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Målet är delvis uppnått. 

Kommunstyrelsens interna och externa stöd och service ska vara tillgänglig, god och kvalitetssäkrad. 

Resultatbilden visar att tillgängligheten via telefon har ökat i relation till förra årets mätning. Jämfört med 

genomsnittet för samtliga kommuner är resultatet betydligt högre. Även helhetsintrycket d v s svarstid, 

tillgänglighet, information och bemötande får ett mycket gott betyg. Svarstiden via e-post är högre jämfört med 

genomsnittet för samtliga kommuner om dock något försämrat satt i relation till förra årets mätning. 

Resultatutvecklingen gällande kontakt med kommunen 

 via telefon i syfte att få ett direkt svar på en enkel fråga visar på en positiv resultatutveckling med 15 

procentenheter. 

 via e-post och med svar inom två arbetsdagar visar att svarstiderna försämrats något. I snitt tog det två 

timmar innan svar skickades. Snittet för andra kommuner; fem timmar. 95% av breven besvarades inom 

två dygn, snittet för andra kommuner är 88%. Fem procent av breven besvarades inte alls inom två veckor. 

93% av breven innehöll det svar som man efterfrågat, snittet för andra kommuner är 84%. 

Ett gott bemötande är en viktig framgångsfaktor i arbetet med att vara en attraktiv och tillgänglig kommun. 
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Resultatet visar en förbättring om 15 procentenheter. Inom bemötande finns enkla insatser att göra för att 

ytterligare förbättra resultatet och framför allt professionalismen och servicetänkandet. Det handlar i mångt och 

mycket om intresse och engagemang för frågan. 

Under april - maj genomfördes den interna kvalitetsmätningen. Det sammanvägda resultatet (81%) visar att 

Kommunstyrelseförvaltningen har god service. Bäst uppfattar förvaltningarna tillgängligheten och vägledningen. 

Utvecklingsområden som ringats in är 

 bibehållande av goda svarstider och god tillgänglighet via telefoni och e-post. 

 förtydliga förvaltningens roll och uppdrag i syfte att tydliggöra den interna tillgängligheten liksom 

upplevelsen av ett gott internt stöd. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

1. Hur stor andel av 

medborgarna som skickar in 

en enkel fråga via e-post får 
svar inom två arbetsdagar? 

 
110,71 % 

 
118,07 % 

2. Hur stor andel av 

medborgarna som tar kontakt 
med kommunen via telefon 

får ett direkt svar på en enkel 

fråga? 

 
132,61 % 

 
104,08 % 

3. Hur stor andel av 

medborgarna uppfattar att de 

får ett gott bemötande när de 
via telefon ställt en enkel 

fråga till kommunen? 

 
102,13 % 

 
94,19 % 

Andel av förvaltningarnas 

personal som är nöjda med 
den service de får från 

kommunstyrelseförvaltningen 

 
81 % 

 
102,57 % 

Kommentar 

Årets enkät räknas på nytt sätt. Jämförbart är målupfyllelsen. I och med årsslutet kommer nya nyckeltal att tas fram. 

 

Målet är uppnått. 

I syfte att kvalitetssäkra kommunens mål- och resultatstyrning liksom förstärka tjänstekvaliteten gentemot valda 

politiker har bl.a. ett synliggörande av det övergripande kvalitetssystemet påbörjats liksom en genomlysning av 

styrprinciperna. 

I syfte att stärka tillgänglighet och förbereda för digital lagring pågår Projekt e-arkiv. 

Aktiviteter som genomförts i syfte att stärka kvalitetsperspektivet är 

 Genomgång av synpunkts- och ärendehanteringen. 

 Genomgång av kommunens styrprinciper. 

 Politikerutbildning II med fokus på intern kontroll, mål- och resultatstyrning och ekonomi. 

 Upphandling av nytt telefoniavtal i samverkan för ett modernt telefonisystem. 

 Genomlysning av Kommunstyrelseförvaltningens mål, nyckeltal och aktiviteter. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Andelen förtroendevalda 

som är nöjda med 

underlagen inför beslut. 

 
 

 
100 % 



5 
 

Målet är delvis uppnått. 

Nybro kommun vill kännetecknas av att vara transparent med god dialog till och med brukare och invånare. I och 

med det ökar kravet på återkoppling, vilket i sig är en förutsättning för hur inflytande och delaktighet påverkat t 

ex beslut eller beslutsgång. 

Under året har 16 motioner behandlats. 

Resultatbilden visar att det finns goda möjligheter att påverka kommunens utveckling. Under året som gått har 

möjligheterna att påverka/ lämna synpunkter förtydligats via t ex webb eller sociala medier. I och med valet att 

aktivt arbeta med sociala medier har ytterligare möjligheter till dialog och tillvaratagande av medborgaraspekter 

skapats. 

Bra resultatpresentationer över kommuners kvalitet ökar förutsättningarna för ett demokratiskt samhälle, där ett 

krav är att resultaten minst ska synliggöras på kommunens webbplats så att medborgare eller brukare kan ta del av 

dem. Under april-maj 2015 genomförde SKL en granskning av hur de kommuner som ingår i Kommuners kvalitet 

i korthet presenterats sina resultat på webben. 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". 

Under slutet av året avslutades första etappen av medborgardialogerna gällande arbetet med revideringen av 

Översiktsplanen. Under tidig vår sammanställs materialet för att återkopplas på bland annat webben. 

Fortsatt utvecklingsområde är dels att sprida och öka antalet medborgardialoger och dels att synliggöra hur och på 

vilket sätt dialogernas resultat ska användas och omsättas i eventuella beslutsprocesser. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Antal synpunkter som 
skickas till kommunen 

via 
synpunktshanteringen 

 
130 % 

 
170 % 

Kommentar 

Ett rimligt antal skriftliga synpunkter och förbättringsförslag har inkommit första halvåret 2015. 

Antalet 

medborgarförslag 
 

210 % 
 

118,18 % 

Kommentar 

Vi sänker målvärdet men minst ett medborgarförslag per fullmäktige kan säkert vara rimligt. Medborgarförslag handlar mer om kvalitet 

än kvantitet. 

13. Hur god är 

kommunens 

webbinformation till 
medborgarna? 

 
103,75% 

 
103,85% 

14. Hur väl möjliggör 

kommunen för 

medborgarna att delta i 
kommunens utveckling? 

 
130,91% 

 
111,32% 

15. Hur väl upplever 

medborgarna att de har 
insyn och inflytande 

över kommunens 

verksamhet? 

 
80% 

 
87,5% 

Nöjd-Inflytande-Index 
(NII) 

 
78,05 % 

 
78,05 % 

Kommentar 

För Nybro kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Förtroende samt Påverkan som kan höja helhetsbetyget 
Nöjd-Inflytande-Index. Faktorer som bör prioriteras är Förtroende och Påverkan. Faktorer som kan bevaras är Information och Kontakt. 

Valdeltagandet i 

Europavalet 
 

- 
 

102,3 % 
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Målet är delvis uppnått. 

Nybro kommun vill vara en attraktiv kommun med goda relationer extern liksom internt. Det handlar likväl om 

att vara en attraktiv arbetsgivare som en bra plasts att besöka, leva eller verka på. Motiverade medarbetare och 

välinformerade invånare ger goda ambassadörer vilket i sin tur 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. Riktigt utmanande är resultatet att 26 % av medborgarna i Nybro kommun 

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

Den sammanvägda bilden av medarbetarundersökningen 2015 visar att Nybro kommun är en bra arbetsgivare. Här 

finns hög motivation och goda förutsättningar för ett gott medarbetarengagemang. Medarbetare känner 

yrkesstolthet, upplever en positiv känsla av att gå till jobbet, en närvarande och lyhörd chef som är medskapare till 

ett öppet och tillåtande klimat. Under 2016 kommer Nybro kommun som arbetsgivare att gemensamt arbeta vidare 

med utsatthet och stress. 

Året har kantats av aktiviteter som syftat till att stärka lokala nätverk och samverkan liksom att synliggöra 

kommunens formella mötesplatser, vår stadskärna och verksamhetslokaler som t ex biblioteket, stationen, 

resecentrum och simhallen. 

Utifrån visionen och kommunikationsplattformen görs nu ett omtag på bred front och med fokus på att förbättra 

och förankra. Arbetet kommer att sammankopplas med redan pågående processer som hållbar kommunutveckling 

vilket görs tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och bemötenade frågorna (studiebesöket i 

Falkenberg). 

Fortsatt fokus arbete sker utifrån att stärka och utveckla Nybro kommun som attraktiv arbetsgivare liksom en bra 

plats att besöka, leva eller verka på. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Att kommunen ska ligga 

över medel när det 

gäller Nöjd-Region-

Index (NRI) 

 
85 % 

 
85 % 

Kommentar 

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 Nöjd-Region-Index. 

Riktigt utmanande är resultatet att 26 % av medborgarna i Nybro kommun starkt kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till 

kommunen medan 34 % vill avråda från det. 

 

Målet är delvis uppnått. 

Utvecklingen i samhället sätter allt större fokus på ett samlat grepp om trygghet och säkerhet i kommunerna. 

Räddningstjänsten strävar efter att upprätthålla och vidareutveckla kärnverksamheten och samtidigt vara en aktör 

i samhällets arbete med trygghet och säkerhet. 

Under året har samtalen fortsatt om gemensam befälsstruktur mellan Kalmar, Öland, Emmaboda/Torsås och Nybro 

vilket är ett första steg att stärka hela regionen i den operativa verksamheten. Strax innan jul slöts en 

överenskommelse mellan Nybro och Kalmar Räddningstjänst i syfte att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys 

av Nybro Räddningstjänst. 

Vid årsskiftet kom rapporten Trygghet och säkerhet från SKL. Rapporten visar förutom olika indikatorer ett 
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sammanvägt värde. Nybro kommuns värde är för i år 264. Värdet är uppbyggt av följande indikatorer 

- personskador, utvecklade bränder i byggnad, våldsbrott samt stöld- och tillgreppsbrott. Det sammanvägda värdet 

gör inte anspråk på att ge en helhetsbild av hur säker en kommun är, men ett högt värde indikerar på flera 

personskador, utvecklade bränder och brott med hänsyn tagen till folkmängd och samhällskostnad. 

I undersökningen finns många utmaningar, men också enskilda goda resultat satt i relation till riket.  

 

 

Upphandling har under året skett av släckfordon och mobilt system för tid- och insatsregistrering. 

Utmaningen är fortsatt det breddade uppdraget. Under hösten -15 påbörjades tillsyn i flerbostadshus, i detta arbete 

kommer varje brandman bli delaktig då arbetslagen kommer utföra tillsynerna, vilket i sig kommer att medföra en 

ökad kunskap och engagemang i det förebyggande risk och säkerhetsarbetet. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

9. Hur trygga känner sig 

medborgarna i 
kommunen? 

 
90% 

 
95,08% 

Trygghet (NRI) 
 

105,88 % 
 

105,88 % 

 

Målet är uppnått 

Antalet invånare har ökat med 40 stycken och uppgår till 19 754 den 31 december 2015. I befolkningsprognosen 

uppgick antalet invånare till 19 865, vilket inte uppnåddes. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Befolkningsantal 
 

100,2 % 
 

100,31 % 

Kommentar 

Befolkningen ökade med 40 invånare 2015. Målet är uppnått att vi ska öka, men når inte prognosen som var 19865 invånare. 
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Målet är delvis uppnått. 

Målet är övergripande och är styrande i alla frågor som är kopplade till kommunens markinnehav, och är något 

som vi ständigt arbetar mot. 

När vi använder våra mark- och vattenresurser på bästa sätt blir den negativa påverkan på människors hälsa och 

den omgivande natur- och kulturmiljön så liten som möjligt. Hur markytorna i Nybro kommun används är en 

strategiskt viktig resursfråga. En aktiv fysisk planering stimulerar en ekonomiskt hållbar utveckling och skapar 

förutsättningar för nyinvesteringar samtidigt som vi bidrar till ett effektivt utnyttjande av redan gjorda 

investeringar. 

  

 

Målet är delvis uppnått. 

Trenden för det lokala företagsklimatet i Nybro kommun går sakta, sakta uppåt. 

Resultaten av Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimat.se liksom SKL:s undersökning Insikt visade 

utmaningar gällande främst tillgänglighet och bemötande. Det ska vara lätt att få tag på rätt person och få svar på 

frågor. Förhållningssättet som möter kunden ska öppna för god dialog och serviceanda. 

Insikt visade att Nybro kommun har ett varierat betyg inom de olika myndighetsområdena. Det samlade Nöjd-

Kund-Index (NKI) är i år 64 och ska jämföras med rikets snitt på 68 liksom en förbättring om två enheter av vårt 

egna resultat jämfört med föregående mätning. Företagarna är mest nöjda med serviceområden som tillgänglighet 

och bemötande. Kompetensområdet står för den största förbättringen och minst nöjda är företagarna med området 

Information. 

Attitydundersökningen Företagsklimat.se visade att medias attityder liksom tjänstemännens attityder till 

företagande förändrats positivt. Den absolut starkaste positiva trenden i undersökningens resultat är företagens 

uppfattning om skolans attityder till företagande. 

Ett flertal åtgärder har under hösten genomförts i syfte att dels att förbättra och bibehålla en rättssäker 

myndighetsutövning gentemot företagen och dels bibehålla och stärka relationerna. 

 Tillsammans med Nybro företagsgrupp, berörda politiker och tjänstemän gjordes ett studiebesök i 

Falkenberg. Syftet var att lyssna till hur de arbetat med bemötande och attityder. 

 En dialogserie om åtta tillfällen har genomförts i syfte att öka kommunikation genom öppenhet och 

förståelse. Deltagande var politiker, tjänstemän och företagare. 

 I oktober antog Kommunfullmäktige handelsstrategin. Tillsammans med den fördjupade översiktsplanen 

för Nybro stad (2013) syftar antagen strategi till att stärka Nybro stads attraktionskraft liksom 

stadskärnans möjligheter att behålla och utveckla sin roll som detaljhandelscentrum och besöksmål. 

  Arbetet med att ta fram en handlingsplan för handel och service startade under hösten och sker i 

samverkan med fastighetsägare och näring. 

 Näringslivsenheten har också tillsammans med förvaltningen Samhällsbyggnad genomfört studiebesök i 

Skara och Mönsterås kommun. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

33. Antal nya företag 

som har startats per 

1.000 invånare i 
kommunen? 

 
46,94% 

 
65,31% 

Kommentar 

Trenden är ganska oförändrad 

Att påverka dessa nyckeltal tar lång tid, då det handlar om att förändra strukturer och attityder. 

Enheten har inte kunnat genomföra alla aktiviteter som planerat p.g.a. av personalbrist. 

-  Vi har startat upp ett koncept för att verka för ungt entreprenörskap och detta i samverkan med Nybro Företagsgrupp och Ung 
Företagsamhet 
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Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

34. Vad ger företagarna 

för sammanfattande 

omdöme om 
företagsklimatet i 

kommunen? 

 
94,12% 

 
94,12% 

Kommunpolitikernas 

attityder till företagande. 
(Svenskt Näringsliv) 

 
96,88 % 

 
112,24 % 

Kommentar 

Enligt Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet, så har politikernas attityder till företagande försämrats mot föregående år men 
över tid så är trenden försiktigt positiv enligt företagens uppfattning. Men vi har fortfarande ett förhållandevis lågt värde mot riket. Detta 

visar på att vi bör fortsätta och intensifiera det arbete som har gjorts. Vilket bland annat innebär att; 

 informera alla politiker om det arbetet som görs och vilka uppfattningar som finns genom bland annat nyhetsbrevet som går ut 
till näringslivet från kommunen. 

 kommunledning med näringslivschef genomför företagsbesök för att öka dialogen med företagen 

Åtgärder som genomförts 2015; 

- Nyhetsbrev 

- Kommunledning har genomfört företagsbesök 

- Beslut är taget i KSAU att göra gemensamma företagsbesök år 2015. 

- Näringslivschef och utvecklingsstrategen har varit ute i partigrupperna och redovisat och diskuterat mätningen och företagsklimatet. 

-  Dialogserie med näringsliv, tjänstemän och politiker pågår 

  

Företagen upplever 

kommunala tjänstemäns 
attityder till företagande. 

(Svenskt Näringsliv) 

 
94,01 % 

 
114,44 % 

Kommentar 

Tjänstemännens attityder enligt 2014 års mätning visar på siffror som är jämförbara med år 2008 medan årets siffror är mer nedåtgående. 

Arbetet och de aktiviteter som har startats kommer att fortsätta men intensifieras. Under hösten har det gjorts många olika insatser för att 

ta lärdom av andra kommuner men även genom dialog med näringsliv och politiker. 

Medias attityder till 
företagande. (Svenskt 

Näringsliv) 

 
100,58 % 

 
102,99 % 

Kommentar 

Vi har en svag uppgående trend gällande företagens uppfattning om medias attityder till företagande. 

Vi har under året genomfört följande aktiviteter för att kommunen ska ha ett bra samarbete med media 

- bjudit in media till alla aktiviteter som vi genomfört 
- varit tillgängliga för att svara på frågor och delge fakta. 

- bjudit in media till ett möte för att ta del av deras syn på Nybro kommun. Ställt frågan vad kan vi bli bättre på? Hur uppfattar ni oss? 

Medverkande på mötet var alla förvaltningschefer och kommunledning. 
- vi har också uppmanat organisationer och företag att ta kontakt med media för att förmedla goda nyheter. 

Media är mycket viktigt del i kommunens arbete för att bygga varumärket Nybro kommun, vilket inkluderar företagens uppfattning om 

näringslivsklimatet i kommunen. 

Åtgärder som genomförts: 

 att bli tydligare 

 att fortsätta att vara tillgänglig och förberedd vid olika händelser 

 pressinbjudningar 

 informera om våra olika mätningar och resultat 

 varit aktiv med socialmedia 

Handelsindex 

- detaljhandel 
 

98,67 % 
 

100 % 

Kommentar 

Trenden är att vi ligger på samma nivå som tidigare. 

 Den totala omsättningen har ökat marginellt sedan år 2007 

 Antalet anställda har marginellt sedan år 2007. I dag sysselsätter handeln ca 371 personer. 

 Det är indexet för sällanköps handel har en något negativ trend (index 54) 

Aktiviteter 

 Revidering av handelsstrategin är genomförd och genomförts med en tätt och god dialog med näringsliv och medborgare, 

Nybro Företagsgrupp och Företagarna har också varit delaktiga i arbetet. 

 NFG har fortsatt att hålla kontinuerliga möten med sina medlemmar som är med Nybro handel 
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Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

 Vi stöttar handeln genom bidrag till NFG 

 I dag finns en arbetsgrupp som arbetar vidare med att ta fram en handlingsplan för att nå målen i strategin. 

Företagsklimat, 

kommunranking SN 
 

20 % 
 

14,48 % 

Kommentar 

Nybro kommun har klättrat på kommunrankingen gällande företagsklimat med +8 platser, vilket innebär att vi fortsätter det uppgående 
trenden. Undersökningen visar att de största förbättringarna gjorts när det gäller service till företetagen, tillämpning av lagar och regler 

och konkurrens med företagen. Däremot vände trenden marginellt gällande politikernas, tjänstemännens och allmänhetens attityder till 

företagande. 

Visionen är att 2018 hamnat på den över halvan av Svensk näringsliv rankingen dock lägst plats 150 och detta ska vi uppnå genom att 

fortsätta den positiva trenden. 

 

Målet är delvis uppnått. 

Kvalitet och effektivitet handlar om att utifrån medborgares och brukares perspektiv utveckla kvaliteten på 

välfärdstjänsterna till lägsta möjliga kostnad. En förutsättningar för effektiv resursanvändning är att det råder en 

samsyn kring nivån på kommunens välfärdstjänster. 

Vid avstämningen görs följande analys: 

 Arbetet med att bemanna och organisera vårt medborgarkontor har blivit stabilare under året, även om 

det saknas resurser för att det ska bli ett "riktigt" kundcenter. 

 Centraliseringen av uppgifter har tagit små steg, diarium och Siths-hantering för omsorgen t ex. 

sekretariatet för nämnds- och styrelseadministration har fungerat bra. 

 Kostnaden för porto och pappershanteringen har minskat i linje med målen. 

 Utveckling av modern teknisk utrustning inom räddningstjänsten pågår. Ett välbehövligt tillskott är ny 

släckbil med modern släckutrustning, vilken har upphandlats i augusti 2015 och levereras våren 2016.. 

 Ekonomienheten har infört ett nytt beställningssystem Visma Proceedo som kommer underlätta 

beställningar och öka vår avtalstrohet med lägre priser som följd. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Antal interna processer 
 

 
 

100 % 

 

Målet är uppnått 

Kommunstyrelsen har klarat budgeten 2015. 

Näringsliv- och arbetsmarknadsavdelning och administrativ avdelning har överskott mot budget. Övriga har 

underskott. 

Kommunledning har haft dubbla chefslöner vid nyrekrytering av socialchef och ökade kostnader för konsulter 

under 2015. Ekonomiavdelningen har haft ökade kostnader på inköps- och upphandlingsenheten. Flera 

överklaganden med ökade kostnader för juriststöd. Samlastningscentralen har belastat enhetens kostnader. 

Personalavdelningen har ökade kostnader för friskvård och budgeten har inte följt med vid ökat stöd för den 

enskilde. IT-avdelningen har haft ökade kostnader för avgångsvederlag. Räddningstjänsten har ökade kostnader 

för personal och övriga kostnader, men även ökade intäkter. 
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Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Riktpunkt för utfall i 

relation till budget. 
 

101 % 
 

101 % 

Kommentar 

Kommunstyrelsen har klarat budgeten 2015. Ett överskott på 469 tkr. 

Prognostiserat resultat 

och/eller resultat i 
bokslut får ej överstiga 

100 procent. 

 
101 % 

 
101 % 

Kommentar 

Kommunstyrelsen har klarat budgeten 2015. Ett överskott på 469 tkr. 

Avtalstrohet 
 

91 
 

93 

Kommentar 

Kommunstyrelsens avtalstrohet var 86 procent. Det är förhållandevis små belopp det handlar om men som får stor procentuell effekt. Det 

var dock en minskning jämfört med förra månaden då vi klarade målet om 95 procents avtalstrohet. 

Hälsotal - total 

sjukfrånvaro 
 

50 % 
 

115 % 

Kommentar 

Sjuktalet i november avser oktober månads sjukfrånvaro. Inget att kommentera. 

Sjuktillfällen, upprepad 

korttidsfrånvaro 
 

0 % 
 

132 % 

Kommentar 

5 personer har uppnått 6 tillfällen eller mer de senaste 12 månaderna. 

Sjukskrivning 28 dagar 

eller mer 
 

0 % 
 

-4 % 

Kommentar 

Kommunstyrelseförvaltningen har ingen långtidssjukfrånvaro. 

 

  

Nybro kommuns vision är att hela kommunen ska kännetecknas av hållbarhet i alla avseenden – ekologiskt, 

ekonomiskt, kulturellt och socialt. 

För att en utveckling ska vara hållbar krävs att vi inte systematiskt låter ett av dessa områden, (ekologi, ekonomi, 

kultur eller sociala frågor) bli förloraren i de val som görs, i stort och smått. 

Att vi, på olika sätt, strävar efter en hållbar utveckling är självklart. Vi vill att framtidens invånare, likaväl som vi 

här och nu, ska ha en bra tillvaro, med förutsättningar för ett bra liv. För det krävs dels att naturens möjligheter att 
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ge oss föda, livsrum, frisk luft, rent vatten m.m. inte förstörs och dels ett samhälle som ger trygghet, stöd och god 

utbildning och som inte lämnar människor utanför. 

I arbetet med hållbar utveckling krävs att alla hjälps åt och bidrar just utifrån sin specifika verksamhet. Det handlar 

om vad vi gör som t.ex. omsorg, skötsel av fastigheter och grönytor, distribution av rent vatten, utbildning, kultur, 

stöd på olika sätt. Det handlar också om hur vi utför vårt arbete. Då behöver vi ställa frågor som; Hur transporterar 

vi oss till vårt uppdrag? Vad köper vi in för varor och tjänster? Hur är dessa producerade? Hur bemöter vi 

människor i vår omgivning? Hur tar vi hand om avfall som uppstår? 

Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag ger två perspektiv; hållbar kommunutveckling och hållbar 

verksamhetsutveckling. Fokus har under året lagts på att stärka dialogen (förvaltningarna emellan och mellan 

tjänstemän och politik) gällande mål och medel i syfte att utifrån en kommunnytta urskilja och beakta det 

gemensamma bästa i avvägningar och beslut. 

