och två projektledare. Fokus under året har främst 

varit rekrytering och uppbyggnad av organisation. Projektledare för Plattform Nybro och praktiksamordning har 

rekryterats liksom språkstödjare. Verksamheten har succesivt anpassats 

I syfte att förtäta kommunikation och effektivisera arbetssätt har kommunövergripande veckovisa 

samordningsmöten genomförts med Lärande och Kultur och Individ och familj, löpande information till nämnder 

och verksamheter liksom länsövergripande möten. 

Under året har följande stödjande aktiviteter genomförts eller initierats 

 nätverksbyggande – föreningar och organisationer 

 stöd till frivilliga aktörer – material, vägledning och bokningar 

 stöttning av Erasmusprojektet i skolan 

Strategiska aktiviteter som genomförts under året är 

 Plattform Nybro 

 Upprättande av praktiksamordningsstruktur 

 Kvinnoprojekt (köket i frysdisken) 

  

Statistik 

Statistiken härrör sig från de beräkningar som kommunen erhållit för tillfälligt stöd till kommuner och landsting 

med anledning av den flyktingsituation som skett under 2015. Nybro kommun erhöll 56,3 mnkr. 

Under januari till september 2015 mottogs 249 nyanlända, varav 159 vuxna, 74 barn mellan 0-17 år exkl. 

ensamkommande barn och 16 ensamkommande barn. Detta ska jämföras med förra året då Nybro kommun mottog 

365 nyanlända varav 242 vuxna, 177 barn mellan 0-17 år exkl. ensamkommande barn och 6 ensamkommande 

barn. 

Den 28 oktober 2015 fanns 14 ensamkommande barn som inte anvisats någon kommun. 

Den 1 november 2015 fanns 863 registrerade asylsökande i kommunen av dessa var 620 vuxna och 188 barn exkl. 

ensamkommande barn. De ensamkommande barnen var 55 stycken. 

  

Ekonomi 

Det kommunala flyktingmottagandet baseras på överenskommelser med Länsstyrelsen och Migrationsverket och 

finansieras till stor del av statsbidrag. De generella statsbidragen fördelas mellan Lärande- och kultur och Individ 

och familj. Återsökningen sköts av respektive förvaltning. 

  

Utmaningar 

De akuta utmaningar som identifierats är dels säkerhetsläget och boendefrågan. Stora behov finns också i att 

identifiera nuvarande praktikplatssituation och att stimulera engagemang hos frivilliga. 

Utmaningar i ett längre perspektiv är fortsatt 

 boendefrågan 

 sysselsättning 

 fungerande praktiksystem 

 samverkan med andra aktörer (AF) 

 hållbar ekonomi för kommunen 
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Resultaträkning 

i tkr 
Not 

nr 
Kommun Sammanställd redovisning 

  2015 2014 2013 2015 2014 2013 

Verksamhetens intäkter 1 210 388 194 453 194 801 476 962 464 166 476 517 

Jämförelsestörande post, 
återbetalning AFA 

1 9 209 0 19 456 9 209 0 19 456 

Verksamhetens kostnader 2 -1 172 766 -1 150 206 -1 124 236 -1 348 753 -1 323 921 -1 317 352 

Av- och nedskrivningar 3 -47 249 -45 572 -41 389 -93 965 -92 704 -93 385 

Verksamhetens nettokostnader  -1 000 418 -1 001 325 -951 368 -956 547 -952 459 -914 764 

Skatteintäkter 4 744 874 722 573 711 313 744 874 722 573 711 313 

Kommunal utjämning 5 270 242 255 339 256 383 270 242 255 339 256 383 

Finansiella intäkter 6 13 722 12 242 6 447 12 158 10 740 5 130 

Finansiella kostnader 7 -6 980 -9 664 -10 430 -23 691 -28 926 -33 246 

Jämförelsestörande post, RIPS 7 0 0 -1 996 0 0 -1 996 

Resultat efter skatteintäkter 

och finansnetto 
 21 440 -20 835 10 349 47 036 7 267 22 820 

Uppskjuten skattekostnad  0 0 0 -4 629 -2 280 -1 542 

Årets skattekostnad  0 0 0 -1 097 -1 063 -1 372 

Årest resultat  21 440 -20 835 10 349 41 310 3 924 19 906 

 

  



Nybro kommun, Årsredovisning 49(76) 

Balansräkning 

i tkr 
Not 

nr 
Kommun Sammanställd redovisning 

  2015 2014 2013 2015 2014 2013 

Tillgångar        

Anläggningstillgångar        

Immateriella anl.tillgångar 8 0 0 0 3 127 3 573 4 202 

Materiella anl.tillgångar        

Fastigheter och anläggningar 9 731 014 749 262 724 923 1 673 690 1 399 809 1 425 583 

Maskiner och inventarier 10 74 991 68 746 62 341 466 237 458 313 306 246 

Finansiella anläggningstillgångar 11 35 244 27 104 25 784 25 490 17 537 16 185 

Summa anläggningstillgångar  841 249 845 112 813 048 2 168 544 1 879 232 1 752 216 

