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Omvärldsanalys 

Statistiska centralbyrån skriver i SCB-Indikatorer från augusti att konjunkturläget fortsatt är turbulent. Det är 

främst två länder som varit i fokus, Grekland och Kina. I Grekland hade man folkomröstning om de skulle godta 

långivarnas bud. Röstningen utföll med nej, ändå har ett nytt stödpaket förhandlats fram vilka innehåller krav på 

hårda åtstramningar. Greklands kris påverkar dock inte världsekonomin i någon större omfattning. Det har däremot 

Kinas börsfall gjort med följd att de flesta börser i världen hade rejäla nedgångar i augusti. Börserna har därefter 

återhämtat sig något, men det är fortfarande spänt och hög aktivitet vid handlarborden. Små förändringar kan 

innebära stora svängningar på börserna. Kortsiktiga placeringar och vinsthemtagningar gör att kurserna svänger 

från dag till dag och spär på turbulensen. Dessutom påverkar osäkerheten kring Kina och när den första 

räntehöjningen från Fed kommer. Bedömningen är dock att det inte blir någon räntehöjning från Fed i september. 

I USA tilltar tillväxten i ekonomin och de går mot en allt starkare arbetsmarknad. BNP-tillväxten tros bli 3,7 

procent i år. Arbetslösheten var 5,3 procent i juli, vilket är betydligt lägre än i euroområdet och i Sverige. Till viss 

del beror det på att arbetskraftstillväxten inte varit lika stor och att många arbetar deltid fast de vill ha heltid. 

Tillväxten i Europa är svag med ändå positiv. Spanien är ett av länderna som det gått bra för och landets ekonomi 

växte med 1,0 procent andra kvartalet, vilket är i linje med den svenska ekonomin. 

För Sveriges del så utvecklas ekonomin bra och BNP-tillväxten ökar. Det är utrikeshandeln som bidrar mest med 

ökad export, däremot minskar importen. Tjänsteexporten har gått bra. Hushållen fortsätter att öka sin konsumtion 

likväl som bygginvesteringarna. 

Riksbanken har sänkt räntan tre gånger i år och är nu -0,35 procent. I och med att inflationen är högre än väntat så 

är behovet av fler räntesänkningar lägre. Inflationen (KPIF) i juli var 0,9 procent. Prognosen för nästa år är 2 

procent. 

Arbetslösheten var i juli 7,4 procent. Arbetslösa ungdomar 15-24 år var i juli 20,9 procent. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gett ut MakroNytt 1/2015 i augusti. I denna fokuserar de på 

konsekvenserna av den nya befolkningsprognosen och förändringar i pensionssystemet. Det är ökningen av 

flyktinginvandringen som inneburit stora förändringar i befolkningsprognosen. Fram till 2018 beräknar den totala 

befolkningen öka med 158 000 personer fler än i tidigare prognos, totalt 549 000 personer. Detta får effekter på 

skatteunderlagets utveckling och på kommunernas kostnader. De nyanlända har svårt att tas sig in på 

arbetsmarknaden varför arbetslösheten är hög de första åren i Sverige. SKL räknar med att de demografiska 

behoven uppgår i snitt till 1,7 procent 2016-2018. Under 2000-2014 uppgick dessa till i snitt 0,5 procent per år. 

Skillnaden beror framför allt på det ökande flyktingmottagandet. Kostnaderna för flyktingmottagandet är ett 

statligt ansvar och det beror då på hur den statliga ersättningen kommer att utfalla. Undersökningar visar dock att 

dessa inte räcker till att täcka de faktiska kostnaderna inom t.ex. skolans område. 

Skatteunderlagstillväxten ökar mer i år än 2014, vilket beror på större löneökningar, pensioner och ändrade 

avdragsregler. Nästa år ökar antalet arbetade timmar och ökade pensionsinkomster som då påverkar 

skatteunderlagstillväxten positivt. Den största sedan 2007. 

  

Nybro kommun 

Nybro är en industrikommun med en mängd olika företag, vilka givetvis påverkas av den internationella 

konjunkturen och förändringar i regionen. Kalmar län har många pendlare, vilket innebär att arbetstillfällena inte 

enbart finns i den egna kommunen utan i andra kommuner och även utan för länsgränserna. Ett problem är 

arbetslösheten och framför allt för de unga. Kommunen har aktivt arbetat med olika aktiviteter för att förbättra 

detta. 

De största investeringskostnaderna hittills under 2015 har avsett utbyggnad enligt gång- och cykelplan, ny 

ventilation i simhallen/Actic, PCB-sanering i sporthallen och projektering av om- och tillbyggnad av förskolan 

Skattkistan. 
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Befolkningsutveckling 

Befolkningsutvecklingen är av stor betydelse för kommunen och den 30 juni 2015 uppgick antalet invånare till 

19 787, en ökning med 49 personer sedan årsskiftet. 

Följande förändringar har skett: 

Födda +56 

Avlidna -68 

Inflyttade +315 

Utflyttade -254 

Vid en jämförelse med föregående års delårsrapport är det i år 50 färre födda och 40 färre avlidna. Antalet inflyttade 

är 253 färre och utflyttade 193 färre. Totalt antal invånare 30 juni 2014 var 19 610, en ökning på 177 personer. 

Varje förändring av folkmängden med 50 personer, per den 1 november, innebär drygt 2 miljoner kronor i högre 

eller lägre skatteintäkter. 
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Målavstämning kommunfullmäktiges mål 

 

Målområden: 

Kärnverksamhet 

Kärnverksamhet 

Kommunfullmäktiges mål: 

All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad 

Målet är, vid delårsrapporten, delvis uppnått.  

Nybro kommun arbetar för att all vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad. Verksamheterna präglas 

av en hög kvalitet och ambition i syfte att alla elever ska få de förutsättningar som krävs för nå kunskapsmålen i 

skolan, ha en god patientsäkerhet liksom tillgänglighet inom vård och omsorg. 

I och med årets prognostiserade underskott har förvaltningarna ytterligare vidtagit åtgärder i syfte att nå en effektiv 

organisation. Fokus är inställt på verksamhetsförbättringar med säkrad kvalitet utifrån speciallagstiftning och 

kommunallag samtidigt som kostnaderna ska minska - högsta möjliga kvalitet i tjänsterna till lägsta möjliga 

kostnad. 

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. 

Ett axplock ur nämndernas verksamhetsberättelser visar 

… att Länsstyrelsens granskning konstaterade att handläggning utifrån föräldrabalken och 

förmynderskapsförordningen sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt liksom att det finns en fungerande 

organisation för verksamheten i våra fyra kommuner - Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge. 

… att Individ -och familjenämnden håller en hög och god kvalitet gällande tillgänglighet och service, delaktighet 

och inflytande, rättssäkerhet och självbestämmande. 

… att resultaten på förvaltningsövergripande nivå visar att hemtjänsten, i jämförelse med riket i sin helhet, har 

goda resultat. När det gäller särskilt boende visar dock resultaten, i jämförelse med riket, sämre resultat liksom att 

resultaten varierar mellan de särskilda boendena. 

… att ett systematiskt förbättringsarbete i hemtjänstområdet som tillhör Almen-området som syftar till att öka 

upplevd känsla av trygghet. Detta utifrån att resultaten att andelen som känner sig mycket trygga minskat mellan 

år 2013 till 2014 från 47 % till 38 %. 

… att 83 st bostadsanpassningar för funktionshindrade genomförts under 2015 till en kostnad om 

ca 1496 tkr inkl. investeringar. 

… att andelen inköpta ekologiska livsmedel som ska serveras i offentlig sektor är 22 %, dock under regeringens 

nationella mål på 25 %. Vid en inkludering av närproducerat dvs potatis, lök från Öland samt färskt kött från 

Karlskrona når kommunen ett resultat om 45 %. 

... att kommunens Nöjd-Kund-Index förbättrats från 62 till 64 d v s kvalitetsmätningen av den kommunala servicen 

och myndighetsutövningen gentemot företagare. Högst resultat får brandtillsyn med 76 och lägst tilldelas miljö- 

och hälsoskydd med 58. 
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Utmaningar och/eller satsningar inom målområdet och som kommer att sätta stark press på befintlig organisation 

och/eller behöva kostnadstäckning är 

 årets prognostiserade underskott 

 upphandlingen av nytt telefoniavtal i samverkan för ett modernt telefonisystem. 

 det påbörjade förbättringsarbetet för ökad tillgänglighet och digital lagring. 

 språkundervisning för nyanlända, en framgångsfaktor för snabb integration i samhället. 

 organisationen för de nyanlända barn som är asylsökande eller har tillfälligt uppehållstillstånd vilka har 

rätt till utbildning, men ingen skolplikt och där den kommun som barnen för tillfället uppehåller sig i, är 

skyldig att anordna utbildning. 

  

Aktiviteter ur Kommunplanen i syfte att stärka måluppfyllelse 

 Trygghetsboende (2015: 11) 

Nyckeltal   Utfall Målvärde 

1. Hur stor andel av medborgarna 

som skickar in en enkel fråga via e-

post får svar inom två arbetsdagar? 

  
  

Senaste kommentar 

Även i år gör Nybro kommun en positiv resultatutveckling. Det samlade resultatet är betydligt högre än snittkommunen och Nybro 
hamnar på plats 6:e plats i KKiK-mätningen. Mätningen är genomförd av Profitel och genomfördes under november månad och avser 

svarstider via e-post. 

Resultatet av undersöningen visar att Nybro kommuns svarstider förbättrats och att 98% av breven besvarades inom två dygn, snittet för 
andra kommuner är 84%. Resultat att vara stolt över: 

 I snitt tog det två timmar innan vi fick svar. Snittet för andra kommuner, sex timmar. 

 Kvaliteten på e-postsvaren är god. 98% av breven besvarades inom två arbetsdagar och 50% av svaren innehöll extra bra 

information och hänvisningar, vilket är betydligt högre än rikets snitt. 

Utvecklingsområdet är fortsatt kontaktuppgifter/avsändaruppgifter. 

2. Hur stor andel av medborgarna 

som tar kontakt med kommunen via 

telefon får ett direkt svar på en enkel 

fråga? 

  
  

Senaste kommentar 

Syftet med måttet är att ge kunskap om tillgängligheten på den information som kommunen ger till medborgarna via telefon. Även i år 
gör Nybro kommun en positiv resultatutveckling gällande andelen medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon i syfte att få 

ett direkt svar på en enkel fråga. Nybro kommun är dock inte ensamma om att prestera god resultatutveckling, vilket i sig gjort att snittet 

ökat. Det samlade resultatet är i nivå med snittet, dock försämras kommunens plats från 50 till plats 72. 

Mätningen genomförs under november månad och av företaget Profitel. Varje enskilt samtal bedöms utifrån 

 information 

 intresse och engageman  

 bemötande 

Det samlade resultatet visar att svaren/informationen på frågorna är i nivå med genomsnittet, att intresse och engagemang liksom 

bemötandet är lägre än genomsnittet. Analysen visar en tydlig skillnad på svar givna från medborgarkontoret gentemot vidarekoppling. 

Vid en djupare analys av resultatet synliggörs styrkor som snabb svarstid och god information då samtalet har besvarats av 
medborgarkontoret. Utvecklingsområdet är, liksom förra året, att utifrån ett brukarperspektiv ska skapa en bättre/högre tillgänglighet till 

förvaltningarna. 

3. Hur stor andel av medborgarna 

uppfattar att de får ett gott 

bemötande när de via telefon ställt en 

enkel fråga till kommunen? 

  
  

Senaste kommentar 

Syftet med måttet är att få kunskap om kvaliteten på bemötandet vid telefonkontakt med kommunen. Årets resultat är i relation till riket 

något lägre i år. Satt i relation till föregående års mätning är det en försämring på 15 procentenheter och i relation till hela 

resultatunderlaget det lägsta som uppmätts, mätningen gjordes första gången år 2010. 

Vid analys av resultatet synliggörs att det är då samtalet kopplats vidare till förvaltningarna som företaget Profitel gör bedömningen att 

det goda bemötandet minskar. 

10. Hur många olika vårdare besöker 

en äldre person med hemtjänst under 

en 14 dagars period? 

  
  

Senaste kommentar 

Målet är uppnått. 

Det förändrade resultatet bygger sannolikt på att mätmetod mellan 2013 och 2014 förändrats. Omsorgsnämnden kommer hädanefter att 
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Nyckeltal   Utfall Målvärde 

tillämpa likartad mätmetod varje år i syfte att kunna få ett tillförlitligare  och mer jämförbart resultat. 

11 A. Hur många barn per personal 

är det i kommunens förskolor? 

(planerad) 

  
  

Senaste kommentar 

Nyckeltalet är delvis uppnått. 

Årets mätning visar att vi har samma resultat som föregående år - 5,6 barn inskrivna/personal. 

Under 2014 har de utökade uppföljningarna fortsatt i syfte att 

 öka synligheten och medvetenheten om personaltätheten på förskolan  

 ge ett bättre underlag till resursfördelning och analys 

Mätningarna görs fyra gånger per år och resultatet redovisas på Lärande- och kulturnämnd som en del i den regelbundna uppföljningen. 

Syftet är att se om man utifrån det enkilda barnets behov och barngruppens sammsättning kopplat till personalens kompetens, lokalernas 
storlek och utformning ges ytterligare förutsättningar att organisera eller omorganisera grupperna. 

Resultatet visar att det fortsatt är mycket svårt att omorganisera barngrupperna. Bedömningen görs utifrån att verksamheten fortsatt har 

samma personaltäthet och att vistelsetiderna ökat - planeringsutrymmet är mycket snävt. 

11 B. Hur många barn per personal 

är det i kommunens förskolor? 

(faktiska antalet) 

  
  

Senaste kommentar 

Nyckeltalet är delvis uppnått. 

Detta mått mäter den faktiska barntiden satt i relation till planerad personal. Måttet är skarkt sammankopplat med ovanstående mått som 

mäter planerad barntid i relation till planerad personal. Resultatet i år är samma som förra året, dvs 4,5 barn per heltidsanställd. 

Bedömningen av detta mått är likt ovan; fortsatt är mycket svårt att omorganisera barngrupperan. Bedömningen görs utifrån att 

verksamheten fortsatt har samma personaltäthet och att vistelsetiderna ökat - planeringsutrymmet är mycket snävt. 

  

17 A. Vilket resultat når elever i 

årskurs 6 i kommunen i de nationella 

proven? 

  
  

Senaste kommentar 

Nyckeltalet är uppfyllt. Måluppfyllelsen är god när det gäller det sammanvägda resultatet av andelen elever som nått godkänd kravnivå i 

åk 6 på alla nationella prov i matematik, svenska och engelska.  I förhållande till föregående år är trenden stabil. 

17 B. Vilket resultat når elever i 

årskurs 3 i kommunen i de nationella 

proven? 

  
  

Senaste kommentar 

Nyckeltalet är delvis uppnått. Utfallet visar på ett lägre sammantaget resultat i förhållande till föregående år. Detta behöver analyseras för 
att klargöra vilka insatser som kan behöva sättas in. 

18. Andelen behöriga elever till ett 

yrkesprogram. 
  

  

Senaste kommentar 

Nyckeltalet är uppnått. Resultatet visar på god måluppfyllelse gällande antal elever som är behöriga till ett yrkesprogram. Trenden är 

stabil från föregående år. 

21. Andelen elever som fullföljer 

gymnasieutbildningen inom 4 år inkl 

IM. 

  
  

Senaste kommentar 

Målet är uppnått. I relation till föregående år visar resultatet på en något nedåtgående trend men den sammantagna måluppfyllelsen är god 

i förhållande till rikets snitt. 

23. Vilket serviceutbud finns inom 

särskilt boende? 
  

  

Senaste kommentar 

Målet är inte uppnått. 

Utfallet är en sammanställning av flera indikatorer. De indikatorer som förvaltningen har ett lågt utfall (röd) på är: 

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds daglig utevistelse 

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds tid utifrån sina egna önskemål dagligen: 

Samtliga kunder med insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) har en genomförandeplan som upprättats tillsammans med kunden och ibland 
också med dennes närstående som ligger till grund för hur hjälpen utförs. Omsorgsassistenterna följer den genomförandeplanen i sitt 

dagliga arbete, sannolikt är det orsaken till att omsorgsassistenterna inte dagligen efterfrågar önskemål från kunden. 

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre serveras kvälls/nattmål: 

Den enskilde serveras kvälls/nattmål men arbetet sker inte på ett systematiskt och organiserat sätt. Sannolikt har olika tolkningar gjorts av 
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Nyckeltal   Utfall Målvärde 

frågan under åren 2012-2014. 

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila: 

Det råder sannolikt olika arbetssätt i frågan om hur proaktiva omsorgsförvaltningen är och tillfrågar kunden när denne vill gå och lägga 
sig. Sannolikt har olika tolkningar gjorts av frågan under åren 2012-2014. Omsorgsförvaltningen kommer att under 2015 tillsätta 11 

planerare och testa ett planeringssystem. Ett av syftena med detta är att förbättra och tydliggöra den enskildes önskemål om tid för 

beviljade insatser. 

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstigning på morgonen: 

Likt ovan fråga är detta ett förbättringsområde. Viktigt att påpeka i sammanhanget är att insatser även styrs av att de enskilda även har 

medicinering vid olika tidpunkter som styr insatsplaneringen. 

Nybro kommun har ett gott resultat (grön) på indikatorerna: 

Avlidna som hade någon närvarande vid dödsögonblicket. 

Boendeplatser i särkilt boende där den äldre har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten. 

Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar. 

Brukare i särskilt boende för äldre som har möjlighet att tala sitt modersmål (inkl. svenska) med sin kontaktman. 

Nybro kommun har ett medelvärde (gult) på följande indikatorer: 

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet att välja alternativ rätt vid huvudmålet 

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka TV-kanaler utöver basutbudet i den egna lägenheten 

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka TV-kanaler utöver basutbudet i gemensamhetslokal 

Sammanfattningsvis kan sägas att Nybro kommun behöver förbättra den personcentrerade omsorgen ytterligare. 

26. Vilket omsorgs- och serviceutbud 

har hemtjänst finansierad av 

kommunen? 

  
  

Senaste kommentar 

Nyckeltalet är ett indexvärde för ett antal indikatorer. Lågt utfall (röd) för Nybro kommun på: 

 

En så kundstyrd verksamhet är förvaltningen långt ifrån idag. Genom fokusgrupper har det framkommit under 2014 att detta är en viktig 

faktor för att känna sig trygg med hemtjänstens insatser och är således ett förbättringsområde. 

Hemtjänsttagaren erbjuds dusch två gånger eller mer per vecka 

Omsorgsnämndens antagna riktlinjer är styrande och har sannolikt påverkat utfallet. 

Invånare 65+ med demenssjukdom erbjuds biståndsbedömd dagverksamhet vid behov 

Idag finns inte någon dagverksamhet för dementa. Beslut om inrättande av en sådan under 2015 har beslutats av ON 2014-06-17 (§ 47). 

Följande indikatorer har Nybro kommun ett gott utfall på (grön): 

 

Följande indikatorer har Nybro kommun ett utfall på medel (gul): 

 

Sammanvägt når Nybro kommun ett medelvärde, trots ett gott utfall på de flesta indikatorerna. Då värdet står i relation till övriga 

kommuners utfall kan konstateras att Sveriges kommuner har ett gott utbud av omsorg- och service att erbjuda. Även i hemtjänsten kan 

den personcentrerade omsorgen förbättras i Nybro kommun. 