Avdelningarna på Kommunstyrelseförvaltningen stödjer till stor del den interna hållbara 

verksamhetsutvecklingen. Detta sker bland annat genom stöd och främjande av förutsättningar för en god 

arbetsmiljö och hälsosamma arbetsplatser. Utveckling av resurssnåla och kostnadseffektiva IT-tjänster liksom att 

synliggöra processer, rutiner och tillvägagångssätt i syfte att resurseffektivisera den dagliga handläggningen. 

Det externa perspektivet har under året handlat om att skapa och stärka förutsättningar för 

… en god integration. 

… ett livskraftigt näringsliv, som i sin tur kan erbjuda människor arbetstillfällen och lägga grunden för större 

skatteintäkter. 

… invånarens rätt till information i syfte att nå en delaktig och mångsidig invånardialog. 

I det externa arbetet återfinns Räddningstjänsten genom sitt förebyggande arbete med skydd mot olyckor bidrar 

till en ökad personsäkerhet samt ett stärkt egendomsskydd i samhället. 

Visionens fyra perspektiv har gett följande insatser; 

Det sociala perspektivet - insatser för en kommun med hög tolerans, tillit och förtroende i syfte att skapa 

delaktighet i utvecklingen. 

 Integration 

 Jämställdhetsarbete 

 Tillgång till information d v s medborgardialog, delaktighet och inflytande 

 Hälsa och livskvalitet 

Det ekonomiska perspektivet - insatser för en kommun med god ekonomisk hushållning med effektivt 

resursutnyttjande. 

 Upphandling 

 e-tjänster 

 Återkommande månadsuppföljning 

 Avtalstrohet 

 Beställningsportal 

Det ekologiska perspektivet – insatser för att skapa en effektiv användning av energi och naturresurser. 

 Inrättande av kombiterminal 

 Tågstopp i Örsjö 

 Upphandling gällande ekologisk och närproducerad mat inom kommunens verksamheter 

 Bikupor i stadsmiljö 

Det kulturella perspektivet – insatser för att skapa både tillhörighet och närhet och motverka utanförskap och 

avstånd. 

 Världens mat – den återkommande ”festen” som bygger broar mellan olika kulturer, bidrar till att genom 

smakupplevelser skapa gemensam nyfikenhet till nya kulturer och uppmuntra till mångfald. 

 Gemensamma mötesplatser som torget, stationshuset, biblioteket badhusparken 

 Pukebergsprojektet 

Kommunstyrelsen följer upp hållbarhetsperspektiven utifrån områdena i Kommuners kvalitet i korthet (KKiK) 

utifrån ett fokus på långsiktighet och resurseffektivitet i syfte att nå en god och hållbar kvalitet i alla verksamheter. 
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För telefonservice och besök garanteras att i första hand komma fram till den sökta personen, i andra hand komma 

i kontakt med annan person och få sitt ärende framfört, information om när en person kan anträffas eller kunna 

lämna meddelande i en personlig röstbrevlåda. 

I undersökningar som Kommunens Kvalitet i Korthet gör ingår bemötande, service m.m. och där kommunen får 

bra betyg. 

Kallelser till kommunens nämndsammanträden ska publiceras på kommunens hemsida senast fem dagar före 

planerat sammanträde. 

Tjänstegarantin fungerar på ett bra sätt, genom politikerportalen och vidare till webben inom rätt tid. 

Alla protokoll från kommunens nämndsammanträden ska publiceras på kommunens hemsida och finnas 

tillgängliga på huvudbiblioteket i Nybro senast två arbetsdagar efter det att protokollet justerats. 

Tjänstegarantin fungerar på ett bra sätt, genom politikerportalen och vidare till webben inom rätt tid 

Nämndspecifika tjänstegarantier ska arbetas fram under 2016. 

Kommunledning - ny politisk ledning 2015 och ny kommunchef från och med augusti, vilket medfört tid för att 

lära känna organisationen. 

Arbetet med mål- och resultatstyrning har fortsatt och utbildning har skett till nyvalda politiker, men även övriga 

förtroendevalda. 

Näringslivs- och arbetsmarknadsavdelning - inom näringsliv har ett flertal åtgärder under hösten genomförts i 

syfte att dels förbättra och bibehålla en rättssäker myndighetsutövning gentemot företagen och dels bibehålla och 

stärka relationerna. Dialogen har fått ett stort fokus i from av olika aktiviteter. Inom arbetsmarknad har fokus varit 

på att utveckla ungdomsservice. 

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

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

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

ekonomisystemet. Detta medförde extra arbete då det inte fungerade fullt ut som planerat. 

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

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

organisationen. 

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

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

har genomförts. 

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

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

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

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

exempelvis telefoni. 



14 
 

Personalavdelning - under 2015 har det skett rekryteringar av flera högre chefer. Under första halvan av 2015 

rekryterades både ny kommunchef och ny socialchef. I slutet av året rekryterades en vikarierande skolchef. Till 

personalenheten har det rekryterats en lönekonsult och två HR-konsulter. 

Det ordnades också en intern chefsutbildning i rekrytering. 

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

vi tyvärr sett att sjukskrivningarna har en ökande trend. 

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

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

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

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

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

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

årsarbetstidsavtalet med Kommunal. 

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

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

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

in i nästa år. 

Under våren fick ytterligare 15 chefer sitt chefskörkort. Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i 

kommunens interna arbete med administration, ekonomi och lagar. 

Under hösten utbildades samtliga chefer i medarbetarsamtal med handfasta verktyg i form av riktlinjer och 

samtalsmall. Därutöver finns ett återkommande länsbaserat ledarutvecklingsprogram omfattande sju 

utbildningsdagar med fokus på den personliga utvecklingen och stöd till hur man som chef ska förhålla sig i olika 

situationer. 

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

Resultatet kommer att redovisas i början av 2016 och därefter kommer arbetet att starta ute i verksamheterna med 

att ta fram handlingsplaner. 

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

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

få möjlighet till individuell rådgivning startade under våren. 

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

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

IT-avdelning - vårt stora projekt att centralisera IT-verksamhet avslutades i augusti. Detta innebär att alla 

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

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

till kommunens verksamhetssystem. 

IT-avdelningen har också arbetat med att införa Office 365 hos Lok och nu finns det en pilotgrupp för 1-1 datorer 

i Åkrahäll. 

Administrativ avdelning - kommunen förbereder sig för att klara en framtida digital agenda. Processorienterad 

ärenderegistrering, e-arkiv och sammanhållen elektronisk ärendehantering pågår inom Kansli, Arkiv och 

information. 

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

Nybro och praktiksamordning sker utåtriktade aktiviteter. 

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

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

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

nyanlända vänder sig hit för att få vägledning och service. 

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

Har varit ett mycket omfattande arbete för projektgruppen. 

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

Ett utdrag ur larmstatistiken är följande. 
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 Trafikolycka: 75 

 Sjukvårdslarm: 57 

 Brand i byggnad: 35 

 Brand ej i byggnad: 53 

 Utsläpp farligt ämne: 14 

 Automatlarm: 111 

Inga större eller insatser med stora kostnader har inträffat under året. 

En organisations översyn påbörjades under senare delen 2015, och fortsätter 2016. Räddningstjänsten undersöker 

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

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

tid. 

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

Öland, Emmaboda och Torsås som ingår i diskussionen. 

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

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

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

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

2016. 

 

Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, att förebygga och 

hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor liksom att kontinuerligt utveckla verksamheten och att 

utvärdera av verksamhetens resultat. En genomarbetad intern kontroll är en av pusselbitarna i en bra styrning och 

uppföljning. Den bidrar till en effektiv och säker verksamhet och god ekonomisk hushållning. 

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda, att veta hur det går i verksamhet och ekonomi. Det finns 

också internationellt förankrade definitioner som uttrycker samma sak mera fylligt. Den interna kontrollen handlar 

om att på en rimlig nivå säkerställa: 

 att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, det vill säga god ekonomisk hushållning, 

 att informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig 

och tillräcklig, 

 att de regler och riktlinjer som finns följs, 

 att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs. 

Det är varje nämnd och styrelse som ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig. I praktiken är det i 

verksamheten som kontrollen utvecklas och genomförs, vilket sker som en del i det löpande arbetet. 

Riskbedömning  Riskvärde Åtgärd 

Hantering av bensinkort 
 

6  

Kommentar 

Uppföljning sker under kvartal 1 2016 och avrapporteras till kommunstyrelsen i 
särskild rapport. 

Hantering av betalkort 
 

6  

Kommentar 

Uppföljning sker under kvartal 1 2016 och avrapporteras till kommunstyrelsen i 
särskild rapport. 

Representation 
 

6  

Kommentar 

Uppföljning sker under kvartal 1 2016 och avrapporteras till kommunstyrelsen i 
särskild rapport. 

Inköp utan giltigt avtal 9  
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Riskbedömning  Riskvärde Åtgärd 

 
Kommentar 

Avtalstroheten var 87,3 procent i december och uppnår inte målet om 95 

procent. Mätning sker varje månad och följs upp som nyckeltal i 
månadsuppföljningarna för kommunen och nämnderna. Avtalstroheten har 

förbättrats sedan vi började mäta, men varierar under året. 

Införandet av Visma Proceedo som beställningsportal kommer att öka 
avtalstroheten när vi fått igång själva beställningsdelen i och med att där läggs 

de avtal in som vi kan beställa ifrån. 

Riskbedömning  Riskvärde Åtgärd 

Uppföljning av politiska 

beslut 
 

4  

Kommentar 

Uppföljning av motioner, medborgarförslag och andra uppdrag sker 

kontinuerligt. Ej verkställda beslut bereds på kommunstyrelsen varannan 
månad. Motioner och medborgarförslag bereds i februari och augusti. 

Anmälningsärenden och rapporter bereds i nämnd varje månad. 

Researvoden till 
förtroendevalda 

 
2  

Kommentar 

Enligt reglementet ska resan överstiga 5 km enkel resa. 10 km utbetalda för 6 

personer. 

Åtgärd: Antingen ändra i Bestämmelser om ersättning till 5 km eller i 
fortsättningen ej betala ut ersättning om det inte överstiger 5 km enkel resa. 

Kontroll av arvoden för 

förtroendevalda. 
 

6  

Kommentar 

Vid uppdrag i Funktionshinderrådet och pensionärsrådet betalas ej grundarvode 
ut. Går ej att utläsa i Bestämmelserna. 

Åtgärd: Lägga till i bestämmelserna vilken ersättning som ska utges vid uppdrag 

i Funktionshinderrådet och Pensionärsrådet 

Riskbedömning  Riskvärde Åtgärd 

Rapportering av arbetstid 
 

6  

Kommentar 

Uppföljning sker under kvartal 1 2016 och avrapporteras till kommunstyrelsen i 

särskild rapport. 

Veckovila i samband med 

beredskap 
 

6  

Kommentar 

Kontroll pågår och särskild rapport avlämnas till kommunstyrelsen våren 2016. 

Riskbedömning  Riskvärde Åtgärd 

Säkerhetskopiering av filer 
 

8  

Kommentar 

När IT-avdelningen har lagt tillbaka filer från säkerhetskopian har detta fungerat 

med 100 % under året. 

Brandstationens inventarier 
ska vara på avsedd plats. 

 
8  

Kommentar 

Genom årliga revisioner och kontroll av utrustning kontrolleras att allt finns på 

plats och är säkerhetskontrollerad samt godkänd att användas. 

Insatstiderna gällande 
utryckning 

 
8  

Kommentar 

Insatstider är kontrollerade genom stickprov i insatsrapporteringssystemet. 



17 
 

Riskbedömning  Riskvärde Åtgärd 

Insatstiderna hålls inom angivna tider, men förmågan vid insats kan komma att 

försämras genom att det är svårt att rekrytera personal till deltidsstationerna. 

 

 

Kommentar 

Insatstider är kontrollerade genom stickprov i insatsrapporteringssystemet. 

Insatstiderna hålls inom angivna tider, men förmågan vid insats kan komma att 

försämras genom att det är svårt att rekrytera personal till deltidsstationerna. 

Utbildningsfrekvens 

gällande brandmän 
 

4  

Kommentar 

Efter kontroll i eget övningsprogram och följt upp redovisade övningar i 

Stratsys, visar det sig att utbildningsresultatet ligger på cirka 90%. Målvärdet är 
80% på grund av uteblivna övningar på grund av larm, sjukdom m.m. Slutsats 

att vi ligger över målvärde för utbildningar. 

Serviceavtal gällande 
servrarnas hårdvara 

 
9  

Kommentar 

Alla servrar utom en har aktuellt serviceavtal för hårdvara, undantaget är 

databasservern för Intranätet. Eftersom vi kommer att byta leverantör för 
Intranätet kommer IT undersöka det kostnadsmässigt mest effektiva alternativet 

att hantera säkerheten för informationen. 

Resultat tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2013 2014 2015 2015 2015 

BRUTTOINTÄKTER 14 204 11 868 12 701 10 713 1 988 

      

Personalkostnader -52 241 -55 449 -57 556 -54 729 -2 827 

Övriga kostnader -37 827 -29 152 -29 369 -30 677 1 308 

BRUTTOKOSTNADER -90 068 -84 601 -86 925 -85 406 -1 519 

      

NETTOKOSTNAD -75 864 -72 733 -74 224 -74 693 469 

BUDGET -73 408 -73 668 -74 693 -74 693 0 

ÅRETS RESULTAT -2 456 935 469 0 469 

 

Nettoinvesteringar, tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2013 2014 2015 2015 2015 

 5 784 2 981 7 140 8 469 1 329 
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 2015 

Kommunstyrelse Utfall Budget Avvikelse 

Kommunledning 15 661 15 029 -632 

Näringslivs- och arbetsmarknadsavdelning 4 709 5 341 632 

Ekonomiavdelning 8 023 7 502 -521 

Personalavdelning 9 236 8 990 -246 

IT-avdelning 5 021 4 908 -113 

Administrativ avdelning 13 892 16 603 2 711 

Räddningstjänst 17 683 16 320 -1 363 

Totalt 74 225 74 693 468 

 

Kommunledning har haft ökade kostnader för dubbla chefslöner vid byte av socialchef. Kostnaderna för 

konsulttjänster har ökat kraftigt 2015, varför ett överskridande har skett. 

Näringslivs- och arbetsmarknadsavdelning har överskott vilket bland annat beror på lägre personalkostnader 

p.g.a. av vakans som ej är tillsatt, samt lägre lokalkostnader för arbetsmarknadsenheten. Näringsliv har ej 

genomfört alla planerade aktiviteter p.g.a. av personalbrist (långtidssjukskrivning och vakant tjänst). 

Ekonomiavdelningen överskrider budgeten med 521 tkr och merparten av detta är inom inköps- och 

upphandlingsverksamheten. Denna har genomfört många upphandlingar under året som krävt juristkompetens. 

Kostnaden för samlastningscentralen 139 tkr har belastat verksamheten 2015. Den kommer fortsättningsvis att 

belasta måltidsservice då det är de som drar nytta av detta. Ekonomienheten och glesbygdsservice håller budget. 

Personalavdelningen överskrider budgeten med 246 tkr. Underskottet beror i huvudsak på att friskvården är 

underfinansierad. Vi har också haft oförutsedda rekryteringskostnader för 2 HR-konsulter. 

IT-avdelningen har ett minusresultat beror på att IT-avdelningen har haft ökade lönekostnader p.g.a. 

avgångsvederlag. 

Administrativ avdelning - politiska konton som KF, KS är i balans. Pengar över för verksamheterna 

Informationsverksamhet (vakans), men framförallt Integrationssamordning, dels p.g.a. erhållna projektmedel, dels 

senareläggning av Plattform Nybro. 

Räddningstjänsten har inte att kunnat hålla sin budget. Verksamheten håller på att utredas och efter detta kan det 

sättas en budget som stämmer överens med verkligheten. 

Inga större händelser har inträffat med stora kostnader som följd. På grund av besparing av en pooltjänst har 

övertidskontot ökat under året, men detta har hämtats hem lite genom att vi har en tjänstledighet på 50 procent 

som inte återbesatts. 

Investeringar - under året har investeringar gjorts i ombyggnad av kök, uppgradering ekonomisystem, 

beställningssystem och olika IT-system. Investeringar har också skett i samband med telefoniprojektet. Dessa och 

ombyggnad av kök har inte funnits budgeterade. Dessutom har förskottering av betalning för räddningsfordon 

gjorts. Budgeten för denna var 4 mnkr. 

 

Kommunledning - ny kommunchef från och med augusti och ny socialchef från och med juni. 

Näringslivs- och arbetsmarknadsavdelning- under året har en administratör slutat och tjänsten har inte blivit 

tillsatt. Avdelningen har varit hårt ansatt med en hög arbetsbelastning p.g.a. av brist personal (ej tillsatt tjänst 

+ långtidssjukskrivning). Personalen har varit på ett antal endagsutbildningar. 

Verksamheten har omorganiserats from 1 januari 2016. Näringsliv flyttas till förvaltningen Samhällsbyggnad och 

AMe flyttas till administrativa avdelningen. 
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Ekonomiavdelning - under året har en ekonom slutat och ny har anställts. Vi är nu fyra ekonomiadministratörer, 

tre förvaltningsekonomer, en redovisningsekonom, en systemförvaltare/ekonom och en inköp- och 

upphandlingschef. 

Personalavdelning - två HR-konsulter har ersättningsrekryterats och en vikarie inom löneadministration har 

tillsvidareanställts. Det innebär att alla tjänster nu är tillsatta. 

IT-avdelningens resurser har inte räckt till när centraliseringen av IT-verksamheterna har pågått under flera år. 

Detta har inneburit återkommande sjukskrivningar hos våra medarbetare. Under 2016 kommer rekrytering av en 

ny tjänst påbörjas. 

Administrativ avdelning - medarbetare förbereder sig för att klara en framtida digital agenda. Processorienterad 

ärenderegistrering, e-arkiv och sammanhållen elektronisk ärendehantering pågår inom Kansli, Arkiv och 

information. 

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

Nybro och praktiksamordning sker utåtriktade aktiviteter. Två språkstödjare anställda med hjälp av AF. 

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

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

En ny medarbetare under 2015 och en visstidsanställd under 2016. 

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

nyanlända vänder sig hit för att få vägledning och service. 

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

Hög arbetsbelastning under 2015. 

Räddningstjänst - vi har under året gjort en besparing av en pooltjänst som övergått i en tjänst som 

beredskapssamordnare på 50 procent. Personalstyrkan på heltid är under kontroll. Problem är i dag på 

deltidsbrandman, i Orrefors har vi haft uppsägningar som inte har återsatts på grund av organisationsutredning av 

hela verksamheten. Många av deltidsbrandmännen arbetar på annan ort och det gör att vi vid flertalet tillfällen inte 

kan hålla rätt beredskap i Orrefors. Det sätts stor press på övriga som skall försöka upprätthålla beredskapen enligt 

handlingsprogram. 

  

Kommunledning - de kommande åren ska kommunstyrelseförvaltningen stabilisera sina verksamheter så de 

levererar det stöd som övriga förvaltningar och nämnder behöver. 

Det ska vara enkla, tydliga och effektiva ledningssystem som underlättar uppföljning kopplat till funktionell 

ekonomistyrning som leder verksamheterna i önskad riktning och ger beslutsfattare adekvat stöd. Det är viktigt att 

alltid knyta ekonomiska fakta till verksamhetsmässiga vägval. Vi ska arbeta mer controllerinriktat. 

Kommunen ska öka sin attraktivitet för att även på sikt kunna rekrytera och behålla kompetens. Konkurrensen från 

omvärlden ökar, utbudet minskar och nya generationer ställer andra krav. Satsning sker därför fortlöpande på 

ledarskap och medarbetarskap. Vi vill vara en modern arbetsplats där man trivs, vill vara och främjar hälsa. 

Vi ska i ökad omfattning finna digitala lösningar så att IT uppfattas som ett självklart redskap i all 

verksamhetsutveckling, inte bara inom de administrativa delarna. Bildande av en ”VIT-grupp” är ett steg i den 

riktningen (Verksamhetsutveckling med IT). Tiden är förbi där IT enbart är systemdrift och förvaltning. Nu är IT 

även process- och kundstöd i arbetet med brukare, klienter, vårdtagare, elever, konsumenter och kunder. 

Säkerhetskompetens efterfrågas i högre grad bland förvaltningarna och måste mötas upp med specifik kompetens 

och resurs. Förebyggande arbete och goda rutiner som finns på plats innan något händer ger bättre kvalitet och 

trygghet. 

Kommunikation internt och externt ligger mycket högt på prioritetslistan. Den vakanta tjänsten ska återbesättas 

och agera professionellt stöd i samarbete med förvaltningarna. Den strategiska kommunikationen ska lyftas fram 

och inkluderas bland annat i medborgardialogen och informationssäkerhetsfrågorna. 

Kommunen ska även fortsättningsvis satsa på utvecklingsfrågor men under mer ordnade former. Projekt ska inte 

avslutas för än de har implementeras i verksamheten. Vi ska inte starta upp det som inte ska avslutas. 

Framgångsfaktorerna heter timing och förankring. 

Räddningstjänsten lever under särskilt tryck utifrån ekonomi och bemanning samt från tillsynsmyndigheter som 
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bedömer nuläget som problematisk. Ett flerårigt problem ska lösas så organisationen kan fokusera på 

räddningsinsatser. På sikt behöver samverkan med kringliggande kommuner utvecklas. 

Nämndadministration och arkiv är områden som sällan ges uppmärksamhet eller omnämnande. De utgör dock 

basen för det demokratiska arbetet, beslutsfattandet och kunskapsöverföring till kommande generationer. Effektiva 

flöden, bra underlag, trygg förvaring i modern miljö är självklarheter som inte alltid hamnar överst på agendan. 

Ett nytt dokumenthanteringssystem och planering av framtida elektronisk arkivering av handlingar står nu för 

dörren vilket lägger kvalitativ grund för lång tid framöver. 

Integrationsarbetet uppmärksammas ofta för dess kostnader. Hur bra vi lyckas blir dock avgörande för välfärden i 

ett längre perspektiv. Många nya medborgare söker sig till Nybro och det ställer stora krav på boende, 

sysselsättning och utbildning. Tillsammans blir vi medskapare av framtidens välfärd där investeringen sker nu. 

Arbetsmarknadsfrågorna är ett politikerområde som behöver flytta fram positionerna för att klara utmaningen. 

Kommunens aktiebolag levererar kvalitet och stabil ekonomi över tid. De svarar för några av de grundläggande 

mänskliga behoven i form av bostad, vatten, el och avlopp. De tryggar tillgången till uppvärmning via den stora 

satsningen på kraftvärmeverk. De tar oss in i den nya digitala tiden med hjälp av optisk fiber. Byggandet av 

bostäder är prioriterat. Fina planlagda områden finns klara att använda, bostadsbolaget bygger kontinuerligt nya 

bostäder och vi ser gärna att privata aktörer ansluter sig i större omfattning. 

Näringslivsfrågorna är oerhört betydelsefulla. Utan ett väl fungerande privat näringsliv är vi ingen fullvärdig 

kommun. Industrin är och förblir ryggraden i svenskt näringsliv och en ökande tjänstesektor med lokala handlare 

och serviceföretag är ett komplement som ger anledning till att vilja bo i Nybro. Det främjar både fastighetsägare 

och tillverkningsindustrin som får ökad möjlighet till arbetskraft från orten. Under året har flera företag valt att 

etablera sig i kommunen och andra har startat nya företag. Handelsstrategin och dess handlingsplan är klara att 

användas och vi ska utveckla Nybro till en plats man vill besöka för att uppleva riktig shopping! För att lyckas 

behövs fortsatt och fördjupat samarbete mellan alla aktörer, skapandet av återkommande event som drar folk till 

staden och gärna fint väder. Det senare är inte kommunstyrelsens ansvar. 

Näringslivs- och arbetsmarknadsavdelningen är omorganiserade. Näringsliv till Samhällsbyggnad och 

arbetsmarknad flyttar sin verksamhet till avdelningen administration. 

Ett internt näringslivsråd kommer att startas och därefter ett externt näringslivsråd. 

Ekonomiavdelning - arbete pågår fortfarande med att rätta till det som havererade vid uppgraderingen av 

ekonomisystemet. Fortsatt arbete med att få till beställningsdelen i Visma Proceedo kommer att ske, allt för att 

öka avtalstroheten men också för att minska administrationen. E-rekvisition och automatisk kontering av 

abonnemangsfakturor kommer att införas. 

Det ökade antalet nyinflyttade påverkar även ekonomienheten som är ett stöd till verksamheterna. 

Ett flertal upphandlingar pågår och kommer att fortsätta under kommande år. Det blir allt vanligare att 

upphandlingarna överklagas och medför extra arbete, juristinsatser m.m. Det medför också förseningar, vilket 

innebär att det behövs god framförhållning med upphandlingarna. 

Personalavdelning - upphandling av ny företagshälsovård görs under början av 2016. 

Arbete pågår med att testa och införa den nya web-baserade versionen av HR-systemet eCompanion. 