Omsättningstillgångar        

Förråd 12 35 388 34 220 44 443 39 603 40 678 53 847 

Fordringar 13 91 098 93 162 70 538 143 403 99 697 114 991 

Placerade pensionsmedel 14 99 563 86 360 80 387 99 563 86 360 80 387 

Likvida medel 15 111 030 11 208 65 780 112 366 12 538 69 750 

Summa omsättningstillgångar  337 079 224 950 261 148 394 935 239 273 318 976 

Summa tillgångar  1 178 328 1 070 062 1 074 196 2 563 479 2 118 505 2 071 192 

Eget kapital, avsättningar och 

skulder 
       

Eget kapital        

Ingående balans 16 400 029 420 932 410 600 570 091 566 235 550 058 

Justerat för resultatregl.fonder  -96 -67 -17 2 071 -67 -1 626 

Årets resultat  21 440 -20 835 10 349 41 311 3 924 19 906 

Summa eget kapital  421 373 400 029 420 932 613 473 570 092 568 338 

Avsättningar        

Avsättning för pensioner 17 45 238 43 988 31 788 45 238 43 988 31 788 

Avsättning för uppskjuten skatt  0 0 0 26 303 21 687 0 

Övriga avsättningar  0 0 0 2 507 8 716 24 445 

Summa avsättningar  45 238 43 988 31 788 74 048 74 391 56 233 

Skulder        

Långfristiga skulder 18 377 958 387 206 396 266 1 492 371 1 209 379 1 207 437 

Kortfristiga skulder 19 333 759 238 839 225 210 383 586 264 643 239 184 

Summa skulder  711 717 626 045 621 476 1 875 957 1 474 022 1 446 621 

Summa eget kapital, 

avsättningar och skulder 
 1 178 328 1 070 062 1 074 196 2 563 479 2 118 505 2 071 192 

        

Pensionsförpliktelser inkl. 

löneskatt 
20 484 198 505 923 513 028 484 198 505 923 513 028 

Ansvars- och 
borgensförbindelser 

20 1 073 407 773 627 773 508 5 734 5 698 6 334 

Operationell leasing, framtida 

förfallobelopp 
20 71 122 9 868 0 71 122 0 0 

Fastighetsinteckningar, ej 
pantsatta 

  0 0 30 075 40 796 40 796 

Fastighetsinteckningar   0 0 127 070 116 349 116 349 
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Kassaflödesanalys 

i tkr 
Not 

nr 
Kommun Sammanställd redovisning 

  2015 2014 2013 2015 2014 2013 

Den löpande verksamheten        

Resultat efter finansiella poster  21 440 -20 835 10 349 47 036 3 924 19 906 

Justering för av- och 

nedskrivningar 
 47 249 45 572 41 389 93 965 92 704 93 383 

Justering för ej likvidpåverkande 
poster 

 -633 12 126 2 339 1 354 14 876 4 497 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

21 68 056 36 863 54 077 142 355 111 504 117 786 

Kassaflöde från förändringar i 

rörelsekapitalet 
       

Ökning (-) Minskning (+) av 

förråd 
 -1 168 10 222 -11 680 1 075 13 169 22 917 

Ökning (-) Minskning (+) av 

kortfristiga fordringar 
 -11 139 -28 598 14 170 -56 909 9 323 -9 471 

Ökning (+) Minskning (-) av 
kortfristiga skulder 

 94 920 13 629 38 753 118 943 25 461 6 217 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 
 150 669 32 116 95 320 205 464 159 457 137 449 

Investeringsverksamheten        

Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar 

22 -45 146 -77 504 -59 587 -395 768 -219 709 -82 266 

Försäljning av materiella 

anläggningstillgångar 
23 11 687 1 156 3 434 13 273 2 357 7 634 

Förvärv av finansiella 

anläggningstillgångar 
 0 0 0 0 0 0 

Försäljning av finansiella 

anläggningstillgångar 
 0 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten 
 -33 459 -76 348 -56 153 -382 495 -217 352 -74 632 

Finansieringsverksamheten        

Amortering av låneskuld  -9 248 -9 020 -8 960 -18 780 -68 358 -29 839 

Nyupplåning  0 0 0 304 500 70 800 0 

Förändring av lånefordringar  -8 140 -1 320 -3 637 -7 953 -1 299 -3 728 

Förändring övriga långfristiga 

skulder 
 0 0 0 -908 -460 0 

Kassaflöde från 

finsieringsverksamheten 
 -17 388 -10 340 -12 597 276 859 683 -33 567 

Summa kassaflöde  99 822 -54 572 26 570 99 828 -57 212 29 250 

Likvidamedel vid årets början  11 208 65 780 39 210 12 538 69 750 40 500 

Likvidamedel vid årets slut  111 030 11 208 65 780 112 366 12 538 69 750 
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Nothänvisningar, elimineringar och nyckeltal 

  Kommun Sammanställd redovisning 

  2015 2014 2013 2015 2014 2013 

1 Verksamhetens intäkter       

 enligt driftsredovisningen 313 247 321 569 295 747    

 interna poster -113 418 -127 116 -129 507    

 
Jämförelsestörande post, 

återbetalning AFA 
9 209 0 19 456    

 övriga gemensamma intäkter 10 559 0 28 561    

 Summa verksamhetens intäkter 219 597 194 453 214 257 486 171 464 166 495 973 

2 Verksamhetens kostnader       

 enligt driftsredovisningen 1 264 628 1 245 985 1 229 129    

 övriga interna poster -113 418 -127 116 -129 507    

 pensionskostnader 23 339 34 157 25 148    

 övriga gemensamma kostnader -1 783 -2 820 -534    

 Summa verksamhetens kostnader 1 172 766 1 150 206 1 124 236 1 348 753 1 323 921 1 317 352 