29. Vilket serviceutbud finns inom 

LSS grupp- och serviceboende? 
  

  

Senaste kommentar 

Arbete med att ta fram underlag pågår. Förseningen beror på mänskliga faktorn då Kolada utelämnade förvaltningens kontaktperson från 
sändlistan av anvisningar under hösten. 

30. Andelen inte återaktualiserade 

ungdomar ett år efter avslutad 

insats/utredning. 

  
  

Senaste kommentar 

Jämfört med föregående år har verksamheten barn och familj på Individ- och familjeförvaltningen klart bättre resultat. Utfallet överstiger 
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Nyckeltal   Utfall Målvärde 

även rikets genomsnitt. På Barn och familj särskiljs även utfallet utifrån avslutade utredningar och avslutade insatser. Andel ej 

återaktualiserade ungdomar inom 1 år efter avslutad utredning uppgår till 83,3% och andel ej återaktualiserade ungdomar inom 1 år efter 

avslutad insats uppgår till 77,8%. 

32. Hur stor del av befolkningen får 

försörjningsstöd? 
  

  

Senaste kommentar 

Svårt att dra några analyser av tre års rapportering. Tillbakagång till 2012 års siffror. Mycket små förändringar mellan åren. Måttet följs, 
men används inte som enskilt mått för styrning. 

 

Aktiviteter Startdatum Slutdatum Ansvarig 

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

2015-02-05 2015-06-15 Christer Kratz 

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 

  

Beslutsunderlag 

Uppdrag från Kommunplan 2015-2017 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna och hänskjuta uppdraget till budgetberedningen. 

Uppdrag 2015:7 Valfrihetssystem (Borttagen) 2015-02-05 2015-06-15 Carina Leijon 

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 



Nybro kommun, Delårsrapport 2015 9(65) 

Aktiviteter Startdatum Slutdatum Ansvarig 

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 2015-02-05 2017-12-31 Marie Leandersson 

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 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna och hänskjuta uppdraget till budgetberedningen. 

Målområden: 

Demokrati 

Demokrati 

Kommunfullmäktiges mål: 

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

Målet är delvis uppnått. 

Kommunikation som framgångsfaktor blir mer och mer tydlig och fungerar som "sensorer" mot omvärlden och 

påverkar organisationens varumärke, ekonomi och effektivitet. 

Brukare och medborgare ska erbjudas goda möjligheter att dels ta del av kommunens arbete och processer och 

dels att ta direkta kontakter med kommunen. Idag finns möjlighet att påverka kommunens utveckling på flera 

formella sätt som via medborgarförslag för behandling i fullmäktige och nämnd, via synpunktshanteringen eller 

via sammanträdet med kommunfullmäktige under punkten allmänhetens fråga till kommunfullmäktige. Förutom 

formella forum och rutiner har Nybro kommun valt att aktivt arbeta med sociala medier. På så sätt skapas 

ytterligare en möjlighet till dialog och tillvaratagande av medborgaraspekter. 

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

kontakt- och kommunikationsflöden är viktiga förutsättningar för att öka tillgängligheten, servicegraden och 

effektiviteteten. Genom god medborgar- eller brukardialog kan tjänstemännens faktakunskaper och 

medborgarnas/brukarnas upplevelser komplettera varandra och ge ett bredare underlag inför beslut. 

Resultatpresentationer över kommuners kvalitet och ekonomi ökar också förutsättningarna för inflytande och 

delaktighet liksom möjligheten till påverkan av beslut eller beslutsgång. 

 

Ett axplock ur nämndernas verksamhetsberättelser visar 

… att Nybro kommun hamnade tillsammans med elva andra i topp och i kategorin "Innovativ/intressant". Nybro 

kommun fick kommentaren "en lättförståelig enkelhet och en vilja att arbeta intresseskapande ur ett 

invånarperspektiv". 
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… att redovisning av detaljplaner görs med hjälp av tredimensionella bilder i syfte att öka förståelsen för hur en 

detaljplan kan komma att påverka allmänna intressen och berörda sakägare. 

… att Livsmedel-, Hälsoskydds-, och Miljöenheten kommunicerar sina beslut till berörda innan de formellt 

fastställs. 

… att medborgardialoger kommer att genomföras inom ramen för arbetet med att utveckla en Äldreplan i syfte att 

öka medborgarnas möjligheter att påverka äldreomsorgens framtida utveckling. 

… att tillgängligheten på biblioteket minskat i och med att öppettiderna minskat med sju timmar i veckan som en 

följd av besparingar på personalbudgeten. 

… att resultaten inom skola och förskola inkl. Kulturskola visar på en något nedåtgående trend när det gäller 

uppfattat inflytande över den dagliga verksamheten. 

  

Aktiviteter ur Kommunplanen i syfte att stärka måluppfyllelse är fortsatt uppdraget kring utvecklandet av god 

Medborgardialog. 

Nyckeltal   Utfall Målvärde 

13. Hur god är kommunens 

webbinformation till medborgarna? 
  

  

Senaste kommentar 

Nyckeltalet är uppnått. 

Syftet med måttet är att få en samlad bild av starka och svaga sidor av kommunens informationsgivning på kommunens webbplats till 
medborgarna. Måttet är ett informationsindex som besår av ca 200 frågor fördelat på tolv områden där svaret ska kunna hittas inom två 

minuters sökning på kommunens webb. Resultatet ska ses som en grundnivå för informationsgivningen till medborgarna. 

Utvecklingsområdena under 2014 är att i den nya webbpublikationen ytterligare öka informationen till brukare och medborgare inom 
områden som Öppenhet & påverkan, Äldreomsorg och Tillstånd & näringsliv. 

 

14. Hur väl möjliggör kommunen för 

medborgarna att delta i kommunens 

utveckling? 

  
  

Senaste kommentar 

Nyckeltalet är uppnått. 

Trenden är positiv och syftet med måttet är att visa en samlad bild av kommunens satsning på att skapa olika former av 
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Nyckeltal   Utfall Målvärde 

kommunikation/dialog med medborgarna.Vid analysen synliggörs utvecklingsområden som 

 medborgarnas möjlighet att återkommande ta del av och påverka utfallet i budget, d v s en möjlighet att påverka prioriteringar 

och/ eller delta i budgetprocessen.  

 synliggörande av hur och på vilket sätt kommunen redovisar medborgardialoger liksom regelbundet följer upp och utvärderar 

arbetet med medborgar- och brukardialog. 

I syfte att öka information och påverkansgrad till medborgarna har Kommunfullmäktige i Kommunplanen givit uppdraget att "Utveckla 

medborgardialogen i Nybro kommun." (Uppdrag 2015: 3) 

15. Hur väl upplever medborgarna 

att de har insyn och  inflytande över 

kommunens verksamhet? 

  
  

Senaste kommentar 

Nyckeltalet är delvis uppnått. 

Undersökningen genomförs av SCB löper var annat år. Resultaten som syns är för våren 2013 och visar ett indexmått som syftar till att 

synliggöra medborgarnas betyg på sitt inflytande i kommunen. Indexet baseras på de frågor som ställs i undersökningen kring områdena 

 tillgänglighet 

 information/öppenhet 

 påverkan / inflytande 

 förtroende 

Vid senaste undersökningen (2013) tillfrågades 1000 personer och av dem svarade 490 personer. Undersökningen visar som helhet att 

resultatet försämrats i relation till 2011, från ett medelindex på 49 till 41. Den faktor som får bäst index är information (49) och näst bäst 

är kontakt (43). 

Faktorer som påverkan och förtroende har försämrats i relation till 2011. Här handlar det bl a om medborgarnas uppfattning av 

 hur kommunens politiker lyssnar till invånarnas synpunkter 

 sina möjligheter att påverka politiska beslut 

 hur kommunens politiker och högre tjänstemän arbetar för kommunens bästa 

I Kommunplanen finns följande uppdrag (2015:5) formulerat; "Utveckla medborgardialogen i Nybro kommun." Våren 2015 genomförs 

nästa undersökning. 

19. Elevers syn på skolan och 

undervisningen i årskurs 8. 
  

  

Senaste kommentar 

Nyckeltalet är uppnått. Resultatet visar på god trivsel och elever som är nöjda med undervisningen. Trenden är något uppåtgående i 

relation till föregående år. 

25. Hur nöjda är brukarna med sitt 

särskilda boende? 
  

  

Senaste kommentar 

Målet är uppnått. 

Omsorgsnämnden har förbättrat resultatet mellan åren 2012-2014. Förändringen beror sannolikt på fördjupat arbete med värdegrund, 

delaktighet/inflytande, måltidsmiljöer och synpunktshantering. 

28. Hur nöjda är brukarna med den 

hemtjänst de erhåller? 
  

  

Senaste kommentar 

Målet är uppnått. 

Det har skett någon förändring mellan 2013 och 2014. Utfallet ligger i linje med rikets snitt. 

 

Aktiviteter Startdatum Slutdatum Ansvarig 

Uppdrag 2015:3 Utveckla medborgardialogen i 

Nybro kommun 

2015-02-05 2016-12-31 Jan Darrell 

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. 
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Målområden: 

Kommun att bo och leva i 

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, vid delårsrapporten, delvis uppnått.  

En attraktiv kommun handlar bland annat om goda relationer som i sin tur ger goda ambassadörer vilket ger en 

kraftfull marknadsföring. Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna 

bedömer Nybro kommun som en plats att bo och leva på blev 51. För Nybro kommun är det främst förbättringar 

av betygsindexen för faktorerna Kommersiellt utbud, Trygghet samt Fritidsmöjligheter som kan höja 

helhetsbetyget. 

Genom att utveckla verksamheten, ständig förbättra vår leverans och förmåga att hålla en god verksamhet ger vi 

våra brukare och medborgare förutsättning att tillsammans med oss stärka varumärket Nybro kommun. Här ingår 

att ge en god service och ett gott bemötande internt liksom externt - goda relationer och god service ger goda 

ambassadörer som i sin tur ger en kraftfull marknadsföring. 

I arbetet med att förbättra kommunens attraktivitet har arbetet även fokuserats på att stärka lokala nätverk och 

samverkan liksom att synliggöra mötesplatser som Nybro stadskärna, biblioteket, stationen, resecentrum och 

simhallen. Turism- och Resecentrum har fortsatt arbetet för att bli en mötesplats inte bara för turister och resande 

utan också för information till och från näringsliv och handel. Resultatet syns i ökat samarbete med lokala 

entreprenörer och numera finns även ett litet "showroom" i stationen. 

Trygghet är ytterligare en viktig faktor vid kännetecknandet av en attraktiv kommun. Här blir områden inom 

säkerhet viktiga d v s krisberedskap, räddningstjänst, alarmering, olycks-, och brottsförebyggande. Under perioden 

har ett flertal risk- och sårbarhetsanalyser gjorts i kommunens verksamheter. 

Ett axplock ur nämndernas verksamhetsberättelser visar 

...att Resecentrums kundundersökningen för 2015 i relation till 2014 gjort en positiv resultatutveckling och med 

ett medelvärde över 8,0 utifrån en 10-gradig skala. Kritiken som framkommit handlar om öppettiderna och en 

utökning till att omfatta även kvällar och lördagar. 

… att medborgarna är mest nöjda med tillgången på gång- och cykelvägar och att tillgången till parker, 

grönområden och natur nu är högre än riksgenomsnittet. 

… att Medborgarundersökningens resultat visar att 26 % av tillfrågade medborgare i Nybro kommun starkt kan 

rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 34 % vill avråda från det. 

… att antal omkomna i bränder och trafikolyckor är lågt, trots att båda nyckeltalen visar på en ökande trend i 

kommunen. 

... att folkmängden i Nybro kommun, första halvåret, ökat med 49 personer. (19 787 personer den siste juni 2015) 

... att Omsorgen i och med hög upprepad korttidsfrånvaro ser det bekymmersamt både ur kvalitativ och ekonomisk 

synvinkel att vara en attraktiv arbetsgivare. 

… att utifrån rådande bostadssituation i Nybro har Individ -och familjenämndens fullgöra uppdraget att hjälpa den 

enskilde att hitta "sin plats i samhället" d v s ungdomar som behöver påbörja sin bostadskarriär liksom individer 

som till följd av skulder eller misskötsamhet behöver börja om sin bostadskarriär. 

… att det är fortsatt svårt att planera tillgången på förskoleplatser i förhållande till behov och erbjudande om plats 

inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum. Sedan 2014 har särskilda medel, 1,5 miljoner kronor, 

avsatts i budget för att förbättra förutsättningarna för förskoleverksamheten. Dessa läggs utanför reguljär 

resursfördelning, för att utgöra en möjlighet för att bättre kunna anpassa personalstyrkan utifrån barngruppernas 

storlek och sammansättning. 

 

Utmaningar och/eller satsningar inom målområdet och som kommer att sätta stark press på befintlig organisation 

och/eller behöva kostnadstäckning är 

 Räddningstjänsten arbete med att komma till rätta med de påpekanden som gavs i länsstyrelsens 

tillsynsrapport samtidigt som en översyn av verksamheten påbörjats i syfte att verkställa ålagt sparbeting 
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om en miljon kronor. 

 Projektet Sanering av Glasriket, en del av Glasriketuppdraget. 

 Tillgång till förskoleplatser. 

 

Aktiviteter ur Kommunplanen i syfte att stärka måluppfyllelse 

 En giftfri vardag. (2015: 2) 

 Integration (2015: 8) 

 Demensplatser (2015:10) 

Nyckeltal   Utfall Målvärde 

4. Öppettider utöver vardagar 8-17 

på bibliotek, simhall och 

återvinnings-station, h/v 

  
  

Senaste kommentar 

Nyckeltalet är uppnått. 

Servicegraden gällande öppettiderna har ökat i jämförelse med föregående år. Från julhelgen 2014 har öppettiderna utökats med ett antal 

röda dagar. Under 2015 kommer det att bli totalt åtta gånger som badet öppnar extra, det påverkar dock inte denna statistik men blir 
förhoppningsvis positivt för våra besökare. 

5. Hur stor andel av de som erbjudits 

plats inom förskoleverksamheten får 

plats på önskat placeringsdatum? 

  
  

Senaste kommentar 

Nyckeltalet är inte uppnått. 

Resultatet visar på en en försämring med i relation till föregeånde år. Stora svårigheter att planera tillgången till förskoleplatser i 
förhållande till behovet, så att erbjudandet om plats inom förskoleverksamheten fås på önskat placeringsdatum. 

Nyckeltalet mäter den reella väntetiden innan kommunen kan erbjuda plats i förskola. Hade nyckeltaelt gällt fyramåndersregeln hade vi ht 

2013 uppfyllt det måttet. 

6. Hur lång är väntetiden (dagar) för 

dem som inte får plats för sitt barn 

inom förskoleverksamheten på 

önskat placeringsdatum? 

  
  

Senaste kommentar 

Nyckeltalet är delvis uppnått. 

Nyckeltalet har mätts under tre år och syftar till att ge kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till platser i förhållande till 

behov. Resultatet visar att Nybro kommun även i år har lägre väntetid i förhållande till rikets snitt liksom att väntetiden ökat. Detta mått 

hör starkt samman med kommunens förmåga att kunna erbjuda plats i förskoleverksamhet på önskat datum. 

7. Hur lång är väntetiden i snitt 

(dagar) för att få plats på ett 

äldreboende från ansökan till 

erbjudande om plats? 

  
  

Senaste kommentar 

Målet är uppnått. 

Det har mellan 2013-2014 skett en markant ökning. Ökningen beror sannolikt på vakanssättning av ett åtta platser för personer med 

demenssjukdom samt åtta övriga platser i särskilt boende. Jämfört med riket har omsorgsnämnden goda resultat. 

8. Hur lång är handläggningstiden i 

snitt (dagar) för att få ekonomiskt 

bistånd vid nybesök? 

  
  

Senaste kommentar 

Nyckeltalet är delvis uppnått. 

Handläggningstiden (snittet) för beslut om ekonomiskt bistånd har minskat med fyra dagar i förhållande till föregående år. 

9. Hur trygga känner sig 

medborgarna i kommunen? 
  

  

Senaste kommentar 

Syftet med måttet är att få kunskap om medborgarna uppfattar kommunen som en trygg och säker plats att leva i. Måttets resultat visar på 
en oförändrad trend i förhållande till 2011. Nyckeltalet är ett viktigt mått att följa men kan inte enskilt/isolerat användas som 

styrinstrument. 

31. Andelen förvärvsarbetare i 

kommunen. 
  

  

Senaste kommentar 

Svårt att dra några analyser av tre års rapportering. Mycket små förändringar mellan åren - speglar en relativt lugn arbetsmarkand i 
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Nyckeltal   Utfall Målvärde 

kommunen sett från 2012. 

38. Hur stor är andelen inköpta 

ekologiska livsmedel? 
  

  

Senaste kommentar 

Andelen ekologiska livsmedel ökar från 8,7% till 22,06% men ligger under regeringens nationella mål för hur stor andel ekologiska 

livsmedel som ska serveras i offentlig sektorn, 25 procent. Måltidsservice har klarat sitt mål som i år är på 20%. Lägger man till 

procenten för närproducerat dvs potatis, lök från Öland samt färskt kött från Karlskrona så kommer man upp i 45 %. Kommunens mat- 
och måltidspolicy ska revideras och framtagandet av ett program för hållbar utveckling i Nybro kommun har påbörjats. 

39. Hur ser medborgarna på sin 

kommun som en attraktiv plats att 

leva och bo på? 

  
  

Senaste kommentar 

Mätning sker under vt 2015. 

 

Aktiviteter Startdatum Slutdatum Ansvarig 

Uppdrag 2015:2 En giftfri vardag 2015-02-05 2016-12-31 Marie Leandersson 

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 2015-02-05 2016-12-31 Jan Darrell 

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 2015-02-05 2017-12-31 Carina Leijon 

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. 

Kommunstyrelsen har för avsikt att behandla ärendet i april 2015. 
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Målområden: 

Näringslivsutveckling 

Näringslivsutveckling 

Kommunfullmäktiges mål: 

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

Målet, vid delårsrapporten, är delvis uppnått. 

Målet att vara en attraktiv kommun hänger starkt samman med goda relationer till kommunens näringsliv – 

näringslivet är en del av Nybro kommuns attraktivitet. Genom ett aktivt förhållningssätt till framtidsfrågor försöker 

Nybro dra nytta av sitt läge mellan Växjö och Kalmar. Intentionerna är att utvecklas än mer till en attraktiv och 

kreativ kommun där det strategiska arbetet ska bidra till att öka kommunens konkurrens- och attraktionskraft på 

lång sikt. 

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

aktiviteter som t ex 

 dialog mellan företag och kommun - möten, nyhetsbrev, förtegsbesök mm 

 nätverksmöten - information om beslut, planer och lagstiftningar som berör företagen samt om offentlig 

upphandling. 

 uppföljning av myndighetsärenden via vykort, en "förtätning" av mätningen Insikt. 

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

tillsammans med Myndighetsnämnden. 

Avstämningen vid delårsrapporten visar att verksamheten fortsatt håller en hög servicenivå - lotsning av eventuella 

etableringar och nystartsföretag, företags- och nätverksstöd, erbjudande av lokalitet och/ eller lämplig planlagd 

mark. 

Förhandsvisningen av SKL:s mätning INSIKT 2015 visar att området miljö- och hälsoskydd (inkl. livsmedel) fått 

ett något försämrat resultat jämfört med tidigare år, detta trots förbättringsåtgärder som genomförts under senare 

år. Åtgärder som nu vidtas är bl a djupintervjuer i syfte att få reda på grundorsakerna till det försämrade resultatet, 

förbättrat informationsmaterial, förbättrad hemsida, standardiserade, juridiskt kontrollerade mallar, fokus på 

dialog. 