Lönespecifikationerna kommer att bli helt digitala under våren 2016. Det innebär att de pappersbaserade 

specifikationerna tas bort. Utbyggnaden självservice går vidare och nu är det endast ett fåtal arbetsplatser som inte 

omfattas. 

Under våren inför vi Adato, ett stödprogram för hantering och dokumentation av rehabiliteringsarbetet. Även Lisa, 

ett stöd för systematiskt arbete med att minska arbetsskadorna, samt för skade- och tillbudsrapportering, kommer 

att införas. 

Rutiner och administrativt stöd för OPF-KL, det nya pensionssystemet för politiker, har tagits fram och införs 

under första halvan av 2016. 

Utbildning och åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets nya föreskrift AFS 2015:4 om organisatorisk och 

social arbetsmiljö kommer att ske under året. 

IT-avdelningen kommer att arbeta med följande projekt: 

 Införande av Office 365 för hela kommunen 

 Införande av modell för IT-kostnader 

 Förstudie av samarbete mellan Nybros IT-avdelning och Emmabodas avslutas 

 Att fortsätta automatisera manuella arbetsuppgifter 
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Administrativ avdelning -sammanhållen elektronisk dokumenthantering, förstudie presenteras. Plan för e-arkiv 

fastställs. EDP (ärenderegistrering) utvecklas för alla förvaltningar. Rekrytering av strategisk resurs för 

kommunikation. Fortsatt arbete med integrationssamordning samt koppla integration och arbetsmarknad tydligare. 

Införa system för e-handel av kommunala tjänster. Destination Glasriket? 

Räddningstjänst - räddningstjänsterna i region sydost håller på att diskutera samverkan, det är Kalmar, Nybro, 

Emmaboda/Torsås som har fördjupade diskussioner. 

Målet med samverkan är att utifrån Kalmars nya kommunsamordningscentral få en gemensam operativ 

organisation som kan verka i hela regionen och höja hjälpresurserna mot tredje man i samhället. Regionen kommer 

också att försöka samordna befälsstrukturen i regionen med följd att höja kompetens i alla led och att tredje man 

får största möjliga hjälp vid oönskad händelse. 

Det arbetas också mot att så mycket som möjligt koppla larm, beredskaper, kameraövervakning till den nya 

samordningscentralen för att kunna göra ekonomiska besparingar över tid. Detta är ett koncept som bedrivs på 

flera håll i Sverige. 

Nybro kommuns räddningstjänst genomgår nu också en översyn då vi från tillsynsmyndigheten fått påtalat brister 

i bemanning av stegbil samt för dålig förmåga att utföra en räddningsinsats. Detta är då jämfört med jämförbara 

kommuner som (MSB) Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap tillsammans med Länsstyrelsen tagit fram. 

Detta skall vara klart under 2016. 

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

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

politiker, men även övriga förtroendevalda. 

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

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

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

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

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

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

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

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

organisationen. 

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

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

har genomförts. 

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

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

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

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

exempelvis telefoni. 

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

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

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

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

vi tyvärr sett att sjukskrivningarna har en ökande trend. 

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

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

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

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

Projektet inom omsorgen med syfte att kommunens personal på sikt ska kunna få önskad sysselsättningsgrad är 
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nu avslutat med gott resultat. Arbete pågår med en fortsättning. Parallellt med detta pågår en omförhandling av 

årsarbetstidsavtalet med Kommunal. 

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

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

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

in i nästa år. 

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

medarbetarsamtal. 

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

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

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

få möjlighet till individuell rådgivning startade under våren. 

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

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

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

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

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

till kommunens verksamhetssystem. 

IT-avdelningen har också arbetat med att införa Office 365 hos Lok och nu finns det en pilotgrupp för 1-1 datorer 

i Åkrahäll. 

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

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

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

Nybro och praktiksamordning sker utåtriktade aktiviteter. 

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

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

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

nyanlända vänder sig hit för att få vägledning och service. 

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

Har varit ett mycket omfattande arbete för projektgruppen. 

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

Inga större eller insatser med stora kostnader har inträffat under året. 

En organisationsöversyn påbörjades under senare delen 2015, och fortsätter 2016. Räddningstjänsten undersöker 

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

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

tid. 

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

Öland, Emmaboda och Torsås som ingår i diskussionen. 

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

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

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

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

2016. 

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

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

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

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

i största allmänhet. Friskvårdsbidraget nyttjas väl och budgeten är inte anpassad till verkligheten. 
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Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

39. Hur ser 
medborgarna på sin 

kommun som en 

attraktiv plats att leva 
och bo på? 

 
85% 

 
91,67% 

Kommentar 

Det sammanfattande betyget Nöjd-Region-Index (NRI) våren 2015 för hur medborgarna ser på Nybro kommun som en plats att bo och 
leva på blev 51 och är lägre jämfört med genomsnittet (60) bland deltagande kommuner och lägre jämfört med kommunens resultat våren 

2013 (55). Helhetsbetyget mäts med specifika frågor och jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för faktorn 

arbetsmöjligheter lägre, utbildningsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre, bostäder lika med, kommunikationer något högre, 
kommersiellt utbud lägre, fritidsmöjligheter lägre och trygghet lägre. För Nybro kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för 

faktorerna kommersiellt utbud, trygghet samt fritidsmöjligheter som kan höja helhetsbetyget NRI. När det gäller medborgarnas 

uppfattning om fritidsmöjligheter är betyget något högre än genomsnittet för hur man ser på tillgången till parker, grönområden och 
natur, men något lägre när det gäller möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv, samt 

tillgången till idrottsevenemang. Gällande frågorna om tillgången till kulturevenemang och nöjesutbud är betyget mycket lägre än 

genomsnittet. Medborgarnas betyg/uppfattning om trygghetsfrågorna - hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter, 
hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel respektive mot inbrott i hemmet, är betydligt lägre än genomsnittet. 26 

procent av medborgarna i Nybro kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 34 procent vill 

avråda från det. 

 

Målet är uppnått. 

Nämnden mäter måluppfyllnaden mot fullmäktiges målområde Kärnverksamhet genom nyckeltal som visar hur 

väl flera av verksamheterna uppfyller delar av sina uppdrag: 

 Nyckeltalet "Andelen livsmedelsanläggningar inom Måltidsservice utan behov av extra offentlig 

kontroll" klarade målvärdet på 90 %. 

 Nyckeltalet "Andelen simkunniga i årskurs 6" år 2015 är 95 % - överstiger målvärdet återigen, mycket 

tack vare att simhalls- respektive skolpersonalen har gjort ett mycket bra arbete tillsammans. Skolorna 

bokar numera in sig via Samhällsbyggnads bokningssystem på tider för skolsim. 

Måluppfyllnaden mäts även mot fullmäktiges målområde Kommun att bo och leva i och då används nyckeltal ur 

SCB:s Medborgarundersökning, bl.a. 

 "Hur ser medborgarna på sin kommun som en attraktiv plats att leva och bo på?" (för resultat se 
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kommentar under nyckeltalet i rutan ovan), dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande. 

 Frågan/nyckeltalet "Hur medborgarna ser på tillgången till parker, grönområden och natur" ingår i faktorn 

Fritidsmöjligheter, se kommentar under nyckeltalet i rutan ovan. 

 Frågan/nyckeltalet "Hur medborgarna ser på tillgången till gång- och cykelvägar", ingår i faktorn 

Kommunikationer, se kommentar under nyckeltalet i rutan ovan. 

Mest nöjda 2015 - högst betygsindex - är medborgarna med tillgången till parker, grönområden och natur. Jämfört 

med genomsnittskommunen är medborgarna i Nybro kommun mycket mer nöjda med tillgången till gång- och 

cykelvägar. 

  

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Andel 

livsmedelsanläggningar 

inom Måltidsservice 
utan behov av extra 

offentlig kontroll. 

 
100 % 

 
102,22 % 

Kommentar 

Det har genomförts tjugo inspektioner tredje tertialen och av dessa var det Madesjögläntan som fått extra offentlig kontroll. Tyvärr 
klarade de inte heller inspektionen vid denna kontroll därför tillkom ytterligare en extra offentlig kontroll. Problemet i detta kök var 

temperaturkontroller. 

Andel skolor och 
förskolor med god 

inomhus- och 

utomhusmiljö 

 
111,11 % 

 
111,11 % 

Kommentar 

Inventering av ventilationen kommer att göras under verksamhetsåret 2016. 

Andel simkunniga i 

årskurs 6 
 

103,26 % 
 

96,74 % 

Kommentar 

Skolorna bokar nu in sig i vårt bokningssystem på tider för skolsim. 

Många klasser väljer att köra skolsim på vårterminen. 
Efter skolavslutningen i juni vet vi vad resultatet blir för 2016. 

Hur medborgarna ser på 

tillgången till parker, 

grönområden och natur 

 
101,28 % 

 
101,28 % 

Kommentar 

Frågan ingår som delfråga till NRI-faktorn Fritidsmöjligheter. Utfallet för frågan våren 2015 ligger strax över rikssnittet, 7,9 jfrt med 7,8. 

 Några av de aktiviteter som Nybro kommun genomför/planerar för att försöka förbättra helhetsbetyget är att ta fram ett Natur- 
och friluftslivsprogram, ett parkprogram samt en långsiktig handlingsplan för utvecklingen av Svartbäcksmåla-området. 

Hur medborgarna ser på 

tillgången till gång- och 
cykelvägar 

 
113,11 % 

 
113,11 % 

Kommentar 

Delfråga till NRI-faktorn Kommunikationer. Utfallet för delfrågan våren 2015 var 6,9, 0,1 enheter högre än våren 2013. Rikssnittet 2015 
låg på 6,1. 

Samhällsbyggnad har arbetat med att ta fram en gång- och cykelplan för Nybro kommun (antagen 20150330 av KF) och samtidigt deltar 

förvaltningen i arbetet med en regional cykelplan (via Regionförbundet), se aktiviteter 2015. 

Under 2015 har följande GC-banor utförts: Resebovägen (delen Blads väg-infart Rismåla göl), GC-bana mellan Gårdsvägen-

Madesjövägen, beläggning och belysning under Rv25 (delen Postmakargatan-S:t Sigfridsvägen). Belysning längs med GC-banor mot 

Pukevallen från S:t Sifridsvägen och Pukebergarnas väg/Friluftsvägen har utförts. Utöver detta pågår projektering i samarbete med VA på 

Lejongatan och Olofsgatan i anslutning till Paradisskolan. Floragatan är näst i tur och Hallandsgatan avvaktas till det att VA utfört sina 

serviser, beräknat 2016. 
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Målet är uppnått. 

Nämnden mäter måluppfyllnaden genom nyckeltal som visar användningen av kostdatasystemet Aivo inom 

Måltidsservice, vilket mäts på årsbasis. Aivo beräknar näringsinnehållet i maten. 

89,5 % av Måltidsservice personal använder alltid eller oftast recepten som finns i Aivo. Ibland saknas fullständiga 

recept - finns behov av att arbeta mer med detta. Under 2014 tillsattes en Aivogrupp som arbetar med att uppdatera 

alla recept och kontrollera att näringsberäkningen för mat till förskola, skola och omsorg stämmer. Detta är ännu 

inte klart utan kommer pågå även under 2016. Måltidsservice samarbetar med Lärande och Kultur och i takt med 

att LOK byggt ut sitt administrativa nät har även köken anslutits. Endast tillagningsköket i Flygsfors förskola 

återstår. Grundmatsedeln är alltid näringsberäknad och alla kök följer i stort Livsmedelsverkets 

rekommendationer. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Näringsvärden 
 

111,88 % 
 

108 % 

Kommentar 

Enligt enkät till Måltidsservice personal - 89,5% använder alltid eller oftast recepten som finns i Aivo. Ibland saknas fullständiga recept 
- man behöver arbeta mer med detta. Under 2014 tillsattes en Aivogrupp som arbetar med att uppdatera alla recept och se så 

näringsberäkningen inom både förskola, skola och omsorg stämmer. Detta är ännu inte klart utan kommer pågå även under 2016. 

Måltidsservice samarbetar med LOK och i takt med att de bygger ut sitt administrativa nät ansluts även köken. Det tillagningskök som 
saknar åtkomst till administrativa nätet är Flygsfors förskola. Grundmatsedeln är alltid näringsberäknad och alla kök följer i stort 

Livsmedelsverkets rekommendationer. Frågan är om man är nöjd med 80% eller om man ska höja nivån under 2016. 

 

Målet är uppnått. 

Målet återfinns i Mat- och måltidspolicyn antagen av Kommunfullmäktige 2010. 

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 - arbetet under 2015 har varit fortsatt framgångsrikt - andelen inköpta ekologiska livsmedel har 

ökat har under 2015 till 26,43%, motsvarande siffra 2014 var 22,06%. Andelen ligger nu över det tidigare 

nationella målet på 25 %, för hur stor andel ekologiska livsmedel som ska serveras i offentlig sektor. Lägger vi till 

närproducerat dvs. potatis, lök från Öland samt färskt kött från Karlskrona blir vår andel 46,75 %. Framgången 

beror förutom på ett bra livsmedelsavtal, på att personalen i köken är motiverad att använda 

ekologiska/närproducerade produkter. Då mer ekologiskt finns på anbudet blir det en självklar del i vårt dagliga 

val av livsmedel. 

  

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

38. Hur stor är andelen 

inköpta ekologiska 
livsmedel? 

 
104% 

 
110% 
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Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Kommentar 

Måltidsservice arbetar med ekologiska livsmedel. Då mer ekologiskt finns på anbudet blir det en självklar del i vårt dagliga val av 

livsmedel. Vi har under helåret 2015 nått upp till 26,43% mot 2014 då vi låg på 22,06%. 

 

Målet är uppnått 

Nämnden mäter måluppfyllnaden genom nyckeltal som visar kundnöjdheten med Städservice och Måltidsservice. 

Städservice genomförde hösten 2014 en undersökning av kundnöjdheten via enkät till 572 personer varav 349 

svarade. Städservice fick ett mycket gott resultat när det gäller kontakten mellan kund och städpersonal. En stor 

andel kunder är nöjda med hur städningen är utförd på arbetsplatsen. Kundnöjdheten undersöks nästa gång hösten 

2016. På uppdrag av Lärande och kultur gjordes år 2012 en generell neddragning med 10% av den totala 

städbudgeten. Städfrekvensen minskades ner, vilket innebar en sämre städning i skolorna, något som tydligt syns 

i enkäten. 

Kundnöjdheten med Måltidsservice skolmat överstiger målvärdet 2015. Enkäten visar ett väldigt bra resultat när 

det gäller bemötandet mellan gästen och kökspersonalen. 

Kundnöjdheten med Måltidsservice omsorgsmat överstiger målvärdet 2015. Av enkäten framgår behov av 

förbättring i matsedeln och dess variation och detta kommer arbetas med under 2016. Enkäten visar ett väldigt bra 

resultat när det gäller bemötandet mellan brukarna/gästerna och kökspersonalen. 

  

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Andelen lokalnyttjare 
som är nöjda med 

städservice 

 
 

 
104,56 % 

Kundnöjdhet skolmat 
 

109,33 % 
 

100,8 % 

Kommentar 

Måltidsservice har 2015 nått upp till sitt målvärde där de vill ha en nöjdhet på minst 75%. Tyvärr har svarsfrekvensen varit väldigt låg 

trots att påminnelse har skickats ut samt att rektorer fått information om att enkäten legat ute. År 4 34,3% svarande, år 7 21,3%svarande, 

år 1 gymnasiet 33,3% svarande. Måltidsservice har fått ett väldigt bra resultat när det gäller bemötandet mellan gästen och 
kökspersonalen. Frågan är om man är nöjd med 75% nöjdhet eller om man ska höja nivån under 2016. 

Kundnöjdhet 

omsorgsmat 
 

101,18 % 
 

101,18 % 

Kommentar 

Måltidsservice har 2015 nått upp till sitt målvärde där man vill ha en nöjdhet på minst 85%. Via enkäten ser man att en av bristerna ligger 

i matsedeln och dess variation. Detta behöver vi förbättra under 2016. Måltidsservice har fått ett väldigt bra resultat när det gäller 

bemötandet mellan brukarna och kökspersonalen. 

 

Målet är inte uppnått. 

Nämnden mäter måluppfyllnaden genom nyckeltalet "Andel detaljplaner som uppfyller kommunens regler för 

konsekvensbedömning av beslut". 

Hanteringen av detaljplaner är lagreglerad. Två detaljplaner har antagits under året och de uppfyller lagkraven för 

konsekvensbeskrivningar för detaljplaner, men inte kommunens egna kompletterande krav på 

konsekvensbeskrivningar. 
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Ev. omformulerat/nytt mål/nya nyckeltal 2016. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Andel detaljplaner som 
uppfyller kommunens 

regler för 

konsekvensbedömning 
av beslut 

 
0 % 

 
0 % 

Kommentar 

Två detaljplaner har antagits under året och de uppfyller inte kommunens egna krav på konsekvensbeskrivningar. 
Konsekvensbeskrivningarna för detaljplaner uppfyller lagkraven, men inte fullt ut kommunens egna ambitioner på 

konsekvensbeskrivningar. 

 

Målet är inte uppnått. 

Nämnden mäter måluppfyllnaden genom nyckeltalet "Andel detaljplaner som redovisas med tredimensionella 

bilder". 

Nämnden har antagit två planer under året och dessa har inte redovisats med tredimensionella bilder. 3D-bilder 

togs fram i utredningskedet för ett av planarbetena men följde sedan inte med planhandlingarna. 

Ev. omformulerat/nytt mål/nya nyckeltal 2016. 

  

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Andel detaljplaner som 

redovisas med 
tredimensionella bilder 

 
0 % 

 
0 % 

Kommentar 

Två planer har antagits under året och dessa har inte redovisats med tredimensionella bilder. 3D-bilder togs fram i utredningsskedet för 

ett av planarbetena men följde inte med planhandlingarna. 

 

Målet är uppnått? 

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

med hänsyn till samhällsutveckling och den lokala kulturen", handlar om att de som möter oss ska vara nöjda och 

trygga med bemötande och tjänster samt erbjudas möjligheter till ökad valfrihet. Nyckeltal för mätning av 

måluppfyllnad saknas, tas fram under nämndens mål- och nyckeltalsarbete inför 2016. Nämndens mål kopplar 

tydligt till kommunplaneuppdrag 2015:3 "Utveckla medborgardialogen i Nybro kommun": "Att Nybro kommun 

arbetar fram en plan för genomförande av kontinuerliga medborgardialoger och förbättringsvandringar med 

medborgarna." 

Projektdirektivet för den kommunomfattande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 31 augusti 2015 

och det praktiska arbetet påbörjades under hösten 2015 med initialt medborgardialoger och inventeringsarbete i 

orterna Örsjö, Alsjöholm, Orrefors, Målerås, Flerohopp, Kristvallabrunn, Alsterbro och Bäckebo. 



28 
 

  

 

Målet är uppnått. 

Målet att Fler ska välja att bosätta sig i Nybro kommun, det sk inflyttningsmålet, uppnås - t.o.m. vecka 52 2015 

hade 82 fler personer flyttat in till kommunen än som flyttat ut. 55 personer fler hade dött jämfört med födda. 

Folkmängden vecka 52 2015 var 19 751 personer jämfört med 19 714 personer 31 dec 2014, vilket ger en 

befolkningsökning med 37 personer under 2015. 

  

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Inflyttningsnetto 
 

106,95 % 
 

123,52 % 

Kommentar 

T.o.m. vecka 52 2015 hade 82 fler personer flyttat in till kommunen än som flyttat ut. 55 personer fler hade dött jämfört med födda. 

Folkmängden vecka 52 2015 var 19 751 personer jämfört med 19 714 personer 31 dec 2014 , vilket ger en befolkningsökning med 37 

personer under 2015. 

 

Målet är inte uppnått? 

Måluppfyllnaden för målet Inget nettoutsläpp av fossil koldioxid ska ske från Nybro kommun mäts dels via 

Energibalans 2012, som visar att utsläpp av växthusgaser per invånare (ton CO2-ekvivalenter per capita) år 2012 

var 4,8. Detta skulle motsvara en rejäl ökning av utsläpp sedan 2008 då den tidigare framtagna energibalansen 

visade ett utsläpp per invånare på 4,0 ton CO2-ekv. Men vid närmare granskning av 2008 års siffror finns det 

oförklarliga siffror som tyder på en felaktig inrapportering, enligt den konsultbyrå som nu tagit fram 

nyckeltalsuppföljningen. Detta innebär att vi har en bit kvar för att nå målet på maximalt utsläpp på 3,9 ton CO2-

ekvivalenter/person. Datakälla: RUS och SCB, enligt Grontmiljs Energibalans för Nybro kommun 2012. 

Måluppfyllnaden mäts även via KKIK-mått nr 37 "Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala 

antalet bilar?". År 2012 var utfallet 62 % av bilparken, rikssnittet låg på 44 %, ett mycket positivt utfall. Tyvärr 

inget redovisat utfall för år 2015. 

   

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

37. Hur stor är 
kommunorganisationens 

andel miljöbilar av 

totala antalet bilar? 

 
- 

 
- 

Utsläpp av växthusgaser 
per invånare 

 
 

 
76,92 % 

 

Målet är uppnått. 

Nämnden mäter måluppfyllnaden för målet Trygga och aktiva invånare genom nyckeltal ur SCB:s 

Medborgarundersökning, där kommunens invånare tycker till om sin kommun som en plats att leva på, dess 

verksamheter samt möjligheterna till inflytande: 

"Medborgarnöjdheten för gator och vägar". Utfallet våren 2015 kvarstår på 2013 års nivå (= 57) och ligger över 
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rikssnittet för jämförbara kommuner (= 54). Det fortsatta arbetet för nämnden borde dock vara att inte dra ner på 

drift och underhåll, då här ligger ett stort vägkapital som ska förvaltas. De åtgärder som planeras grundas på det 

beläggningsprogram som årligen tas fram. I samband med den beslutade gång- och cykelplanen (GC-planen) och 

utbyggnaden av GC-nätet, bör en positiv effekt på sikt kunna förväntas avseende medborgarnöjdheten och 

trafiksäkerheten. Dock innebär nu nämndens minskade ramanslag 2015-2018 och beslutade driftbudget och 

investeringsbudget för 2015-2016, minskad drift, underhåll av och investering i gator och vägar, inklusive 

gatubelysning och snöröjning/ halkbekämpning (inkl. enskilda vägar), vilket riskerar ge en negativ effekt på 

medborgarnöjdheten på sikt. Andra konsekvenser blir större slitage och kapitalförstöring av gator och vägar, sämre 

framkomlighet och sämre säkerhet på gator och vägar, dvs. säkerhetsproblem för trafikanter. I första hand kommer 

oskyddade trafikanter som cyklister, fotgängare och äldre, funktionshindrade personer att drabbas. Det kommer 

också bli svårt att hålla målsättningar/tjänstegarantier. 

"Medborgarnöjdheten för idrotts- och motionsanläggningar". Utfallet våren 2015 kvarstår på 2013 års nivå (= 63) 

och ligger högre än rikssnittet för jämförbara kommuner (= 60). Kommunen har under senare år investerat i flera 

av sina anläggningar, såsom allvädersbanor, OG-hallen, konstgräsplan, renovering av simhallen och en renoverad 

fotbollsplan med tillhörande skolidrottsplats på Victoriavallen, samt om- och tillbyggnad av ishallen. Detta bidrar 

till att både föreningar, skolelever och privatpersoner fått bra träningsmöjligheter och -tider. I Svartbäcksmåla har 

kommunen och föreningar tillsammans investerat och här pågår planering för vidare utveckling av området. Dock 

innebär nu nämndens minskade ramanslag 2015-2018 och beslutade driftbudget och investeringsbudget för 2015-

2016, ett minskande ramanslag för Sport- och fritidsverksamheten, vilket riskerar ge en negativ effekt på 

medborgarnöjdheten. 

Måluppfyllnaden mäts även via KKIK-nyckeltalet "Hur många timmar/vecka har kommunen simhallen öppen 

utöver tiden 8-17 på vardagar?" Här ligger vi över snittet i Sverige. Under hösten 2015 har badets öppettider ökat 

7 timmar/vecka. Idag vill badgästen bada/simträna oavsett vilken veckodag det är. Det märks också att våra 

badgäster börja delta mer frekvent i tävlingar och motionslopp. 

  

  

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Medborgarnöjdheten för 

gator och vägar ska vara 

högre än 
riksgenomsnittet 

 
105,56 % 

 
105,56 % 

Kommentar 

År 2009 var utfallet 56 och år 2011 ökade det till 57, vilket även är resultatet år 2013 och 2015. 

I det fortsatta arbetet är det viktigt att prioritera drift och underhåll för att förvalta vårt stora vägkapital. De åtgärder som planeras grundas 
på ett beläggningsprogram som årligen tas fram. 