3 Avskrivningar       

 fastigheter och anläggningar 33 104 31 898 29 875  49 278 55 360 

 maskiner och inventarier 14 145 13 674 11 514  42 980 35 191 

 övriga avskrivningar 0 0 0  446 2 834 

 Summa avskrivningar 47 249 45 572 41 389 93 965 92 704 93 385 

4 Skatteintäkter       

 preliminär skatteinbetalning 745 531 724 560 714 216 745 531 724 560 714 216 

 preliminär slutavräkning innevarande  844 136 -4 753 844 136 -4 753 

 slutavräkningsdifferens föregående år  -1 501 -2 123 472 -1 501 -2 123 472 

 mellankommunal utjämning 0 0 1 378 0 0 1 378 

 Summa skatteintäkter 744 874 722 573 711 313 744 874 722 573 711 313 

5 Kommunal utjämning       

 engångsmedel för flyktingkostnader 4 132 0 0 4 132 0 0 

 kompensation för höjda sociala avg. 1 478 0 0 1 478 0  

 LSS-bidrag 14 874 18 536 23 649 14 874 18 536 23 649 

 inkomstutjämning 240 379 221 156 217 686 240 379 221 156 217 686 

 kostnadsutjämningsavgift -24 532 -24 486 -27 074 -24 532 -24 486 -27 074 

 regleringsavgifter -760 4 520 8 876 -760 4 520 8 876 

 strukturbidrag 2 041 2 026 0 2 041 2 026 0 

 kommunal fastighetsavgift 32 723 33 529 33 246 32 723 33 529 33 246 

 fastighetsavgift justering föreg. år -93 58 0 -93 58 0 

 Summa kommunal utjämning 270 242 255 339 256 383 270 242 255 339 256 383 

6 Finansiella  intäkter       

 räntor på rörliga & utlånade medel 1 687 1 614 1 987 1 687 1 614 1 987 

 avkastning från egna bolag 0 0 0 0 0 0 

 utdelning på aktier o andelar 2 134 1 942 1 931 2 134 1 942 1 931 

 övriga finansiella intäkter 3 318 2 704 2 529 1 754 1 202 1 212 

 reavinst aktier, obligationer 6 583 5 982 0 6 583 5 982 0 

 Summa finansiella intäkter 13 722 12 242 6 447 12 158 10 740 5 130 
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  Kommun Sammanställd redovisning 

  2015 2014 2013 2015 2014 2013 

7 Finansiella kostnader       

 räntor på anläggningslån 5 601 8 833 10 214 22 312 28 095 33 030 

 övriga kostnadsräntor 5 0 0 5 0 0 

 övriga finansiella kostnader 861 229 216 861 229 216 

 RIPS-räntan, jämförelsestörande post 0 0 1 996 0 0 1 996 

 reaförlust aktier, obligationer 513 602 0 513 602 0 

 Summa finansiella kostnader 6 980 9 664 12 426 23 691 28 926 35 242 

8 Immateriella anläggningstillgångar       

 ingående anskaffningsvärde    7 703 7 703 7 703 

 årets investering       

 årets försäljning/utrangering       

 omklassificering       

 ub ackumulerade anskaffningsvärden    7 703 7 703 7 703 

 ib ackumulerade avskrivningar    -4 130 -3 684 -3 238 

 årets avskrivningar    -446 -446 -263 

 återförda avskrivningar       

 ub ackumulerade avskrivningar    -4 576 -4 130 -3 501 

 utgående värde    3 127 3 573 4 202 

9 Fastigheter och anläggningar       

 Pågående investeringar       

 ingående anskaffningsvärde       

 årets investering       

 Utgående värde 0 0 0 0 0 0 

 Markreserv       

 ingående anskaffningsvärde 82 402 65 612 66 716    

 årets investering 6 771 4 756 0    

 årets försäljning/utrangering -7 449 -428 -1 104    

 omklassificering -11 707 12 463 0    

 ub ackumulerade anskaffningsvärden 70 017 82 402 65 612    

 ib ackumulerade avskrivningar -22 234 -22 235 -22 235    

 årets avskrivningar 0 0 0    

 återförda avskrivningar 929 0 0    

 ub ackumulerade avskrivningar -21 305 -22 235 -22 235    

 utgående värde 48 712 60 167 43 377    

 Verksamhetsfastigheter       

 ingående anskaffningsvärde 906 995 875 155 838 938    

 årets investering 12 916 31 840 36 217    

 årets försäljning/utrangering -772 0 0    

 omklassificering 0 0 0    

 ub ackumulerade anskaffningsvärden 919 139 906 995 875 155    

 ib ackumulerade avskrivningar -382 642 -357 775 -334 401    

 årets avskrivningar -25 918 -24 867 -23 374    

 återförda avskrivningar 300 0 0    

 ub ackumulerade avskrivningar -408 260 -382 642 -357 775    
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  Kommun Sammanställd redovisning 

  2015 2014 2013 2015 2014 2013 

 utgående värde 510 879 524 353 517 380    

 Fastigheter för affärsverksamhet       

 ingående anskaffningsvärde 42 868 37 668 34 185    

 årets investering 454 2 213 3 483    

 årets försäljning/utrangering - 2 065 -70 0    

 omklassificering 0 3 057 0    

 ub ackumulerade anskaffningsvärden 41 257 42 868 37 668    

 ib ackumulerade avskrivningar -14 145 -12 845 -11 683    

 årets avskrivningar -1 365 -1 305 -1 162    

 återförda avskrivningar 37 5 0    

 ub ackumulerade avskrivningar -15 473 -14 145 -12 845    

 utgående värde 25 784 28 723 24 823    

 Publika fastigheter       

 ingående anskaffningsvärde 258 996 256 612 251 944    

 årets investering 4 614 2 584 4 668    

 årets försäljning/utrangering 0 0 0    

 omklassificering 11 707 -200 0    

 ub ackumulerade anskaffningsvärden 275 317 258 996 256 612    

 ib ackumulerade avskrivningar -142 611 -136 917 -131 578    

 årets avskrivningar -5 822 -5 726 -5 339    

 återförda avskrivningar -879 32     

 ub ackumulerade avskrivningar -149 312 -142 611 -136 917    

 utgående värde 126 005 116 385 119 695    

 Exploateringsmark       

 ingående anskaffningsvärde 19 634 19 648 21 978    

 årets investering 0 0 0    

 årets försäljning/utrangering 0 -29 -2 330    

 ub ackumulerade anskaffningsvärden 19 634 19 619 19 648    

 ib ackumulerade avskrivningar 0 0 0    

 årets avskrivningar 0 0 0    

 återförda avskrivningar 0 15 0    

 ub ackumulerade avskrivningar 0 15 0    

 utgående värde 19 634 19 634 19 648    

 
Summa fastigheter och 

anläggningar 
      

 ingående anskaffningsvärde 1 310 895 1 254 695 1 213 761 2 296 393 2 145 093 2 416 576 