  

Utmaningar och/eller satsningar inom målområdet och som kommer att sätta stark press på befintlig organisation 

och/eller behöva kostnadstäckning är 

 att positionera Nybro som etableringsort. 

 att utveckla arbetet med att visa på utvecklingsmöjligheter för befintliga företag. 

 Projekt ”Nybro - Nystart - Din mötesplats för utveckling” i syfte att inspirera företagsutveckling i 

kommunen. 

  

Aktiviteter ur Kommunplanen i syfte att stärka måluppfyllelse 

 Utvecklingsenhet (2015:4) 

 Utmaningsrätt gällande verksamheter som bedrivs av Nybro kommun (2016:1) 

Nyckeltal   Utfall Målvärde 

33. Antal nya företag som har startats 

per 1.000 invånare i kommunen? 
  

  

Senaste kommentar 

Vi är på väg åt rätt håll och jobbar med många olika insatser för att uppnå målvärdet. Målvärdet är för högt uppsatt för året men ett rimligt 
mål över tiden. Vi kommer under år 2014 titta över vår nystarts koncept för att utveckla det vidare. I dag leverar vi en hög kvalitet på vårt 

lotsarbete både i form av service och utbildningar. Vi har jobbat på detta sätt snart i två år och ska nu under 2014 utvärdera resultatet. 

Att verka för entrepernörskap i skolan är en viktig del för att uppnå målet och att vi har ett gott företagsklimat i kommunen  vilket ger en 
långsiktig grogrund för nya företag. 
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Nyckeltal   Utfall Målvärde 

Vi ser också att det är viktigt att engagera oss i de företag som startar och följa företagen och visa på olika affärsutvecklingsmöjligheter, 

så att fler tillväxtföretag skapas. 

34. Vad ger företagarna för 

sammanfattande omdöme om 

företagsklimatet i kommunen? 

  
  

Senaste kommentar 

Vi har ett värde som ligger på godkännt enligt SKL men ligger en bra bit under vårt egna mål och riksgenomsnittet som är 67. 
Riksgenomsnittet har höjts från föregående mätning. I mätningen är Nybro kommunen endastmed i två myndighetsområden, Brandtillsyn 

med 25 svar och Miljö-och hälsoskydd med 86 svar. Inom de andra myndighetsområdena hade vi för få svar för att det ska vara med i 

undersökningen. 
Vi har analyserat undersökningen tillsammans med förvaltningen Samhällsbyggnad och kan konstatera att det är särskilt mot miljö som vi 

ligger sämre till och måste göra särskilda insatser. Förbättringsarbetet pågår bla  en omorganisation har just genomförst på förvaltningen 

Samhällsbyggnad.Vi jobbar med kommunikationen mellan företag och kommun ska bli bättre. Vi kommer att genomföra mindra 
frukostmöten där olika delar av myndigheten kommer att informera om olika områden, rutiner för uppföljning av ärenden ska införas. Vi 

ser att det är viktgt att näringslivsenhten och myndigheten har en bra kommunikation med varandra för att tillsammans påverka 

myndighetsutövningen på ett positivt sätt. 

 

Aktiviteter Startdatum Slutdatum Ansvarig 

Uppdrag 2015:4 Utvecklingsenhet 2015-02-05 2015-12-31 Mats Dalberg 

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. 

2016:1 Utmaningsrätt gällande verksamheter som 

bedrivs av Nybro kommun 

2015-06-15 2018-12-31 Jan Darrell 

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. 

Målområden: 

Ekonomi 

Ekonomi 

Kommunfullmäktiges mål: 

Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning 

Målet, vid delårsrapporten, är inte uppnått. 

Ekonomisk hållbarhet handlar enkelt uttryckt om att få ekonomin att gå ihop liksom att kunna möta efterfrågan 

med ett lämpligt utbud utifrån en effektiv resursanvändning. En förutsättningar för effektiv resursanvändning är 

att det råder en samsyn kring nivån på kommunens välfärdstjänster. 

Nybro kommun redovisar vid delårsrapporten ett resultat om 2,4 mnkr. Prognosen för helåret är -4 mnkr. Denna 

prognos bygger på att nämnderna klarar sina ramjusteringar och att inga nya kostnader uppstår. I prognosen är 

återbetalningen av premierna till AFA, 9 mnkr inräknad. För att inte ha ytterligare minusresultat att återhämta de 

kommande tre åren måste årets resultat vara minst 6 mnkr, d v s så att resultaten från 2013 och 2014 kan återbetalas 

i år. Målet om 98 procents nettokostnadsandel kommer dock inte uppnås. 

Prognosen för helåret för nämnderna ser ut enligt följande: 

 Kommunstyrelsen räknar med att kunna hålla budget. 

 Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar ett underskott på 1,2 mnkr. 

 Omsorgsnämnden prognosticerar ett underskott på 9,9 mnkr. 

 Individ- och familjenämnden prognosticerar ett underskott på 1,6 mnkr. 

 Lärande- och kulturnämnden prognosticerar ett underskott på 1,1 mnkr, men stor osäkerhet kring 
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kostnaderna för integrationsverksamheten. 

  

Utmaningar inom målområdet är bl a: 

 ökad avtalstrohet. 

 att utveckla de kontinuerlig uppföljningarna så att de leder till beslut om förändrad verksamhetsinriktning. 

 kostnadstäckning för integrationsverksamheten. 

 att beslutade ramjusteringar verkställs. 

Nyckeltal   Utfall Målvärde 

Nettokostnad som andel av skatt och 

generella statsbidrag 
  

  

Senaste kommentar 

Nettokostnadsandelen 2015 är 99,7 procent och målet är 98 procent. Föregående år 2014 i delåret var nettokostnadsandelen 103,3 procent 

och vid årsskiftet 102,1 procent. 

Att hålla målet om 98 procents nettokostnadsandel är en viktig del i att ha god ekonomisk hushållning. Detta för att det egna kapitalet ej 

ska urholkas och för att det ska finnas en beredskap för oförutsedda händelser. 

I Kommunplan 2015-2017 finns justering av ramarna för att kunna nå målet, men det budgeterade målet för 2015 klarar inte detta. 
Skatteprognoserna visar inte på några ökade intäkter utan tvärtom, varför det är av stor vikt att kostnaderna anpassas till de ramar som 

beslutats för att kunna nå det budgeterade målet. 

Soliditet 
  

  

Senaste kommentar 

Soliditeten 2014 var 37,4 procent vilket är densamma som i delåret. Räknar man även in pensionsåtagandet är soliditeten -8,9 procent 

vilket är bättre än vid årsskiftets -9,9 procent. 

Soliditeten visar betalningsförmågan på lång sikt och minskar denna innebär detta att andelen skulder ökar i förhållande till de totala 
tillgångarna. Räknas pensionsåtagandet in så räcker inte de totala tillgångarna till. 

Riktpunkt för utfall i relation till 

budget. 
  

68 % högst  66,6 % 

Senaste kommentar 

Efter augusti månad är utfallet 68 procent och över riktpunkten. Utfallet borde vara lägre då personalkostnaderna är högre under 

sommarmånaderna och resultatet av detta ser vi först efter september månad. 

Det är framför allt omsorgsnämnden som har ett större underskott i delåret, men även teknik- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Prognostiserat resultat och/eller 

resultat i bokslut får ej överstiga 100 

procent. 

  
102 % högst  100 % 

Senaste kommentar 

Målet nås ej om 98 procents nettokostnadsandel. För att nå målet måste resultatet uppgå till minst 20 mnkr, nu är prognosen drygt -20,0 

mnkr. I denna prognos finns ej återbetalningen av premierna för AFA på ca 9 mnkr med. 

Riktpunkt för utfall för 

investeringsredovisningen i 

förhållande till beslutad budget 

  
  

Senaste kommentar 

Målet om självfinansiering av investeringarna har inte uppnåtts. Självfinansieringsgraden är 90,1 procent. Men i investeringarna finns 
anläggningar som omklassificerats från exploateringsverksamheten. Räknas dessa bort så uppnås målet om självfinansiering. 

Antal anställda årsarbetare per 1000 

invånare 
  

  

Senaste kommentar 

Mäts i oktober respektive år och avser tillsvidareanställda årsarbeten. 

Antalet årsarbeten var i oktober 2014 1 620. Invånarantalet var 19 608. 

Personalomsättning under viss period 
  

  

Senaste kommentar 

Personalomsättningen visar ingen förändring jämfört med första halvåret 2014. Störst är omsättningen om Lärande och 

Kulturförvaltningen, 4,05 %. 

Avtalstrohet 
  

92 95 

Senaste kommentar 

Målet om 95 procents avtalstrohet nås inte i augusti. 

Hälsotal - total sjukfrånvaro 
  

5,3 % 5 % 
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Nyckeltal   Utfall Målvärde 

Senaste kommentar 

Nyckeltalet för september avser sjukfrånvaro under augusti månad. Fortfarande påverkar ferie- och semesterperiod utfallet. September 

2014 gav ett hälsotal på 4,7%. 

Sjukskrivning 28 dagar eller mer 
  

3,93 % 3,5 % 

Senaste kommentar 

Nyckeltalet påverkas av årstid och semester. 

Sjuktillfällen, upprepad 

korttidsfrånvaro 
  

8,78 % 5 % 

Senaste kommentar 

Kortidsfråvaron påverkas inte nämnvärt av sommarmånaderna. 

16. Vad är kostnaden för ett inskrivet 

barn i förskolan? 
  

  

Senaste kommentar 

Nyckeltalet är uppnått. I förhållande till föregående år är kostnaden för inskrivet barn i förskola något lägre och ligger totalt sett under 

motsvarande summa för rikets snitt vilket är en bibehållen trend. Resultatet kan kopplas till låg personaltäthet och stora barngrupper. 

20. Kostnad per betygspoäng 
  

  

Senaste kommentar 

Nyckeltalet är uppnått. Vår organisation bygger på många mindre småenheter vilket gör det svårt att få en kostnadseffektiv organisation. 

Lärartätheten är något högre än rikets snitt och gruppstorlekarna något mindre. 

22. Kostnad för de elever som inte 

fullföljer ett gymnasieprogram. 
  

  

Senaste kommentar 

Nyckeltalet är uppnått. I relation till föregående år har kostnaden för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram ökat i Nybro 

kommun medan rikets snitt är stabilt. Det sammantagna resultatet för Nybro ligger fortfarande under rikets snitt. 

24. Vad kostar en plats i kommunens 

särskilda boende? 
  

  

Senaste kommentar 

I nuläget är det på grund av olika orsaker svårt att strikt dela upp kostnaderna för särskilt och boende och hemtjänst varför det kan vara 
missvisande att redovisa utfallet på ett sådant sätt. Därför kan det ge mer information att lägga ihop kostnaderna för särskilt boende och 

hemtjänst. Utfallet för omsorgsnämnden blir då cirka 833 000 kr. Rikets snitt blir cirka 924 000 kr. Därmed kan konstateras att 

omsorgsnämndens kostnader ligger under riktes snittkostnad. 

27. Vad är kostnaden per vårdtagare 

inom hemtjänsten i kommunen? 
  

  

Senaste kommentar 

I nuläget är det på grund av olika orsaker svårt att strikt dela upp kostnaderna för särskilt och boende och hemtjänst varför det kan vara 
missvisande att redovisa utfallet på ett sådant sätt. Därför kan det ge mer information att lägga ihop kostnaderna för särskilt boende och 

hemtjänst. Utfallet för omsorgsnämnden blir då cirka 833 000 kr. Rikets snitt blir cirka 924 000 kr. Därmed kan konstateras att 

omsorgsnämndens kostnader ligger under riktes snittkostnad. 

35 Hur högt är sjukpenningtalet 

bland kommunens invånare? 
  

  

Senaste kommentar 

Utfallet för 2014 visar på en försämring för Nybro kommun, om dock marginell. Sjukpenningtalet ökar även i riket och är svårt att 
påverka som kommunorganisation. Måttet är viktigt att följa, men är inte ett mått som kommunen använder direkt i sin mål och 

resultatstyrning. 

 

Aktiviteter Startdatum Slutdatum Ansvarig 

Uppdrag 2015:1 Fastighetsbolag 2015-02-05 2016-12-31 Marie Leandersson 

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. 
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Aktiviteter Startdatum Slutdatum Ansvarig 

  

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: 

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) 2015-02-05 2015-06-15 Carina Åresved Gustavsson 

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 2015-02-05 2016-12-31 Marie Leandersson 

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 
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Aktiviteter Startdatum Slutdatum Ansvarig 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna och hänskjuta uppdraget till budgetberedningen. 

Uppdrag 2016:2 Alternativa sätt att finansiera 

framtida investeringar 

2015-06-15 2018-12-31 Jan Darrell 

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

Uppdrag 2016:3 Lokalförsörjningsprogram 2015-06-15 2018-12-31 Jan Darrell 

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

behov. 
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Finansiell analys 

RK-modellen: fyra aspekter vid finansiell bedömning 

RK-modellen är en finansiell analysmodell för att kartlägga och analysera resultat, finansiell utveckling och 

finansiell ställning. Målsättningen är att utifrån analysen identifiera finansiella möjligheter och problem och 

därigenom försöka klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen. 

Varje perspektiv i modellen analyseras med hjälp av ett antal finansiella nyckeltal som har till uppgift att belysa 

ställning och utveckling inom de fyra perspektiven. Aspekterna resultat-kapacitet och risk-kontroll utgör 

hörnstenar i modellen. 

Resultat: Vilken balans har vi haft över våra intäkter och kostnader under året och över tiden? 

Kapacitet: Vilken kapacitet (betalningsberedskap) har vi för att möta finansiella svårigheter på lång sikt? 

Risk: Föreligger det några risker som kan påverka vårt resultat och vår kapacitet? 

Kontroll: Vilken kontroll har vi över den ekonomiska utvecklingen? Hur följs upprättade finansiella målsättningar 

och planer? 

OBS! Delårsrapport 2015 är per den siste augusti i och med att en sammanställd redovisning med bolagen måste 

göras. Det är andra året vi gör delårsrapporten vid denna tidpunkt, varför det inte finns fler jämförelseår. Tidigare 

år har delårsrapporten för kommunen varit per den siste juni och bolagen har gjort delårsrapport per siste april och 

siste augusti. 

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. 

Delårets resultat uppgår till 2,4 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. 

Flera faktorer har påverkat delårsresultatet. Nämndernas resultat är -14,3 mnkr. Avskrivningarna ökar och innebär 

1,1 mnkr i ökade kostnader mot budget. Ny pensionsprognos som ger en ökad avsättning med 1,4 mnkr. Lägre 

sociala avgifter än budget 3,9 mnkr. Reavinst/förlust avviker positivt mot budget med 5,5 mnkr. Återbetalningen 

av AFA:s premier för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) är beslutad och kommer att betalas ut under hösten. 

De har bokats upp med 6 mnkr. Skatteunderlagsprognoserna visar på 6,1 mnkr mindre i skatteintäkter. Finansnettot 
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avviker positivt från budget med 7 mnkr. Ej förbrukade medel kommunplanskonto 2,4 mnkr och besparing 

kommunstyrelse 0,5 mnkr. 

Prognosen för helåret är -4,0 mnkr mot budgetens 965 tkr. Nämndernas prognos för 2015 är -13,8 mnkr och 

prognos på avskrivningarna -1,8 mnkr. Reavinsterna avviker med 6 mnkr och minskade kostnader på finans 5,2 

mnkr. Skatteintäkterna avviker med -9,2 mnkr. AFA återbetalar premier 9 mnkr och övrigt 0,6 mnkr. 

Mnkr 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2014-08-31 2015-08-31 

Årets resultat, 

kommunen 
14,4 10,3 -20,8 -21,5 2,4 

Balanskravsresultat, 
kommunen 

9,4 -1,2 -16,1 -13,4 -4,3 

Årets resultat, 

koncernen 
27,0 19,9 3,9 -15,1 24,2 

 

Koncernens resultat i delåret uppgår till 24,2 mnkr. Ett bättre resultat jämfört med vid årsskiftet som uppgick till 

3,9 mnkr. 

  

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. Delårets 

resultat uppgår till 2,4 mnkr, men efter justeringar för reavinster/förluster och synnerliga skäl, så är 

balanskravsresultatet -4,3 mnkr. 

Från 2013 finns -1,2 mnkr kvar att återställa och från 2014 -16,1 mnkr. För 2015 ska således 6 mnkr återställas för 

2013 och 2014 års underskott. 

Mnkr 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2014-08-31 2015-08-31 

Årets resultat enligt 

resultaträkningen 14,4 10,3 -20,8 -21,5 2,4 

samtliga 

realisationsvinster/förluster -5,2 -13,5 -7,2 -3,5 -6,7 

Årets resultat efter 

balanskravsjusteringar 9,2 -3,2 -28,0 -25,0 -4,3 

synnerliga skäl - ändrad 

RIPS-ränta 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

-synnerliga skäl 

- avsättning förtroendevald 

pension 0,0 0,0 11,9 11,6 0 

Årets 

balanskravsresultat 9,2 -1,2 -16,1 -13,4 -4,3 

Balanskravsunderskott 

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

Summa 9,2 -1,2 -17,3 -14,6 -21,6 

Balanskravsresultat att 

reglera 0,0 0,0 -17,3 -14,6 -21,6 

 

 

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 99,7 procent. Verksamhetens 
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nettokostnader har minskat från 97,7 till 95,8 procent. Avskrivningarna har minskat från 4,7 procent till 4,6 

procent. Finansnettos andel har minskat från -0,3 till -0,8 procent. 

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

% Kommunen 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2014-08-31 2015-08-31 

Verksamhetens 
nettokostnader 90,4 92,0 97,7 95,5 95,8 

Jämförelsestörande 

poster 2,1 2,2 0,0 3,1 0,0 

Avskrivningar 5,0 4,3 4,7 4,5 4,6 

Finansnetto 0,9 0,4 -0,3 0,3 -0,8 

Nettokostnadsandel 98,5 98,9 102,1 103,3 99,7 

 

 

Nettokostnads- och skatteintäktsökning 

Nettokostnaderna minskade med 0,1 procent jämfört med 31 augusti 2014. Skatteintäkterna ökade år 2014 med 

1,1 procent och har ökat med 2,9 procent jämfört med förra delåret. Totalt har skatteintäkterna ökat med 3,7 procent 

och nettokostnaderna med 9,7 procent mellan 2011 och 2014. 

Prognosen för 2015 är att nettokostnaderna ökar med 1,0 procent och skatteintäkterna med 3,3 procent. 

  

Personalkostnader 

  

Nämnd/styrelse, mnkr 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2014-08-31 2015-08-31 

Kommunstyrelse 48,5 52,2 55,4 37,1 38,9 

Teknisk nämnd 75,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Teknik- och 

samhällsbyggnadsnämnd* 5,1 86,3 88,2 58,6 61,6 

Myndighetsnämnd 0,0 0,3 0,4 0,3 0,3 

Kultur- och 

fritidsnämnd** 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Omsorgsnämnd 333,0 207,5 210,4 142,3 145,7 

Individ- och 
familjenämnd 43,0 174,6 175,3 117,5 123,2 

Lärande- och 

kulturnämnd** 233,7 255,3 271,3 181,3 188,9 

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

Överförmyndarnämnd 4,1 5,1 5,6 3,8 4,5 

Summa 750,3 781,1 806,9 540,9 563,1 

 

Personalkostnaderna utgör en stor del av kommunens kostnader och för 2014 uppgick de till 806,9 mnkr och 

utgjorde 69,5 procent av bruttokostnaderna exkl. kapitaltjänstkostnaderna. Personalkostnaderna ökade med 3,3 

procent mellan 2013 och 2014. Den 31 augusti 2015 uppgår personalkostnaderna till 563,1 mnkr och utgör 66,1 

procent av bruttokostnaderna exkl. kapitaltjänstkostnaderna. 