Med anledning av den antagna gång- och cykelplanen (GC-planen) och utbyggnad av GC-nätet, förväntas en positiv effekt avseende 

medborgarnöjdheten och trafiksäkerheten. 

Hur många 

timmar/vecka har 

kommunen simhallen 
öppen utöver tiden 8-17 

på vardagar 

 
115,38 % 

 
115,38 % 

Kommentar 

Under hösten 2015 har badet ökat sina öppettider. På helger med 3 timmar. 
Fredagsmorgonen med 1 tim och på måndagar kan man nu motionssimma från kl. 10.00, tidigare var det från kl. 13.00. Totalt ökade 

öppettider med 7 tim/vecka under hösten 2015. 
Idag vill man bada/simträna oavsett vilken dag det är. Det märks att våra badgäster har börjat delta mer i tävlingar och motionslopp. 

Medborgarnöjdheten för 

idrotts- och 

motionsanläggningar 
ska vara högre än 

riksgenomsnittet 

 
106,78 % 

 
106,78 % 

Kommentar 

Kommentaren avser undersökningen våren 2015. Nästa undersökning görs våren 2017. 

 

I undersökningen som gjorts för våren 2015 ligger NMI för verksamheten Idrotts- och motionsanläggningar kvar på samma resultat 63 
som våren 2013. Jämfört med genomsnittsresultatet är NMI högre. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma 

storleksklass är NMI också högre. 

Enkätfrågan för IDROTTS- OCH MOTIONSANLÄGGNINGAR (Idrottshall, ishall, simhall, motionsspår etc.) lyder: 
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Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Vad tror eller tycker du om … 

 öppettiderna vid kommunens idrotts och motionsanläggningar? 

 utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar? 

 belysningen i kommunens motionsspår? 

Kommunen har under senare år investerat i friidrottsanläggning med allvädersbanor, OG-hallen, konstgräsplan, renovering av simhallen, 

Victoriavallen med tillhörande skolidrottsplats och renovering och tillbyggnad av Victoriahallen för godkänd publikhall A. Detta har 

bidragit till att både föreningar, skolelever och privatpersoner kan få bra träningsmöjligheter och -tider. Utvecklingsarbetet i 
Svartbäcksmåla fortsätter tillsammans med föreningslivet och senaste investeringen är utegym och hinderbana. 

Ytterligare aktiviteter som Nybro kommun genomför/planerar för att försöka förbättra helhetsbetyget är bl.a. att ta fram ett Sport- och 

fritidsprogram, ett Natur- och friluftslivsprogram, en långsiktig handlingsplan för utvecklingen av Svartbäcksmåla-området, samt att 
utveckla Linnéasjöområdet. 

 

Målet är delvis uppnått. 

Nämnden mäter bl.a. måluppfyllnaden genom tendenserna för Kväve- och Fosfortransporter från Alsterån och 

Ljungbyån till havet, via resultaten från de samordnade recipientkontrollerna för Alsterån respektive Ljungbyån. 

Årsrapporterna avseende 2014 redovisas 2015 och visar bl.a. att transporten av kväve och fosfor i Ljungbyån 

minskar samt att både fosfor- och kvävebelastningen på Alsterån varit låga under år 2014. 

Nämnden mäter även måluppfyllnaden genom Badvattenkvaliteten vid kommunens badplatser, andelen tjänliga 

prov var något lägre 2015 jämfört med 2014. Utredning pågår fortfarande av orsaker till påverkan på 

badvattenkvaliteten i Linnéasjön, både inom och mellan VA-avdelningen Nybro Elnät AB och Samhällsbyggnad. 

Nämnden deltar i kommunens arbete med att säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 

dricksvattenförsörjningen så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs, vilket bl.a. innebär att 

 inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för nuvarande och framtida, allmänna dricksvattentäkter, 

 göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande och vid behov 

revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås, 

 ta fram en vatten- och avloppsplan för kommunen samt att 

 uppdatera översiktsplanen med vattenförsörjningsplan. 

  

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Kväve- och 
fosfortransporter från 

Alsterån och Ljungbyån 

till havet 

 
113,09 % 

 
113,79 % 

Kommentar 

2014 års utfall redovisas på år 2015 eftersom 2015 års värden inte kommer förrän i årsrapporter för Ljungbyån och Alsterån i mars 2016. 

I Ljungbyån var transporten av kväve och fosfor år 2014 4 % mindre än långtidsmedelvärdena för perioden 1990-2014 (ca 230 ton/år 

respektive ca 3,6 ton/år). 

Fosforbelastningen på Alsterån som helhet bedömdes generellt ha varit mycket låg under år 2014 (arealspecifik förlust 0,030 kg P/ha,år). 

Belastningen av kväve på Alsterån som helhet bedömdes generellt ha varit låg under år 2014 (arealspecifik förlust 1,5 kg N/ha,år). 

Badvattenkvalitet Andel 
tjänliga prov 

 
85 % 

 
95 % 

Kommentar 

 
Badvattenprover från kommunens 13 badplatser har tagits enligt normalschemat vid tre tillfällen under badsäsongen, vecka 24, 28 och 32. 

Vid Boasjö, Flerohopp och Linneasjön (Strandvägen) var proverna i vecka 28 tjänligt med anmärkning. 
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Målet är inte uppnått. 

Nämnden mäter måluppfyllnaden genom nyckeltalet "Andel hotade fågelarter i Nybro kommun". Det nationella 

målet att andelen hotade arter totalt ska minska med 30 %, innebär för kommunens del ett målvärde på 8 %. För 

fågelfaunan i Nybro innebär det att högst 8 % av arterna får vara hotade (rödlistade). Rödlistan uppdaterades 2015 

- sex arter i Nybro kommun räknas nu som livskraftiga (drillsnäppa, nattskärra, hämpling, mindre flugsnappare, 

göktyta och svarthakedopping). Elva nya arter har rödlistats (duvhök, ängspiplärka, hussvala, spillkråka, gulsparv, 

sävsparv, svart rödstjärt, gröngöling, kungsfågel, buskskvätta och stare), vilket medfört att situationen totalt sett 

avsevärt försämrats för fåglarna i Sverige (och Nybro kommun). 

  

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Andel hotade fågelarter i 

Nybro kommun 
 

-153,75 % 
 

-102,5 % 

Kommentar 

Rödlistan har uppdaterats under 2015, vilket innebär att sex arter som finns i Nybro kommun "fallit bort" och räknas nu som livskraftiga 

(drillsnäppa, nattskärra, hämpling, mindre flugsnappare, göktyta och svarthakedopping). Dessa arter har en positiv trend även i Nybro. 

Tyvärr räknas elva nya arter som rödlistade istället (duvhök, ängspiplärka, hussvala, spillkråka, gulsparv, sävsparv, svart rödstjärt, 
gröngöling, kungsfågel, buskskvätta och stare). Situationen har därmed totalt sett avsevärt försämrat för fåglarna i Sverige (och Nybro 

kommun). 

 

Målet är uppnått 

Nämnden mäter måluppfyllnaden genom nyckeltalet "Kundnöjdhet för markupplåtelser", via SKL:s 

servicemätning Insikt - en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot 

företagare. Kundnöjdheten 2011 låg på riksnittet, medan mätningen 2013 inte gav något utfall pga för få svar. Ny 

mätning genomfördes våren 2015 (avser 2014)och ger ett bra utfall över rikssnittet. Markupplåtelser gäller en 

tillfällig upplåtelse av kommunens mark för till exempel försäljning, uteservering och evenemang. Markförsäljning 

och arrenden ingår inte. De frågor som ställs och ges betyg kring avser sex kvalitetsfaktorer - information, 

tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 

  

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Kundnöjdhet för 
markupplåtelser 

 
 

 
104,48 % 

 

Målet är uppnått 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar i bokslut ett överskott med 61 tkr (2014: underskott 767 tkr), 

motsvarar 100 % (2014: 101 %) av budget. Övriga jämförelser mot budget: intäkter 88 % (2014: 111 %), övriga 

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

För mer information - se punkt 6 Ekonomi i denna rapport.   
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Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Riktpunkt för utfall i 

relation till budget. 
 

100,5 % 
 

99 % 

Kommentar 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar i bokslut ett överskott med 61 tkr (2014: underskott 767 tkr), 

motsvarar 100 % (2014: 101 %) av budget. Övriga jämförelser mot budget: intäkter 88 % (2014: 111 %), övriga 
kostnader 87 % (2014:107 %), personalkostnader 98 % (2014: 99 %). 

Utfall investeringsbudget, totalt 51 % (2014: 97 %). 

Prognostiserat resultat 

och/eller resultat i 
bokslut får ej överstiga 

100 procent. 

 
100,5 % 

 
99 % 

Kommentar 

Utfall, se nyckeltal Riktpunkt för utfall i relation till budget. 

Avtalstrohet 
 

96 
 

85 

Kommentar 

Utfallet för juli 2015 var 92 %, nämndens bästa siffra sedan mätningen startade! Utfallet för augusti återgick till 86 %, under september 

ökade det till 89 %, sjönk åter något under oktober till 87 %, steg något under november till 89 % och steg nu ytterligare under december 
till 91%.  Arbetet med att öka antalet avtal pågår inom alla nämndens verksamheter tillsammans med upphandlingsenheten. Fler avtal är 

en förutsättning för att kunna öka avtalstroheten. Nya Visma Proceedo kommer också förhoppningsvis på sikt att bidra till förbättra våra 

inköpsprocesser och därmed också avtalstroheten. 

Sjuktillfällen, upprepad 

korttidsfrånvaro 
 

-82,67 % 
 

14,67 % 

Kommentar 

Flera av nämndens verksamheter har medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro där rehab-åtgärder är vidtagna. Förvaltningen ser fram 
emot det nya uppföljningsverktyget som kommer underlätta arbetet framöver. 

  

  

Sjukskrivning 28 dagar 

eller mer 
 

110,67 % 
 

29 % 

Kommentar 

Antalet långtids- inklusive deltidssjukskrivningar har varierat runt "målvärdet" under 2015 och varit fördelat över nämndens olika 

verksamheter. 

  

  

Hälsotal - total 

sjukfrånvaro 
 

85 % 
 

42,5 % 

Kommentar 

Den totala sjukfrånvaron har varierat runt och strax över "målvärdet" under 2015 och varit fördelat över nämndens olika verksamheter. 

Nybro kommuns vision är att hela kommunen ska kännetecknas av hållbarhet i alla avseenden – ekologiskt, 

ekonomiskt, kulturellt och socialt. 

För att en utveckling ska vara hållbar krävs att vi inte systematiskt låter ett av dessa områden, (ekologi, ekonomi, 

kultur eller sociala frågor) bli förloraren i de val som görs, i stort och smått. 

Att vi, på olika sätt, strävar efter en hållbar utveckling är självklart. Vi vill att framtidens invånare, likaväl som vi 

här och nu, ska ha en bra tillvaro, med förutsättningar för ett bra liv. För det krävs dels att naturens möjligheter att 

ge oss föda, livsrum, frisk luft, rent vatten m.m. inte förstörs och dels ett samhälle som ger trygghet, stöd och god 

utbildning och som inte lämnar människor utanför. 

I arbetet med hållbar utveckling krävs att alla hjälps åt och bidrar just utifrån sin specifika verksamhet. Det handlar 

om vad vi gör som t.ex. omsorg, skötsel av fastigheter och grönytor, distribution av rent vatten, utbildning, kultur, 

stöd på olika sätt. Det handlar också om hur vi utför vårt arbete. Då behöver vi ställa frågor som; Hur transporterar 

vi oss till vårt uppdrag? Vad köper vi in för varor och tjänster? Hur är dessa producerade? Hur bemöter vi 
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människor i vår omgivning? Hur tar vi hand om avfall som uppstår? 

Under hösten 2011 påbörjades arbetet med en övergripande kommunplan, med syfte att skapa en sammanhållen 

och målmedveten riktning i det utvecklings- och förändringsarbete som Nybro kommun behöver genomföra. 

Kommunplanen 2013-2015 byggde delvis på tidigare plan men tillfördes även nya uppdrag för att stärka 

visionsarbetet och tydliggöra de politiska prioriteringarna. Uppdrag 2 i ovanstående kommunplan anger: 2. 

Upprätta en handlingsplan som stöder visionsarbetet under de närmaste fem åren. Handlingsplanen ska ta sin 

utgångspunkt i följande huvudområden:  

 Boende  

 Infrastruktur/kommunikation  

 Hållbarhet  

 Trygghet  

 Näringsliv  

 Demokrati  

Gällande huvudområdet Hållbarhet konstaterades att för att möta bl.a. förutspådda klimatförändringar måste 

kommunen satsa på att utvecklas till en uthållig kommun som med god framförhållning ställer om samhället och 

har beredskap för ändrade villkor och betingelser. Om man lyfter de tydligast avgörande faktorerna som kommer 

att påverka oss inom den närmaste framtiden, blir det tydligt att detta är viktigt för kommunen för att skapa en 

attraktiv och hållbar kommun, för att kunna nå Vision 2030. De Nationella och Regionala miljömålen ska vara 

utgångspunkter för hållbarhetsarbetet. Utifrån ovanstående beslutade senare Kommunstyrelsen att ett Program för 

hållbar utveckling skulle tas fram. 

Projektdirektivet för framtagande av Program för hållbar utveckling godkändes av Teknik- och 

samhällsbyggnadsnämnden i mars 2014. 2014 var det 10 år sedan Lokal Agenda 21 för Nybro kommun trädde i 

kraft. I agendan presenterades mål för kommunen som övervägande hade slutdatum 2010. Med mål som gått ut 

och åtgärder som redan är genomförda ger ökad risk att arbetet för hållbar utveckling avstannar. Den gamla Agenda 

21 fokuserade nästan uteslutande på miljö och ekologisk hållbarhet. I programmet för hållbar utveckling ska även 

social (inkl. kulturell) och ekonomisk hållbarhet lyftas in. Det är viktigt att alla dessa dimensioner hanteras 

tillsammans. Dessa dimensioner omfattar miljö, klimat, folkhälsa, demokrati, trygghet, hållbar tillväxt och 

resurshushållning. Genom att i programmet sätta nya mål ger vi den struktur och möjlighet till styrning som är 

nödvändig för ett effektivt arbete för en hållbar utveckling. Nedan följer effekt- och projektmål ur 

projektdirektivet: 

 Genom ett tydligt dokument med övergripande mål ska styrningen mot en hållbar utveckling underlättats 

 Arbetet med hållbar utveckling ska synliggöras inom kommunen som organisation såväl som bland 

näringsliv, allmänhet och föreningsliv 

 Uppföljningen av arbetet med hållbar utveckling underlättas med hjälp av effektiva nyckeltal. (Med 

effektiva nyckeltal menas här att de indikerar måluppfyllelsen samt är möjliga och rimliga att ta fram) 

 Agenda 21 och Folkhälsoplan ska ersättas av ett övergripande och aktuellt dokument antaget av 

kommunfullmäktige 

 Olika delar av kommunen som organisation ska vara delaktiga i framtagandet av programmet 

 Medborgare, föreningar och näringsliv ska ha möjlighet att påverka programmet 

 Processen med programmet ska innehålla utvärdering av tidigare planer och program, samt en 

nulägesanalys 

 Ett nätverk för hållbar utveckling arbetar löpande med att lyfta hållbarhetsfrågorna i olika sammanhang 

samt håller processen med mål och måluppfyllelse levande 

 Produkten av projektet ska redovisas skriftligt i form av ett dokument, exempelvis med namnet ”Program 

för hållbar utveckling”, nedan förkortat PHU 

 PHU ska innehålla 

o Nulägesanalys 

o Mål, strategier och nyckeltal inom följande områden: social, ekonomisk och ekologisk 

hållbarhet 

o Mål - tidsatta och i möjligaste mån mätbara 

o Redogörelse för hur uppföljning av programmet ska ske. 

Framtagandet av olika planer kommer ha stor inverkan på detta projekt. Detta gäller särskilt revideringen av den 

kommunomfattande översiktsplanen, men även t.ex. gång- och cykelplan och kollektivtrafikplan. Arbetet 

med/genomförandet av dessa två kommer delvis ske parallellt med arbetet med PHU. 

PHU-projektet påverkas även av det övriga arbetet med uppdrag 2 och 3 i kommunplanen 2013, bl.a. följande: 
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 Energi- och klimatstrategi 

 Kulturplan 

 Natur- och friluftsprogram 

 Sport- och fritidsprogram 

 Kommunikationsplattform - varumärkesbyggande 

 Besöksnäringsstrategi 

 Vision för utbildning och lärande i Nybro kommun 2014- 

Arbetet med Program för hållbar utveckling har fortsatt 2015 och tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola 

har metodiken ABCD-analys påbörjats. Första delen har bestått av att göra en Visionsworkshop som genomfördes 

2 december. I workshopen deltog representanter från alla förvaltningar och bolag, både förtroendevalda och 

tjänstemän. Resultatet av den ska bearbetas tydligare och så småningom ge en användbar målbild för fortsättningen 

av projektet. Läromedlet Install hope har introducerats i Paradisskolan. En workshop och utbildning för 

pedagogerna har genomförts under hösten 2015. Paradisskolan tillsammans med Samhällsbyggnad och LOK vill 

genomföra en temavecka där kreativa övningar från läromedlet visas upp. Detta blir en del av att involvera skolan 

i arbetet med PHU. 

 

För telefonservice och besök garanteras att i första hand komma fram till den sökta personen, i andra hand komma 

i kontakt med annan person och få sitt ärende framfört, information om när en person kan anträffas eller kunna 

lämna meddelande i en personlig röstbrevlåda. 

Tjänstegarantin klaras. 

Handläggare, tekniker och administrativ personal använder telefonhänvisning och flertalet har personlig hälsning 

i röstbrevlådan. Majoriteten av personalen använder endast mobiltelefoner, varför tillgängligheten är hög. 

Kallelser till kommunens nämndsammanträden ska publiceras på kommunens hemsida senast fem dagar före 

planerat sammanträde. 

Tjänstegarantin klaras. Nya rutiner som innefattar tjänstegarantin har genomförts och beslutats i respektive TSN 

och MYN. 

Alla protokoll från kommunens nämndsammanträden ska publiceras på kommunens hemsida och finnas 

tillgängliga på huvudbiblioteket i Nybro senast två arbetsdagar efter det att protokollet justerats. 

Tjänstegarantin klaras. Nya rutiner som innefattar tjänstegarantin har genomförts och beslutats i respektive TSN 

och MYN. 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens tjänstegarantier: 

 Fastighets-, fritids- respektive gata och trafikverksamheterna har ständig beredskap. Insats ska påbörjas 

inom två timmar efter det att akut händelse anmälts. 

 All behandling av fritidsverksamhetens fasta bidrag ska vara klara för utbetalning senast 30 dagar efter 

sista ansökningsdag (gäller inte det lokala aktivitetsstödet). Gäller under förutsättning att nödvändiga 

handlingar kommit in i tid. 

 Förändringar av inbokade tider för fritidsverksamhetens anläggningar på grund av speciella arrangemang 

ska meddelas föreningens kontaktperson minst 14 dagar i förväg. 

Tjänstegarantierna klaras. 
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Rubrik med kursiv stil innebär att uppdraget slutredovisas här. 

1. TA FRAM ETT SAMRÅDSFÖRSLAG FÖR EN VINDBRUKSPLAN FÖR NYBRO KOMMUN (KF 2007-

06-18 § 95)  

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-21 § 298 att anta tematiskt tillägg till översiktsplanen; Vindbruksplan för 

Nybro kommun enligt PBL 3 kap. 19 § och att därmed ersätta förslag på vindkrafts-intressanta områden i 

Översiktsplan 2007 (Karta J) samt att godkänna utlåtande för vindbruksplan. 

2. UPPRÄTTA EN SKÖTSELPLAN FÖR LINNÉASJÖMADEN (KF 2009-10-26 § 193)  

Arbetet med att ta fram ett förslag till skötselplan pågår, men är primärt beroende av utredningen av 

badvattenkvaliteten i Linnéasjön. Utökad provtagning av vattenkvaliteten har skett i samarbete med 

Livsmedelsverket under 2015. 

3. UTVÄRDERING/REVIDERING AV MAT- OCH MÅLTIDSPOLICYN (KF 2010-02-22 § 36)  

I samband med kommunfullmäktiges beslut om fastställande av mat- och måltidspolicyn 2010 beslutades också 

att utvärdering av mat- och måltidspolicyn skulle redovisas till kommunfullmäktige vart 4:e år med start den 1 maj 

2011, samt att respektive berörd nämnd fick i uppdrag att utvärdera antagna riktlinjer vart 4:e år med start den 1 

maj 2011. Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att ge uppdrag till måltidsservice och dåvarande 

utvecklingsenheten "att tillsammans utforma en handlingsplan under året enligt rekommendationer från 

Livsmedelsverket under rubrikerna ”Vill du äta smart för miljön och hälsan”. Ambitionen ska vara att förslagen 

blir till konkreta mål att arbeta vidare med i kommunen för alla våra invånare i syfte att främja både hälsan och 

miljön". Uppdragen har försenats av bl.a. omorganisationsskäl, men Måltidsservice har tillsammans med berörda 

förvaltningar arbetat med revidering av policyn och riktlinjerna och förslagen planeras presenteras inför antagande 

under våren 2016. 

4. REDOVISA ETT FÖRSLAG TILL LANDSBYGDSPROGRAM (KF 2010-06-21 § 130)  

Projektdirektivet för Översiktsplan 2015 antogs av kommunstyrelsen i augusti 2015. En intention med arbetet är 

att översiktsplanen även ska fungera som ett landsbygdsprogram enligt motion till KS 2010-05-31 § 113. Fokus 

ska ligga på landsbygdens och tätorternas utveckling istället för på Nybro stad. Se vidare Uppdrag Översiktsplan 

nedan. 

5. TA FRAM FÖRSLAG TILL VA-PLAN FÖR NYBRO KOMMUN (KS 2010-11-29 § 243; KF 2013-05-27 

§ 154)  

Tematiskt tillägg till översiktsplanen. VA-planen, med tillhörande dagvattenstrategi enligt ansökan om LOVA 

bidrag, ska planera för Vatten och Avlopp: innanför och utanför nuvarande verksamhetsområde, områden utanför 

nuvarande verksamhetsområde som kommer att byggas ut med kommunalt VA, områden som kommer att fortsätta 

ha enskild VA-försörjning inom den aktuella planeringsperioden. I maj 2013 antog kommunfullmäktige Dricks- 

och spillvattenpolicy för Nybro kommun. I samband med det inledande arbetet med att ta fram nya samt revidera 

gamla verksamhetsområden för VA konstaterades behov av att revidera dricks- och spillvattenpolicyn. Detta med 

anledning av att den stred mot lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, då policyn tog stor hänsyn till 

ekonomi istället för att fokusera på människors hälsa eller miljön. VA-policyn (nya namnet) reviderades under 

våren 2015 och antogs av kommunfullmäktige 2015-05-25, § 134. Uppdraget fortsatte under hösten 2015 och 

vidare under 2016. 

6. I SAMBAND MED REVIDERING AV ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGIN INFÖRLIVA 

REVIDERAD ENERGIPLAN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTRATEGI I DOKUMENTET 

(KSAu 2011-02-16 § 22; TSN 2015-01-27 § 5)  

Ett projektdirektiv för detta delprojekt (till Program för hållbar utveckling, se nedan) har beslutats av TSN. Ny 

Energibalans som till stor del kommer att utgöra nulägesanalysen pågår, liksom projektplanering och tillsättning 

av projektdeltagare. Delprojektet följer framtagandet av Program för hållbar utveckling, och många aktiviteter sker 

gemensamt. I samband med besvarande av motion om att Nybro ska vara bäst på miljö och alternativ energi 

beslutade kommunfullmäktiges att motionärernas förslag ska hanteras inom ramen för revideringen av kommunens 

klimat- och energistrategi (KF 2012-02-27 § 58). Tidplan för antagande av KF är 2017. Arbetet påbörjades under 

hösten 20157. . 

7. UPPRÄTTA EN SKÖTSELPLAN FÖR ÅKRAHÄLLSKOGEN (KF 2011-09-20 § 194)  
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Uppdraget ingår i kommunfullmäktiges beslut om fastställande av detaljplan för kvarteret Rälsen m.fl. fastigheter 

i Nybro. Arbetet med att ta fram ett förslag till skötselplan pågår. 

8. TA FRAM ETT SAMRÅDSFÖRSLAG FÖR BULLERFRIA OMRÅDEN I NYBRO KOMMUN (TSN 2012-

09-20 § 47)  

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-21 § 299 att anta tematiskt tillägg till översiktsplanen; Bullerfria områden 

för Nybro kommun enligt PBL 3 kap. 19 § samt att godkänna utlåtande för bullerfria områden. 