 årets investering 24 755 41 393 44 368 344 953 146 424 49 677 

 årets försäljning/utrangering -10 286 -527 -3 434 -10 706 -948 -13 472 

 omklassificering 0 15 320 0 0 15 320 0 

 ub ackumulerade anskaffningsvärden 1 325 364 1 310 880 1 254 695 2 630 640 2 305 888 2 452 782 

 ib ackumulerade avskrivningar -561 632 -529 772 -499 897 -905 532 -855 526 -977 924 

 
ändrad uppskattning och bedömning 

K3 2013 
0 0 0 0 -988 0 

 årets avskrivningar -33 105 -31 898 -29 875 -52 100 -49 906 -55 360 

 återförda avskrivningar 387 52 0 682 340 6 085 
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  Kommun Sammanställd redovisning 

  2015 2014 2013 2015 2014 2013 

 ub ackumulerade avskrivningar -594 350 -561 618 -529 772 -956 950 -906 080 -1 027 199 

 utgående värde 731 014 749 262 724 923 1 673 690 1 399 809 1 425 583 

10 Maskiner och inventarier       

 Pågående investeringar       

 ingående anskaffningsvärde       

 årets investering       

 utgående värde       

 Maskiner       

 ingående anskaffningsvärde 22 499 21 106 20 640    

 årets investering 1 310 1 393 466    

 årets försäljning/utrangering 0 0 0    

 ub ackumulerade anskaffningsvärden 23 809 22 499 21 106    

 ib ackumulerade avskrivningar -14 627 -13 097 -11 660    

 årets avskrivningar -1 481 -1 529 -1 437    

 återförda avskrivningar 0 0 0    

 ub ackumulerade avskrivningar -16 108 -14 626 -13 097    

 utgående värde 7 701 7 873 8 009    

 Inventarier       

 ingående anskaffningsvärde 162 052 143 563 128 892    

 årets investering 16 631 19 173 14 671    

 årets försäljning/utrangering -1 400 -684 0    

 ub ackumulerade anskaffningsvärden 177 283 162 052 143 563    

 ib ackumulerade avskrivningar -108 581 -97 650 -88 632    

 årets avskrivningar -11 687 -11 134 -9 018    

 återförda avskrivningar 1 400 203 0    

 ub ackumulerade avskrivningar -118 868 -108 581 -97 650    

 utgående värde 58 415 53 471 45 913    

 Transportmedel       

 ingående anskaffningsvärde 17 594 17 594 17 594    

 årets investering 2 411 0 0    

 årets försäljning/utrangering 0 0 0    

 ub ackumulerade anskaffningsvärden 20 005 17 594 17 594    

 ib ackumulerade avskrivningar -13 438 -12 395 -11 337    

 årets avskrivningar -977 -1 043 -1 058    

 återförda avskrivningar 0 0 0    

 ub ackumulerade avskrivningar -14 415 -13 438 -12 395    

 utgående värde 5 590 4 156 5 199    

 Konstverk och samlingar       

 ingående anskaffningsvärde 3 246 3 220 3 138    

 årets investering 39 26 82    

 årets försäljning/utrangering 0 0 0    

 ub ackumulerade anskaffningsvärden 3 285 3 246 3 220    

 utgående värde 3 285 3 246 3 220    
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  Kommun Sammanställd redovisning 

  2015 2014 2013 2015 2014 2013 

 Summa maskiner och  inventarier       

 ingående anskaffningsvärde 205 391 185 483 170 264 865 408 819 720 647 119 

 årets investering 20 391 20 592 15 219 50 815 57 767 32 589 

 årets försäljning -1 400 -684 0 -8 162 -11 435 -2 425 

 ub ackumulerade anskaffningsvärden 224 382 205 391 185 483 908 061 866 051 677 283 

 ib ackumulerade avskrivningar -136 645 -123 142 -111 629 -407 379 -375 715 -335 189 

 årets avskrivningar -14 145 -13 706 -11 513 -42 031 -42 383 -35 191 

 återförda avskrivningar 1 400 203 0 7 585 10 361 2 178 

 ub ackumulerade avskrivningar -149 391 -136 645 -123 142 -441 824 -407 737 -368 202 