Antalet tillsvidareanställda ökade med 2,4 årsarbetare mellan 2013 och 2014. Mellan den 31 augusti 2014 och 31 

augusti 2015 ökade antalet tillsvidareanställda årsarbetare med 7 personer. 
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Investeringsvolym och självfinansieringsgrad 

  

 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2014-08-31 2015-08-31 

Investeringar kommunen, 

mnkr (exkl VA) 
46,8 59,7 76,3 37,9 26,3 

Självfinansieringsgrad, % 195,2 139,9 90,1 127,5 128,0 

Investeringar koncernen, 

mnkr 
95,3 74,6 217,4 105,1 251,9 

 

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 de första åtta månaderna 2015 för 26,3 mnkr och större genomförda 

investeringar under året är kultur- och fritidslokaler 0,5 mnkr, barn- och ungdomslokaler 2,2 mnkr och 

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

med 0,2 mnkr. Budgeten för investeringar är 65 mnkr för 2015. 

Koncernen har hittills investerat för 251,9 mnkr under 2015 och det är till största delen investeringen i 

kraftvärmeverket. 

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

  

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, % 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2014-08-31 2015-08-31 

Kommunens 

soliditet exkl. 
pensionsåtagande 39,8 39,2 37,4 37,4 37,4 

Kommunens 

soliditet inkl. 
pensionsåtagande -7,1 -8,6 -9,9 -10,3 -8,9 

Koncernens 

soliditet, exkl. 

pensionsåtagande 26,5 27,4 26,9 26,6 25,7 

Koncernens 

soliditet, inkl. 

pensionsåtagande 2,9 2,7 3,0 2,1 4,4 

 

Soliditeten, exkl. pensionsåtagande uppgår till 37,4 procent och är lika som vid årsskiftet. Att även ta med 

pensionsåtagandet i nyckeltalet speglar bättre kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Kommunens soliditet, 

inkl. pensionsåtagande uppgår till -8,9 procent och har förbättrats sedan årsskiftet då den var -9,9 procent. 

Koncernens soliditet, exkl. pensionsåtagande uppgår till 25,7 procent och inkl. pensionsåtagandet till 4,4 procent. 
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Den del av de totala tillgångarna som finansierats med främmande kapital benämns skuldsättningsgrad. I 

skuldsättningsgraden ingår avsättningar, lång- och kortfristiga skulder. 

Skuldsättningsgrad, % 2012-12-31 2013-12-31 2014-08-31 2014-08-31 2015-08-31 

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

Koncernen 73,5 72,6 73,1 73,8 74,3 

 

Kommunens skuldsättningsgrad är oförändrad 62,6 procent. Både avsättningar och kortfristiga skulder har ökat, 

medan de långfristiga har minskat. Det egna kapitalet har också minskat i delårsbokslutet jämfört med vid 

årsskiftet. 

I koncernen har skuldsättningsgraden ökat från 73,1 procent vid årsskiftet till 74,3 procent i delåret. 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, % 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2014-08-31 2015-08-31 

Kommunen 109,6 96,2 79,9 84,5 84,1 

Koncernen 111,8 110,8 75,0 88,9 83,6 

Nybro kommuns kassalikviditet är bättre vid delåret än vid årsskiftet, men har försämrats de senaste åren. De 

likvida medlen har minskat och de kortfristiga skulderna har ökat. Investeringar har gjorts för ca 26,3 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. 

I koncernen har kassalikviditeten ökat från 75 procent vid årsskiftet till 83,6 procent i delåret. 

Omsättningstillgångarna har ökat i jämförelse med de kortfristiga skulderna som minskat.  

Balanslikviditet motsvarar i princip samma mått men lagret är inkluderat. 

Balanslikviditet, % 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2014-08-31 2015-08-31 

Kommunen 127,1 116,0 94,2 105,1 98,7 

Koncernen 131,3 133,4 90,4 113,1 99,6 

 

Balanslikviditeten har ökat något de första åtta månaderna 2015. De likvida medlen och lagret har ökat. Även de 

kortfristiga skulderna har ökat. 

Balanslikviditeten i koncernen har ökat sedan årsskiftet, se kassalikviditet.  

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

Rörelsekapital, 

mnkr 
2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2014-08-31 2015-08-31 

Kommunen 50,6 35,9 -13,9 12,0 -3,1 

Koncernen 71,4 79,8 -25,4 32,8 1,0 

 

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

Nybro Elnät AB. Rörelsekapitalet har ökat under de första åtta månaderna 2015, men är fortfarande negativt. 

 

I koncernen är den ökat från att ha varit minus till ett litet plus. 
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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 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2014-08-31 2015-08-31 

Kommunen -8,2 -6,0 2,6 -1,7 5,1 

Koncernen -33,1 -30,1 -18,2 -18,0 -7,7 

Senaste 5,1 mnkr, vilket är en förbättring sedan årsskiftet 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. 

Koncernens finansnetto var 2015 -7,7 mnkr och det låga ränteläget är gynnsamt både för kommunen som för 

bolagen. 

 

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 

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 

2014-08-31 0,9 -25,0    

2015-08-31 1,0 -4,6    

 

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. 

Nämndernas avvikelser har varierat över åren, men totalt sett har de tre senaste åren och även i delåret 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 
2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2014-08-31 2015-08-31 

Kommunstyrelse -8,0 -2,5 0,9 1,3 1,1 

Teknik- och 
samhällsbyggnadsnämnd 1,2 3,7 -0,7 -1,1 -4,7 

Myndighetsnämnd    0,1 0,0 

Omsorgsnämnd 3,0 -12,0 -8,6 -7,2 -9,1 

Individ- och 
familjenämnd -2,4 -3,9 3,0 1,2 -1,1 

Lärande- och 

kulturnämnd -0,5 -2,3 -0,5 -0,1 -0,8 

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

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

Summa -7,1 -17,2 -6,0 -6,0 -14,3 
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Störst underskott i delåret 2015 har omsorgsnämnden med -9,1 mnkr. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 

tillsammans med myndighetsnämnden redovisar ett underskott på -4,7 mnkr. Lärande- och kulturnämnden 

redovisar underskott med -0,8 mnkr och individ- och familjenämnden med -1,1 mnkr. Kommunstyrelsen har ett 

överskott på 1,1 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. 

 

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 
2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2014-08-31 2015-08-31 

Avsättningar 

intjänade före 1998 389,6 412,9 407,1 409,9 401,2 

Avsättningar 

intjänade efter 1997 23,7 25,5 35,4 34,9 36,5 

Löneskatt 100,3 106,4 107,4 107,9 106,2 

Total 

pensionsskuld 513,5 544,8 549,9 552,7 543,4 

      

Pensionsskuld per 

invånare (tkr)      

Nybro kommun 26,4 28,0 28,0 28,2 27,6 

 

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

mnkr 2014 till 543,3 mnkr i delåret 2015. 

  

Finansiella 

placeringar, mnkr 
     

Tillgångsslag 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2014-08-31 2015-08-31 

Aktier 36,6 42,0 46,1 45,5 51,7 

Räntebärande 35,0 38,4 40,2 38,5 43,6 

Upplupna 

ränteintäkter 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 

Likvida medel 3,0 1,8 4,8 4,5 3,7 

Summa 75,0 82,6 91,4 88,8 99,3 

      

      

Aktier 43,6 53,5 59,9 57,8 64,2 

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

Upplupna 

ränteintäkter 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 

Likvida medel 3,0 1,8 4,8 4,5 3,7 

Summa 82,9 95,0 106,0 102,5 112,1 
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Kommunen har satt in 50 mnkr till KLP AB, det länsgemensamma pensionskapitalförvaltningsbolaget, och 

marknadsvärdet siste augusti 2015 uppgår till 112,1 mnkr. 

Återlånade medel, 

mnkr 
2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2014-08-31 2015-08-31 

Total pensionsskuld 513,5 544,8 549,9 552,7 543,3 

Finansiella 

placeringar -75,0 -82,6 -91,4 -88,8 -99,3 

Summa återlånade 

medel 438,5 462,2 458,5 463,9 444,0 

 

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 18,3 procent i avsatta medel om man beräknar på det 

bokförda värdet. 

  

Borgensåtaganden 

Totalramen för generell borgen uppgår till 1 456 mnkr för bolagen. Hela utrymmet är inte utnyttjat vid 

delårsbokslutet utan uppgår till 969 mnkr. Ökningen tillskrivs upptagande av lån för kraftvärmeverket i Nybro 

Värmecentral AB. 

Mnkr 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2014-08-31 2015-08-31 

Kommunägda 

företag 787,6 767,2 769,5 769,5 969,0 

Egna hem och 

småhus 3,9 3,5 3,1 3,5 3,1 

Övriga 2,9 2,8 2,6 2,8 2,6 

Summa 

borgensåtaganden 794,4 773,5 775,2 775,8 974,7 

 

 

Borgensåtagande 2014-08-31 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 400 000 000 335 925 468 

Nybro Elnät AB 329 659 848 234 500 000 

Nybro Värmecentral AB 516 500 000 233 700 000 

Nybro Energi AB 86 000 000 78 100 000 

Transtorpsfastigheter AB 12 000 000 10 400 000 

 

  

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 2015-06-30 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. 
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Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Nybro kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, 

kan noteras att per 2015-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 335 266 287 789 

kronor och totala tillgångarna till 324 392 727 836 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick 

till 1 490 565 611 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 443 301 856 kronor. 

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

Kommuninvest. 

 

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 3 960 

1 procents löneökning 8 000 

1 procents ökning av övriga kostnader 4 900 

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

1 barn i förskolan 112 

1 elev i grundskolan 96 

1 elev i gymnasieskolan 116 

1 procents ökning av försörjningsstödet 113 

1 LVU-placering i 6 månader 850 

1 LVM-placering i 6 månader 850 

 

  

Sammanfattning 

Resultatet per den 31 augusti 2015 är 2,2 mnkr och har till stor del påverkats negativt av nämndernas avvikelser 

medan det påverkats positivt av finansnettot och reavinster. Återbetalningen av premier från AFA har också 

påverkat positivt med 6 mnkr i delåret. I balanskravsavstämningen justeras för bl.a. reavinster/förluster och då är 

balanskravsresultatet -4,3 mnkr. Ett negativt resultat ska återställas enligt balanskravsreglerna inom tre år och en 

åtgärdsplan måste tas fram senast delårsbokslut 2016. Sedan tidigare finns -17,3 mnkr som ska återställas, så 

resultatet i år borde vara minst 6 mnkr för att detta ska ske. 

Nämndernas resultat i delåret 2015 är -14,3 mnkr och där omsorgsnämnden har störst underskott med -9,1 mnkr. 

Det är endast kommunstyrelsen som har ett positivt resultat i delåret. Övriga har underskott av större eller mindre 

storlek. 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. 

Nettokostnadsandelen är 99,7 procent och klarar  inte 2015 års mål som är 98 procents nettokostnadsandel. Målet 

98 procents nettokostnadsandel innebär att resultatet måste uppgå till ca 20 mnkr. 

Självfinansieringsgraden är 128 procent och klarar målet om 100 procents självfinansiering av investeringarna. 

Investeringarna uppgår till 26,3 mnkr. 

Koncernens resultat i delåret är 24,2 mnkr och är bättre än vid årsskiftet då det var 3,9 mnkr 
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Nämnder och bolags resultatredovisning 

I följande kapitel redovisar kort nämnder och styrelser både i kommunen och i bolagen vad som hänt under årets 

första åtta månader. För utförligare redovisning hänvisar vi till respektive nämnds/styrelses verksamhetsberättelser 

och till bolagens årsredovisningar. 

Nämnder 

I tabellen nedan redovisas respektive nämnd/styrelse utfall, budget och avvikelse per den siste augusti 2015 och 

utfall för 2014. 

 

Driftredovisning, tkr     

 2015-08-31 2014-12-31 

Nämnd/styrelse Utfall Budget Avvikelse Utfall 

Kommunstyrelse 48 797 49 941 1 144 72 733 

Teknik- och 

Samhällsbyggnadsnämd 

55 011 50 303 -4 709 75 881 

Myndighetsnämnd 272 305 33 380 

Omsorgsnämnd 157 993 148 942 -9 051 226 969 

Individ och 

familjenämnd 

122 942 121 818 -1 124 178 568 

Lärande- och 
kulturnämnden 

249 331 248 568 -763 366 992 

Revision 587 635 48 952 

Överförmyndarnämnd 1 366 1 441 75 1 942 

Total 636 301 621 953 -14 348 924 416 

 

 

Investeringsredovisning 

Investeringar     

 2015-08-31 2014-12-31 

Nämnd/Styrelse Utfall Budget Avvikelse Utfall 

Kommunstyrelse 2 859 5 646 2 787 2 981 

Teknik- och 

Samhällsbyggnadsnämd 

14 711 32 828 18 117 49 470 

Omsorgsnämnd 198 1 937 1 739 1 704 

Individ och 

familjenämnd 

267 692 425 805 

Lärande- och 
kulturnämnden 

3 434 4 178 744 7 035 

Total 21 469 45 281 23 812 61 995 

 

 

Kommunstyrelse 

Kommunstyrelsen har ett utfall som är bättre än riktpunkten i delåret och prognosen är att hålla budgetramen. Men 

det finns svårigheter såsom dubbla chefslöner, ökade kostnader för jurist- och konsultstöd m.m. Det som kan väga 

upp detta är ett antal vakanta tjänster och att enheterna håller igen på inköp. 

För ekonomienheten har året varit intensivt med uppgradering av ekonomisystem, införande av nytt 

beställningssystem och ett flertal stora upphandlingar. 
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Personalenheten inledde 2015 med flera viktiga rekryteringar då kommunen rekryterade både ny kommunchef och 

ny socialchef. Till personalenheten har det rekryterats en lönekonsult och en HR-konsult. Arbetet med att utveckla 

HR-arbetet ute i verksamheterna har fortsatt. Speciellt fokus har det varit på rehabilitering då vi tyvärr sett att 

sjukskrivningarna har en ökande trend. Arbetet med att införa självservice inom skola och barnomsorg har kommit 

igång. 

IT-enheten har under våren tillsammans med LOK integrerat Åkrahälls IT-miljö till den centrala. Tack vare 

projektet hanteras datorer och användare i Åkrahäll på samma sätt och med samma plattform som resten av 

kommunen. Undantaget är NTU där integration av systemen var omöjliga p.g.a. höga kostnader. Projektet har varit 

mycket framgångsrikt och LOK är nöjd med resultatet. 

Under sommaren integrerades också NBAB till den centrala IT-miljön vilket innebär att NBAB har möjlighet till 

nå samma dokument och IT-system som resten av kommunen och i augusti tillkom vuxenutbildningen till den 

centrala IT-enheten. 

Administrativa enhetens 2015 präglas delvis av att det är nystart för politiken med ny majoritet efter valet. Sedan 

2013 finns ett sekretariat för nämndsadministration. Sekretariatet svarar numera för nämnds- och 

protokollshantering för fullmäktige, styrelse och alla nämnder. Nytt ärendehanteringssystem, EDP vision är igång 

under året. Projektstart även för digitalt dokument- och ärendehanteringsystem. Detta hänger också helt ihop med 

kommande satsningar kring regionalt e-arkiv. Även projekt för PUL och kommande EU dataskyddsreform, 

generell dataskyddsförordning kommer att innebära förändringar. 

Nytt avtal för telefoni ska verkställas under hösten. Byte av operatör från Telenor till Telia. Samordning av projekt 

genom Kalmar kommun. Resurskrävande även lokalt. 

Arkivet arbetar nu på fyra fronter: Nybro "stadsarkiv", näringslivsarkiv, föreningsarkiv och e-arkiv tillsammans 

med kommuner i h-län, Småland och Blekinge. Även drivande i projekt inom Kansli. 

Kommunikation och webb arbetar under året med ny plattform för kommunens gemensamma webbsida (sidor). 

Fortsatt utveckling av t ex skolsidor. På resecentrum/Turisminformationen har man märkt av den minskade 

resursen i Glasriket AB, att flera frågor, kontakter och bokningar inkommer. Även praktiskt arbete med 

sommarkatalogen om Glasriket. 

För Överförmyndaren (för fyra kommuner i samarbete) ställs nya krav i samband med den kraftiga ökningen av 

ensamkommande barn, som omgående ska få gode män. Ny medarbetare anställd på Överförmyndaren. 

Första halvåret ser räddningstjänsten åter igen en ökning av antal larm och från den 1/1-31/8 har det varit 267 larm. 

Vi har också haft tillsynsbesök av Länsstyrelse och MSB, vi fick i denna tillsyn påpekat att vi måste åtgärda 

bemanning på stegbil samt öka förmågan på den operativa verksamheten. 

Kommunledning och räddningschef har under vår och sommar diskuterat olika lösningar för att komma tillrätta 

med problemet. Ett inriktningsbeslut är nu taget från politiken att vi skall göra en sökning av deltidsbrandmän och 

försöka starta upp en deltidsorganisation i Nybro. Detta skulle lösa problematiken med bemanning av stegbilen 

men detta kommer ta tid då det skall rekryteras och utbildas personal som kan hantera tunga bilar och stärka 

operativa förmågan. 

 

Under våren har Säkerhetssamordnaren flyttat från administrativa avdelningen till räddningstjänsten. Detta är en 

bra lösning då räddningstjänsten totalt kan vara en ledande och drivande organisation för risk och säkerhetsarbetet 

i kommunen. I denna övergång av säkerhetssamordnaren gjordes det en besparing av en halv tjänst inom 

räddningstjänsten. 

Framöver är näringslivs- och arbetsmarknadsenheten med i väldigt många sammanhang både i vår förvaltning och 

med övriga förvaltningar. Vilket är en utmaning och en möjlighet några av dessa är; kommunikationen med 

företagen att hela tiden jobba vidare på detta, flyktingmottagningen kommer att påverka hela enheten, förbättra 

samverkan mellan turism, resecentrum, Glasriket AB och näringsliv, göra nya satsningar för att öka nyföretagandet 

m.m. 

Ekonomienheten arbetar vidare med Visma Proceedo för att få ett effektivare arbete med allt från beställning till 

attest och redovisning. Tid och projekt har fortsatt varit ett stort problem och där vi måste komma till en lösning. 

Enheten har också att arbeta med kartläggning av processerna. Det ekonomiska läget innebär också krav på 

analyser, uppföljningar m.m. som måste tas fram för att komma till rätta med underskotten i nämnder, men också 

totalt i kommunen. 

Personalenheten kommer att fortsätta arbetet med att utveckla HR-arbetet ut mot förvaltningarna. Vi kommer att 

ha fortsatt fokus på att få ner sjuktalen. 

Utvecklingen av HR-systemet kommer att fortsätta. Ett stort förändringsarbete har gjorts i och med införandet av 

nytt rapporteringssystem, ny version av HR-systemet samt en utökad självservice ute i organisationen. Vi ingår i 

en testgrupp för den nya versionen av HR-systemet och kan därmed vara med och påverka. Vi siktar också på att 

gå över till ”total e-lönespecifikation” vilket innebär att de pappersbaserade lönespecifikationerna försvinner. 
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En upphandling av ny företagshälsovård har påbörjats och skall slutföras före årsskiftet. 