9. TA FRAM FÖRSLAG TILL SPORT- OCH FRITIDSPROGRAM (KF 2012-11-26 § 295; KS 2013-02-25 

§ 26; TSN 2013-05-14 § 53; TSN 2014-03-11 § 35)  

Projektet är en del i genomförandet av uppdrag 2 från Kommunplan 2013-2015. Projektdirektiv för delprojekt 

Fritidsprogram - Transnationellt utbyte antogs av TSN i maj 2013. Arbetet fortsätter 2016, men har försenats pga 

resursbrist. 

10. INLEDA UPPHANDLING AV ENTREPRENÖR FÖR BYGGNATION AV VERKSAMHETS-

/INDUSTRIHOTELL (KF 2013-04-29 § 110)  

Uppdrag med anledning av näringslivschefens utredning av förutsättningar för och alternativ till byggnation då 

efterfrågan på verksamhetslokaler är stor. Utredningen visar olika alternativ till inriktning inför en upphandling. 

Det slutliga beslutet om anläggande fattas efter upphandling när konkreta hyresavtal föreligger. Projektdirektiv tas 

fram av näringslivschefen i samråd med övriga berörda inom Samhällsbyggnad när aktuellt. 

11. DELTA I PROJEKTET DEN ATTRAKTIVA REGIONEN (DAR) - LINNÉSTRÅKET (KS 2013) 

Ett utvecklingsprojekt om regional samverkan kring ett miljöeffektivt transportsystem som bidrar till regional 

utveckling och social hållbarhet. Initiativtagare är Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Trafikverket, Boverket 

och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Förutom Nybro kommun deltar Trafikverket regionalt, de bägge 

regionförbunden i Kalmar och Kronobergs län, kollektivtrafikmyndigheten i de bägge länen, kommunerna 

Emmaboda, Kalmar, Lessebo och Växjö. Inriktningen på pilotprojekt Linnéstråket är att arbeta med utvecklingen 

av stråket mellan Växjö och Kalmar utifrån parollen: "Ett universitet – en arbetsmarknadsregion – två regionala 

centra". Projektet pågår 2013-2016. En aktuell fråga som hanteras i projektet är den framtida lokaliseringen av 

höghastighetsjärnvägar. Projektet DAR kommer att pågå fram till sommaren 2016, en slutleverans för arbetet har 

påbörjats. 

12. PLANERA FÖR ANLÄGGANDE AV HUNDRASTPLATS (KF 2013-11-25 § 301)  

Uppdrag efter bifallet medborgarförslag. Fördjupad översiktsplan för Nybro stad fastställer att "I staden ska 

hundrastgårdar och hundbadplats uppföras för att öka tillgängligheten för hundägare att rasta sina djur". Ingår nu 

i Linnéasjöprojektet, som startar 2016. 

13. TA FRAM EN LÅNGSIKTIG HANDLINGSPLAN (5-10 ÅR) FÖR SVARTBÄCKSMÅLAS 

UTVECKLING (KF 2013-12-16 § 336; KS 2014-03-31 § 47; KOMMUNPLANUPPDRAG 2014:1+3)  

Kommundirektören beslutade 2014-06-24 om projektdirektiv Handlingsplan för utveckling av Svartbäcksmåla. 

Ett flertal möten med föreningslivet i Svartbäcksmåla är genomförda. Enkät för att belysa allmänhetens syn på och 

intresse av att påverka utvecklingen i området har genomförts. Investeringar gjorda i form av utegym och lekplats. 

Studiebesök genomfört vid bl a Isaberg. Arbetet följer projektplanen. Material med förslag till framtida utveckling 

ute på samråd t.o.m 10 jan 2016. Därefter sammanställning av synpunkter och framtagande av handlingsplan. 

14. FÖRTÄTNING AV STADEN (KF 2013-05-27 § 152; KF 2013-12-16 § 336; KS 2014-03-31 § 47; 

KOMMUNPLANUPPDRAG 2014:1)  

Ur Fördjupad översiktsplan för Nybro stad 2013: "Ny bebyggelse ska i första hand tillkomma genom förtätning 

av staden. Områden med gångavstånd till salutorget, centrala delen av Storgatan och resecentrum ska i första hand 

reserveras för flerbostadshus...." Projektet påbörjat 2015, fortsätter 2016. 

15. TA FRAM EN PLAN FÖR UPPRUSTNING OCH TILLGÄNGLIGGÖRING AV LINNÉASJÖN (KF 

2013-05-27 § 152; KF 2013-12-16 § 336; KS 2014-03-31 § 47; KOMMUNPLANUPPDRAG 2014:1)  

Ur Fördjupad översiktsplan för Nybro stad: "Det behövs en upprustning och tillgängliggöring av Linnéasjön. Den 

viktigaste frågan är förbättrade stigsystem runt hela sjön, främst för att skapa tillgänglighet för handikappade eller 

personer som går med exempelvis barnvagn. Det behövs även ökade sittmöjligheter med jämna mellanrum längs 

med stigsystemet så att det finns en säkerhet i att det finns möjlighet att vila under sin promenad. Det behövs fler 

möjlighet till samlingsplatser, exempelvis grillplatser. Fisket ska uppmärksammas genom anlagda fiskebryggor. 

Badmöjligheterna ska öka genom bättre tillgång till badplatser, hopptorn, bryggor och toaletter. Linnéasjön ska 

vara en del i den dagliga motionen, som stärker människors välbefinnande." Projektdirektiv för projektet är antaget 
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av TSN. Projektet startas 2016. 

16. EFTERBEHANDLINGSPROJEKT PUKEBERGS GLASBRUK (KSAu 2014-05-14 § 49)  

Huvudstudien har nu gått över i en förberedande fas för sanering. Utökad provtagning genomförd enligt beslutat 

projektdirektiv. Ansökan om bidrag för sanering inlämnad, dock inga pengar beviljade ännu. 

17. FÖLJA FRÅGAN AVS. UPPFÖLJNING AV PROJEKT FÖR ÖKAD INTEGRATION FÖR 

UTLANDSFÖDDA KVINNOR I ANDRA KOMMUNER OCH KOSTNADER INFÖR EVENTUELL 

FRAMTIDA HANTERING (KF 2014-06-16 § 160)  

Medborgarförslag om att erbjuda kommunens invandrade kvinnor att på frivillig basis odla på kommunens mark. 

Fortsätter under 2016. 

18. TA FRAM SKÖTSELPLAN FÖR PARK- OCH GRÖNYTOR (TSN 2013-12-10 § 116; TSN 2014-06-10 § 

80)  

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden antog i juni "Riktlinjer för skötsel av park- och grönytor" och gav 

samtidigt förvaltningen i uppdrag att fortsätta ta fram underlag för beställningar, med hjälp av riktlinjen. Förslag 

till beställningsmallar är gjorda. Arbetet fortgår med att omföra den antagna skötselplanen med beskrivningar till 

att fungera i digital form i planeringsverktyget Park & grönyta. Det fortsatta arbetet under 2016 kräver bl.a. 

inventeringsarbeten och utbildningar för berörda. 

19. NYTT HVB-HEM (IFN 2014-10-21 § 74) 

Individ- och familjenämnden beslutade att inrätta nytt HVB för ensamkommande flyktingbarn-/ungdomar vilket 

innebar ett lokalförsörningsuppdrag för TSN. Realiseringen av uppdraget innebär att våning 2 i fastigheten 

Fröjdekulla 1:69 tas i anspråk för ändamålet 2016. 

20. FASTIGHETSBOLAG (KOMMUNPLANUPPDRAG 2015:1; KF 2014-12-15 § 311; KF 2015-06-15 § 

143; KS 2015-12-21 § 275) 

Uppdraget är tredelat och lyder: "Utreda och succesivt införa 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." KF beslutade 2015-06-15, § 143 att ge teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 

i uppdrag att sälja fastigheter enligt upprättad lista och prioritering (Fastigheter till försäljning) samt att överlämna 

förslag till beslut till kommunfullmäktige. Utredningsarbetet avseende bolagisering är påbörjat, med nytt 

projektdirektiv från beställaren (kommunchef) beslutat av KS i december 2015. Arbetet med internhyror är också 

påbörjat. 

21. EN GIFTFRI VARDAG (KOMMUNPLANUPPDRAG 2015:2; KF 2014-12-15 § 311; KF 2015-06-15 § 

143) 

Uppdraget lyder: "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”. Att påbörja arbetet med att upprätta ett handlingsprogram/plan för giftfria 

förskolor i Nybro kommun." Uppdragstagare är LOK, med biträde av TSN. 

22. KONKURRENSUTSÄTTNING (KOMMUNPLANUPPDRAG 2015:9; KF 2014-12-15 § 311; KF 2015-

06-15 § 143) 

Uppdraget lyder: "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." Arbetet fortsätter under 2016, har 

försenats pga chefsbyte m.m. 

23. BESTÄLLNING AV SKATTKISTANS FÖRSKOLA (LoK 2015-04-08 § 37) 

Beställningen av förskolelokaler (projektdirektiv beslutat i LoK) har sin grund i behov av nya lokaler inom 

Fagerslättsområdet. En förstudie inkl. projektering av renovering och tillbyggnad av förskolan Skattkistans lokaler 

genomfördes under våren. Upphandling genomfördes under september, men överklagades, avvaktar nu beslut i 

förvaltningsrätten. 

24. LOKALFÖRSÖRJNINGSPROGRAM (KOMMUNPLANUPPDRAG 2016:3; KF 2015-06-15 § 143) 

Uppdraget lyder: "Att arbeta fram ett lokalförsörjningsprogram med tillhörande normer för kommunens samlade 

lokalbestånd och behov." Arbetet är påbörjat. 
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25. TA FRAM ETT SAMRÅDSFÖRSLAG OCH ETT UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG TILL 

ÖVERSIKTSPLAN FÖR NYBRO KOMMUN (KS 2015-08-31 § 171) 

Projektdirektivet för Översiktsplan 2015 antogs av kommunstyrelsen i augusti 2015, med effektmålen - "ett 

effektivt dokument (översiktsplan) som visar möjliga strategier och åtgärder för att uppnå de mål fullmäktige 

fastställt för kommunens utveckling" samt - "översiktsplanen ska ha genomgått en omfattande och genomarbetad 

medborgardialog, där alla grupper i samhället fått möjlighet att ge synpunkter och förslag". Medborgardialog har 

genomförts i alla delar av landsbygden i kommunen. Många synpunkter har inkommit men varierande besöksantal 

på de olika platserna. En överrepresentation av äldre personer, främst män. Upplevelsen överlag en positiv 

inställning till dialogmötena, något som visar på betydelsen att finnas på plats. Ett återkopplingsbrev som besvarar 

inkomna synpunkter kommer att gå ut till alla hushåll i kommunen i början på 2016. 

  

Samhällsbyggnads uppdrag är att skapa en levande, fungerande och hållbar stad och landsbygd för nutidens och 

framtidens människor, att ta ett ansvar för hela samhällsbyggnads- och samhällsutvecklingsprocessen. Förutom 

förvaltningens löpande arbete och arbete med att genomföra uppdragen i kommunplanerna 2012-2015, varav vissa 

redovisas under rubriken Uppdrag, kan följande nämnas verksamhetsvis: 

Administrativa verksamheten: Fortsatt implementering av ärendehanteringssystemet EDP Vision. Arbetet med 

att avsluta och slutarkivera tidigare arkiv påbörjades. Rutiner för bl.a. introduktion av nyanställda, posthantering 

och diarieföring har reviderats. Stratsysutveckling med bl.a. utbildningar för politiker. 

Kart- och mätenheten redovisar fortsatt positiv utveckling av ArcGIS/Geosecma, samt fortsatt hög ersättningsnivå 

från Lantmäteriet. Namnsättningsärenden har handlagts enligt tjänstegarantin och adresskartor över kommunens 

tätorter har ajourhållits, gäller även databaser och register. En större satsning görs på park- och grönytamodulen. 

Via samarbetsavtal med Torsås kommun har inmätningar, utsättningar, inläggning av nybyggnader, 

fastighetsägarförteckningar och grundkartor för detaljplaner genomförts.  

Undersökning av Kartportalsanvändningen har genomförts men ännu inte analyserats. Nya kartor har publicerats 

på hemsidan - trafikräkningar och olycksstatistik i trafiken. Arbetet med att ajourhålla data i GIS-systemet har 

prioriterats för att kvalitetssäkra informationen i användarkartorna.  

Arbetet med Program för Hållbar Utveckling (PHU) inleddes med förankringsarbete och via deltagandet i BTH:s 

projekt Hållbar Kommun och Region-utveckling påbörjades arbetet med vision och målbild, bl.a. genom en 

workshop. Läromedlet Install hope har introducerats i Paradisskolan. 2015 redovisade kommunen för första 

gången miljödata publikt på webben i Miljöbarometern. Arbetet med Energi- och klimatprogram följer i stort PHU. 

Övrigt är revidering av reseregler och trafiksäkerhetspolicy för Nybro kommun, skräpplockardagarna i Nybro 

kommuns skolor, information om klimatförändringar i en s.k. Geodom, hållbarhetspriset och föreläsning om giftfri 

förskola. 

Energirådgivning till allmänheten från energi- och klimatrådgivaren har genomförts. Via projekt Tranåsmodellen 

har företagsbesök/kartläggningar gjorts på 6 företag. Även föreläsning om solel och vad som påverkar elpriserna, 

samt regelbundna nätverksträffar och utbildningar. Deltog i Villa- och energimässan, som slog besöksrekord 2015. 

Fastighetsverksamheten: Många investerings- och driftprojekt har genomförts, trots resursbrist på 

ingenjörssidan. Tillkom även flera oplanerade projekt såsom projektering förskola i Fröjdekulla, sanering av 

skolgård i Västeräng och färdigställande av våning 3 i ishallen, vilka gjort att verksamheten tvingats prioritera. 

Upphandlingen av projektet Om- och tillbyggnad Skattkistan har överklagats, gör att tidplanen försenas och att 

största delen av avsatta investeringsmedel 2015 på 15 mnkr måste flyttas över till 2016. Avslutade 

investeringsprojekt 2015 är bl.a.: 

 Läraren 1/Fagerslättskolan – omläggning av tak på gymnastikbyggnad 

 Staren 5/Simhallen - Nytt kylaggregat i simhallens gym 

 Tallen 57/Brunnens fgh – omläggning tak, undertaksplattor bytta, installation av avfuktare på vinden 

 Sporthallen 1/Nybro sporthall – PCB-sanering och fönsterbyte. Slutbesiktning genomförd och godkänd. 

Markprover tagna på jorden runt byggnaden enl. myndighetens krav. 

 Victoriavallen 1 – utbyte av sittbänkar på läktare. 

 Balder 14 - Skyltningen i Balders foajé nu tillgänglighetsanpassad för synskadade. 

Klara åtgärder enligt underhållsplan 2015 redovisas separat. Planerade/budgeterade energieffektiviseringsprojekt 

2015 har genomförts. 
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Städserviceenheten - ett särskilt städkalkylprogram har inköpts under kvartal 4 2015 och arbete pågår med att 

lägga in rätt information för att ta fram relevanta städavtal till LOK, OMS och IFF mfl. Revidering av städavtal 

samt införande av årlig uppräkning kommer att genomföras via budgetberedningsarbetet inför 2017. 

Sport- och fritidsverksamheten: Badbryggorna till Alsterbro badplats har renoverats. Elljusspåren har besiktats 

av Elsäkerhetsverket, alla åtgärdspunkter är utförda och godkända. Fiber till simhallen och föreningshuset är grävt 

men inte inkopplat. Victoriavallens träläktare har renoverats. Ny plattvärmeväxlare är installerad i ishallens kylrum 

och ishallens ståplatsläktare har färdigmålats. Beläggningen i anläggningarna är hög, men kundernas önskemål 

om tider kan fortfarande tillgodoses. OG-hallen har högst beläggning. Fler bokningsförfrågningar sker idag via 

vårt datorbaserade bokningssystem. Många inbrott i anläggningarna under året har påverkat både 

personalresurser/arbetstid och budget. Simhallens besöksantal har ökat marginellt jämfört med 2014 och 

verksamheten följer trenderna bra gällande träningsformer och simutbud. 

Mark- och serviceverksamheten: Under året har utförts 30 610 timmar på driftarbeten och 12 200 timmar på 

investeringsarbeten, avser bl.a. rivningar (Transtorpsskolan, Rismåla, Brunnen 6 o 7) samt GC-vägar 

(Resebovägen, Madesjö).

Måltidsserviceverksamheten: Levererat ca 1,1 miljoner matportioner till LOK, OMS och IFF. Andelen 

ekologiska livsmedel har ökat från 22,06% 2014 till 26,43% 2015, p.g.a. väl genomförda upphandlingar och ett 

bra arbete ute i köken. Under våren påbörjades samarbetet med Kalmar och Torsås om samlastningscentralen. 

Arbetsmiljön i köken har förbättrats inom flera enheter. Internet och dator har installerats i de tillagningskök som 

saknat detta. 

Planeringsverksamheten: Planenhetens arbete med de tematiska tilläggen till översiktsplanen, Vindbruksplan 

och Bullerfria områden har lett till att dessa antagits. Arbetet med revidering den kommunomfattande 

översiktsplanen har inletts med antaget projektdirektiv och inledande medborgardialog och inventering i samtliga 

samhällen. Två detaljplaner har antagits, DP Korgmakaren och DP Sandstenen (Börjes Logistik). Även fortsatt 

deltagande i arbetet i ”Den attraktiva regionen - Linnéstråket”. 

För Gatuenheten har året varit gynnsamt med lite snö. Gång- och cykelvägar längs Resebovägen, i Madesjö och 

under riksväg 25 mot Svartbäcksmåla har anlagts och förbättrats. Förenklade GC-stråk har målats i Nybro stad. 

Arbetet med en GC-lösning i Flygsfors har framskridit. Infarten till Kvantum från Bangatan har gjorts om och 

trafiksäkerhetsåtgärder har gjorts i korsningen Emmabodavägen/Madesjövägen. Gångfartsområde har införts på 

prov på Storgatan och angränsande gator i centrum. 

Stadsmiljöenhetens arbete med LONA-projektet "Pollinering i centrala Nybro” har slutförts. Nybro kommun har 

tilldelats Stadsträdgårdsmästarföreningens utmärkelse ”Årets park 2015” samt, efter att ha varit nominerad i 

kategorierna etablerad park (Badhusparken) respektive nyetablerad park (Bolanders park), vunnit ”Elmia Park 

Inspira 2015” för årets finaste och mest inspirerande park. 

Naturenheten har arbetat med att ta fram en långsiktig handlingsplan för projektet ”Utveckling av Svartbäcksmåla” 

och avslutningsvis genomfört ett samråd där ett förslag presenterades. Projektet ”Upprustning Linneásjöområdet” 

har påbörjats med vattenprovtagning och beslutat projektdirektiv. Markförhandlingar angående skogsområden i 

Orrefors har inletts för att rädda den tätortsnära rekreationsskogen från avverkning. Marksaneringsprojektet i 

Pukeberg pågår och undersökning av kommunens gamla deponier har påbörjats i Svartbäcksmåla. 

Exploateringsenheten har genomfört flera större strategiska markbytesaffärer, bl.a. Spakstorp och Mölebo. Under 

hösten genomfördes ett seminarium för att få fart på bostadsbyggandet i kommunen. Under året har två tomter för 

bostäder och två tomter för verksamheter sålts. 

  

Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, att förebygga och 

hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor liksom att kontinuerligt utveckla verksamheten och att 

utvärdera av verksamhetens resultat. En genomarbetad intern kontroll är en av pusselbitarna i en bra styrning och 

uppföljning. Den bidrar till en effektiv och säker verksamhet och god ekonomisk hushållning. 

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda, att veta hur det går i verksamhet och ekonomi. Det finns 

också internationellt förankrade definitioner som uttrycker samma sak mera fylligt. Den interna kontrollen handlar 

om att på en rimlig nivå säkerställa: 

 att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, det vill säga god ekonomisk hushållning, 

 att informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig 

och tillräcklig, 
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 att de regler och riktlinjer som finns följs, 

 att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs. 

Det är varje nämnd och styrelse som ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig. I praktiken är det i 

verksamheten som kontrollen utvecklas och genomförs, vilket sker som en del i det löpande arbetet. 

Riskbedömning  Riskvärde Åtgärd 

Kontroll av att beställning 

görs av behörig person 

- Mark och Service 

 
4 Att tillse att alla beställningar som görs är skriftliga. 

Kommentar 

Alla genomförda stickprov visade att beställning av behörig person. Dock är 
inte alla beställningar skriftliga. 

Kontroll att 

delegationsordning följs 

- Administration 

 
4 Fortsatt stickprovskontroll. 

Uppföljning av 

överklagade beslut 

- Förvaltningsledning 

 
4 Kontrollera korrekt hantering. 

Hantering av kontanter 
- Måltidsservice 

 
4 Utvärdering av nya kvittosystemet behöver göras under 2016. 

Hantering av specialkost 

- Måltidsservice 
 

4 Rutiner och tydlighet behöver förbättras under 2016 samt bättre information till 

föräldrar på hemsidan. 

Kontroll av struktur och 
innehåll G:katalog 

- Administration 

 
6 Bevaka införandet av nytt intranät 

Kommentar 

I avvaktan på nytt intranät och eventuellt införande av Office 365 har kontroll 

av struktur och innehåll av G:katalog ej genomförts. 

 

Driftsredovisning 

Resultat tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2013 2014 2015 2015 2015 

BRUTTOINTÄKTER 166 489 162 897 137 647 156 573 -18 926 

      

Personalkostnader -86 038 -88 247 -92 364 -93 849 1 485 

Övriga kostnader -150 370 -150 531 -120 294 -137 796 17 502 

BRUTTOKOSTNADER -236 408 -238 778 -212 658 -231 645 18 987 

      

NETTOKOSTNAD -69 919 -75 881 -75 011 -75 072 61 

BUDGET -73 513 -75 114 -75 072 -75 072 0 

ÅRETS RESULTAT 3 594 -767 61 0 61 

 

Investeringsredovisning 

Nettoinvesteringar, tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2013 2014 2015 2015 2015 

 48 983 49 470 24 003 49 243 -24 340 

 

DRIFTREDOVISNING: Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar i bokslut ett överskott med 61 tkr 
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(2014: underskott 767 tkr), motsvarar 100 % (2014: 101 %) av budget. Övriga jämförelser mot budget: intäkter 

88 % (2014: 111 %), övriga kostnader 87 % (2014:107 %), personalkostnader 98 % (2014: 99 %). Nämnden 

kommer att hos kommunstyrelsen hemställa om kompensation i resultatfonden för sluttäckning av deponi samt för 

ökade kostnader inom måltidsservice. Utfall investeringsbudget, totalt 51 % (2014: 97 %), se bilaga. 

Nedan redovisas de olika verksamheternas kommentarer (resultatsiffrorna nedan avser avvikelse mot budget i tkr): 

Administrativa verksamheten: Resultat +445 tkr (92%), fördelat på intäkter 130%, personalkostnader 80%, 

övriga kostnader 146%. Ökade intäkter p.g.a. utbetalning från Energimyndigheten för 2014 och 2015, ökad 

fakturering från Kart- och mätenheten, samt lönebidrag för visstidsanställning under första halvåret. 

Personalkostnaderna lägre än budget p.g.a. vakans och långtidssjukskrivningar. Övriga kostnader högre än budget 

bl.a. p.g.a. konsultkostnader för energirådgivning. 

Fastighetsverksamheten: Resultat -44 tkr (100%), fördelat på intäkter 100%, personalkostnader 100%, övriga 

kostnader 100%. Resursbrist samt överklaganden har påverkat investeringarna. Driftenhetens kostnader för 

grönytor överskreds med 200 tkr; saneringen vid Högabergs förskola kostade 800 tkr. Underskottet har minimerats 

till -55 tkr p.g.a. låga personalkostnader. En mild vinter påverkade energiförbrukningen positivt. 

Städserviceenheten redovisar underskott med 340 tkr, främst p.g.a. bristande överensstämmelse mellan 

avtalsintäkter och faktiska kostnader. Ett städkalkylprogram inköptes under q4 2015. Höga personalkostnader 

p.g.a. omorganisation och hög sjukfrånvaro har delvis kvittats genom att avvakta med vikarier, planerade inköp 

och SRY-utbildning. Städavtalen med LOK, OMS och IFF m.fl. har inte reviderats på många år, ingen årlig 

uppräkning sker av kostnaden för kund, medan enhetens löner och övriga kostnader ökar. Revidering av städavtal 

samt införande av årlig uppräkning genomförs via budgetberedningsarbetet inför 2017. 