 Årets nedskrivning 0 0 0 0 0 -2 834 

 Summa maskiner och inventarier 74 991 68 746 62 341 466 237 458 313 306 246 

11 Finansiella anläggningstillgångar       

 aktier och andelar i dotterföretag 100 100 100 0 0 0 

 övriga aktier och andelar 5 765 1 035 1 035 5 925 1 195 1 195 

 bostadsrätter 16 16 16 16 16 16 

 andelar Glasrikets skatter 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

 fordringar 19 100 19 353 18 033 9 246 9 673 8 374 

 utlämnade lån 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 

 uppskjuten skattefordran  0 0 40 53 0 

 bidrag statlig infratstruktur 3 663   3 663   

 Summa finansiella anl.tillgångar 35 244 27 104 25 784 25 490 17 537 16 185 

12 Förråd       

 exploateringsfastigheter 34 353 33 132 43 189 34 353 33 132 43 189 

 tekniskt förråd 1 035 1 088 1 254 5 250 7 546 10 658 

 Summa förråd 35 388 34 220 44 443 39 603 40 678 53 847 

13 Fordringar       

 statsbidragsfordringar 4 488 2 012 2 358 4 488 2 012 2 358 

 fordringar på koncernbolag 1 824 40 234 4 688 0 0 0 

 mervärdeskatt och kommunmoms 12 531 11 681 11 269 12 531 11 681 11 269 

 övriga avräkningar 2 460 1 217 3 510 26 267 7 285 6 285 

 fakturafordringar 26 273 14 223 15 852 31 672 30 809 31 755 

 förutbetalda driftskostnader 14 321 4 326 812 37 305 6 460 30 193 

 förutbetalda skatter 0 0 0 1 939 1 711 1 082 

 upplupna driftsintäkter 15 084 5 334 8 296 15 084 25 604 8 296 

 upplupna ränteintäkter 266 290 339 266 290 339 

 upplupna skatteintäkter 844 136 9 333 844 136 9 333 

 upplupna fastighetsavgifter 13 007 13 709 14 081 13 007 13 709 14 081 

 Summa interimsfordringar 91 098 93 162 70 538 143 403 99 697 114 991 

14 Plac. av pensionsmedel via KLP       

 aktier och andelar 1) 56 310 46 114 41 951 56 310 46 114 41 951 

 räntebärande värdepapper 2) 43 600 40 246 38 436 43 600 40 246 38 436 

 likvida medel 0 0 0 0 0 0 

 nedskrivning kortfristiga placeringar -347 0 0 -347 0 0 

 Summa placerade pensionsmedel 99 563 86 360 80 387 99 563 86 360 80 387 
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  Kommun Sammanställd redovisning 

  2015 2014 2013 2015 2014 2013 

 1)marknadsvärdet 71 633      

 2) marknadsvärdet 40 246      

15 Likvida medel       

 kassa 60 27 33 60 27 33 

 postgiro 424 81 1 345 424 81 1 345 

 bank 110 546 11 100 64 402 111 882 12 430 68 372 

 Summa likvida medel 111 030 11 208 65 780 112 366 12 538 69 750 

16 Eget kapital       

 Ingående eget kapital 400 029 420 932 410 600 570 091 568 337 550 058 

 Korrigering av anläggningstillgångar 0 0 0 -3 649 -2 894 -1 609 

 Effekter av övergång till K3 i bolagen 0 0 0 0 793 0 

 Korrigering resultat VA föreg. år 0 0 0 1 646 0 0 

 Återförda avsättningar KSRR 0 0 0 4 756 0 0 

 Resultatutjämningsfond Oskarshamn 0 0 0 1 195 0 0 

 Korrigering ändrad andel i KSRR 0 0 0 -1 781 0 0 

 Justerat ingående kapital 400 029 420 932 410 600 572 258 566 236 548 449 

 Förändring skaderegleringsfond -96 -67 -17 -96 -67 -17 

 årets resultat 21 440 -20 835 10 349 41 310 3 923 19 906 

 Utgående eget kapital 421 373 400 029 420 932 613 473 570 092 568 338 

 varav:       

 skaderegleringsfond 1 868 1 964 2 032    

 
resultatreglering enligt KF:s 
styrprinciper 1/1: 

      

 kommunstyrelse -1 122 -2 057 -2 057    

 teknik- och samhällsbyggnadsnämnd 8 937 10 409 6 134    

 myndighetsnämnd 183 -603 0    

 omsorgsnämnd 0 0 2 966    

 individ- och familjenämnd 2 987 0 968    

 lärande- och kulturnämnd 552 1 081 1 081    

 revision 0 0 0    

 överförmyndarnämnd, Nybro -300 -242 -242    

17 Avsättningar för pensioner       

 särskild avtals/ålderspension 7 613 7 916 5 984 7 613 7 916 5 984 

 förmånsbestämd/kompletteringspens. 12 928 12 107 5 126 12 928 12 107 5 126 

 ålderspension 8 542 7 150 12 970 8 542 7 150 12 970 

 pension till efterlevande 1 630 1 846 1 502 1 630 1 846 1 502 

 visstidspension 5 693 6 379 0 5 693 6 379 0 

 Summa pensioner 36 406 35 398 25 582 36 406 35 398 25 582 

 särskild löneskatt 8 832 8 590 6 206 8 832 8 590 6 206 

 Summa avsättningar för pensioner 45 238 43 988 31 788 45 238 43 988 31 788 

 Ingående balans 43 999 31 788 29 431 43 999 31 788 29 431 

 utbetalningar -1 372   -1 372   

 nyintjänad pensionsrätt 2 977   2 977   

 ränte- och basbeloppsuppräkning 193   193   
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  Kommun Sammanställd redovisning 

  2015 2014 2013 2015 2014 2013 

 förändring löneskatt 242   242   

 ändring av försäkringstekn.grunder 0   0   

 övrig förändring -802 12 200 2 357 -802 12 200 2 357 

 Utgående balans 45 238 43 988 31 788 45 238 43 988 31 788 

18 Långfristiga skulder       

 långfristiga lån i svenska kronor 377 958 387 206 396 266 1 466 367 1 182 467 1 180 065 

 resultat-/investeringsfond VA, kvarv. 0 0 0 26 004 26 912 27 372 

 Summa långfristiga skulder 377 958 387 206 396 266 1 492 371 1 209 379 1 207 437 

 Genomsnittlig ränta 1,5 %      

        