Vi siktar på att införa nytt systemstöd för arbetet med rehabilitering och arbetsmiljö. 

IT-enheten arbetar på flera nivåer för att effektivisera IT-utnyttjandet i Nybro kommun, centralisering av IT-miljön 

är ett stort steg i rätt riktning. 

För att utöka effektiviseringen undersöker vi dels möjligheterna att samverka med övriga kommuner i Kalmar län 

(förstudie samarbete mellan Emmaboda IT och Nybro IT), dels föreslår vi kostnadseffektiva alternativ för 

driftåtagande (Office 365) och vi föreslår ökad automatisering (automatiserad kontohantering) och automatisering 

(MDM) för hantering av paddor och telefoner. Vi vill också införa byte av lösenord som utförs av användaren 

själv. 

Vi arbetar också för att för fram en tydlighet vad It-tjänsterna kostar. Målsättningen är att modellen tjänstekatalog 

kan tas i bruk budgetåret 2017. 

Administrativa enheten medverkar inom flera områden som kommer vara aktuella de närmaste åren. Exempel på 

sådan områden är att arbeta med samordning av arbetet med nyanlända och med integration, e-arkiv samt utreda 

förutsättningar och konsekvenser för övergång till processstyrd digital arkiv- och dokumenthantering. EDP vision, 

Pul och ny dataskyddsförordning från EU. fortsätta att säkra och utveckla ny plattform för hemsida och intranät. 

utveckla medborgardialog m.m.. 

Räddningstjänstens arbete fortsätter under hösten med att organisera verksamheten så bristerna från Länsstyrelsens 

tillsyn blir tillgodosedda. 

Räddningstjänsten har fått ett inriktningsbeslut från politiken att göra ett försök att rekrytera deltidsbrandmän till 

station Nybro, det skulle röra sig om fyra grupper med två brandmän i varje grupp totalt åtta brandmän. 

Räddningstjänsten har också målsättningen att vara ledande och drivande inom kommunens risk och 

säkerhetsarbete. Detta skapades det förutsättningar för då säkerhetssamordnaren flyttade från administrativa avd. 

till räddningstjänsten. 

Räddningstjänsten kommer öka sin förebyggande verksamhet mot flerbostadshus, det kommer att göras hembesök 

hos boende i flerfamiljshus då vi kommer göra en enkel inspektion om dom vill samt informera om brandskydd i 

egna bostaden. 

 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnd 

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

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

Den sammanvägda bedömningen hittills 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 

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 

 Tilldelad ram ska hållas 
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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 och 

Näringslivsutveckling, samt generella och riktade uppdrag. 

Samhällsbyggnad arbetar med 28 uppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 

arbetsutskott, lärande- och kulturnämnden respektive individ- och familjenämnden, varav 5 slutredovisas i denna 

delårsrapport. 

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 för perioden jan-aug 2015 ett underskott med 4,709 mnkr (2014: 

underskott 3 663 mnkr). Delar av underskottet kan hänföras till Måltidsservice, se nedan ang. driftsprognos. 

Utfallssiffrorna är dock mycket osäkra bl.a. beroende på att ingen fakturering, varken internt eller externt, har 

kunnat göras från Mark och Service sedan april månad, pga problem med ekonomisystemen Agresso och Tid och 

Projekt. Problemen drabbar all interndebitering och därmed intäkterna även för bl.a. Måltidsservice, Städservice 

och Sport- och Fritid. Utfallssiffrornas osäkerhet förstärks av att endast vissa av nämndens verksamheter har gjort 

rekommenderade uppbokningar inför delårsbokslutet. 

TSN:s driftprognos för helåret är nu ca -1,2 mnkr. Bakgrunden till själva prognosavvikelsen är främst det 

budgeteringsfel som upptäckts inom Måltidsservice, där vikariekostnader (ca 110 tkr/månad) saknas. Detta har fått 

till följd att kalkylerna och priserna för LOK:s måltidsportioner saknar full kostnadstäckning. Omsorgens 

måltidspriser berörs inte. Felet har diskuterats med teknik- och samhällsbyggnadsnämndens presidium och KSAus 

presidium och måste rättas till inför 2016. 

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 drygt 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 30 % (2014: 62 %). 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 



Nybro kommun, Delårsrapport 2015 34(65) 

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 tillgodoses. 

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 inkl. tillsyn inte kunnat utföras under perioden. Planen är att tillsynsarbetet ska prioriteras 

med målet att flertalet av de planerade besöken ska genomföras under sista delen av året. Administrativa 

prioriterade projekt såsom uppgradering av ärendehanteringssystemet EDP Vision har krävt extra resurser som går 

ut över ordinarie tillsynsarbete. 

Nämnden klarar sina 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 

 Omsorgsnämndens verksamheter ska ha ett preventivt arbetssätt 

 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 

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

 Omsorgsnämnden ska ha en budget i balans. 

Av de tre mål som inte nått uppfyllelse vid delårsbokslut kommer sannolikt medborgarna ska uppleva att de har 

goda möjligheter att påverka omsorgens framtid att vara uppnått vid helårsbokslut. Nyckeltalet är minst en 

genomförd medborgardialog och den planeras för till senare delen av hösten. 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 arbetar med 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) 

2. Införande av ett planeringsverktyg 

3. Dagverksamhet specifikt anpassad för personer med demenssjukdom 

4. Utreda vikarieanskaffningen, fortsatt uppdrag 

Internkontrollarbetet har fungerat väl under året och framtagande av kontrollmoment för 2016 har precis påbörjats 

i förvaltningen. 

2015 läggs tyngdvikt vid verkställande av omsorgsnämndens beslutade besparingsåtgärder, fortsatt arbete med att 

upprätta verktyg och strukturer för ekonomisk kontroll, fortsatt fokus på teamarbetet ute i områdena samt att hitta 

former för systematik i kvalitetsarbetet. 

Prognos per den 31/8 är, -9,9 mnkr. 

Orsaken till avvikelsen är personalkostnader, men i redovisningen ses detta som höga driftkostnader då ett 
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sparbeting om 15,4 mnkr är inlagt i budgeten. Sparbetinget kommer av att en rimlig personalbudget är lagd till 

enheterna. 

Under perioden har åtta permanenta platser och två korttidsplatser inom särskilt boende avvecklats på Fröjdekulla 

i Alsterbro. Förvaltningen räknar med en besparing under årets sista månader. På Kvarnbacken har 

personalbemanningen justerats nedåt i takt med att platser avvecklats, hittills fem platser. Hemtjänsten har i 

området behövt förstärkning och personalen har förflyttats dit. Besparingen har inte kommit upp i den tilltänka 

nivån. 1,25 årsarbetare inom administrationen har minskats, med full effekt 2016. 

De verkställda timmarna har ökat under 2015 jämfört med samma period 2014. Det genomsnittliga antalet 

verkställda timmar är 35 870 per månad. Det är en ökning med i genomsnitt 2 947 timmar per månad under år 

2015. Det motsvarar omräknat i årsarbetare, drygt 18 personer och omräknat i lönekostnad 8 100 tkr. 

En utmaning ligger i de höga sjuktalen, främst då på korttidsfrånvaron, här genomförs ett kontinuerligt arbete med 

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

De främsta utmaningarna för framtiden är anpassade bostäder för den äldre befolkningen, såväl särskilda boenden 

som trygghetsbostäder. Personalförsörjning, dels att rekrytera dels att behålla kompetenser, att vara en attraktiv 

arbetsgivare är angeläget. 

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

inom omsorgsförvaltningen. 

 

Individ- och familjenämnd 

Resultatet för IFF visar en ekonomisk årsprognos med ett underskott på ca 1,6 mnkr. Budgeten för IFF minskades 

under 2015 med 2 mnr. Det har inneburit att samtliga verksamheter aktivt arbetat för att nå en budget i balans. Det 

finns yttrefaktorer som IFF inte kan påverka så som de höga kostnader som kan uppkomma på grund av dyra 

placeringar. Flera samverkansprojekt är i gång på olika nivåer, några av dem stöd av stimulansmedel. Ett mål är 

att arbeta för att personer blir så självständiga och självförsörjande som möjligt detta sker delvis med stöd från 

arbetsmarknadsenheten i samverkan med arbetsförmedlingen. 

IFF har under året en ny förvaltningschef samt en ny verksamhetschef för OF. Detta påverkar delvis verksamheten 

som tappar viss styrfart innan de nya cheferna är insatta i förvaltningens pågående arbete. Ledningen inom IFF har 

under året deltagit i SKLs utbildning ”Leda för resultat”. Den har haft ett stort värde för att finna en god metodik 

för ledningsgruppens fortsatta arbete. 

Förvaltningen arbetar mycket aktivt både övergripande och inom respektive verksamhet för att effektivisera och 

optimera resurserna, med beaktande av de personer socialtjänsten är till för. Det är ett stort och ökande antal 

individer i behov av förvaltningens skydd, behandling och stöd i vardagen såväl som ekonomiskt. För 

förvaltningen är det ytterst angeläget att samverka såväl inom förvaltningen och med andra aktörer för att dessa 

individer ska ges goda förutsättningar för en god livssituation och om möjligt, oberoende av socialtjänstens 

insatser. Uttryckt på annat sätt har förvaltningen fullt upp med att klara dessa uppdrag på ett så kvalitativt, effektivt 

och minst kostsamt sätt som möjligt. Samtidigt ser förvaltningen ett stort behov av att det sker ett arbete med 

förebyggande insatser till ett flertal målgrupper. Det finns annars en överhängande risk att antalet individer i behov 

av socialtjänstens insatser kommer att öka ännu mer under de närmsta åren. I detta kan förvaltningen tillföra 

kunskap och perspektiv i samverkansforum men saknar helt förutsättningar att bedriva ett förebyggande arbete. 

Ur förvaltningens perspektiv vore det en god idé att på en kommunövergripande nivå ta ett helhetsgrepp kring 

olika målgrupper och aktivet arbeta mer förebyggande, det skulle inbringa en kommunal investering. 

 

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. 

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. 
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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 

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 högt och ökar i tre av fyra kommuner. Den sista augusti 2015 (2014) 

har Nybro 303 (290) öppna ärenden, varav 25 (18) ensamkommande barn. Emmaboda 146 (135) öppna ärenden, 

varav 12 (7) ensamkommande barn. Torsås 94 (90) öppna ärenden, varav 12 (7) ensamkommande barn. 

Uppvidinge 107 (132) öppna ärenden varav 11 (34) ensamkommande barn. 

Lagen om god man för ensamkommande barn innehåller bestämmelser om god man för de ensamkommande 

barnen. Det är överförmyndaren som förordnar den gode mannen, beslutet ska ske så snart som möjligt. Med detta 

menas inom 2-3 dagar från det att ansökan kommer in till överförmyndaren. Vår uppgift i överförmyndarnämnden 

är att förordna och kontrollera att den utsedda personen utför sitt uppdrag på ett korrekt sätt. 

Den kraftiga ökningen av ensamkommande barn har inneburit att myndigheten under hösten utreder huruvida 

administrationen kring gode mäns redovisning och administration kan effektiviseras ytterligare. Myndigheten har 

förstärkts med en handläggare, nu finns det fyra handläggare totalt för de fyra kommunerna. 

 

Revision 

Kommunens revisorer granskar all kommunal verksamhet för att se till att verksamheten sköts på ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt. Revisorerna undersöker bland annat hur de olika kommunala nämndernas, bolagens och 

stiftelsernas ekonomi ser ut och hur den interna kontrollen fungerar. Revisorernas uppdrag är ytterst att pröva 

ansvarstagandet och uttala sig om detta till kommunfullmäktige inför deras beslut om ansvarsfrihet ska beviljas 

eller inte. Detta görs i den årliga revisionsberättelsen. 

Varje år upprättar kommunens revisorer en granskningsplan som innehåller utvalda verksamheter som ska 

granskas. Under året överlägger revisorerna också med representanter för kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

Revisorerna gör också studiebesök hos olika verksamheter Revisorernas prioriteringar bygger på slutsatser i en 

risk- och väsentlighetsanalys och fastställd revisionsplan. Under 2015 har utöver normal revisionsverksamhet 

följande granskningar av nämnders verksamhet genomförts: 

 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen 

 Granskning av delegationsordningar 

 Likvärdig skola 

 Intern kontroll 

Ett av revisionens uppdrag är att kontrollera om kommunens verksamheter har en fungerande och adekvat intern 

kontroll. 

Revisorerna prognostiserar ett nollresultat vid årets slut 2015. 

Revisorerna är ett fristående kommunalt organ både till funktion och organisation och består av fem politiker. 

Varje revisor är självständig och oberoende i förhållande till sina medrevisorer. Revisorernas arbete regleras bland 

annat av det reglemente som kommunfullmäktige antagit för verksamheten men också av kommunal-, aktiebolags- 

och stiftelselagen. 
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Nybro kommunbolag AB 

Nybro kommun äger samtliga aktier i Nybro Kommunbolag AB. Samtliga dotterbolag är helägda. 

 

Nybro kommun äger bolag och bedriver företagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. 

Verksamheten syftar ytterst till att skapa nytta för kommunen och medborgarna. 

De bärande skälen till bolagsformen är att verksamheten bedrivs på en konkurrensutsatt, kommersiell marknad 

och/eller att bolagsformen är en lämplig form vid samverkan med andra privata, kommunala eller regionala 

intressenter. 

Bolagens ekonomi är tydligt avgränsad från kommunens. Målet är att bolagen ska bedriva sin verksamhet 

ekonomiskt självbärande utan kommunala bidrag. Undantag kan var bolag där andra skäl än ekonomiska ligger 

till grund för att bedriva verksamheten i bolagsform. 

De kommunala bolagen skall enskilt och gemensamt verka för kommunens övergripande mål: 

all vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad 

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

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

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

Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning. 

Bolagens syfte är att stärka kommunens attraktionskraft för boende, näringsliv och besökare. Bolagen skall 

medverka till utveckling, tillväxt och trygghet i Nybro kommun. 

Bolagens verksamhet skall bedrivas på affärsmässiga grunder 

Ägardirektiv och Bolagspolicy 

I november 2011 antog Nybro kommunkommunfullmäktige ”Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för 

direkt och indirekt ägda bolag”. 

Denna utgör värdegrunden för kommunens ägande av bolag samt gemensamma ägardirektiv som ger en grund för 

styrning av alla kommunens helägda bolag. Där finns även bolagsspecifika ägardirektiv där bolagets uppdrag och 

långsiktiga finansiella mål anges. 

Ägardirektiven antogs av årsstämmorna 2014. 

Då koncernen och omvärlden ständigt utvecklas och förändras, skall ägardirektiv och bolagspolicy revideras 

årligen. 

Bolagets uppdrag 

Bolaget skall, som moderbolag i den av Nybro kommun helägda koncernen, äga aktier i och företräda Nybro 
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kommuns intressen i Koncernen. Bolaget bedriver verksamhet via koncernens dotterbolag. 

Nybro kommunkoncern kan genom aktiva åtgärder bidra till en utveckling inom kommunen och har där vid lag 

en viktig roll som en aktör för att bidra till ökad attraktivitet och tillväxt. 

Koncernens insatser ska leda till individers, organisationers och såväl nya som befintliga företags utveckling och 

ökad konkurrenskraft genom ständiga förbättringar inom områden såsom infrastruktur, utbildning, miljö, bostäder 

och service. 

Bolaget ska säkerställa att de kommunägda bolagen verkar för koncernnytta och att helhetssyn genomsyrar bolagen 

i kommunkoncernen. 

 

AB Nybro Brunn 

Såväl AB Nybro Brunn som Transtorpfastigheter bedriver idag en begränsad verksamhet, vilken i dag 

uteslutande består av lokaler för uthyrning.  

Bolagen innehar sammanlagt fyra fastigheter. Av dessa är en mindre fastighet helt uthyrd till en extern part. En 

annan mindre fastighet saknar i dag hyresgäst. Resterande ytor förhyrs i dagsläget huvudsakligen av kommunala 

verksamheter. Diskussioner pågår med såväl befintliga som presumtiva hyresgäster om framtida önskemål och 

lösningar. 

 

I kommunplanens uppdrag 2012:4 beslutades att centralisera ansvaret (ägande och underhåll) för kommunens 

fastigheter inom ramen för en förvaltningsorganisation. 

I juni 2015 tog kommunfullmäktige ett nytt beslut i kommunplanens uppdrag 2015:1, som bland annat innebar 

att det tidigare beslutet från 2012 förändrades till att uppdraget ska genomföras genom bolagisering. 

Bolagiseringsuppdraget skulle kunna lösas med befintliga bolag, dvs AB Nybro Brunn och Transtorpfastigheter 

AB i kommunkoncernen, något som utredningen får visa om det är lämpligt. 

 

Nybro Bostads AB 

Bolagets uppdrag 

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. 

Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

Uthyrningsverksamheten 

Hyresintäkterna för perioden uppgår brutto till 81 653 tkr (budget 81 693). Hyresförhandlingarna som gav lägre 

hyresökning än budget med ca 900 tkr har till viss del tagits igen genom hyresintäkter på nybyggda fastigheten 

Vulkanus 36 från juli 2015. Hyresbortfallet och hyresrabatter uppgår till 1 269 tkr för perioden (budget 1 460 tkr). 

Investeringar 

Nedlagda kostnader i pågående ny-, till- och ombyggnader (projekt) i fastigheter uppgår under perioden till totalt 

15 924 tkr varav Vulkanus 36 kombohus står för 12 452 tkr. 

Likviditet/Finansiering 

Likvida medel har ökat med 2 802 tkr från årsskiftet och uppgår till 26 526 tkr. Outnyttjad checkkredit uppgår till 

6 000 tkr. Ingen nyupplåning har skett under perioden och ovanstående investeringar har självfinansierats. 

Amortering av gamla lån har skett med 2 057 tkr, vilket innebär att den totala låneskulden uppgår till 346 843 tkr. 

Resultat för perioden 

Resultatet är ca 5,5 mnkr bättre än budgeten som på helårsbasis ger ett resultat på ca 6,8 mnkr efter finansiella 

poster. Nettoomsättningen ligger ca 0,8 mnkr över budget. 

Kostnader för fastighetsförvaltning är ca 0,8 mnkr lägre än budget vilket främst beror på att taxebundna kostnader 

och uppvärmning (fjärrvärme) understiger budget med ca 1,3 mnkr. 
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Övriga externa kostnader är ca 1,4 mnkr lägre än budget vilket främst beror på att en del projekt och aktiviteter 

inte kommer att genomföras eller genomförs senare under året. 

Personalkostnader är lägre än budget med ca 0,6 mnkr vilket beror på personalavgångar som inte har tillsats direkt 

samt en projektledare som inte har tillsats ännu. 

Avskrivningar är ca 1,6 mnkr lägre än budget vilket främst beror på att avskrivningar på byggnader har budgeterats 

enligt gammal metod och verkliga avskrivningar har beräknats enligt K3 regelverket. På årsresultatet beräknas 

detta ge en positiv resultateffekt på ca 1,8 mnkr. 

Finansnettot är ca 0,6 mkr sämre än budget vilket främst beror på att omsättning av lån med fast ränta och sänkta 

räntenivåer på rörliga lån inte har slagit igenom fullt ut ännu. 