Sport-och fritidsverksamheten: Resultat +415 tkr (95%), fördelat på intäkter 103%, personalkostnader 98%, 

övriga kostnader 98%. Det positiva resultatet beror främst på ökade intäkter i simhallen i slutet av året. Inom 

anläggningsenheten saknas fortfarande de 400 tkr för ökade driftkostnader enligt beslutat projektdirektiv för 

Victoriaområdet. Personal ersätts inte vid ledigheter dagtid mån-fre inom anläggningsenheten för att klara 

budgeten, vilket medför att inte alla uppdrag genomförs. 

Mark- och Serviceverksamheten: Resultat -372 tkr (67%), fördelat på intäkter 61%, personalkostnader 94%, 

övriga kostnader 46%. Underskottet ligger främst på verksamheten Post, Budgång o Tryckeri, -359 tkr. Svårt att 

uppskatta prognoser p.g.a. problemen med Agresso, Tid o Projekt, som inte fungerat efter uppgraderingen i april. 

Post, Budgång o Tryckeri har genomlysts och här måste bestämmas finansieringsvägval, t.ex. avtal med 

förvaltningar och bolag eller bidrag från KS. 2015 började med oklara beställningar och genomfördes på 

löpanderäkning och 2015 avslutades med investeringsuppdrag. Beställningarna för drift och Investeringar måste 

2016 och framåt bli klara betydligt tidigare. 

Måltidsserviceverksamheten: Resultat -709 tkr (23%), fördelat på intäkter 103%, personalkostnader 104%, 

övriga kostnader 106%. Intäkterna från LOK blev något högre än budgeterat med portionsökningar pga 

asylsökande m.m. Kalkyl-/budgetfelet 2015 med avsaknad av vikarietimlöner i LOKs kalkyler, samt hög 

sjukfrånvaro har medfört låg intäkt gentemot utgifter. Investeringar har skett i samband med uttjänta 

maskiner/utrustningar. 

Planeringsverksamheten: Resultat +649 tkr (97%), fördelat på intäkter 108%, personalkostnader 102%, övriga 

kostnader 101%. Det har varit svårt under året att följa driftskostnader på M&S arbeten p.g.a. stora eftersläpningar 

i faktureringen. Stadsmiljöenheten överskrider budget p.g.a. för höga driftkostnader. Gatuenheten redovisar bättre 

resultat än budget trots lägre intäkter på beläggningsarbeten tack vare snöbrist. Naturenheten och planenheten 

redovisar ett mindre underskott bl.a. p.g.a. uppskjuten avverkning p.g.a. förhandlingar med Sveaskog samt 

oförutsedda kostnader för bullerutredning i samband med detaljplanen Sandstenen efter beställarens bestridande. 

Myndighetsverksamheten: Resultat -365 tkr (109%), fördelat på intäkter 84%, personalkostnader 95%, övriga 

kostnader 102%. Orsak främst lägre intäkter, -681 tkr. Bygglovsenheten har störst intäktsbortfall, -461 tkr, främst 

p.g.a. att antalet stora byggnationer minskat 2015 jfrt med 2014. Även tillståndsenheten, livsmedelsenheten och 

miljöenheten redovisar lägre intäkter, totalt -338 tkr. Bostadsanpassningarna har överskridit kostnaderna med 

99 tkr. Låga personalkostnader jfrt med budget, p.g.a. olika ledigheter samt underbemanning vissa perioder. Arbete 

för ökad självfinansieringsgrad pågår. 
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Samhällsbyggnad – övergripande: Antalet tillsvidareanställda har under 2015 varierat mellan 205 och 211. 

Antalet visstidsanställda: 10-25 personer. Fördelningen mellan kvinnor och män: ca 60/40. Före sommaren 

genomfördes en psykosocial enkät för hela förvaltningen och fortsatt arbete med att upprätta handlingsplaner 

startade under slutet året. Kompetensutvecklingsinsatser som genomförts för stora delar av förvaltningen under 

2015 har varit Excel-, Word-, Proceedo-, EDP Vision- samt Brandskydds- och HLR-utbildningar. Tillsammans 

med Torsås och Emmaboda kommuner genomfördes under våren en utbildningsdag med Peggy Lerman, en 

introduktion till nämndernas politiker om regler för hälsa och miljö och planering. Även många tjänstemän deltog 

denna utbildningsdag. Chefer med personalansvar har utbildats i rekryteringsprocessen och medarbetarsamtalet. 

Cheferna i Samhällsbyggnads ledningsgrupp har utbildats inom Coachande ledarskap.  Planering har gjorts 

tillsammans med personalavdelningen för att ta fram en utbildning för förvaltningens arbetsledare på temat "att 

leda utan att vara chef" under 2016. 

EDP Vision är Samhällsbyggnads och numera hela kommunens ärendehanteringssystem och införandet har varit 

och är resurskrävande och förvaltningsövergripande. Parallellt pågår arbete med verksamhets-/(process-)baserad 

arkivredovisning. Flera av Samhällsbyggnads medarbetare har deltagit i det kommun- och 

förvaltningsövergripande arbetet 2015 och detta kommer att fortsätta även 2016. Resurser för projektledning av 

KENT - införandet av ny mobiloperatör - har hämtats från Samhällsbyggnads administrativa verksamhet. 

Administrativa verksamheten: En medarbetare har gått i pension och ersatts med ny administratör, som främst 

arbetar med post och diarieföring, arkiv samt bokning av fritidsanläggningar. Två medarbetare har varit 

långtidssjukskrivna 50-100% stor del av året, vilket inneburit hög belastning på övriga medarbetare. Systematisk 

rehabilitering av de långtidssjukskrivna pågår och för att hitta hållbara lösningar. För att få en bättre uppföljning 

har, förutom verksamhetsmöten, möten med respektive medarbetare införts. Såväl gemensamma 

utbildningsinsatser, som HLR och Brandskyddsutbildning, som individuella insatser utifrån medarbetarplanering 

har genomförts. 

Fastighetsverksamheten: Fastighetsstrateg rekryterades i augusti, vars uppgift främst är strategisk, 

kostnadseffektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning. En fastighetsskötartjänst har varit vakant men är rekryterad 

sedan september. Detsamma gäller en fastighetsteknikertjänst som rekryterats till i oktober. Driftteknikerns tjänst 

har delvis gjorts om till "energitekniker", vilket innebär ca halvtidsarbete med energieffektiviseringar/-

optimeringar. Fastighetsverksamheten har saknat resurser för att kunna arbeta med fler byggprojekt. Rekrytering 

av fastighetsingenjör/projektledare bygg har pågått under november/december och tjänsten besätts fr.o.m. februari 

2016. Fastighetsadministrationen har haft en del upprepad korttidsfrånvaro. 

Städserviceenheten har omorganiserats - tre enhetschefer har anställts internt. Ny servicetekniker har rekryterats, 

har städchefen som närmaste chef men arbetar 50% åt Måltidsserviceverksamheten. Har under lång tid arbetat med 

att försöka förbättra arbetsmiljön i en arbetsgrupp med samarbetsproblem. Riskbedömning och konsekvensanalys 

har gjorts. Arbetsgruppen har tillsammans med chefen kommit fram till att splittring av gruppen var nödvändig för 

att undvika sjukskrivningar. Flera medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Uppföljningar i form av tidig rehab 

har medfört att den upprepade korttidsfrånvaron minskat under året vilket är mycket positivt. Sjuknärvaron har 

ökat under 2015. I perioder har det varit omfattande sjukfrånvaro och därmed hög arbetsbelastning för de 

medarbetare som varit i tjänst. Antalet upplärda vikarier inom Städservice har varit otillräcklig. 

Sport- och fritidsverksamheten: En badmästare har varit utlånad på halvtid till fritidsgården Mejeriet. En 

medarbetare i simhallen har gått i pension. Simhallen har haft intermittenta anställningar för att klara öppettider 7 

dagar i veckan samt några röda dagar. All personal har deltagit i olika kompetenshöjande utbildningar. All personal 

använder nu Besched för tidrapportering. Kommunnätverk (i länet) finns med representanter från alla Sport- och 

fritids enheter. Låg sjukfrånvaro under året. 

Mark- och Serviceverksamheten: Första året med skriftliga beställningar, som visat att både beställare och 

utförare (MoS) behöver bli betydligt tydligare och bättre på att förstå varandras önskemål/problem. Har varit 

hopplöst svårt med avseende på redovisningsverktyget (Agresso). Antalet anställda på Mark o Service har minskat 

genom ålderspensioneringar. Inga återanställningar har gjort pga färre beställningar. I nuläget finns fyra vakanta 

tjänster. Den framtida personalsituationen ser inte bättre ut beroende på de minskade beställningarna/uppdragen. 

Saknas beställningar till den personal som i finns i dagsläget. För att underlätta personalsituationen något har 

personal lånats ut till Nybro Elnät under 6 månader 2016. Har under året haft ökade sjukskrivningar både korttid 

och längre. Utbildningar under året - certifiering av skogsarbete, HLR, YKB, kalkylutbildning, förarbevis 

grävmaskin och hjullastare, brand m.m. 
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Måltidsserviceverksamheten: Under hösten gjordes en omorganisation inom Måltidsservice då tillagning av 

portioner minskat/ökat i de olika köken. Medarbetarna har nu hittat sin plats i arbetslagen. Områdesledarna har 

under året gått chefsutbildning för att stärkas i sin roll. Flera långtidssjuka, tjänstlediga samt föräldralediga under 

året, samt flera medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Arbetar systematiskt med rehabiliteringsplaner och 

uppföljningar. Under hösten genomfördes utbildning i brand samt HLR. Under året har även ett nytt 

beställningssystem införts och all beställande personal har fått utbildning i detta. 

Planeringsverksamheten: I januari började ny trafikingenjör, ett välkommet tillskott efter ett halvårs vakans pga 

svårighet att hitta lämplig kandidat. Gatuingenjören med ansvar för enskilda vägar sa upp sig och ersattes i augusti 

av en medarbetare från Mark och Service. Under året har även en planarkitekt sagt upp sig och lämnat sin tjänst 

efter en period av tjänstledighet och ersatts av sin vikarie fr.o.m. årsskiftet 2015/16. I slutet av året sa 

översiktplaneraren upp sig och rekrytering påbörjades. Planeringsverksamheten har haft låg sjukfrånvaro utan 

långtidssjukskrivningar men med två fall av upprepad korttidsfrånvaro. 

Myndighetsverksamheten: Två pensionsavgångar där nyrekryteringar genomförts, men som vid all 

personalförändring, med ett visst tapp under en övergångsperiod. Byggnadsinspektören avslutade sin anställning i 

slutet av året. Två nya byggnadsinspektörer har rekryterats, för bostadsanpassningsenheten och för 

bygglovsenheten. Ambitionen har varit att rekrytera för att bli flexiblare i handläggningen av framförallt bygglov. 

Även rekryterat en ny miljöinspektör som bl.a. ska arbeta med VA-plan, verksamhetsområden för VA, inventering 

av enskilda avlopp och övriga vattenfrågor samt assistera vid jordbrukstillsyn och tillsyn av enskilda avlopp. 

Mätningar av företagsklimat har under året indikerat att verksamheten inte når upp till en godkänd servicenivå. 

För att utreda detta har bl.a. djupintervjuer genomförts med ett flertal företag. Resultatet kommer att analyseras 

och behandlas under 2016. En långtidssjukskrivning och två medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro, där 

rehab har initierats. Kompetensutvecklingen har varit frekvent inom de flesta av våra enheter och kan ses i filen 

som visar årets genomförda kompetensutveckling. En miljöinspektör har varit tjänstledig för studier del av året. 

  

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, myndighetsnämnden och kommunstyrelsen ska genom verksamheterna 

inom Samhällsbyggnad skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle i förändring och bidra till att alla boende 

och verksamma i Nybro kommun ska kunna leva ett gott liv. Samhällsbyggnad ska bidra till att skapa attraktiva 

och uthålliga miljöer för invånare, kommunala verksamheter, näringsliv och organisationer genom att leverera 

tjänster och service professionellt och med rätt kvalitet. Samhällsbyggnad ska bidra till att göra kommunen 

attraktiv som boende-, arbets- och besöksort genom att förvalta och utveckla den fysiska miljön. Samhällsbyggnad 

ska inspirera och ge möjlighet till hälsofrämjande aktiviteter bl.a. via friskvård och friluftsliv. 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 myndighetsverksamheten tillsyn i till exempel 

miljö-, hälsoskydds-, livsmedels-, alkohol-, tobaks-, bygg- och trafikfrågor. 

Samhällsbyggnad måste också arbeta vidare med att få medarbetarna att trivas, både för en effektiv och 

ändamålsenlig organisation men också för att behålla kompetenta medarbetare. Konkurrensen om arbetskraften 

har ökat och kommer att öka ytterligare. 

Nedan beskriver nämndens olika verksamheter framtiden ur sitt perspektiv: 

Administrativa verksamheten: Framtiden innebär utmaningar med att effektivisera administrationen. 

Processkartläggningen lägger grunden till verksamhetsbaserad arkivredovisning och framtida e-arkiv. Utveckling 

av våra system och införande av e-tjänster för oss närmare e-förvaltning - ger invånarna bättre tillgänglighet och 

möjlighet att arbeta effektivare. Kräver kompetensutveckling av medarbetare och insatser för att få allmänheten 

att ta till sig möjligheterna. 

Fastighetsverksamheten: Underhållsskulden i fastighetsbeståndet är en stor framtida utmaning. 

Fastighetsdriftenheten kommer fortsätta med den stora utmaningen att försöka hålla fastighetsbeståndet i 

någorlunda gott skick med tilldelad budget. Om ingen extra budget för underhåll ges, kommer fastigheternas 

underhåll att bli ännu mer eftersatt med högre reparationskostnader och rivning som konsekvens. Det beslutade 

införandet av internhyra med tillhörande gränsdragningslistor är nödvändigt för att öka kärnverksamheternas 

lokaloptimering och energiutnyttjande. Verksamheten kommer också fortsätta med att utveckla den egna 

organisationen, bolagiseringsuppdraget samt att ta fram en lokalförsörjningsplan för de kommunala 

kärnverksamheterna. Försäljning av fastigheter är nödvändigt för att minska driftskostnader och underhållsbehov. 

Beredskapen behöver optimeras. Bättre fastighetssystem med fungerande felanmälan behövs för god 

fastighetsförvaltning, driftkontroll och nöjdare kunder, dock saknas budget 2016. 
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Städservice behöver inrätta ytterligare 1,5 pooltjänster för att förbättra arbetsmiljön och upprätthålla en god 

kvalitet. Ständigt pågående rekryteringar av timanställda är ineffektivt både kortsiktigt och långsiktigt och det är 

svårt att rekrytera vikarier. Ansvar/roller/uppdrag mellan städchef och enhetschefer måste förtydligas. 

Enhetscheferna behöver utbildning i ledarskap, ekonomi m.m. för att kunna ta ett utökat chefsansvar. Alla städavtal 

ska revideras 2016. Arbetet påbörjades 2015 med ett nytt datorbaserat program och pågår under 2016. 

Sport- och fritidsverksamheten: Badplatserna läggs in i grönytemodulen 2016, vilket kommer underlätta 

skötselplaneringen. 

Simhallen kommer tillsammans med ekonomienheten utveckla betalningsmöjligheter via autogiro. Nya riktlinjer 

för bidrag införs för föreningar. 

Mark- och serviceverksamheten: Framtiden svåranalyserad, men färre beställningar (mindre driftpengar för 

beställarna) kräver åtgärder, se vidare under Planeringsverksamheten nedan. För att klara 2016 krävs 

investeringsbeställningar på 7-9 mnkr för att sysselsätta den personal som nu finns på MoS. 

Måltidsverksamheten: Antalet barn och elever har ökat under de senaste åren och pågår ännu maa integrationen, 

vilket lett till ökad belastning. Många upplever ökad stress och detta måste arbetas med. Inom omsorgsköken har 

det skett och sker mycket förändringar vilket medför oro bland personalen. Färre sökande till hotell- och 

restaurangutbildningarna riskerar konsekvensen att kockar blir ett bristyrke i framtiden. 

Planeringsverksamheten: har flera stora projekt som kommer att fortsätta under 2016, bland annat framtagande 

av ny översiktsplan, genomförande av handlingsplan för Svartbäcksmåla och upprustning av Linneásjöområdet. 

Verksamhetens utmaning med ramminskning i driftbudgeten påverkar framförallt gatu-, park- och 

stadsmiljöenheterna som ytterligare behöver dra in på underhåll av vägar, gator, parker och stadsmiljön helst utan 

att förstöra uppbyggt kapital. Dessa besparingar innebär färre beställningar till MoS. 

Myndighetsverksamheten: Kraven på en effektiv, rättvis och framåtsyftande tillsyn blir allt större. Viktigt att 

verksamheten är kostnadseffektiv och tillför värde till samhälle, näringsliv och medborgare. Nya sätt att bedriva 

tillsyn där flera kommuner kommit långt och här finns behov av att ta till oss av kompetensen. Samverkan med 

andra aktörer och kommuner är mycket viktigt bl.a. via Miljösamverkan Sydost. Utbildningar kring effektivt 

arbetssätt har genomförts och måste implementeras fullt ut. Ny och förändrad lagstiftning samt ny kunskap inom 

aktuella områden innebär att behovet av kompetensutveckling är stort hos både tjänstemän och politiker. Krävs 

arbete med att kvalitetssäkra processer och rutiner. Arbetet med rättvisa taxor med ökad självfinansieringsgrad 

fortsätter. 

 

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

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

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

myndighetsnämndens och kommunstyrelsens verksamheter via Samhällsbyggnad är att måluppfyllelsen är 

godtagbar. 

Av Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens femton mål är sju uppnådda: 

 Den bebyggda miljön ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 

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

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

ur djurskyddshänsyn, såsom ekologiska alternativt obesprutade, säsongsanpassade närodlade/ 

närproducerade och rättvisemärkta 

 God service till kärnverksamheterna 

 Fler ska välja att bosätta sig i Nybro kommun 

 Trygga och aktiva invånare 

 God och hållbar service på de tjänster vi tillhandahåller näringslivet 

 Tilldelad ram ska hållas 

Ett av Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens mål är delvis uppnått: 

 Sjöar, vattendrag, våtmarker och grundvatten ska skyddas 

Fem av Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens mål är inte uppnådda: 

 Samrådshandlingar för detaljplaner ska vara genomarbetade, tydliga och innehålla 
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konsekvensbedömningar 

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

 Inget nettoutsläpp av fossil koldioxid ska ske från Nybro kommun 

 Ett rikt växt- och djurliv ska gynnas och bevaras 

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

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

hänsyn till samhällsutveckling och den lokala kulturen. 

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

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

Näringslivsutveckling och Ekonomi samt generella och riktade uppdrag. 

Samhällsbyggnad har arbetat med 25 uppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 

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

årsrapport. 

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

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

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

2016. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

genomföra sitt uppdrag på bästa sätt. 

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

Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens respektive Myndighetsnämndens verksamhetsplaner har sitt ursprung i 

respektive reglemente från kommunfullmäktige och kompletteras av de specifika uppdragen från 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, samt övriga nämnder. 

Verksamhetsplanerna med aktiviteter har nämnderna riktat till Samhällsbyggnad för genomförande. 

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

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

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

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

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

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

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

, livsmedels-, bygg- och trafikfrågor. 

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

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

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

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

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

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

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

Samhällsbyggnads planeringsverksamhet i anspråk under lång tid framöver. 

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

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

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

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

Arbetet med bostadsanpassningar har varit igång under större delen av året. Från juli - augusti fanns ingen 

handläggare på plats och de ansökningar som kom in under denna period prioriterades från 1 september. 

Handläggaren gick i pension 30 juni och en ny erfaren handläggare var på plats 1 september. Eftersom den nya 

handläggare sedan bytt arbete inom myndighetsverksamheten har anställts ytterligare en handläggare från 1 

december. 

Antalet bostadsanpassningar har ökat till 122 st (100 st år 2014). Utbetalda bidrag i kr har minskat med 20 %, trots 

det överskrids 2015 års budget för bostadsanpassningar med knappt 100 tkr. 

Ramanslagen för investeringar i hissar för bostadsanpassning har överskridits med mer än 50 %. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Antal bostadsanpassningar 
per 1000 invånare 

 
högst81,58 % 

 
högst90,79 % 

Kommentar 

Den senaste statistiken från Boverket är från 2014 och anger för Nybro kommun 6,2 bidrag per tusen invånare svenskt medel 7,6. Ny 
statistik från Boverket avseende 2015 kommer senast i slutet av 2016. 

Detta innebär att redovisat nyckeltal för år 2015 avser förhållandena år 2014. 

Antal 

bostadsanpassningsärenden 
 

118,67 % 
 

107,33 % 

Kommentar 

Antal ärenden följer i stort sett det ordinarie antal som varit föregående år. 

  

Antal ärenden 
parkeringstillstånd 

 
105,56 % 

 
 

Kommentar 
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Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Antal ärenden under året följer prognosen. Vi har ungefär 30 ansökningar per kvartal. 

 

Målet är delvis uppnått 

Tillsynsplanen för livsmedelskontroll har inte kunnat följas, eftersom andra viktiga projekt (framförallt 

implementeringen av det uppdaterade ärendehanteringssystemet EDP Vision) har tagit delar av dessa resurser i 

anspråk. Trots detta har vi genomfört tillsynsbesök vid alla planerade objekt men inte i tillräcklig omfattning. 

Under nästa år kommer extra resurser att tillföras för att arbeta ikapp. 

Avseende hälsoskyddstillsynen har planerad tillsyn klarats för helåret. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Andel genomförda 

livsmedelsinspektioner 

inom vård, skola och 
omsorg i förhållande till 

tillsynsplan 

 
85 % 

 
95 % 

Kommentar 

40 av 47 anläggningar har fått kontroll under året, vilket innebär 85% kontroll. Kontrollen ligger efter p.g.a. arbete med EDP Vision tog 
mycket tid under året. 

Andel genomförda 

hälsoskyddsinspektioner 
inom vård, skola och 

omsorg i förhållande till 

tillsynsplan 

 
98 % 

 
103,16 % 

Kommentar 

56 av 57 objekt inspekterades. 

 

Målet är delvis uppnått 

Såväl Myndighetsverksamhetens Livsmedelsenhet, Hälsoskyddsenhet som Miljöenhet kommunicerar sina beslut 

innan de formellt fastställs. 

Även Bygglovsenheten kommunicerar berörda grannar i viss omfattning. Tyvärr har detta inte varit fullgott under 

året. Den nu genomförda förändringen innebär att kommuniceringen förbättras i bygglovsprocessen. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Antal grannar som 

kommuniceras i 

samband med bygg-, 
rivningslov 

 
 

 
 

Kommentar 

Våra nya byggnadsinspektörer arbetar med att förbättra bygglovsprocess, rutiner och då ingår att se över nyckeltal. Vi bedömer att detta 

kan vara klart under första halvåret 2016 

Andel (%) av 

medborgarna som 

uppfattar att de får ett 

 
100 % 

 
90 % 



49 
 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

gott bemötande när de 

kontaktar kommunen 

kring en enkel fråga 
(Kkik mått 3) 

Kommentar 

Arbete pågår för att förbättra bemötandet på olika sätt. Ökad kompetens, Gott värdskap m.m. 

Intervjuaren graderar, efter varje telefonsamtal hur de blivit bemötta av personalen. Senaste resultaten visar att bygg-, hälsa- och 
miljöenheten graderas som god 100%. En klar förbättring mot tidigare. 

  

 

Målet är delvis uppnått. 

I nämndens verksamhetsplan finns ett stort antal aktiviteter som pågår i syfte att uppfylla målet. Några exempel 

redovisas nedan: 

 Verksamheten har tillsammans med Nybro Energi/VA arbetat med en utredning i syfte att förbättra 

badvattenkvalitén i Linnéasjön. Provtagningar fortsätter vid utsläppspunkter där höga halter av bakterier 

tidigare analyserats. VA har rapporterat slutsatser från sina provtagningar. Även Livsmedelsverket 

tillsammans med Planeringsverksamheten utför och analyserar provtagningar i Linnéasjön. 

Myndighetsnämnden ser fram emot en sammanfattning av alla dessa provtagningar som grund för 

förbättringsåtgärder. 

 En reviderad VA-policy rörande dricks-, dag- och spillvatten har tagits fram, kommunicerats och 

reviderats. Denna ska ligga till grund för förbättringar och den VA-plan som håller på att tas fram. 

 Arbete pågår med att inventera alla enskilda avlopp i kommunen med följande mål - kommunen ska 

kartlägga och bedöma status på samtliga enskilda avlopp i kommunen med syfte att åtgärder vidtas där 

avloppen är undermåliga och inte följer gällande krav. Detta ska leda till att samtliga vattenförekomster 

inom kommunen och nedströms liggande kommuners avrinningsområden uppnår god kemisk och god 

ekologisk status. Detta är en del av kraven i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för innevarande period. 

Extra administrativa resurser för detta arbete har kunnat tillföras via arbetsförmedlingen. 