19 Kortfristiga skulder       

 avräkning med koncernföretag 48 494 47 566 47 348 0 0 0 

 mervärdesskatt 2 202 1 527 1 589 2 202 1 527 1 589 

 källskatt 12 701 11 932 11 561 12 701 11 932 11 620 

 amorteringar på långfristiga lån 9 450 9 050 9 010 13 748 13 965 9 010 

 övriga kortfristiga skulder 36 440 26 567 22 128 46 094 43 831 29 257 

 leverantörsskulder 60 175 36 345 24 561 125 156 68 920 37 002 

 kortfristig pensionsskuld 27 687 26 635 25 800 27 687 27 219 26 831 

 upplupna driftskostnader 856 691 9 157 2 459 691 49 743 

 upplupna räntekostnader 431 926 1 287 5 549 6 894 1 287 

 upplupna semesterlöner m m 55 202 54 474 52 527 57 819 57 235 52 527 

 upplupna sociala avgifter 15 289 14 156 13 777 16 498 15 017 13 777 

 förutbetalda driftsintäkter 11 236 2 094 1 712 20 077 10 536 1 788 

 förutbetalda hyror 0 0 0 0 0 0 

 förutbetalda skatteintäkter 1 364 6 876 4 753 1 364 6 876 4 753 

 
statsbidrag engångsmedel 

flyktingkostnader 
52 232 0 0 52 232 0 0 

 Summa kortfristiga skulder 333 759 238 839 225 210 383 586 264 643 239 184 

20 Ansvars- och borgensförbindelser       

 kommunala företag 1 067 673 767 929 767 175    

 borgen och förlustansvar avseende:       

 egnahem och småhus 2 826 3 140 3 486 2 826 3 140 3 486 

 övrig borgen och förpliktelser 2 908 2 558 2 848 2 908 2 558 2 848 

 Summa borgen och förlustansvar 5 734 5 698 6 333 5 734 5 698 6 334 

 pensioner:       

 Ingående balans 505 923 513 028 484 055 505 923 513 028 484 055 

 utbetalningar -17 988   -17 988   

 nyintjänad pensionsrätt 1 246   1 246   

 ränte- och basbeloppsuppräkning -1 208   -1 208   

 förändring löneskatt -4 242   -4 242   

 ändring av försäkringstekn.grunder       

 övrig förändring 465 -7 105 28 973 465 -7 105 28 973 

 Utgående balans 484 198 505 923 513 028 484 198 505 923 513 028 

 summa pensioner 484 198 505 923 513 028 484 198 505 923 513 028 
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  Kommun Sammanställd redovisning 

  2015 2014 2013 2015 2014 2013 

 Operationell leasing       

 
årets betalade leasingavgifter, 

inventarier, fordon, hyror 
2 638 6 691 0 2 638 6 691 0 

 framtida förfallobelopp:       

 förfallotidpunkt <1 år 2 631 3 682 0 2 631 3 682 0 

 förfallotidpunkt >1 år <5 år 5 235 6 186 0 5 235 6 186 0 

 förfallotidpunkt >5 år 0 0 0 0 0 0 

 Summa förfallobelopp 7 866 9 868 0 7 866 9 868 0 

        

 Hyra för externt förhyrda lokaler       

 årets betalade 3 994   3 994   

 framtida förfallobelopp       

 förfallotidpunkt <1 år 5 132   5 132   

 förfallotidpunkt >1 år >5 år 19 984   19 984   

 förfallotidpunkt >5 år 38 140   38 140   

        

21 Justerat resultat       

 
resultat efter skatteintäkter och 

finansnetto 
21 440 -20 835 10 349 41 310 3 924 19 906 

 
ändrad redovisning 
resultatregleringsfonder 

-96 -67 -18 -96 -67 0 

 
av- och nedskrivningar materiella 

anläggningstillgångar 
47 249 45 572 41 389 93 964 92 704 93 383 

 avsättning pensioner 1 250 12 200 2 357 1 250 12 200 5 474 

 försäljningar och andra justeringar -1 787 -7 0 5 926 2 744 -977 

 Summa justerat resultat 68 056 36 863 54 077 142 355 111 504 117 786 

22 Förvärv av materiella anl.tillg.       

 Investeringsprojekt, inkl. pågående 38 375 56 728 59 587 395 768 217 709 82 266 

 Harstenslycke 6 380 0     

 Bosgård 310      

 Rismåla 81      

 Nybro 3:1 Rådjuret*  81     

 Nybro 3:1 Grönskogs*  13     

 Harstenslycke 1:17*  13 111     

 Bosgård 1:11  5 256     

 Smedstorp 2:38*  30     

 Läkten 9*  1 214     

 Regeln 9*  819     

 Fabriken 6*  252     

 Summa förvärv materiella anl.tillg. 45 146 77 504 59 587 395 768 219 709 82 266 

23 Försäljning av materiella anl.tillg.       

 Harstenslycke 8 315      

 Bosgård 1 200      

 Bäcken 9 772      

 Inventarier 1 400      

 Summa försäljning matr anl.tillg. 11 687 1 156 3 434 13 273 2 357 7 634 
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Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar 

Redovisningen har skett i enlighet med god kommunal redovisningssed, KRL (kommunal redovisningslag) samt 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. 

Följande gäller i Nybro kommun för: 

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet samt kända fakturor av väsentlig betydelse som är hänförbara till 

redovisningsåret har kostnadsbokförts och belastar redovisning. Även upplupna räntor har kostnadsförts. 

Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförbara till redovisningsåret har fordringsförts och tillgodogjorts 

årets redovisning. 

De anställdas fordran på kommunen i form av sparade semesterdagar redovisas i balansräkningen som en 

kortfristig skuld. Den beräknade förändringen under året, ingår i verksamhetens kostnader.  

Statsbidrag/driftsbidrag hänförbara till redovisningsåret, och som är av väsentlig betydelse, men ännu inte är 

influtna, har fordringsförts, likaså har bidrag erhållna under året som avser täckande av framtida kostnader 

skuldförts. 

Intäkter hänförbara till redovisningsåret, och som är av väsentlig betydelse, men ännu inte är influtna, har 

fordringsförts, likaså har intäkter erhållna under året som avser framtida intäkter skuldförts. 

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med 

löneredovisningen. På ersättningar till arvodesanställda och förtroendemän m.fl. beräknas 31,42 procent, och 

anställda med kommunal kompletteringspension 38,46 procent. Kommunen som helhet betalar sociala avgifter 

enligt faktiska kostnader. 