Prognos för helår 2015 

Ovanstående positiva resultateffekter kommer att läggas på ytterligare underhåll under perioden september 

- december 2015 varefter vår bedömning är att helårsresultatet för verksamheten hamnar på budgeterat resultat 

ca 6,8 mnkr efter finansiella poster. 

Till detta tillkommer reavinst vid försäljning av maskiner med 0,7 mnkr varefter prognosen hamnar på 7,5 mnkr 

för helåret 2015. 

  

 Nybro Elnät AB 

Bolagens uppdrag 

Bolaget skall äga elnätanläggningar och främja distribution av el jämte handel från förråd. Bolaget är verksamt 

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

ett mindre område beläget i Kalmar Kommun. Elnätsdriften redovisas skiljt från annan verksamhet. 

Bolaget skall även leverera vatten- och avloppstjänster inom Nybro kommun med iakttagande av 

självkostnadsprincipen, med optimalt resurs-utnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja god och långsiktig 

vattenförsörjning inom kommunen. Driften redovisas skiljt från annan verksamhet. 

Kommentarer till delåret 

Elnät 

Resultat vinst på 6 442 tkr (vinst 2 860 tkr) 

I budget har hänsyn tagits till nedläggning av Coop, Bong samt Smurfit Kappa. Två av dessa anläggningar är 

fortfarande i bruk samt ökat övrigt uttag ger oss ökad intäkt jämfört med budget på ca 1 mnkr. 

Vi har även fått underhållsarbetet gällande belysningen i Kommunen, vilket inte var känt när vi budgeterade. Vi 

fick information om detta först i januari 2015, en affär på ca 350 tkr/år. Vi utför även löpande arbeten så som ny 

gata/cykleväg Madesjövallen, ny belysning Resebovägen och OK stugan, byte av Gatubelysning, nerkabling av 

Optoslang åt Nybro Energi Fiber. Samtliga av dessa tjänster är inte kända då vi sätter vår budget och uppgår 

hitintills till ca 1,5 mnkr samt att dessa intäkter inte har någon samhörighet med monopolet Elnät. Dessa arbeten 

utförs av befintlig personal i Elnät vilket leder till att vårt egna underhåll samt investeringar kommer efter. 

Pågående arbeten hitintills uppgår till 3,6 mnkr enligt budget 6,6 mnkr. Detta ger en dubbel effekt på resultatet 

eftersom vi får en intäkt på utfört arbete men ingen ytterligare kostnad för personal samt att vi inte utför underhållet 

av en kostnad på ca 500 tkr som borde ha skett. 

Elpriset har varit lågt och ger oss en besparing på ca 330 tkr. Fastighets och reparationskostnader ligger också 

lägre med ca 500 tkr, avvaktar inför ev till/ombyggnation. 

Under året har 1,5 tjänst varit sjukskriven, dessa har inte ersatts utan befintlig personal har fått arbeta orimligt 

mycket (vilket inte är hållbart i förlängningen) detta har gett en minskad kostnad på ca 800 tkr inkl alla avgifter. 

Däremot skjuter pensionskostnaderna (gammalt avtal) i höjden när det gäller äldre personal, ökat med ca 300 tkr 

dvs ca 40 tkr i månaden. Vi har även haft pensionsavgångar och personalomflyttningar som gör att 

utbildningskostnaderna ökat med ca 200 tkr. 

Ränteintäkter + 29 tkr. Betalningsförmågan generellt har blivit bättre hos våra kunder jämfört med fg.år. En orsak 

till detta kan vara att vi sedan fg.år ändrat så att kunden har möjlighet att få månadsfaktura istället för 

kvartalsfaktura samt att vi ändrat förfallodatumet till den siste i varje månad. Det finns fortfarande kunder som 

inte betalar i tid tex. Kährs som just nu en obetald faktura på 0,5 mnkr med förfallodatum 2015-09-11. 

Förenklat beror det ökade resultatet mot budget på extern försäljning, minskade elpriser, sjukskrivningar som inte 

ersatts samt använt befintlig personal till uppstart av elhandel.  
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Vatten och avlopp 

Resultat vinst på 2 234 tkr (förlust 52 tkr), varav 987 tkr avser vinst i extern verksamhet (vinst=OK) 

Ökade intäkter mot budget avser oförutsedda händelser så som uthyrning av tanksläp, försäkringsersättning, större 

mottagning av slam, uthyrning av personal till fiberverksamhet. 

Lägre inkomna kostnader än vad som budgeterats, dels ligger stor osäkerhet gällande kontroll på inkomna 

kostnader. Kommunen valde att i juni byta inköpssystem, detta har fungerar mycket dåligt. Det har t.o.m. med 

blivit till ett arbetsmiljöproblem. En stor brist är att det t.ex. inte går att periodisera kostnader bakåt. Följden av 

detta blir att kostnaden kommer i fel månad och detta leder till ett enormt merarbete för uppföljningen och någon 

personal till detta finns ej. Till följd av detta har Mark och Service inte kunnat fakturera utfört arbete sedan april 

månad ca 800 tkr exkl moms, så vi har fått en uppskattning på vad kostnaden för utfört arbete bör vara. Den slutsats 

som vi kan se är dock att vi har lägre elkostnader till följd av ett lägre elpris med 370 tkr, lägre 

entreprenadkostnader med 600 tkr, div mindre inköp av frakter/material/leasing med ca 32 tkr samt en ökning av 

inköpta konsulttjänster med 150 tkr avser bl.a. ny VA-taxa. 

Upparbetat pågående arbeten uppgår till 14,2 mnkr mot budget 13,3 mnkr. 

Under juni t.o.m. augusti hade vi en vakans på driftledare tjänsten, gav en minskad kostnad med 120 tkr 

utbildningskostnaderna ligger 60 tkr under budget så även sjuk- och hälsovårdskostnader med 50 tkr lägre. 

Kundernas dåliga betalningsförmåga har gett en ökad ränteintäkt med 90 tkr. Vi har även något lägre räntekostnad 

än budget med ca 90 tkr. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att VA kollektivet´s mål är att redovisa +/- noll 2015-12-31 och det känns möjligt. 

Det positiva resultatet 31/8 beror på osäkerhet i kostnadsmassan samt externa vinster på ca 1 mnkr.  

Fiber 

Resultat vinst på 48 tkr (förlust 60 tkr). 

I samband med övertagandet av fibernätet i september 2014 tecknades ett 3 årsavtal med kommunen vilket ger oss 

en intäkt på 950 tkr/år. Efter det har två tillkopplingar skett Pukeberg samt NBAB. 

Upptagna kostnader är konsulttjänster samt Bo D tid. Håkan och Johannas nerlagda tid har inte beaktats. 

Idag är det endast kommunen som är kund och de sköter sina åtagande väl 

En stor kostnadspost är utbyggnaden av bredband på landsbygden, hur är det tänkt att denna skall finansieras? 

Pågående arbeten uppgår till 2,5 mnkr och avser bla Örsjö. 

Verksamheten inbringar just nu ett positivet resultat, vår bedömning är att vi kommer att redovisa en förlust med 

ca 100 tkr 2015-12-31. 

Nybro Energi AB 

Bolagets uppdrag 

Bolaget skall bedriva distribution av fjärrvärme i Nybro kommun. Syftet är att med en god ekonomisk och teknisk 

praxis effektivt utnyttja resurserna till att främja en god energiförsörjning i Nybro kommun. 

Bolaget skall även med iakttagande av lokaliseringsprincipen främja tillgången till bredband för boende och 

företag i Nybro kommun. 

Kommentarer till delåret 

Resultat vinst på 2 040 tkr (vinst 1 130 tkr). 

Fjärrvärme försäljningen rullar på, vi säljer lite mindre än budgeterat men det följs åt av att direkta kostnader är 

något lägre än budget. 

Övriga kostnader är mindre än vad som budgeterats, stor osäkerhet i kostnadsmassan då kommunen köpt in och 

lanserat ett nytt inköpssystem i juni 2015 som inte kan hantera periodisering bakåt samt att det innehåller stora 

brister som ännu inte har åtgärdats. Detta är i dagsläget ett arbetsmiljöproblem. Vi jobbar stenhårt på frågan och 

vi har kommit en bit på vägen, detta tar dock mycket tid samtidigt som vi måste prioritera bort andra viktiga 

ärenden. 

Pågående arbeten uppgår till 3,0 mnkr samt byte av mätare 830 tkr (3,2 mnkr). 

Ränteintäkterna har ökat, dels Fiber verksamheten som inte fanns med när budgeten för 2015 togs. 

Kundernas betalningsförmåga bedöms som god och betalningsviljan har ökat mot fg. år. 
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Fjärrvärmeaffären bedöms som god och vi förväntar oss ett positivet resultat likt budget 2,3 mnkr 2015-12-31.  

 

 

Nybro Värmecentral AB 

Bolagets uppdrag 

Bolaget skall producera fjärrvärme och el. Produktions-anläggningar finns förutom i Nybro stad även i Orrefors 

och i Alsterbro. Bolaget äger även 10% av Vindkraftsparken Stengårdsholma. 

Verksamheterna skall bedrivas på affärsmässig grund. 

Kommentarer till delåret 

Resultat vinst på 2 328 tkr (förlust 150 tkr). 

Intäkterna har sammanslaget minskat mot budget, men i själva verket är det elförsäljningen som går 2 mnkr minus 

p.g..a det låga elpriset samt att vi har tappat LEC försäljningen med 100 tkr. Övrigt har vi större intäkter på 

Hetvatten, återförsäljning biobränsle samt vindkraft än budgeterat, ca 1,4 mnkr. 

Vi har mindre direkta kostnader biobränsel -1,7 mnkr och Olja -1,2 mnkr, Elkostnader -150 tkr, Drift/underhåll -

200 tkr, Legoarbete -400 tkr. Samtidigt finns viss osäkerhet och periodiseringsbekymmer då det inte går att 

periodisera kostnader i det nya inköpssystemet som kommunen köpte in och satte i drift juni 2015. Ökade 

kostnader jämfört med budget försäkringskostnader +100 tkr samt div. kostnader 300 tkr och inköpta tjänster/ADB 

+300 tkr. 

Personalkostnaderna något lägre 130 tkr. 

Ränteintäkter + 53 tkr, avser Kährs som är sena med betalningar. Just nu ligger 1,2 mnkr som obetalt med 

förfallodatum 2015-08-31 och 2015-09-11. 

Vindkraftsaffären redovisar förlust på 180 tkr. 

KVV finns upparbetade kostnader med 270 mnkr, två lån på totalt 200 mnkr har lyfts till en ränta av 0,96% på 5 

år, 1,41% på 7 år. 

Vi håller i våra intäkter även om elpriset är lågt och våra direkta kostnader är lägre vilket ger oss ett bättre 

resultat än budgeterat.  
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Personal 

Under avsnittet personal redovisas siffror både för kommunen och bolagen. I de fall det är bolagen som avses så 

anges detta. Står inget angivet så är det kommunens siffror som redovisas. 

Personalstruktur 

Antal anställda 

1788 personer var tillsvidareanställda 31 augusti 2015, vilket är 2 fler än motsvarade tidpunkt 2014. Antalet 

visstidsanställda, för en tid av tre månader eller längre, var 257 personer i augusti 2015 vilket är 18 fler 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. 

Tabellerna nedan visar de anställdas överenskomna sysselsättningsgrader omräknat till helårsarbeten. 

  

Antal anställda omräknat till årsarbeten 

Förvaltning  Tillsvidareanställda 

 2015-08-31 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31 2011-08-31 

Kommunstyrelseförvaltning 86 81,6 79,7 72,3 68,8 

Samhällsbyggnad 193 190,1 192,7 180,3 164,9 

Kultur- o fritidsförvaltning 0 0 0 0 53,6 

Lärande- och kulturförvaltning 544 547,3 550,5 524,9 511,7 

Omsorgsförvaltning 465 463,1 459 460,3 724 

Individ- och familjeförvaltning 338 337,7 328,6 318,4 65,4 

Samhällsbyggnadsförvaltning 0 0 0 0 24,4 

Total 1 626 1 619,8 1 610,6 1 556,2 1 612,8 

April 2013 övergick arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen från AB Nybro Brunn till LoK och KSF. 2012: Kultur- och 

fritidsförvalningen upphörde i mars och tillhör nu främst Barn och Utbildning och 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 

 2015-08-31 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31 2011-08-31 

Nybro Bostad AB      

Transtorpfastigheter AB 0 0 0 0 0 

AB Nybro Brunn 0 0 4 42 40 

Nybro Elnät AB 35 31,6 30,8 30 19 

Nybro Energi AB 0 0 0 0 0 

Nybro Värmecentral AB 16 15 15 15 15 

Fastigheter i Nybro AB 0 0 0 0 0 

Total      

 

Förvaltning  Visstidsanställda, månadsavlönade 

 2015-08-31 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31 2011-08-31 

Kommunstyrelseförv. 6 8,5 7,5 5,5 8,60 

Samhällsbyggnad 11 16,4 17,3 21 10,6 

Kultur o fritidsförvaltning 0 0 0 0 5,1 

Lärande- och kulturförvaltning 73 66,4 60,3 64,3 48,3 
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Omsorgsförvaltning 49 41,2 48,7 45 45,4 

Individ o familjeförv. 28 20,5 38 18,7 8,8 

Samhällsbyggnadsförv. 0 0 0 0 5 

Total 167 153,0 171,8 154,5 131,8 

Fotnot: 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 

som kommer och går under året. Deras rapporterade timmar under årets åtta första månader motsvarar hittills cirka 

95 årsarbeten, vilket är i stort sett samma som de senaste åren. Sommarpraktiken sysselsatte 44 ungdomar jämfört 

med 71 för 2014. 

Störst andel timavlönade finns inom Omsorgsförvaltningen, drygt 46 årsarbeten till och med augusti  och Individ 

och Familjeförvaltningen, cirka 22 årsarbeten. Barn och Utbildningsförvaltningens timmar motsvarar cirka 20 

årsarbeten. Detta är ungefär samma fördelning som de senaste åren. 

Då mätmånaden är inklusive julis arbetade timmar ingår en stor andel semestervikariat,ca 31 årsarbeten, till och 

med 31 juli. 

  

Mertid, övertid 

Fyllnadstiden, dvs den mertid som utförs av deltidsanställda, har registrerats motsvarande ca 7 årsarbeten vilket är 

en minskning med ca ett årsarbete jämfört med 2014. Dessutom har övertid rapporteras motsvarande ca 5 

årsarbeten/helår jämfört med ca 4 åa för samma period 2014. 

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). 

 

  

Åldersfördelning, män och kvinnor 

81 % av kommunens anställda är kvinnor. Cirka 44 % av de tillsvidareanställda är 50 år eller äldre (jämfört med 

40 % 2002). Genomsnittlig ålder är 46 år (kvinnor 46 och män 47  år). 
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Lönekartläggning 

Enligt Jämställdhetslagen ska lönekartläggning genomföras var tredje år. Den syftar till att analysera osakliga 

löneskillnader inom och mellan olika yrkesgrupper. Lönekartläggningen som genomfördes 2013 gav följande 

åtgärder: 

- Gruppen köksbiträden tillförs 300 kronor per anställd vid löneöversynerna 2014 och 2015. Detta vid jämförelse 

med gruppen parkarbetare. 

- Gruppen fritidspedagoger tillförs 300 kronor per anställd vid löneöversynerna 2014 och 2015. Detta vid 

jämförelse med gruppen ingenjörer och miljöinspektörer. 

Personalrörlighet 

Kommunens externa personalomsättning är cirka 6 %, vilket är en ökning mot tidigare års ca 5 %. Av kommunens 

tillsvidareanställda har 114 personer (90 personer 2014) slutat under årets 8 första månader, varav 47 är eget valt 

pensionsuttag alternativt på grund av hel sjukersättning. 

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 - 16 arbetstagare har nu valt att arbeta kvar på sin tillsvidareanställning 

även efter 65 år, vilket är 4 färre än tidigare år. Tabellen nedan visar kommande pensionsavgångar förutsatt att 

arbetstagaren arbetar till 65 år. 
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Kommande pensionsavgångar 

Personalgrupp Tillsvidareanställda 

 2015-2016 2017-2018 2019-2020 

Administrativt arbete 6 9 12 

Vård/omsorgsarbete 17 33 43 

Rehab/förebyggande arbete 1 1 0 

Social/kurativt arbete 0 5 1 

Skol/barnomsorgsarbete 19 28 28 

Kultur/fritidsarbete 2 0 3 

Teknikarbete 6 9 14 

Total 51 84 101 

Inom drygt 5 år kommer 236 arbetstagare (cirka 14 %) att uppnå 65 år. 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. Dessutom genomförs vartannat år 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 

Den totala sjukfrånvaron ökar till cirka 5,77 % för årets första sju månader. 

  

2 015 2 014 2 013 2 012 2 011 2 010 2 009 2 008 2 007 2 006 2 005 

5,77 4,85 4,8 4,85 4,8 4,5 4,8 5,6 6,9 7,0 7,2 

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         

Samhällsbyggnad         

Lärande och kulturförvaltning         

Omsorgsförvaltning         

Individ- och familjeförvaltning         

Total         

Kostnader för utbetald sjuklön 

Utbetald sjuklön för perioden jan - juli 2015 har kostat cirka 8,4 mnkr inklusive personalomkostnader, vilket är en 

ökning med ca 1,4 mnkr jämfört med samma period 2014. Både den korta och långa sjukfrånvaron ökar. 
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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 5,4 % 2014, 

(från 5,2 % 2009 upp till 8,4 % för 2004). 

  

Kön Åldersgrupp 2 015 -08-31 2 014 -08-31 2 013 -08-31 2 012 -08-31 

Kvinnor Totalt 7,4 6,0 5,9 5,9 

 29 år och yngre 6,5 5,5 6,3 6,6 

 30 - 49 år 7,5 5,5 5,5 5,7 

 50 år och äldre 7,6 6,7 6,3 6,0 

Män Totalt 4,0 3,1 3,6 3,7 

 29 år och yngre 3,3 2,6 2,6 2,6 

 30 - 49 år 3,9 2,4 3,4 2,9 

 50 år och äldre 4,2 4,0 4,2 4,7 

Total  6,6 5,4 5,3 5,4 

Sjukfrånvaron ökar i samtliga åldersintervall. 

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) 

Flest ärenden som leder till rehabilitering finns inom Omsorgsförvaltningen och Individ- och familjeförvaltningen. 

 

Semesterskuld och övertidsskuld 

Den totala semesterlöneskulden uppgick i augusti till cirka 31,6 mnkr 

Andelen anställda med ferie- och uppehållstjänst, till största delen lärarkollektivet, kan inte spara någon semester, 

utan de börjar med nytt intjänande från och med arbetsåret som startar i augusti. 

Dessutom tillkommer 2,3 mnkr som hänförs till cirka 8 700 timmar i okompenserad mertid. 

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, avtal mm mm. 

I augusti påbörjades även en utbildning i medarbetarssamtalet för alla chefer. 

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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I juni 2013 ingick Länsstyrelsen i Kalmar län och Nybro kommun en överenskommelse om mottagande och 

bosättning av nyanlända invandrare. Här åtar sig Nybro att ta emot 37 nyanlända på anvisning. Man anger även 

ett beräknat planeringstal för egenbosatta nyanlända till 43 personer inklusive de ensamkommande barnen som 

beviljats uppehållstillstånd. Således totalt 80 personer per år. 