 En tillsynsplan över enskilda avlopp har beslutats i Myndighetsnämnden och arbete med handläggning 

av densamma är igång. I första hand har prioriterats områden med större risker såsom avlopp inom 

vattenskyddsområden etc. 

 Att OVK-besiktning genomförts kontrolleras i samband med tillsyn av flerbostadshus. 

 I miljöinspektörernas dagliga tillsynsarbetet sker ständigt åtgärder som leder mot målet. 

 Arbete för att genomföra miljö- och hälsoriskanalyser i syfte att vid behov bilda verksamhetsområden 

pågår. Detta är också ett led i att färdigställa kommunens VA-plan. 

  

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Andel inspekterade 
objekt i förhållande till 

antal objekt i 

tillsynsplan (avser alla 
objekt för enheten 

hälsoskydd) 

 
92 % 

 
103,16 % 

Kommentar 

134 objekt av planerade 145 inspekterades, anledningen till att de resterande 11 inte inspekterades var att de var under omorganisation. 

Andel inspekterade 

objekt i förhållande till 

antal objekt i 
tillsynsplan (avser alla 

 
100 % 

 
112,63 % 
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Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

objekt för enheten 

livsmedel) 

Kommentar 

148 anläggningar av planerade ca 145 fick kontroll. vilket innebär 100% andel av anläggningarna. Kontrollen ligger efter i antal timmar 
dock pga arbete med EDP Vision har tagit mycket tid under året. 

Andel vattenprov, 

enskild brunn, som 
klassificeras som sämst 

"tjänligt med 

anmärkning" per tertial 

 
85 % 

 
87 % 

Kommentar 

Totalt 80 analyser 26 tjänliga och 11 otjänligt. Flest otjänliga är på de bakteriologiska analyserna. 

Andel vattenprov, 

enskild brunn, som 
klassificeras som 

"tjänligt" per tertial 

 
35,56 % 

 
50 % 

Kommentar 

26 av 80 analyser är tjänliga 

Andel kontrollerade 

marknadstillfällen 

rörande livsmedel 
(Nybro marknad, 

Bäckebo marknad, 

Flygsfors marknad, 
Nybro Cruising, Smaka 

på världen, Alsterbro 

marknad, Örsjö 
marknad, Orrefors 

marknad, Nybro 

julmarknad) 

 
66,67 % 

 
89,33 % 

Kommentar 

Tertial 1 kontrollerades Nybro marknad och Smaka på världen. Ingen ytterligare marknad har kontrollerats tertial 2 eller 3. 

Antal radonmätningar 
 

 
 

 

Kommentar 

29 analyser har beställts och 12 analyser har gjorts 2015 övriga kommer att analyseras under våren 2016. 

 

Målet är delvis uppnått. 

Myndighetsnämnden arbetar hela tiden med denna fråga i samband med bygglovsärenden. 

Nybro kommuns byggnadspris delas årligen ut till den bästa ny- eller ombyggnationen/renoveringen, med god 

arkitektur och med anpassning till platsen. Detta sker i samråd med Kulturutskottet. 

Under 2014 tilldelades Nybro kommuns byggnadspris Sågen i Lindshult 1:3 där ett flerårigt renoveringsprojekt 

givit lysande resultat. 

Under 2015 har 7 objekt nominerats. Pristagare 2015 blev Hammarsmedjan i Orrefors. Nybro kommun har som 

fastighetsägare valt att lämna över priset till det s.k. Järngänget i Orrefors. Detta team är initiativtagare och utförare 

av den renovering som nu färdigställts. 
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Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Antal nomineringar till 

årets Byggpris 
 

77,78 % 
 

66,67 % 

Kommentar 

Trots information om möjligheterna att nominera till Byggpriset på Nybro kommuns hemsida och via andra kanaler har vi inte riktigt nått 

upp till uppsatt mål. Vi har dock fått in någon mer nominering än förra året. 

VI får analysera hur vi ska nå medborgarna ännu bättre inför nästa år. 

 

Målet är delvis uppnått. 

Verksamheten arbetar löpande med kompetensutveckling kring bemötande och handläggning gentemot 

företagarna i kommunen. Bl.a. har värdskapsutbildning genomförts för myndighetsverksamhetens medarbetare. 

Utöver detta har verksamheten deltagit vid näringslivsrådets dialogmöten samt vid näringslivsenhetens "Walk and 

Talk" träffar. Syftet är att fånga upp viktiga aspekter som sedan används i förbättringsarbetet. Även den interna 

kommunikationen med näringslivsenheten som sker löpande är viktig i samma syfte. Verksamheten deltar också 

aktivt i näringslivsenhetens informationsträffar för olika företagsgrupper med information om nyheter och vår roll 

för deras verksamheter. Under våren 2015 deltog bl.a. livsmedelsinspektörerna i en träff i Kristvallabrunn. 

Under 2015 avsatte myndighetsnämnden medel för djupintervjuer av företag efter SKL:s Insiktsmätning. 

Resultatet redovisas i nämnden i början på 2016. 

Måluppfyllnaden vidimeras av resultaten från näringslivsenhetens enkät som mäter Företagarnas upplevelse av 

respektive miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsenheternas tillsynsbesök avseende bemötande, förståelse och 

kunskapsöverföring. Snittet år 2015 ligger på 3,67 av totalt 4 poäng, vilket innebär en tydlig måluppfyllnad då 

målet är 3,5. 

Den handlingsplan som togs fram under 2013 för att utveckla myndighetsverksamheten har i stora delar 

genomförts under 2014 och 2015. Bland annat har våra tillsynsprocesser kartlagts och dokumenterats. Återstår att 

förbättra tillsynsprocessen ytterligare utifrån gjord analys och att benchmarka med andra kommuner för att 

utveckla vår verksamhet. Ytterligare delar tillkommer i den handlingsplan som togs fram under september 2015. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Kundnöjdhet för miljö- 

och hälsoskydd 
 

100 % 
 

85,29 % 

Kommentar 

Insiktsmätningen kommer att förändras under första halvåret 2016 och mätas löpande under året. 

Kundnöjdhet för 

bygglov 
 

100 % 
 

100 % 

Kommentar 

Antal inkommande svar var för litet för att kunna sammanställas och ge ett rättvisande resultat för 2014 års kommunikation rapporterat 
under 2015. Inför nästa år kommer denna mätning (INSIKT) att förändras och ske löpande under året 

Kundnöjdhet för 

serveringstillstånd 
 

100 % 
 

100 % 

Kommentar 

Antal inrapporterade svar är för litet för att kunna redovisa ett rättvisande resultat för 2014 års kommunikation rapporterat under år 2015. 

Inför nästa år kommer denna mätning (INSIKT) att förändras och mätas löpande under året. 

Företagarnas upplevelse 
av Livsmedelsenhetens 

tillsynsbesök avseende 

bemötande, förståelse 
och kunskapsöverföring. 

Snittbetyg per kvartal 

 
85,71 % 

 
104,86 % 
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Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Kommentar 

Årssnittet för år 2015 ligger knappt över målet på 3,5. Senaste värdet avser både kvartal 3 och 4 och var lägre än tidigare. 

Livsmedelsenheten har haft några ärenden där man varit tvungen att vara extra tydlig mot verksamhetsutövarna i syfte att skydda 
konsumenterna, detta kan ha givit ett sämre resultat för årets sista del. 

Tyvärr är svarsfrekvensen mycket låg, årssnittet är mellan 10 - 20 % 

Företagarnas upplevelse 

av Hälsoskyddsenhetens 
tillsynsbesök avseende 

bemötande, förståelse 

och kunskapsöverföring. 
Snittbetyg per kvartal. 

 
104,86 % 

 
103,71 % 

Kommentar 

Hälsoskyddsenheten har ett högt årsmedel 2015, 3,81 vilket kan ses som mycket högt. Ett flertal synpunkter har lämnats som underlag för 
ytterligare förbättringar. 

Svarsfrekvensen är dock låg, knappt 25 % 

Företagarnas upplevelse 
av Miljöenhetens 

tillsynsbesök avseende 

bemötande, förståelse 
och kunskapsöverföring. 

Snittbetýg per kvartal 

 
114,29 % 

 
102,29 % 

Kommentar 

Miljöenheten har fått högst betyg på alla verksamhetsutövares inskickade synpunkter för kvartal 4. En markant förbättring har skett 
mellan kvartal 2 till kvartal 4. 

Årssnittet är 3,7. Svarsfrekvensen är tyvärr låg kring 25 % 

Andel inspekterade 
objekt i förhållande till 

antal objekt i 

tillsynsplan (avser 
samtliga objekt för 

enheten miljöskydd 

exkl. jordbruk) 

 
62 % 

 
18 % 

Kommentar 

Vi har i år en ambitiös tillsynsplan där i princip samtliga verksamheter med fast årlig tillsynsavgift ska besökas. Orsaken är att tillsynen 

av olika anledningar släpar efter från tidigare år. Under 2015 har 62 % av besöken i tillsynsplanen genomförts. 

Inför nästa års verksamhetsplanering kommer prioritet att ligga på detta. 

 

Målet är delvis uppnått. 

Några träffar, dialogserie med företagare verksamma inom olika områden samt politiker har genom aktiv 

samverkan med näringslivsenheten genomförts under 2015. 

Livsmedelsenheten har genomfört informationsmöten inom sitt område, bl.a. för förskolechefer i kommunen samt 

vid företagsträff på Kiviks Musteri i Kristvallabrunn. 

Under våren har en kommunikationsplan avseende inventering och krav kring enskilda avlopp beslutats av 

Myndighetsnämnden. Under 2015 har verksamheten: 

 Lämnat direktinformation till berörda i samband med inventeringen, 

 Information på hemsidan om inventering och prioriteringsordning, 

 Pressinformation om hela processen och dess syfte, 

 Information till fastighetsägare då kommunen deltagit vid Villaägarna i Glasrikets Villa & Energimässa, 

 Informationsträff med entreprenörer och mäklare, 

 Intern information om projektet via nyhetsbrevet. 
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Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Andel inspekterade 
objekt i förhållande till 

antal objekt i 

tillsynsplan. (Avser 
Hälsoskyddsenheten 

exkl. vård, skola och 

omsorg). 

 
88 % 

 
94,74 % 

Kommentar 

77 av 87 är klara de som ej fick besök är några mindre fastighetsägare med få hyresgäster och asylboendena som det var oklara 

tillsynsregler kring. 

 

Målet är uppnått 

Myndighetsnämndens budget är i balans, kostnadsutfallet är 98 % för 2015. Resultatet är + 9 tkr. 

Myndighetsverksamhetens budgetutfall redovisas av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Riktpunkt för utfall i 

relation till budget. 
 

103 % 
 

115 % 

Kommentar 

Utfallet i relation till budget är efter december månad en positiv avvikelse om 9 tkr. Totalt har 98 % av budgeten förbrukats. Ett 
nämndmöte har ställts in under våren och ett under hösten vilket har sparat en del utgifter. En speciell studie över hur 

myndighetsnämnden och dess verksamhet uppfattas har genomförts och har under december inneburit större kostnader än budgeterat för 

månaden. 

Prognostiserat resultat 

och/eller resultat i 

bokslut får ej överstiga 
100 procent. 

 
29 % 

 
98 % 

Kommentar 

Med anledning av utgifter för den speciella studie med djupintervjuer som genomförs avseende bl.a. myndighetsverksamheten 

överskrider månadskostnaderna budget. Ackumulerat för helår 2015 klarar vid dock budgeten. Kostnadsutfallet ackumulerat är 98 % av 
budget. 

Andel befintliga 

livsmedelsobjekt där 
årlig kontrollavgift 

fakturerats före den 31 

mars 

 
65,79 % 

 
91,58 % 

Kommentar 

100 av 160 objekt fakturerades före 31 mars. 

Övriga objekt riskklassas under året eller får ändrad riskklassning. 

Andel befintliga 
hälsoskyddsobjekt där 

årlig kontrollavgift 

fakturerats före den 30 
juni. 

 
105,26 % 

 
94,74 % 

Kommentar 

Samtliga objekt är fakturerade 

Andel befintliga 
miljöskyddsobjekt där 

årlig kontrollavgift 

 
105,26 % 

 
101,58 % 
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Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

fakturerats före den 30 

juni. 

Kommentar 

Samtliga objekt är fakturerade. 

Avtalstrohet 
 

103 
 

95 

Kommentar 

Köptroheten har varit 97,6 % under december, enbart smärre summor ligger utanför avtal. 

Timtaxa 

Miljöbalkstillsyn 
 

 
 

 

Kommentar 

Arbete har påbörjats för att revidera miljöbalkstaxan. Myndighetsnämnden har föreslagit att självfinansieringsgraden ska vara minst 

65 %. Arbete med att ta fram ett reviderat förslag ska genomföras och föreslås för myndighetsnämnden under våren 2016. I september 
2016 ska det tas upp i KF för beslut inför 2017. 

Timtaxa 

Livsmedelstillsyn 
 

 
 

 

Kommentar 

Myndighetsnämnden har beslutat att ett förslag tas fram där självfinansieringsgraden för livsmedelstaxan ska vara minst 75 %. 

Ett förslag arbetas fram under våren som presenteras för beslut i KF i september 2016. 

Under 2015 har taxan varit 843 kr/tim. 

Antal registrerade 

anläggningar för 

livsmedelskontroll 

 
 

 
 

Kommentar 

173 anläggningar var registrerade slutet av året 2015. 

Självfinansieringsgrad 

miljöbalkstillsyn (%) 
 

112,4 % 
 

108,4 % 

Kommentar 

Självfinansieringsgraden har ökat något, framförallt beroende av ökad tillsyn på enskilda avlopp som givit ökade intäkter. 

Myndighetsnämnden har under året beslutat att föreslå att timtaxan ska följa en självfinansieringsgrad om minst 65 %. 

Självfinansieringsgrad 

livsmedelskontroll (%) 
 

58,29 % 
 

72,43 % 

Kommentar 

Självfinansieringsgraden ser ut att ha minskat men en hel del av planerad tid har lagts på uppgradering av vårt ärendehanteringssystem. 

Om denna tid slås ut över en längre period, vilket kanske borde göras, är skillnaderna mellan 2014 och 2015 betydligt lägre. 

Under året har myndighetsnämnden tagit beslutet att föreslå en framtida utökad timtaxa som på sikt baseras på en självfinansieringsgrad 

om minst 75 % 

Myndighetsnämndens verksamhet syftar till varaktig hållbar utveckling genom att i ordinarie arbete arbeta för att 

uppnå målen i 

 miljöbalken med följdlagstiftning 

 de nationella miljömålen 

 plan- och bygglagen med följdlagstiftning 

 lag om bostadsanpassningsbidrag 

 tobakslagen 

 alkohollagen 

 lagen om receptfria läkemedel 

 lotterilagen 

 livsmedelslagstiftningen 

 lag och förordning om måttenheter, mätningar och mätdon (färdigförpackade livsmedel) 

 förordning om retursystem för plastflaskor och metallburkar 
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 smittskyddslagstiftningen 

 strålskyddslagen 

 §§ 2-4 lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt 

 de EU-förordningar som berör dessa ansvarsområden. 

Ett flertal såväl mål som nyckeltal för myndighetsnämndens verksamhet främjar varaktig hållbar utveckling. 

För telefonservice och besök garanteras att i första hand komma fram till den sökta personen, i andra hand komma 

i kontakt med annan person och få sitt ärende framfört, information om när en person kan anträffas eller kunna 

lämna meddelande i en personlig röstbrevlåda. 

Myndighetsverksamheten följer i stort den kommungemensamma tjänstegarantin kring service. 

Genom att följa upp nyckeltalet "Andel (%) av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de 

kontaktar kommunen kring en enkel fråga (Kkik mått 3)" ges en bra kontroll över denna tjänstegaranti. Detta värde 

följs till 100 % avseende den mätning som genomfördes år 2015 för Nybro kommun. 

Kallelser till kommunens nämndsammanträden ska publiceras på kommunens hemsida senast fem dagar före 

planerat sammanträde. 

Tjänstegarantin uppnås. 

Alla protokoll från kommunens nämndsammanträden ska publiceras på kommunens hemsida och finnas 

tillgängliga på huvudbiblioteket i Nybro senast två arbetsdagar efter det att protokollet justerats. 

Tjänstegarantin uppnås. 

De nämndspecifika tjänstegarantierna uppfylls i stort sett. Vid enstaka tillfällen går det dock längre tid än 10 dagar 

innan den som lämnat en ansökan/anmälan får någon form av besked. Arbetet med resursbehovsutredning, 

resursbedömning och prioritering i verksamhetsplan kommer intensifieras inför år 2016. 

Myndighetsnämnden har inte fått något särskilt uppdrag, men är delaktig i uppdrag där annan ansvarig nämnd 

utsetts. 

Myndighetsnämnden skall främja en hållbar utveckling och verka för en säker, hälsosam och vacker livsmiljö. 

 

 miljö- och hälsoskyddsomr  

 ärenden som byggnadsnämnd samt bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar 

och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde. 

 livsmedelsområdet 

 ärenden enligt lag om bostadsanpassningsbidrag  

 beslut om undantag från lokala trafikföreskrifter för parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
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 registrering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lotte  

  

 beslut om Nybro kommuns byggnadspris 

Arbetet med att tydligare målstyra verksamheten har under 2015 varit en viktig del av nämndens uppgifter. Dessa 

kommer att tydligt visa vart verksamheten ska vara på väg och om den är det. Detta arbete ska ytterligare 

kvalitetssäkras och fastställas i nya nämndmål och nyckeltal under 2016. 

Vi har deltagit i delprojekt rörande undersökning och efterbehandling av förorenade områden i Glasriket, med 

ursprung från Glasrikesuppdraget avseende Glasbrukssamhällen i Kronobergs och Kalmar län. Projektets 

huvudman är SGU, Sveriges Geologiska Undersökning. Under 2015 har fokus legat på att genomföra huvudstudier 

vid glasbruken Björkå i Kronobergs län och Gadderås i Nybro kommun, Kalmar län. I arbetet har för vår del också 

ingått att arbeta fram ansvarsutredningar för aktuella objekt som klassificeras som stor eller mycket stor risk. 

Utöver detta har vi deltagit i projektet från Usch till Resurs, som drivs från Glasforskningsinstitutet, vars syfte är 

att återvinna det glasskärv som tas om hand vid framtida efterbehandlingsarbete och att separera tungmetallerna 

från övrigt innehåll. Projektet ska vara färdigt för rapportering år 2018. 

Resultat i verksamhetens enheter, se också kommentarer per aktivitet i Stratsys. 

Bygglov: Samtliga aktiviteter i verksamhetsplan 2015 pågår med undantag för tillsyn över OVK (obligatorisk 

ventilationskontroll), hissar, lekplatser, tillgänglighet offentliga miljöer och byggnader samt att ta fram register 

över OVK pliktiga byggnader. 

Handläggning av Bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd har genomförts enligt verksamhetsplan 

2015.   

Miljötillsyn inkl. Jord & Skogsbruk och Naturvårdstillsyn: I stort sett pågår planerade aktiviteter i 

Verksamhetsplan 2015 varav en del är avslutade. Tillsyn av objekt med fast årlig avgift har inte fullt ut genomförts 

enligt plan. Arbetet intensifieras med ännu mer kvalitetssäkrade behovsbedömningar, resursbehovsutredningar och 

verksamhetsplanering inför 2016.  Projekt "Inventering av enskilda avlopp" följer plan och kommer i stort sett att 

kunna avslutas under 2016.  

Hälsoskydd: Genomförd tillsyn följer i stort sett tillsynsplan under 2015. I övrigt är alla planerade aktiviteter 

påbörjade eller genomförda. Vi har deltagit i ett Nationellt tillsynsprojekt om Skolor. Arbetet för att följa beslutad 

tillsynsplan avseende enskilda avlopp upptar en stor del av hälsoskyddsenhetens resurser. VI deltar också som 

sakkunniga i kommunens projekt Sanering Pukeberg. 

Livsmedelstillsyn: Tillsyn enligt tillsynsplan har inte fullt ut genomförts enligt plan. Samtliga objekt har besökts 

men inte i planerad omfattning. Personal har deltagit i andra prioriterade aktiviteter såsom uppgradering av vårt 

ärendehanteringssystem. Under 2016 tillförs extra resurser för att komma ikapp. Samtliga aktiviteter i 

verksamhetsplanen pågår eller är genomförda med undantag för arbetet med att offentliggöra tillsynsbesök på 

webben. 

Tillsyn alkohol, tobak, läkemedel: Så gott som alla aktiviteter har genomförts enligt verksamhetsplan. 

Lotteritillstånd: Samtliga aktiviteter har genomförts enligt verksamhetsplan. 

Uppföljning av samtliga aktiviteter redovisas och kommenteras i Stratsys under Myndighetsnämnden. 

Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, att förebygga och 

hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor liksom att kontinuerligt utveckla verksamheten och att 

utvärdera av verksamhetens resultat. En genomarbetad intern kontroll är en av pusselbitarna i en bra styrning och 

uppföljning. Den bidrar till en effektiv och säker verksamhet och god ekonomisk hushållning. 

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda, att veta hur det går i verksamhet och ekonomi. Det finns 

också internationellt förankrade definitioner som uttrycker samma sak mera fylligt. Den interna kontrollen handlar 

om att på en rimlig nivå säkerställa: 

 att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, det vill säga god ekonomisk hushållning, 

 att informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig 

och tillräcklig, 

 att de regler och riktlinjer som finns följs, 

 att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs. 
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Det är varje nämnd och styrelse som ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig. I praktiken är det i 

verksamheten som kontrollen utvecklas och genomförs, vilket sker som en del i det löpande arbetet. 

 

Driftsredovisning 

Resultat tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2013 2014 2015 2015 2015 

BRUTTOINTÄKTER 0 0 0 0 0 

      

Personalkostnader -349 -363 -364 -416 52 

Övriga kostnader -59 -17 -85 -42 -43 

BRUTTOKOSTNADER -408 -380 -449 -458 9 

      

NETTOKOSTNAD -408 -380 -449 -458 9 

BUDGET -459 -461 -458 -458 0 

ÅRETS RESULTAT 51 81 9 0 9 

 

Investeringsredovisning 

Nettoinvesteringar, tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2013 2014 2015 2015 2015 

      

Kommentar ekonomiskt resultat och årsprognos 

Myndighetsnämnden har en budget som endast avser nämndens egen verksamhet. 

Eftersom behoven av möten varit mindre under vissa perioder och möjligheten att spara kostnader då funnits har 

två av årets planerade möten ställts in. 

Totalt har nämndens hela kostnadsbudget 2015 underskridits med 9 tkr. 

Allmänt Myndighetsverksamheten: Kontinuerlig kompetensutveckling är mycket viktig för att kunna utföra 

nämndens uppdrag. I bilagd fil "Kompetensutveckling 2015 Samhällsbyggnad" redovisas genomförd 

kompetensutveckling för 2015. Verksamheten har haft en del tjänstledigheter, sjukfrånvaro och vård av barn som 

inneburit tapp i vår planerade resurskapacitet. Under våren genomfördes ett studiebesök vid Kosta Glasbruk som 

avslutades med en geologisk genomgång vid Barkeström för all personal. 

Den psykosociala arbetsmiljön kartlades under tertial 2, därefter har en åtgärdsplan tagits fram som nu är under 

bearbetning. Under årets sista månader genomfördes en medarbetarundersökning som ska bearbetas i början av år 

2016. 

Bygglovsenheten: Byggnadsinspektören avslutade sin tjänst 2015-12-31 genom egen uppsägning. Från 

bostadsanpassningsenheten rekryterades en ny byggnadsinspektör med mycket god kompetens. 

Bostadsanpassningsbidrag m.m.: Efter första halvåret lämnade en trotjänare oss för pension. Från och med 1 

september anställdes en byggnadsinspektör med bred erfarenhet, eftersom denne övergick till bygglovsenheten (se 

ovan) har en ny byggnadsinspektör rekryterats för handläggning av bostadsanpassningsbidrag från år 2016. 

Förutom handläggning av bostadsanpassningsbidrag kan inspektören bistå bygglovsenheten med resurs och 

kompetens. 
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Miljöenheten: Tjänstledigheter och sjukdom har inneburit att verksamheten har haft resursbrist under vissa delar 

av året. Enheten har haft tillgång till en administratör i projektet "Inventering av enskilda avlopp", från 

arbetsförmedlingens fas III. Den 1 september nyanställdes en miljöinspektör som efter lite överlappning ersatte en 

pensionsavgång. I samband med tjänstledighet för studier har en vikarie varit anställd under våren. 

Hälsoskyddsenheten: Personalsituationen har varit som planerad. 

Livsmedelsenheten: Planerade resurser har till en viss del omprioriterats och använts för andra viktiga aktiviteter. 

År 2016 kommer extra resurser att tillföras så att de tidigare planerade tillsynsaktiviteterna genomförs. 