Skatteintäkter den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s prognos 15:23 i enligt med 

rekommendation RKR 4.2. 

Anläggningstillgångar och avskrivningar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet (utgifter 

minus eventuella investeringsbidrag) med avdrag för avskrivningar. Beloppsgräns för aktivering ska överstiga 

0,5 prisbasbelopp. 

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den 

närmast lägre avskrivningstiden. 

Följande avskrivningstider har använts: 

 Mark 0 

 Mark inkl. byggnad 20-50 år 

 Byggnader 20-50 år 

 Tekniska anläggningar 5-15 år 

 Datorer 0-5 år 

 Maskiner 5-10 år 

 Övriga inventarier 5-10 år 

Exploateringsmark/fastigheter klassificeras som omsättningstillgångar, förutom de delar i projekten som utgör 

kommunens investering. I och med att vi förändrat redovisnings-principerna de senaste två åren bedöms värdet 

vara aktuellt. Extern värdering kommer att göras om försäljningen av tilltänkta exploateringsfastigheter inte 

genomförs i den takt som avsett. 
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Värderingen har skett med utgångspunkt från kända marknadsvärden vid försäljning av liknande tomter. I de fall 

bokfört värde bedöms överstiga verkligt värde sker nedskrivningen enligt lägsta värdets princip. 

Placerade pensionsmedel redovisas i balansräkningen som en kortfristig tillgång. Värdering enligt lägsta 

värdets princip. 

Pensionsskuld förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt 

RIPS07. Förpliktelser för särskild avtalspension/ålderspensioner som inte regleras enligt RIPS07 är 

nuvärdesberäknade med en kalkylränta på 2 %. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de 

förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension 

redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Under innevarande år finns 

inga avtal med visstidsförordnande. 

Försäkringslösningen Alternativ KAP-KL ersätter den förmånsbestämda ålderspensionen i KAP-KL vårt 

nuvarande pensionsavtal) för de som erbjuds och väljer det alternativet. De som erbjuds är de som har 

pensionsunderlag med 8,5 inkomstbasbelopp (IBB), eller mer. 

Kostnaden inklusive löneskatt tas löpande genom premien istället för skuld. Lösningen innebär "slutbetalning" 

vid intjänandet istället för vid utbetalningstillfället. 

Aktualiseringsgrad är 98 procent. 

Amorteringar på långfristiga lån som förfaller till betalning under 2015, redovisas som kortfristig skuld. 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet för den period de 

hänför sig till. 

Kommuninvests återbäringsmodell från och med 2013 innebär att Nybro kommun erhållit 8 395 123 kronor i 

återbäring och ränta till och med 2014. Den årliga insatsen 2015 är 3 618 994 kronor. Medlen har i sin helhet 

använts till att förvärva andelar i Kommuninvest. Återbäringen har redovisats som kortfristig skuld och reglerats 

med förvärvet av andelarna i enlighet med RKR:s yttrande. Särskild insats till Kommuninvest har gjorts under 

hösten med 4 730 441 kronor. Det totala insatskapitalet till Kommuninvest ekonomisk förening uppgår till 

17 742 600 kronor. 

Återbetalning av premier från AFA sjukförsäkring har skett med 9 208 900 kronor. 

 

I följande fall avviker vi från rekommendationer eller god redovisningssed 

Avskrivningar består av linjär avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år beräknat på objektens 

anskaffningsvärden. Avskrivningarna påbörjas 1:a december anskaffningsåret, vilket då avviker från rek 11.1.  

Kommunen följer inte fullt ut rekommendation RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar vad gäller 

komponentavskrivningar. Arbetet ska påbörjas under 2016. 

Systemdokumentation/behandlingshistorik enligt KRL 2:7 ska beskrivning av bokföringssystemets organisation 

och uppbyggnad behövas för att ge en överblick över systemet (systemdokumentation). Det ska också finnas 

beskrivningar över bearbetningarna inom systemet som gör det möjligt att utan svårighet följa de enskilda 

bokföringsposternas behandling (behandlingshistorik). Detta finns inte för Nybro kommun. Nytt ekonomisystem 

infördes 2012 och har medfört mycket arbete sedan dess. Detta och brist på bemanning på ekonomienheten har 

gjort att arbetet med systemdokumentationen har försenast och kommer att påbörjas senare. 



Nybro kommun, Årsredovisning 61(76) 

Tillfälligt stöd till kommuner och landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen Enligt Rådet för 

kommunal redovisning (RKR) bör inkomsten periodiseras antingen med en jämn fördelning från och med 

december 2015 eller från den månad 2015 som kostnaderna för flyktingsituationen började öka. Nybro kommun 

har bokfört det tillfälliga stödet på ett balanskonto för fördelning mellan 2015 och 2016. För 2015 har uppgifter 

tagits in från respektive nämnd som gjort en bedömning över hur kostnaderna varit under året. Dessa kostnader 

har kompenserats nämnden i bokslutet med en intäkt från balanskontot.  För 2016 ska en fördelning tas fram. 

Den del av medlen som tagits upp för 2015 (4,1 mnkr) har bokförts som ett generellt statsbidrag.   

Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar för den sammanställda redovisningen  
Den sammanställda redovisningen för Nybro kommun (koncernen) omfattar de bolag som kommunen har en 

bestämmande eller väsentligt inflytande över. Från och med 2013 ingår även kommunens andel på 18 procent i 

Kalmarsundsregionens renhållare i den sammanställda redovisningen. Redovisningen utgör ett sammandrag av 

kommunens och dotterföretagens resultat- och balansräkningar. Interna mellanhavanden mellan de i koncernen 

ingående enheterna har i allt väsentligt eliminerats. Efter elimineringarna förs kommunens och dotterföretagens 

räkenskaper samman (konsolidering) till en redovisningsenhet.  

Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att kommunen vid anskaffningstillfället 

förvärvade eget kapital i dotterföretagen har eliminerats. Därefter intjänat eget kapital räknas in i koncernens 

eget kapital. Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver som finns i bolagen har i den sammanställda 

redovisningen lagts till eget kapital respektive skuld för uppskjuten skatt.  

De kommunala bolagen använder sig av Årsredovisningslagen, Bokföringslagen samt Bokföringsnämndens 

allmänna råd. Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan kommun och kommunala bolag är kommunens 

redovisningsprinciper vägledande för den sammanställda redovisningen. Inga väsentliga skillnader i 

redovisningsprinciper har identifierats. 

Bolagen redovisar enligt K3-reglerna, men inte kommunen och justering har inte gjorts för detta. 
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Resultaträkning - hämtas från kommunens redovisning och visar i sammandrag kommunens samtliga intäkter 

och kostnader under året. I en resultaträkning ser man hur resultatet har uppkommit. Intäkter minus kostnader ger 

resultatet 

Balansräkning - visar kommunens ekonomiska ställning sista dagen på året. Balansräkningen består av två sidor, 

en tillgångssida och en skuldsida. På tillgångssidan finns kommunens redovisade tillgångar, t ex likvida medel, 

bankmedel, fordringar, fastigheter, maskiner och inventarier. På skuldsidan finns poster som banklån, 

leverantörsskulder, checkkrediter m m. På skuldsidan finns även kommunens eget kapital 

Kassaflödesanalys - är en redovisning av hur verksamheten har finansierats och hur kapitalet har använts under 

året. 

Anläggningstillgång - är tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk, t ex fastigheter, byggnader, maskiner, 

inventarier och aktier. 

Omsättningstillgång - är andra tillgångar än anläggningstillgångar och där avsikten med innehavet är att omsätta 

dem inom ett år, t ex varulager, fordringar, kortfristiga placeringar, kassa och bank samt exploateringstillgångar. 

Eget kapital - är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Det egna kapitalet förändras genom kommunens 

resultat. Ett överskott ökar det egna kapitalet, ett underskott minskar det egna kapitalet. 

Långfristiga skulder - skulder som förfaller till betalning senare än om 1 år, t.ex. reverslån. 

Kortfristiga skulder - skulder som förfaller tillbetalning på kortare tid än ett år, t.ex. leverantörsskulder. 

Avsättning - är en speciell post i balansräkningen, som skiljer sig från skulderna genom att de på bokslutsdagen 

ska vara säkra eller sannolika till sin existens och höra till det gångna räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår, 

samt ovissa till belopp och/ eller tidpunkt när de ska betalas. Avsättning kan t ex vara pensionsskulder. 

Soliditet - är ett ekonomiskt nyckeltal som beskriver förhållandet mellan det egna kapitalet och det totala kapitalet. 

Man kan också se det som hur stor andel av tillgångarna som inte motsvaras av skulder. Soliditet beskrivs som 

betalningsförmåga på lång sikt. Soliditeten påverkas av resultat och finansiering. Så länge det egna kapitalet växer 

i förhållande till skulderna så förbättras soliditeten kontinuerligt. Nyckeltalet visar hur stor andel av tillgångarna 

som är finansierade med egna medel. 

Likviditet - visar betalningsförmågan på kort sikt. 

Nettokostnadsandel - Verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatteintäkterna och generella statsbidrag. 

Rörelsekapital - Nettot mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 

Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar   -  beskriver hur stor del av intäkterna som blir kvar att finansiera 

nettoinvesteringarna med. 

Verksamheternas självfinansieringsgrad - visar hur stor del av kostnaderna som finansieras av avgifter, hyror 

och specialdestinerade statsbidrag. 

Avskrivning - ett redovisningsbegrepp som innebär att anskaffningsutgiften för en tillgång inte kostnadsförs 

direkt utan periodiseras, d.v.s. fördelas på så flera år som motsvarar den beräknade ekonomiska livslängden. 

Exempel på tillgångar som skrivs av är inventarier, markanläggningar och byggnader. Den årliga avskrivningen 

ska motsvara tillgångens värdeminskning. Detta kallas planenlig avskrivning 
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 2015 2014 2013 2012 2011 

Antal invånare 31 

december 19 754 19 714 19 489 19 486 19 636 

Kommunal 
utdebitering, kr 

exkl. 

begravningsavg. 33,20 33,20 32,70 32,70 32,45 

varav landstinget,kr 11,37 11,37 10,87 10,87 10,21 

Verksamhetens 

nettokostnader, 
mnkr 1 000 1 001 951 918 913 

Nettoinvesteringar, 

mnkr 34 76 56 47 62 

Årets resultat, mnkr 21 -21 10 14 19 

Kommunala 
skatteintäkter, mnkr 745 723 711 700 701 

Kommunal 

utjämning, mnkr 270 255 256 241 242 

Tillgångar, mnkr 1 178 1 070 1 074 1 032 1 147 

Tillgångar per 

invånare, tkr 60 54 55 53 58 

Eget kapital, mnkr 421 400 421 411 403 

Eget kapital per 
invånare, tkr 21 20 22 21 21 

Avsättningar och 

skulder, mnkr 757 670 654 621 745 

Avsättningar och 
skulder per 

invånare, tkr 38 34 34 32 38 

Långfristig 

låneskuld, mnkr 378 387 396 405 509 

Långfristig 

låneskuld per 

invånare, tkr 19 20 20 21 26 

Rörelsekapitalet, 

mnkr 3 -14 36 51 -17 

Finansnetto, mnkr 7 3 -6 -8 -11 

Nettokostnadsandel 
(%) 98 102 99 99 98 

Soliditet (%) 36 37 39 40 35 

Soliditet inkl 

pensionsskulden 
(%) -5 -10 -9 -7 -7 

 

 

  

  