Från den första maj 2015 har en ny överenskommelse skrivits mellan Länsstyrelsen i Kalmar län och Nybro 

kommun gällande ensamkommande flyktingbarn. Enligt denna förbinder sig Nybro kommun att hålla tio 

boendeplatser tillgängliga för ensamkommande asylsökande pojkar, vilket tidigare var sju plaster. Det finns även 

en överenskommelse gällnade ensamkommande barn med uppehållstillstånd. Denna anger att Nybro kommun 

förbinder sig att hålla sju platser tillgängliga. 

  

Statistik 

Enligt statistikdatabasen Kolada har antalet mottagna i flyktingmottagandet per år i Nybro kommun varit följande: 

 

Mottagande statistik från Integration/Gnistan ser ut enligt följande: 

 

Kommentar: Samtliga redovisade i mottagandestatistiken är egenbosatta. Sedan 2013 har Nybro kommun inte 

tagit emot någon på anvisning, detta beroende på den massiva och kraftigt underskattade prognosen gällande 

antalet egenbosatta. Siffrorna gällande 2015 baserar sig på statistik fram till 2015-10-01. 

Personer inom kategorin ABO/EBO befinner sig nästan uteslutande i Glappet då de fram tills registrering hos oss 

omfattats av ersättning enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA) eftersom etableringsinsatser inte får 

kan komma i fråga förrän de är bosatta i en kommun. 

  

Organisation och ansvar 

Under 2015 tillsattes en integrationssamordnare och en handlingsplan fastställdes för integrationsarbetet i Nybro 

kommun. 

Nybro, Emmaboda, Torsås samt Uppvidinge kommun har en gemensam överförmyndarnämnd. Överförmyndaren 

ansvarar bl.a. för att gode män utses till ensamkommande flyktingbarn. 

I Individ- och familjenämndens uppgifter och ansvar ingår integration av nyanlända och det är 

Integrationsenheten/Gnistan ansvarar för detta. Enheten är uppdelad i två enheter, Vuxen samt Barn. 

Vuxenenheten har ansvar för samhällsorientering för invandrar enligt 5 § lagen om etableringsinsatser för vissa 

invandrare. 

Lärande- och kulturnämnden ansvarar för all obligatorisk utbildning från förskola t o m gymnasieskola liksom 

särvux, kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare, yrkeshögskoleutbildning, 

uppdragsutbildning samt kulturverksamhet, fritidsgård, bibliotek och kulturskola. Mer eller mindre berörs alla 

förvaltningars alla delar av mottagandet av invandrare. För asylsökande barn och ungdomar föreligger ingen 
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skolplikt men de har rätt till förskola/skola på samma villkor. 

Varken Teknik och samhällsbyggnadsnämnden eller Omsorgsnämnden är direkt berörd av 

integrationsverksamheten dock kan flera indirekta beröringspunkter finnas eller uppstå som t ex lokalförsörjning, 

fastigheter, bostadsanpassningar, måltids-, fritidsverksamhet och omsorg om äldre och personer med mindre 

omfattande fysiska och psykiska funktionshinder. 

  

Ekonomi 

Det kommunala flyktingmottagandet baseras på överenskommelser med Länsstyrelsen och Migrationsverket och 

finansieras till del av statsbidrag. 

Statsbidragen kan, för kommunen, innebära intäkter om flera miljoner kronor per år och där vissa ersättningar 

utbetalas automatiskt, medan andra ersättningar behöver särskild ansökan. Det omfattande regelverk som finns 

kring respektive statsbidrag är i ständig förändring, vilket ställer stora krav på den lokala förvaltningen. 

Migrationsverket tillhandahåller en e-tjänst förkortat MELKER som ger kommuner, landsting och regioner en 

möjlighet att dels kunna ansöka om olika typer av ersättningar på en och samma plats och dels få en överblick över 

antalet asylsökande och antalet barn utan vårdnadshavare. 

 Indikationer på kostnadsökningar finns genom behov av anpassningar, ombyggnationer och hyror för nya 

lokaler. 

 Kommunens avtal med Migrationsverket om e-tjänsten Melker som kommer stödja rapportering och 

återsökning av medel till Migrationsverket. 

 Den statliga ersättning som utgår för vuxna och deras familjer i det s k glappet motsvarar inte de faktiska 

kostnader som uppstår. Idag betalas det ut högre summor och under längre tid än vad som var tänkt, vilket 

beror på långa" ledtider" köer mm i andra verksamheter och myndigheter. 

  

Strategiska och stödjande aktiviteter 

 Plattform Nybro (utbildning och mötesplats för nyanlända med PUT i Nybro) 

 Språkpraktik för nyanlända i Nybro kommun 

  

Utmaningar – akut/ just nu läge 

 bostadsfrågan, då många nyanlända bor i ytterst tillfälliga boendelösningar, vissa där dessutom maka och 

barn kan förväntas komma inom kort. 

 unga vuxna (18-20 åringar) som inte har sin familj i landet och som idag lever i en kringflackande tillvaro. 

 boendekostnaderna som på sina håll skjutit till oproportionerliga höjder till följd av människors desperata 

jakt på boende 

 effektiv förvaltning och organisation av asyl- och integrationsfrågor 

  

Utmaningar - längre perspektiv 

 att kommunövergripande, internt liksom externt, arbeta för ett gott mottagande i syfte att skapa god 

integration 

 att säkerställa fördelning av schabloniserade statsbidrag för integration 

 att säkra effektiv förvaltning i syfte att undvika att fel begås gällande ansökan och uppföljning av statliga 

ersättningar inom flyktingmottagandet 

 att säkra kompetens och ta fram riktlinjer 

 att se över hur och vad som krävs av organisationen och verksamheten vid antagande av lagförslag DS 

2015:33 ”Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända”. Ett ökat antal av anvisningar till Nybro 

kommun där kommunen inte kan säga nej till. Som i sin tur skapar ytterligare tryck på bostadsmarknad, 

skola och barnomsorg samt ekonomiskt bistånd. 
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Resultaträkning 

  

i tkr 
Not 

nr 
Kommun Sammanställd redovisning 

  2015-08-31 2014-08-31 2014-12-31 2015-08-31 2014-08-31 2014-12-31 

Verksamhetens intäkter 1 133 277 122 461 194 453 314 900 293 245 464 166 

Verksamhetens kostnader 2 -778 438 -767 350 -1 150 206 -893 718 -878 875 -1 323 921 

Av- och nedskrivningar 3 -31 256 -29 435 -45 572 -62 986 -65 968 -92 704 

Verksamhetens nettokostnader  -676 417 -674 324 -1 001 325 -641 804 -651 598 -952 459 

Skatteintäkter 4 496 763 484 351 722 573 496 763 484 351 722 573 

Kommunal utjämning 5 176 950 170 147 255 339 176 950 170 148 255 339 

Finansiella intäkter 6 9 723 4 622 12 242 8 598 6 082 10 740 

Finansiella kostnader 7 -4 666 -6 306 -9 664 -16 318 -24 055 -28 926 

Resultat efter skatteintäkter 

och finansnetto 
 2 353 -21 510 -20 835 24 189 -15 072 7 267 

Uppskjuten skattekostnad  0 0 0 0 0 -2 280 

Årets skattekostnad  0 0 0 0 0 -1 063 

Årest resultat  2 353 -21 510 -20 835 24 189 -15 072 3 924 
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Balansräkning 

  

i tkr 
Not 

nr 
Kommun Sammanställd redovisning 

  2015-08-31 2014-08-31 2014-12-31 2015-08-31 2014-08-31 2014-12-31 

Tillgångar        

Anläggningstillgångar        

Immateriella anl.tillgångar 8 0 0 0 3 276 4 027 3 573 

Materiella 

anläggningstillgångar 
       

Fastigheter och anläggningar 9 739 015 731 859 749 262 1 608 300 1 449 399 1 399 809 

Maskiner och inventarier 10 66 867 63 144 68 746 440 499 321 476 458 313 

Finansiella anläggningstillgångar 11 27 104 27 356 27 104 16 470 17 757 17 537 

Summa anläggningstillgångar  832 986 822 359 845 112 2 068 545 1 792 659 1 879 232 

Omsättningstillgångar        

Förråd 12 36 107 48 305 34 220 44 391 60 689 40 678 

Fordringar 13 75 361 78 437 93 162 97 603 102 266 99 697 

Placerade pensionsmedel 14 95 259 84 011 86 360 95 259 84 011 86 360 

Likvida medel 15 36 369 35 490 11 208 38 431 36 991 12 538 

Summa omsättningstillgångar  243 096 246 243 224 950 275 684 283 957 239 273 

Summa tillgångar  1 076 082 1 068 602 1 070 062 2 344 229 2 076 616 2 118 505 

Eget kapital, avsättningar och 

skulder 
       

Eget kapital        

Ingående balans 16 400 029 420 932 420 932 577 236 568 338 566 235 

Justerat för 

resultatregleringsfonder 
 -97 115 -67 -97 115 -67 

Årets resultat  2 353 -21 510 -20 835 24 189 -15 072 3 924 

Summa eget kapital  402 285 399 537 400 029 601 328 553 381 570 092 

Avsättningar        

Avsättning för pensioner 17 45 355 43 329 43 988 45 355 43 329 43 988 

Avsättning för uppskjuten skatt  0 0 0 24 696 24 668 21 687 

Övriga avsättningar  0 0 0 0 0 8 716 

Summa avsättningar  45 355 43 329 43 988 70 051 67 997 74 391 

Skulder        

Långfristiga skulder 18 382 211 391 508 387 206 1 396 187 1 204 102 1 209 379 

Kortfristiga skulder 19 246 231 234 228 238 839 276 663 251 136 264 643 

Summa skulder  628 442 625 736 626 046 1 672 850 1 445 238 1 474 022 

Summa eget kapital, 

avsättningar och skulder 
 1 076 082 1 068 602 1 070 062 2 344 229 2 076 616 2 118 505 

Pensionsförpliktelser inkl. 
löneskatt 

20 498 496 509 384 505 862 498 496 509 384 505 923 

Ansvars- och 

borgensförbindelser 
20 974 724 773 471 773 627  6 296 5 698 

Operationell leasing, framtida 
förfallobelopp 

   16 559  0 16 559 

Fastighetsinteckningar, ej 

pantsatta 
      40 796 

Fastighetsinteckningar       116 349 
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Kassaflödesanalys 

  

i tkr 
Not 

nr 
Kommun Sammanställd redovisning 

  2015-08-31 2014-08-31 2014-12-31 2015-08-31 2014-08-31 2014-12-31 

Den löpande verksamheten        

Resultat efter finansiella poster  2 353 -21 510 -20 835 24 189 -15 072 3 924 

Justering för av- och 

nedskrivningar 
 31 256 29 435 45 572 62 987 65 968 92 704 

Justering för ej likvidpåverkande 

poster 
 -497 11 641 12 126 2 294 12 119 14 876 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

 33 112 19 566 36 863 89 470 63 015 111 504 

Kassaflöde från förändringar i 

rörelsekapitalet 
       

Ökning (-) Minskning (+) av 
förråd 

 -1 888 -3 862 10 222 -3 713 9 102 13 169 

Ökning (-) Minskning (+) av 

kortfristiga fordringar 
 17 802 -11 523 -28 598 -6 805 -6 842 9 323 

Ökning (+) Minskning (-) av 
kortfristiga skulder 

 7 391 9 019 13 629 12 020 11 952 25 461 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 
 56 417 13 200 32 116 90 972 77 227 159 457 

Investeringsverksamheten        

Förvärv 

av materiella 

anläggningstillgångar 

 -27 849 -37 799 -77 504 -262 249 -106 842 -219 709 

Försäljning av materiella 

anläggningstillgångar 
 10 487 640 1 156 11 429 1 763 2 357 

Förvärv av finansiella 

anläggningstillgångar 
 -8 899 -1 573 0 0 0 0 

Försäljning av finansiella 

anläggningstillgångar 
 0 0 0 -1 067 0 0 

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten 
 -26 261 -38 732 -76 348 -251 887 -105 079 -217 352 

Finansieringsverksamheten        

Amortering av låneskuld  -4 995 -4 758 -9 020 -13 192 -3 335 -68 358 

Nyupplåning  0 0 0 200 000  70 800 

Förändring av lånefordringar  0 0 -1 320 0 -1 572 -1 299 

Förändring övriga långfristiga 
skulder 

 0 0 0 0 0 -460 

Kassaflöde från 

finsieringsverksamheten 
 -4 995 -4 758 -10 340 186 808 -4 907 683 

Summa kassaflöde  25 161 -30 290 -54 572 25 893 -32 759 -57 212 

Likvidamedel vid årets början  11 208 65 780 65 780 12 538 69 750 69 750 

Likvidamedel vid årets slut  36 369 35 490 11 208 38 431 36 991 12 538 
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Nothänvisningar, elimineringar och nyckeltal 

  

 Kommun Sammanställd redovisning 

 2015-08-31 2014-08-31 2014-12-31 2015-08-31 2014-08-31 2014-12-31 

1 Verksamhetens intäkter       

 enligt driftsredovisningen 187 400 199 293 321 569    

 interna poster -67 298 -80 698 -127 116    

 
Jämförelsestörande post, 

återbetalning AFA 
6 000 0 0    

 övriga gemensamma intäkter 7 175 3 865 0    

 
Summa verksamhetens 

intäkter 
133 277 122 461 194 453 314 900 293 245 464 166 

2 Verksamhetens kostnader       

 enligt driftsredovisningen 829 701 818 283 1 245 985    

 övriga interna poster -67 298 -80 698 -127 116    

 pensionskostnader 17 817 26 065 34 157    

 resultatregleringsfonder 0 0 0    

 övriga gemensamma kostnader -1 782 3 700 -2 820    

 
Summa verksamhetens 

kostnader 
778 438 767 350 1 150 206 893 718 878 875 1 323 921 

3 Avskrivningar       

 fastigheter och anläggningar 21 982 21 163 31 898 44 102 45 586 49 278 

 maskiner och inventarier 9 274 8 272 13 674 18 587 20 241 42 980 

 övriga avskrivningar 0 0 0 297 141 446 

 Summa avskrivningar 31 256 29 435 45 572 62 986 65 968 92 704 

4 Skatteintäkter       

 preliminär skatteinbetalning 497 021 483 041 724 560 497 021 483 041 724 560 

 
preliminär slutavräkning 

innevarande år 40 kr/invånare 
523 2 050 136 523 2 050 136 

 
slutavräkningsdifferens 

föregående år -40 kr/invånare 
-781 -740 -2 123 -781 -740 -2 123 

 Summa skatteintäkter 496 763 484 351 722 573 496 763 484 351 722 573 

5 Kommunal utjämning       

 Generellt bidrag från staten 296 0 0 296   

 LSS-bidrag 9 916 12 358 18 536 9 916 12 358 18 536 

 inkomstutjämning 160 253 147 438 221 156 160 253 147 438 221 156 

 kostnadsutjämningsavgift -16 355 -16 324 -24 486 -16 355 -16 324 -24 486 

 regleringsavgifter -507 3 013 4 520 -507 3 013 4 520 

 strukturbidrag 1 361 1 351 2 026 1 361 1 351 2 026 

 kommunal fastighetsavgift 21 986 22 312 33 529 21 986 22 312 33 529 

 
fastighetsavgift justering 

föregående år 
0 0 58 0 0 58 

 Summa kommunal utjämning 176 950 170 147 255 339 176 950 170 147 255 339 
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  2015-08-31 2014-08-31 2014-12-31 2015-08-31 2014-08-31 2014-12-31 

6 Finansiella intäkter       

 
räntor på rörliga & utlånade 

medel 
1 309 1 079 1 614 1 648 1 079 1 614 

 avkastning från egna bolag 0 0 0 0 0 0 

 utdelning på aktier o andelar 1 952 1 736 1 942 1 952 1 736 1 942 

 övriga finansiella intäkter 2 144 1 807 2 704 680 3 267 1 202 

 reavinst aktier, obligationer 4 318 0 5 982 4 318 0 5 982 

 Summa finansiella intäkter 9 723 4 622 12 242 8 598 6 082 10 740 

7 Finansiella kostnader       

 räntor på anläggningslån 4 253 6 134 8 833 15 905 23 884 28 095 

 övriga kostnadsräntor 0 0 0 0 0 0 

 övriga finansiella kostnader 193 171 229 193 171 229 

 
RIPS-räntan, jämförelsestörande 

post 
0 0 0 0 0 0 

 reaförlust aktier, obligationer 220 0 602 220 0 602 

 Summa finansiella kostnader 4 666 6 306 9 664 16 318 24 055 28 926 

8 
Immateriella 

anläggningstillgångar 
      

 ingående anskaffningsvärde    7 703 7 703 7 703 

 årets investering    0 0 0 

 årets försäljning/utrangering    0 0 0 

 omklassificering    0 0 0 

 
ub ackumulerade 

anskaffningsvärden 
   7 703 7 703 7 703 

 ib ackumulerade avskrivningar    -4 130 -3 501 -3 684 

 årets avskrivningar    -297 -175 -446 

 återförda avskrivningar    0 0 0 

 ub ackumulerade avskrivningar    -4 427 -3 676 -4 130 

 utgående värde    3 276 4 027 3 573 

9 Fastigheter och anläggningar       

 Pågående investeringar       

 ingående anskaffningsvärde 0 0     

 årets investering 14 074 28 692     

 utgående värde 14 074 28 692 0    

 Markreserv       

 ingående anskaffningsvärde 82 402 65 612 65 612    

 årets investering 6 380 0 4 756    

 årets försäljning/utrangering -6 749 -411 -428    

 omklassificering 0 0 12 463    

 
ub ackumulerade 

anskaffningsvärden 
82 033 65 201 82 402    

 ib ackumulerade avskrivningar -22 234 -22 235 -22 235    

 årets avskrivningar 0 0 0    

 återförda avskrivningar 51 0 0    

 ub ackumulerade avskrivningar -22 183 -22 235 -22 235    

 utgående värde 59 850 42 966 60 167    
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 Kommun Sammanställd redovisning 

  2015-08-31 2014-08-31 2014-12-31 2015-08-31 2014-08-31 2014-12-31 

 Verksamhetsfastigheter       

 ingående anskaffningsvärde 906 996 875 155 875 155    

 årets investering 0 0 31 840    

 årets försäljning/utrangering -773 0 0    

 omklassificering 0 0 0    

 
ub ackumulerade 

anskaffningsvärden 
906 223 875 155 906 995    

 ib ackumulerade avskrivningar -382 643 -357 775 -357 775    

 årets avskrivningar -17 236 -16 501 -24 867    

 återförda avskrivningar 300 0 0    

 ub ackumulerade avskrivningar -399 579 -374 276 -382 642    

 utgående värde 506 644 500 879 524 353    

 Fastigheter för affärsverksamhet       

 ingående anskaffningsvärde 42 869 37 668 37 668    

 årets investering 0 0 2 213    

 årets försäljning/utrangering -1 565 0 -70    

 omklassificering 0 0 3 057    

 
ub ackumulerade 

anskaffningsvärden 
41 304 37 668 42 868    

 ib ackumulerade avskrivningar -14 146 -12 845 -12 845    

 årets avskrivningar -911 -847 -1 305    

 återförda avskrivningar 17 0 5    

 ub ackumulerade avskrivningar -15 040 -13 692 -14 145    

 utgående värde 26 264 23 976 28 723    

 Publika fastigheter       

 ingående anskaffningsvärde 258 996 256 612 256 612    

 årets investering 0 0 2 584    

 årets försäljning/utrangering 0 0 0    

 omklassificering 0 -200 -200    

 
ub ackumulerade 

anskaffningsvärden 
258 996 256 412 258 996    

 ib ackumulerade avskrivningar -142 612 -136 917 -136 917    

 årets avskrivningar -3 835 -3 816 -5 726    

 återförda avskrivningar 0 33 32    

 ub ackumulerade avskrivningar -146 447 -140 700 -142 611    

 utgående värde 112 549 115 712 116 385    

 Exploateringsmark       

 ingående anskaffningsvärde 19 634 19 648 19 648    

 årets investering 0 0 0    

 årets försäljning/utrangering 0 -29 -29    

 
ub ackumulerade 

anskaffningsvärden 
19 634 19 619 19 619    

 ib ackumulerade avskrivningar 0 0 0    

 årets avskrivningar 0 0 0    

 återförda avskrivningar 0 15 15    

 ub ackumulerade avskrivningar 0 15 15    
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  2015-08-31 2014-08-31 2014-12-31 2015-08-31 2014-08-31 2014-12-31 

 utgående värde 19 634 19 634 19 634    

 
Summa fastigheter och 

anläggningar 
      

 ingående anskaffningsvärde 1 310 897 1 254 695 1 254 695 2 317 796 2 452 781 2 145 093 

 årets investering 20 454 28 692 41 393 252 842 71 227 146 424 

 årets försäljning/utrangering -9 087 -440 -527 -12 524 -1 672 -948 

 omklassificering 0 -200 15 320 0 -200 15 320 

 
ub ackumulerade 

anskaffningsvärden 
1 322 264 1 282 747 1 310 880 2 558 114 2 522 136 2 305 888 

 ib ackumulerade avskrivningar -561 635 -529 772 -529 772 -906 080 -1 027 199 -855 526 

 
ändrad uppskattning och 

bedömning K3 2013 
0 0 0 0 0 -988 

 årets avskrivningar -21 982 -21 164 -31 898 -44 102 -45 586 -49 906 

 återförda avskrivningar 368 48 52 368 48 340 

 ub ackumulerade avskrivningar -583 249 -550 888 -561 618 -949 814 -1 072 737 -906 080 

 utgående värde 739 015 731 859 749 262 1 608 300 1 449 399 1 399 809 

10 Maskiner och inventarier       

 Pågående investeringar       

 ingående anskaffningsvärde 0 0     

 årets investering 7 396 8 781     

 utgående värde 7 396 8 781 0    

 Maskiner       

 ingående anskaffningsvärde 22 499 21 106 21 106    

 årets investering 0 326 1 393    

 årets försäljning/utrangering 0 0 0    

 
ub ackumulerade 

anskaffningsvärden 
22 499 21 432 22 499    

 ib ackumulerade avskrivningar -14 627 -13 097 -13 097    

 årets avskrivningar -975 -1 018 -1 529    

 återförda avskrivningar 0 0 0    

 ub ackumulerade avskrivningar -15 602 -14 115 -14 626    

 utgående värde 6 897 7 317 7 873    

 Inventarier       

 ingående anskaffningsvärde 162 052 143 563 143 563    

 årets investering 0 0 19 173    

 årets försäljning/utrangering -1 400 0 -684    

 
ub ackumulerade 

anskaffningsvärden 
160 652 143 563 162 052    

 ib ackumulerade avskrivningar -108 581 -97 650 -97 650    

 årets avskrivningar -7 662 -6 590 -11 134    

 återförda avskrivningar 1 400 0 203    

 ub ackumulerade avskrivningar -114 843 -104 240 -108 581    

 utgående värde 45 809 39 323 53 471    

 Transportmedel       

 ingående anskaffningsvärde 17 595 17 594 17 594    

 årets investering 0 0 0    
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  2015-08-31 2014-08-31 2014-12-31 2015-08-31 2014-08-31 2014-12-31 

 årets försäljning/utrangering 0 0 0    

 
ub ackumulerade 

anskaffningsvärden 
17 595 17 594 17 594    

 ib ackumulerade avskrivningar -13 439 -12 395 -12 395    

 årets avskrivningar -638 -695 -1 043    

 återförda avskrivningar 0 0 0    

 ub ackumulerade avskrivningar -14 077 -13 090 -13 438    

 utgående värde 3 518 4 504 4 156    

 Konstverk och samlingar       

 ingående anskaffningsvärde 3 247 3 220 3 220    

 årets investering 0 0 26    

 årets försäljning/utrangering 0 0 0    

 
ub ackumulerade 

anskaffningsvärden 
3 247 3 220 3 246    

 utgående värde 3 247 3 220 3 246    

 
Summa maskiner och  

inventarier 
      

 ingående anskaffningsvärde 205 393 185 483 185 483 857 856 677 283 819 720 

 årets investering 7 396 9 107 20 592 9 106 35 609 57 767 

 årets försäljning -1 400 0 -684 -4 837 -1 273 -11 435 

 
ub ackumulerade 

anskaffningsvärden 
211 389 194 590 205 391 862 125 711 619 866 051 

 ib ackumulerade avskrivningar -136 647 -123 142 -123 142 -407 737 -371 036 -375 715 

 årets avskrivningar -9 275 -8 303 -13 706 -18 588 -20 241 -42 383 

 återförda avskrivningar 1 400 0 203 4 699 1 134 10 361 

 ub ackumulerade avskrivningar -144 522 -131 445 -136 645 -421 626 -390 143 -407 737 

 Årets nedskrivning 0 0 0 0 0 0 

 
Summa maskiner och 

inventarier 
66 867 63 145 68 746 440 499 321 476 458 313 

11 
Finansiella 

anläggningstillgångar 
      

 aktier och andelar i dotterföretag 100 100 100 0 0 0 

 övriga aktier och andelar 1 035 1 035 1 035 1 035 1 195 1 195 

 bostadsrätter 16 16 16 16 16 16 

 andelar Glasrikets skatter 3 000 3 000 3 000 3 160 3 000 3 000 

 fordringar 19 353 19 605 19 353 8 659 9 946 9 673 

 utlämnade lån 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 

 uppskjuten skattefordran 0 0 0 0 0 53 

 
Summa finansiella 

anläggningstillgångar 
27 104 27 356 27 104 16 470 17 757 17 537 

12 Förråd       

 exploateringsfastigheter 34 674 47 320 33 132 34 974 47 320 33 132 

 tekniskt förråd 1 433 985 1 088 9 417 13 369 7 546 

 Summa förråd 36 107 48 305 34 220 44 391 60 689 40 678 

13 Fordringar       

 statsbidragsfordringar 1 871 1 475 2 012 1 871 1 475 2 012 

 fordringar på koncernbolag 3 923 7 371 40 234 0 0 0 
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  2015-08-31 2014-08-31 2014-12-31 2015-08-31 2014-08-31 2014-12-31 

 
mervärdeskatt och 

kommunmoms 
7 681 7 551 11 681 7 681 7 551 11 681 

 övriga avräkningar 548 5 154 1 217 9 619 10 765 7 285 

 fakturafordringar 9 257 11 798 14 223 17 722 21 184 30 809 

 förutbetalda driftskostnader 23 567 21 641 4 326 28 830 34 914 6 460 

 förutbetalda skatter 0 0 0 3 366 2 930 1 711 

 upplupna driftsintäkter 13 940 7 373 5 334 13 940 7 373 25 604 

 upplupna ränteintäkter 342 344 290 342 344 290 

 upplupna skatteintäkter 523 2 052 136 523 2 052 136 

 upplupna fastighetsavgifter 13 709 13 678 13 709 13 709 13 678 13 709 

 Summa interimsfordringar 75 361 78 437 93 162 97 603 102 266 99 697 

14 
Placeringar av pensionsmedel 

via KLP 
      

 aktier och andelar 1) 51 707 45 463 46 114 51 707 45 463 46 114 

 räntebärande värdepapper 2) 43 552 38 548 40 246 43 552 38 548 40 246 

 likvida medel 0 0 0 0 0 0 

 
nedskrivning kortfristiga 

placeringar 
0 0 0 0 0 0 

 
Summa placerade 

pensionsmedel 
95 259 84 011 86 360 95 259 84 011 86 360 

 1)marknadsvärdet,  64 223 tkr       

 2) marknadsvärdet,   43 907 tkr       

15 Likvida medel       

 kassa 46 35 27 46 35 27 

 postgiro 22 807 81 22 807 81 

 bank 36 301 34 648 11 100 38 363 36 149 12 430 

 Summa likvida medel 36 369 35 490 11 208 38 431 36 991 12 538 

16 Eget kapital       

 Ingående eget kapital 400 029 420 932 420 932 577 236 568 338 568 337 

 
Korrigering av 
anläggningstillgångar 

0 0 0 0 0 -2 894 

 
Effekter av övergång till KS i 

bolagen 
0 0 0 0 0 793 

 Justerat ingående kapital 400 029 420 932 420 932 577 236 568 338 566 236 

 Förändring skaderegleringsfond -97 115 -67 -97 115 -67 

 årets resultat 2 353 -21 510 -20 835 24 189 -15 072 3 923 

 Utgående eget kapital 402 285 399 537 400 029 601 328 553 381 570 092 

 varav:       

 * skaderegleringsfond 1 868 2 147 1 964    

 
resultatreglering enligt KF:s 
styrprinciper 1/1: 

      

 kommunstyrelse -1 122 -2 057 -2 057    

 
teknik- och 

samhällsbyggnadsnämnd 
8 937 10 409 10 409    

 myndighetsnämnd 183 -603 -603    

 omsorgsnämnd 0 0 0    

 individ- och familjenämnd 2 987 0 0    



Nybro kommun, Delårsrapport 2015 58(65) 

 Kommun Sammanställd redovisning 

  2015-08-31 2014-08-31 2014-12-31 2015-08-31 2014-08-31 2014-12-31 

 lärande- och kulturnämnd 552 1 081 1 081    

 revision 0 0 0    

 överförmyndarnämnd, Nybro -300 -242 -242    

17 Avsättningar för pensioner       

 särskild avtals/ålderspension 7 020 7 599 7 916 7 020 7 599 7 916 

 
förmånsbestämd/kompletterings-

pension 
12 851 11 937 12 107 12 851 11 937 12 107 

 ålderspension 8 813 6 696 7 150 8 813 6 696 7 150 

 pension till efterlevande 1 637 2 152 1 846 1 637 2 152 1 846 

 visstidspension 6 179 6 486 6 379 6 179 6 486 6 379 

 Summa pensioner 36 500 34 870 35 409 36 500 34 870 35 398 

 särskild löneskatt 8 855 8 459 8 590 8 855 8 459 8 590 

 
Summa avsättningar för 

pensioner 
45 355 43 329 43 988 45 355 43 329 43 988 

 Ingående balans 43 988 31 788 31 788 43 988 31 788 31 788 

 utbetalningar -1 193 -1 164 0 -1 193 -1 164  

 nyintjänad pensionsrätt 2 370 0 0 2 370 0  

 ränte- och basbeloppsuppräkning 192 0 0 192 0  

 förändring löneskatt 268 2 253 0 268 2 253  

 bromsen 0 0 0 0 0  

 försäkrade åtaganden 0 0 0 0 0  

 nya efterlevandepensioner 0 0 0 0 0  

 
engångseffekt, förändrad 

diskonteringsränta 
0 0 0 0 0  

 övrig förändring -270 10 452 12 200 -270 10 452 12 200 

 Utgående balans 45 355 43 329 43 988 45 355 43 329 43 988 

18 Långfristiga skulder       

 långfristiga lån i svenska kronor 382 211 391 508 387 206 1 370 286 1 177 341 1 182 467 

 
resultat-/investeringsfond VA, 

kvarvarande 
0 0 0 25 901 26 761 26 912 

 Summa långfristiga skulder 382 211 391 508 387 206 1 396 187 1 204 102 1 209 379 

19 Kortfristiga skulder       

 avräkning med koncernföretag 39 936 44 312 47 566 0 0 0 

 mervärdesskatt 459 372 1 527 459 401 1 527 

 källskatt 13 390 12 686 11 932 13 390 12 686 11 932 

 amorteringar på långfristiga lån 9 050 9 010 9 050 12 748 9 010 13 965 

 övriga kortfristiga skulder 20 200 58 230 26 567 25 136 74 958 43 831 

 leverantörsskulder 34 299 15 052 36 345 74 373 30 525 68 920 

 kortfristig pensionsskuld 18 430 0 26 635 18 430 0 27 219 

 upplupna driftskostnader 7 904 9 329 691 29 564 38 268 691 

 upplupna räntekostnader 939 1 492 926 939 1 492 6 894 

 upplupna semesterlöner m m 55 774 53 527 54 474 55 774 53 527 57 235 

 upplupna sociala avgifter 16 142 0 14 156 16 142 0 15 017 

 förutbetalda driftsintäkter 28 830 24 725 2 094 28 830 24 725 10 536 

 förutbetalda hyror 0 0 0 0 51 0 

 förutbetalda skatteintäkter 643 5 493 6 876 643 5 493 6 876 
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 Kommun Sammanställd redovisning 

  2015-08-31 2014-08-31 2014-12-31 2015-08-31 2014-08-31 2014-12-31 

 förutbetalda fastighetsavgifter 235 0 0 235 0 0 

 Summa kortfristiga skulder 246 231 234 228 238 839 276 663 251 136 264 643 

20 
Ansvars- och 

borgensförbindelser 
      

 kommunala företag 969 026 767 175 767 929    

 
borgen och förlustansvar 

avseende: 
      

 egnahem och småhus 3 140 3 448 3 140 3 140 3 448 3 140 

 övrig borgen och förpliktelser 2 558 2 848 2 558 2 558 2 848 2 558 

 
Summa borgen och 

förlustansvar 
5 698 6 296 5 698 5 698 6 296 5 698 

 pensioner:       

 Ingående balans 505 923 513 028 513 028 505 923 513 028 513 028 

 utbetalningar -12 094   -12 094   

 nyintjänad pensionsrätt 4 323   4 323   

 ränte- och basbeloppsuppräkning -208   -208   

 förändring löneskatt -1 450   -1 450   

 bromsen 0   0   

 försäkrade åtaganden 0   0   

 nya efterlevandepensioner 0   0   

 
engångseffekt, förändrad 

diskonteringsränta 
0   0   

 övrig förändring 2 002 -3 644 -7 105 2 002 -3 644 -7 105 

 Utgående balans 498 496 509 384 505 923 498 496 509 384 505 923 

 summa pensioner 498 496 509 384 505 923 498 496 509 384 505 923 

 operationell leasing       

 
årets betalade leasingavgifter, 

inventarier, fordon, hyror 
  6 691   6 691 

 framtida förfallobelopp:       

 förfallotidpunkt <1 år   3 682   3 682 

 förfallotidpunkt >1 år <5 år   6 186   6 186 

 förfallotidpunkt >5 år   0   0 

 Summa förfallobelopp   16 559   16 559 

21 Justerat resultat       

 
resultat efter skatteintäkter och 
finansnetto 

2 353 -21 510 -20 835 2 353 -15 072 3 923 

 
ändrad redovisning 

resultatregleringsfonder 
-97 100 -67 -97 0 -67 

 
av- och nedskrivningar materiella 
anläggningstillgångar 

31 256 29 435 45 572 31 256 65 968 92 704 

 avsättning pensioner 1 367 11 541 12 200 1 367 12 119 12 200 

 
försäljningar och andra 

justeringar 
-1 767 0 -7 -1 767 0 2 744 

 Summa justerat resultat 33 112 19 566 36 863 33 112 63 015 111 504 

22 
Förvärv av materiella 

anläggningstillgångar 
      

 
Investeringsprojekt, inkl. 
pågående 

21 469 37 473 56 728 261 948 106 842 219 709 
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 Kommun Sammanställd redovisning 

  2015-08-31 2014-08-31 2014-12-31 2015-08-31 2014-08-31 2014-12-31 

 Harstenslycke 6 380      

 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    

 Scenvagn omklassificiering  200     

 Scenvagn  126     

 
Summa förvärv materiella 

anläggningstillgångar 
27 849 37 799 77 504 261 948 106 842 219 709 

23 
Försäljning av materiella 

anläggningstillgångar 
      

 Harstenslycke 1:17 8 315   10 029   

 Bäcken 9 772      

 Utrangering telefonväxel 1 400   1 400   

 Rössbo Släta  434 457   457 

 Korgmakaren till exploatering  6     

 Omklassificiering till maskiner  200     

 Bredband   699   699 

       1 201 

 
Summa försäljning materiella 

anläggningstllgångar 
10 487 640 1 156 11 429 0 2 357 
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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 delåret samt kända fakturor av väsentlig betydelse som är hänförbara till 

redovisningsåret har kostnadsbokförts och belastar redovisning. Även upplupna räntor har kostnadsförts. 

Utställda fakturor efter delåret, men hänförbara till redovisningsåret har fordringsförts och tillgodogjorts delårets 

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. För delåret har en 

beräkning gjorts utifrån att semesterlöneskulden tidigare år ökat med ca 2 mnkr per år, dvs. en uppbokning har 

skett med 1,3 mnkr. 

Statsbidrag/driftsbidrag hänförbara till delåret, 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 delåret, 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. 

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. 

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 
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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. 

Aktualiseringsgraden 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 3 515 774 kr i 

återbäring och ränta avseende 2013. 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. 

Återbetalning av premier från AFA sjukförsäkring för 2004 är beslutade och ska utbetalas det sista kvartalet 

2015. Uppbokning har skett i delåret. 

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. Möjligheten att gå över till komponentavskrivning kommer att undersökas under 2015. 

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. 

Rekommendation 20 där det anges att det ska finnas en sammanfattande beskrivning av policy för hantering av för 

kommunen väsentliga risker förknippade med finansiella tillgångar och finansiella skulder, såsom exempelvis 

ränterisk, valutarisk, kreditrisk, etc. Med exempelvis upplysningar om genomsnittlig upplåningsränta, 

genomsnittlig räntebindningstid samt analys över upplåningens förfallostruktur. Vi har inte genomfört en 

sammanfattande beskrivning i delåret då vi nyligen har börjat använda Kommuninvests skuldförvaltnings-system 

för lånehanteringen. 

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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 2015-08-31 2014 2013 2012 2011 

Antal invånare 31 

december, för 2015 
30 juni 19 787 19 714 19 489 19 486 19 636 

Kommunal 

utdebitering, kr 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 676 1 001 951 918 913 

Nettoinvesteringar, 
mnkr 25 76 56 47 62 

Årets resultat, mnkr 2 -21 10 14 19 

Kommunala 

skatteintäkter, mnkr 497 723 711 700 701 

Kommunal 

utjämning, mnkr 177 255 256 241 242 

Tillgångar, mnkr 1 076 1 070 1 074 1 032 1 147 

Tillgångar per 
invånare, tkr 54 54 55 53 58 

Eget kapital, mnkr 402 400 421 411 403 

Eget kapital per 

invånare, tkr 20 20 22 21 21 

Avsättningar och 
skulder, mnkr 673 670 654 621 745 

Avsättningar och 

skulder per 
invånare, tkr 34 34 34 32 38 

Långfristig 

låneskuld, mnkr 382 387 396 405 509 

Långfristig 
låneskuld per 

invånare, tkr 19 20 20 21 26 

Rörelsekapitalet, 
mnkr -3 -14 36 51 -17 

Finansnetto, mnkr 5 3 -6 -8 -11 

Nettokostnadsandel 

(%) 100 102 99 99 98 

Soliditet (%) 37 37 39 40 35 

Soliditet inkl 

pensionsskulden 

(%) -9 -10 -9 -7 -7 

 

 

  

  