Tillståndsenheten: Personalsituationen har varit som planerad. 

Frågan om hur tillsynen ska vara organiserad är då och då uppe till diskussion på nationell nivå. Kraven på en 

effektiv, rättvis och framåtsyftande tillsyn blir allt större när kampen om resurserna ökar. Detta innebär att det är 

viktigt att myndighetsverksamheten är kostnadseffektiv och tillför värde till samhälle, näringsliv och medborgare. 

Nya sätt att bedriva tillsyn förekommer där flera kommuner kommit långt och behov finns av att ta till oss av 

kompetensen. Samverkan med andra aktörer och kommuner är mycket viktigt bl.a. via Miljösamverkan Sydost. 

Utbildningar kring effektivt arbetssätt har genomförts tidigare, men inte implementerats fullt ut. Verksamheten 

måste fortsätta arbeta med kompetensutveckling, samverkan och effektivisera och kvalitetssäkra processer, rutiner 

och arbetssätt. Detta är viktigt för Myndighetsnämnden att arbeta med de närmaste åren. 

Bygglov: Såväl plan- och bygglagen som Boverkets byggregler är just nu föremål för mycket diskussion och 

spekulerande. Vissa "förenklingar" har beslutats ("Atterfallhusen"). Det är viktigt att Myndighetsnämnden håller 

sig ajour med förändringarna. 

Vi är idag beroende av kompetens som finns hos enstaka medarbetare. För att minska sårbarheten beslutades att 

anställa en kompetens som byggnadsinspektör för handläggning av bostadsanpassningsbidrag. På sikt ökar då 

flexibiliteten. 

Bostadsanpassning/Parkeringstillstånd: Med en allt äldre befolkning kommer troligen behovet av 

bostadsanpassning att öka, vilket på sikt också kommer att öka kommunens kostnader för 

bostadsanpassningsbidrag. En förändring av lagstiftningen planeras, nämnden avvaktar vad den kommer att 

innebära. 

Miljötillsyn inkl. Jord & skogsbruk och Naturvårdstillsyn: Arbetet med miljötillsyn följer miljöbalkens krav 

vilka ändras bara i mindre omfattning. Arbetet med förorenade områden, äldre deponier och kraven på enskilda 

avlopp kommer att ta mer resurser i anspråk de närmaste åren. Detta styrs av miljökvalitetsmålen och de åtgärder 

som planeras med anledning av hur dessa uppfylls. Idag är målen långt ifrån uppnådda och nya mål håller på att 

formuleras. Klimatanpassningen kommer också att innebära ökade krav och resursbehov. 

Hälsoskydd: Arbetet med hälsoskyddstillsyn kommer att öka eftersom behoven är relativt stora och kompetensen 

kring kraven i miljöbalken är hos de flesta ganska bristfällig. Här kommer också målet kring Giftfri miljö in där 

alltfler produkter och ämnen påverkar vår vardag, trots EUs lagstiftning REACH. Arbetet med tillsyn av enskilda 

avlopp kommer att behöva resurser under flera år framöver. 

Livsmedelskontroll inkl. smittskydd: Livsmedelskontrollen följer en enhetlig lagstiftning, men förändringarna i 

densamma är väldigt många. Detta kräver mycket tid för inläsning och kompetenshöjning. 

Problem med smittorisker är allmänt känd och risken för t.ex. pandemier etc. gör att verksamheten måste ha ständig 

kontroll på omvärlden och ha tydliga rutiner för att kunna agera i olika riskfyllda situationer. 

Alkohol-, tobaks- och läkemedelstillsyn: Bedömningen är att dessa lagstiftningar inte kommer att förändras 

nämnvärt och att tillsynen tillsvidare fortsätter som nu. 
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Myndighetsnämnden har en viktig roll i syfte att påverka så att berörda lagstiftningars ändamål uppfylls. Nämnden 

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

verksamheten som finns i lag eller annan författning. 

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

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

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

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

tillsynsarbete. 

Nämnden klarar sitt ekonomiska mål. 

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

tillgängliga resurser och verksamhetsplaner kvalitetssäkras ytterligare! 

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

Mellan åren 2013 till 2014 har resultatet sjunkit från att 47 procent känner sig mycket trygga till att 38 procent 

känner sig mycket trygga med sina hemtjänstinsatser. För 2015 vänder resultatet och uppgår till 45 procent. Detta 

kan jämföras med rikets genomsnitt som ligger på 46 procent. Under 2015 har omsorgsförvaltningen genomfört 

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

känsla av trygghet. Olika arbetssätt har testats i de olika arbetsgrupperna. Resultatet visar att grupperna har lyckats 

minska antal personer som kunden träffar under en tvåveckorsperiod. Under hösten 2015 har en utvärdering bland 

arbetsgrupperna i Almen-området gjorts. Enkätresultat visade blandade reaktioner från medarbetarna. Överlag 

anses det dock positivt med förbättrad kontinuitet ur ett kundperspektiv. När det gäller särskilt boende sjunker 

resultatet mellan 53 procent 2014 till 49 procent 2015. Detta kan jämföras med resultatet för rikets snitt som uppgår 

till 51 procent 2015. Parallellt ovan beskrivna arbete har det även skett ett arbete med att dela upp 

verksamhetsområdena hemtjänst och särskilt boende. Det innebär att man som medarbetare arbetar antingen i 

hemtjänst eller på särskilt boende. Detta förväntas ge effekt för kundernas upplevda trygghetskänsla i hemtjänsten 

och på särskilt boende. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

U. Brukarbedömning 
hemtjänst äldreomsorg 

- trygghet (mycket 

trygga), andel (%) 

 
 

 
 

Kommentar 

Mellan åren 2013 till 2014 har resultatet sjunkit från att 47 procent känner sig mycket trygga till att 38 procent känner sig mycket trygga 

med sina hemtjänstinsatser. För 2015 vänder resultatet och uppgår till 45 procent. Detta kan jämföras med rikets genomsnitt som ligger 
på 46 procent. 

U. Brukarbedömning 

särskilt boende 

äldreomsorg - trygghet 
(mycket trygga), andel 

(%) 

 
 

 
 

Kommentar 

Resultatet sjunker mellan 53 procent 2014 till 49 procent 2015. Detta kan jämföras med resultatet för rikets snitt som uppgår till 51 

procent 2015. 
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Målet är delvis uppnått. 

En viktig del i socialtjänstlagen är att man ska kunna välja när och hur hjälp, stöd och service ska ges. Resultatet 

på förvaltningsövergripande nivå visar att hemtjänsten, i jämförelse med riket i sin helhet, har goda resultat. Dock 

har omsorgsnämnden beslutat om målnivåer som är högre än rikets genomsnittliga resultat. Rikets genomsnitt 

ligger på 60 procent som går att jämföra med omsorgsförvaltningens resultat som ligger på 64 procent för både 

2014 och 2015. 

När det gäller särskilt boende visar dock resultaten, i jämförelse med riket, sämre resultat. Dock har det skett en 

tydlig förbättring mellan 2014 och 2015. Resultatet för 2014 uppgår till 54 procent och för 2015 ökar resultatet till 

60 procent. Detta går att jämföra med rikets genomsnittliga resultat, 61 procent. Resultaten varierar mellan de 

särskilda boendena. 

Resultatet kommer att analyseras per hemtjänstområde och särskilt boende under tertial 1. 

  

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Möjlighet att påverka 
tider, hemtjänst (%) 

 
91,43 % 

 
91,43 % 

Möjlighet att påverka 

tider, särskilt boende 

(%) 

 
100 % 

 
90 % 

 

Målet delvis uppnått. 

I jämförelse med riket ligger omsorgsnämndens resultat vad gäller bemötande, i både särskilt boende och 

hemtjänst, under det genomsnittliga resultatet för riket. Mellan 2014 och 2015 har det skett någon förbättring för 

både hemtjänst och särskilt boende. Rikets snitt för andel mycket nöjda med bemötande i hemtjänsten ligger på 78 

procent och omsorgsförvaltningens resultat ligger på 78 procent. När det gäller särskilt boende ligger rikets snitt 

på 58 procent och omsorgsförvaltningens resultat ligger på 57 procent som är mycket nöjda med bemötande. 

Resultaten varierar dock mellan de fyra geografiska områdena. Dessa resultat behöver analyseras vidare på 

områdes- och enhetsnivå. Varje enhetschef har fått i uppdrag att analysera respektive verksamhets resultat i 

helhetsperspektiv och utifrån det välja ett förbättringsområde inom enheten. 

Resultatet kommer att analyseras per hemtjänstområde och särskilt boende under tertial 1. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Bemötande hemtjänst 

(%) 
 

90,7 % 
 

88,37 % 

Bemötande särskilt 

boende (%) 
 

66,28 % 
 

65,12 % 

Kommentar 

När det gäller särskilt boende ligger rikets snitt på 58 procent och omsorgsförvaltningens resultat ligger på 57 procent som är mycket 
nöjda med bemötande. 

Resultaten varierar dock mellan de fyra geografiska områdena. Dessa resultat behöver analyseras vidare på områdes- och enhetsnivå. 
Varje enhetschef har fått i uppdrag att analysera respektive verksamhets resultat i helhetsperspektiv och utifrån det välja ett 

förbättringsområde inom enheten. 

Resultatet kommer att analyseras per hemtjänstområde och särskilt boende under tertial 1 2016. 
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Målet är inte uppnått. 

Omsorgsnämndens verksamheter ska arbeta med att göra riskbedömningar och planera åtgärder i så kallade 

kvalitetsregister. För 2014 hade förvaltningen goda resultat vad gäller antal registreringar. Former och arbetssätt 

för att registrera och använda informationen i kvalitetsregistren behöver dock förbättras. Detta kommer att ske 

under 2016. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Åtgärd vid risk för fall 
(%) 

 
 

 
 

Åtgärd vid risk för 

undernäring (%) 
 

 
 

 

Åtgärd vid risk för 
trycksår 

 
 

 
 

Åtgärd vid risk för 

nedsatt munhälsa 
 

 
 

 

 

Målet är delvis uppnått. 

Omsorgsnämnden planerade att under andra halvåret 2015 att genomföra medborgardialoger inom ramen för 

arbetet med att utveckla en Äldreplan i syfte att öka medborgarnas möjligheter att påverka äldreomsorgens 

framtida utveckling. Detta har inte genomförts utan kommer att genomföras under 2016. Planering och fortbildning 

för genomförande är påbörjade under 2015. 

Omsorgsnämnden fanns representerade under Nybro marknad och diskuterade framtidens äldreomsorg i Nybro. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Antal genomförda 

medborgardialoger 
 

0 % 
 

 

Antal 

medborgardialoger som 

genomförts i 
utformandet av 

Äldreplanen 

 
0 % 

 
 

 

Målet är delvis uppnått. 

Det nyckeltal som sticker ut är sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro. Nyckeltalet är egentligen placerat under 

ekonomimål. Omsorgsförvaltningen ser ändå att nyckeltalet ger en indikation på omsorgsförvaltningen som 

attraktiv arbetsgivare. Nyckeltalet visar antal personer med mer än sex sjukfrånvarotillfällen under de senaste 12 

månaderna i relation till antalet anställda. Förvaltningsledningen ser resultatet som oerhört bekymmersamt både 
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ur kvalitativ och ekonomisk synvinkel. Fler åtgärder än tidig rehab behöver till och dialogerna med 

personalenheten har intensifierats under april månad för att hitta möjliga vägar att råda bukt på de höga sjuktalen. 

I maj-juni träffade HR-konsult respektive chef för att bland annat ringa in orsaker till hög korttidsfrånvaro, dvs. 

arbetsrelaterat eller inte. Korttidsfrånvaron följs även upp under månatliga uppföljningar som görs med respektive 

enhetschef för att följa de insatser som görs för att förbättra resultatet. Under 2016 kommer omsorgsförvaltningen 

att arbeta aktivt med resultatet i medarbetarundersökningen för att förbättra verksamheten. HME-frågorna i 

enkäten kommer att användas som nyckeltal kopplat till målet att omsorgsnämnden ska vara en attraktiv 

arbetsgivare. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Min närmaste chef visar 

uppskattning för mina 

arbetsinsatser 

 
61,11 % 

 
 

 

Målet är delvis uppnått. 

Resultatet på förvaltningsövergripande nivå visar att verksamheten, i jämförelse med riket i sin helhet, har goda 

resultat. Dock har omsorgsnämnden beslutat om målnivåer som är högre än rikets genomsnittliga resultat. När det 

gäller trivsamma gemensamma utrymmen ligger omsorgsförvaltningens resultat på 72 procent 2015 jämfört med 

rikets genomsnittliga resultat på 66 procent. Resultatet för trivsamt utomhus visar att 76 procent är nöjda medan 

genomsnittet för riket ligger på 65 procent för 2015. Resultaten varierar mellan de särskilda boendena. Dessa 

resultat behöver analyseras vidare för varje särskilt boende som uppvisar ett sämre resultat. Det kommer att göras 

under tertial 1 2016. 

  

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Trivsamma 

gemensamma 

utrymmen, särskilt 
boende (%) 

 
96 % 

 
97,33 % 

Trivsamt utomhus, 

särskilt boende (%) 
 

116,92 % 
 

119,7 % 

  

Målet är inte uppnått 

Omsorgsnämnden ålades att spara -15,4 miljoner kronor. Beslut om åtgärder togs på nämndsmötet 2015-03-25.  

Per den 31 december 2015 uppvisar omsorgsnämnden ett underskott på -9,4 miljoner kronor. Omsorgsnämnden 

har därmed verkställt en besparing om -6 miljoner kronor under 2015. 

Besparingen beror bland annat på avveckling av särskilda boende platser i Fröjdekulla. Enhetscheferna har arbetat 

intensivt för att ha så få fattasturer och vakansgrader som möjligt samt för att minska inflödet till 

bemanningsenheten. 

  

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Riktpunkt för utfall i 
relation till budget. 

 
95,8 % 

 
96 % 
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Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Kommentar 

Utfallet för december månad är 104,2 %. Helårseffekt på besparingsåtgärderna utfaller inte 2015. Den förändringsprocess som 

omsorgsförvaltningen inlett är nu i sin mest turbulenta fas. 

Prognostiserat resultat 
och/eller resultat i 

bokslut får ej överstiga 

100 procent. 

 
95,8 % 

 
96 % 

Kommentar 

Utfallet för december månad är 104,2 %. Helårseffekt på besparingsåtgärderna utfaller inte 2015. Den förändringsprocess som 

omsorgsförvaltningen inlett är nu i sin mest turbulenta fas. 

Hälsotal - total 
sjukfrånvaro 

 
76 % 

 
41,33 % 

Kommentar 

Den totala frånvaron har sjunkit mellan november och december månad med 0,8 %. 

Det är sjukfrånvaro i procent av tillgänglig tid och hänger inte ihop med nyckeltalen för korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro. 

Sjuktillfällen, upprepad 

korttidsfrånvaro 
 

18,25 % 
 

47,12 % 

Kommentar 

Nyckeltalet visar antal personer med mer än sex sjukfrånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna i relation till antalet anställda. 

Utfallet för december ligger på 14,54 %. Vid delårsbokslut var antal fall 98 och december månads procentuella utfall motsvarar 91 fall. 

Det stora antalet frånvarotillfällen ser förvaltningsledningen som oerhört bekymmersamt både ur kvalitativ och ekonomisk synvinkel. 
Åtgärder och motiverande insatser sker ute i verksamheterna. 

Sjukskrivning 28 dagar 

eller mer 
 

118,73 % 
 

86 % 

Kommentar 

Nyckeltalet visar hur stor andel som varit sjuka mer än 28 dagar. 

Utfallet för december är 4,47 %, vilket är under målvärdet. Utfallet är relativt stabilt sedan november månad. Det är inte denna typ av 

sjukskrivning som omsorgsförvaltningen har bekymmer med. 

 Målet är delvis uppnått. 

Under 2015 påbörjades ett projekt för att förbättra arbetssätt för att planera insatser hos kund och optimera 

omsorgsassistenteras tid hos kund. Projektledare är tillsattes och projektet påbörjades under hösten 2015. I 

samband med arbetet gjordes även en upphandling för inköp av system som skulle underlätta planering av insatser 

hos kund. Beslutet blev dock överklagat och ärendet handläggs för närvarande av kammarrätten. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Omsorgsassistents tid 

hos kund av arbetad tid 
 

75,71 % 
 

75,71 % 

Kommentar 

Under 2015 påbörjades ett projekt för att förbättra arbetssätt för att planera insatser hos kund och optimera omsorgsassistenteras tid hos 

kund. Projektledare är tillsattes och projektet påbörjades under hösten 2015. Först när systemet är på plats kan nya mätningar göras. 

Avtalstrohet 
 

96 
 

99 

Kommentar 

Köptroheten uppgår för december till 90,6 %, internt fördelat i förvaltningen enligt nedan: 

Centralt 92,9 %, Södra: 97,7 %, Västra 95,9 %, Norra 68,7 % samt Östra 97,8 %. 

Omsorgsförvaltningen har klarat måluppfyllelsen för avtalstrohet månatligen under hela 2015. Det är endast december månad som har ett 
utfall under målvärdet. Särskild kontroll har gjorts av inköpsenheten, som meddelat att några direkta fel har inte gjorts. I en så stor 

verksamhet som omsorgen blir det ibland inköp från leverantörer som kommunen inte tecknat avtal med. Det är ofrånkomligt. 
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Social hållbarhet är genomgående för hela äldreomsorgen och manifesteras bland annat genom omsorgsnämndens 

vision (som utgår i från socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen): 

Vår verksamhet ska kännetecknas av ett hälsofrämjande förhållningssätt i vård och omsorg och i livets alla skeden. 

Det innebär att vi ska stärka människors egen möjlighet till delaktighet, tilltro till förmåga samt känsla av trygghet, 

värdighet och välbefinnande. 

Omsorgsförvaltningens verksamhet är organiserad för att uppnå de krav som ställs i socialtjänstlagen, hälso- och 

sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Genom att omsorgsförvaltningens målstyrning fokuserar på 

nyckelområden i lagstiftningarna såsom trygghet, delaktighet, leva och bo självständigt, kunna välja när och hur 

stöd, hjälp och service ska ges analyseras relevanta nyckeltal ur ett hållbarhetsperspektiv. Därefter genomförs 

aktiviteter för att förbättra verksamheten. Exempelvis visade nyckeltal att endast 38 procent kände sig mycket 

trygga med hemtjänstens insatser. Med denna utgångspunkt startades ett förbättringsarbete, en fokusgrupp med 

kunder från hemtjänsten och en med medarbetare genomfördes. Fokusgrupperna visade att personalkontinuitet var 

viktigt för att kunderna ska känna trygghet. Därför genomförde ett förbättringsteam en orsaksanalys och vidtog 

åtgärder för att förbättra personalkontinuiteten i ett hemtjänstområde. Resultatet visar att kontinuiteten har 

förbättrats. Den enkät som lämnats ut till medarbetare på Almen visar blandade resultat men överlag anser man att 

det gynnar kunderna och många positiva reaktioner har kommit från kunderna. Enkätresultatet visade även flera 

positiva reaktioner från medarbetare. Flera ansåg att en del av arbetssättet skapade en bättre och mer hållbar 

arbetssituation som kännetecknades av större trygghet och minskade stresskänslor. 

Utöver detta pågår även ett arbete med att utveckla ett processorienterat ledningssystem som ska tydliggöra och 

förbättra de arbetssätt som sin tur leder till att processerna ligger i linje med visionen. Under 2015 har processer 

inom biståndshandläggning, avvikelsehantering och rehabilitering börjat kartläggas. 

Vad gäller ekonomi tog omsorgsnämnden beslut om en ny inriktning för äldreomsorgen som ska bidra till förbättrat 

ekonomiskt resultat. Beslutet har under 2015 börjat verkställas. 

  

För telefonservice och besök garanteras att i första hand komma fram till den sökta personen, i andra hand komma 

i kontakt med annan person och få sitt ärende framfört, information om när en person kan anträffas eller kunna 

lämna meddelande i en personlig röstbrevlåda. 

Rapporten "Servicemätning via telefon och e-post Nybro kommun december 2014" visar att vad beträffar 

tillgänglighet per telefon får 58 % svar på sin fråga inom 60 sekunder. Det är en ökning med 25 % sedan mätningen 

2013. Senaste mätningen resulterade i att 100 % upplevde att de fick bra information när frågorna ställts. 

Omsorgsnämnden bedömer att garantin är uppnådd under 2015. 

Kallelser till kommunens nämndsammanträden ska publiceras på kommunens hemsida senast fem dagar före 

planerat sammanträde. 

Omsorgsnämnden bedömer att garantin är uppnådd under 2015. 

Alla protokoll från kommunens nämndsammanträden ska publiceras på kommunens hemsida och finnas 

tillgängliga på huvudbiblioteket i Nybro senast två arbetsdagar efter det att protokollet justerats. 

Omsorgsnämnden bedömer att garantin är uppnådd under 2015. 
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Omsorgsnämnden har tjänstegarantier fastställda 2010-05-18 (ON § 37). 

Därtill har omsorgsnämnden antagit lokala värdighetsgarantier som under september 2014 var föremål för 

utvärdering. Det skedde genom enkäter till medarbetare, omsorgstagare och anhöriga. Utvärderingen hade fokus 

på kännedom om garantierna, ökad delaktighet på grund av garantierna, förändringar av insatser på grund av 

garantierna samt förbättringsåtgärder. De lokala värdighetsgarantierna antogs av omsorgsnämnden 2013-06-18 

(ON § 41) enligt muntligt besked inkluderas tjänstegarantierna i de antagna lokala värdighetsgarantierna. Detta 

framgår dock inte av omsorgsnämndens protokoll eller tjänsteutlåtande. Fortsättningsvis lutar 

omsorgsförvaltningen mot det muntliga beskedet och arbetar utifrån det när de lokala värdighetsgarantierna 

revideras. 

Omsorgsförvaltningen fick 2013 medel från Socialstyrelsen för att utveckla lokala värdighetsgarantier. 

Omsorgsnämnden antog 2013-06-18 lokala värdighetsgarantier. Under september – oktober 2014 har 

omsorgsförvaltningen genomfört en uppföljning av de av omsorgsnämnden antagna värdighetsgarantierna. Syftet 

med uppföljningen var att ta reda på hur garantierna uppfattas av kunder, anhöriga och medarbetare. 

Slutsatser från uppföljningen visade att värdighetsgarantierna är relativt okända bland kunder och anhöriga. 

Kunder och anhörigas svar visade också att det inte är helt självklart att värdighetsgarantierna har betydelse för 

inflytande och påverkan på omsorgsinsatserna. Detta skiljde sig när det gäller medarbetarnas svar. En stor del av 

de svarande medarbetarna tyckte att kunden kan påverka sina omsorgsinsatser med hjälp av värdighetsgarantierna. 

Vad som dock är överensstämmande bland de svarande var att värdighetsgarantierna kan förbättras. 

Utifrån uppföljningen planerades åtgärder vad gäller information till nya kunder, revidering av 

informationsmaterial, tydliggörande av garantierna och på ett tydligare sätt införliva garantierna i 

kvalitetsledningssystemet. 

För närvarande planeras ett arbete för se över de kommunövergripande tjänstegarantierna. I detta arbete inbegrips 

även planer för hur de nämndspecifika garantierna ska hanteras i framtiden. Åtgärder och utveckling av 

värdighetsgarantier är således avhängigt det arbetet. 

  

Omsorgsnämnden har inga kommungemensamma uppdrag att redovisa för perioden januari-december 2015. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, tog 2014-04-16 beslut om att en projektgrupp på omsorgsförvaltningen 

ska påbörja arbetet med önskad sysselsättningsgrad. Östra området är utvalt som pilotområde. 

Projektmålet var till en början att alla omsorgsassistenter inom Östra området skulle få önska sysselsättningsgrad 

under en begränsad period om minst sex månader. Under projektets gång har projektmålet ändrats till 12 månader. 

Detta för att det har behövts mer tid för grupperna att arbeta med årsarbetstid. 

Projektet omfattar alla som arbetar som omsorgsassistenter på Östra området. Efter tolv månader har en 

utvärdering gjorts som redovisar: 

Sammantaget valde 19 medarbetare att justera sin sysselsättningsgrad i samband med projektet. Utfallet blev att 

verksamheterna ökade grundbemanningen med motsvarande 2,77 årsarbetare inledningsvis. 

Vi projektets slut fanns en utökning om 2,39 årsarbetare minus en tjänstledighet om 0,19 årsarbetare vilket ger en 

total ökning om 2,20 årsarbetare. 

I förarbetet som gjordes med en enkät till alla omsorgsassistenter inom förvaltningen visade intresset på en ökning 

om 2,17 för östra området. Utfallet blev därmed överstämmande med siffror som tidigare redovisats även om det 

inledningsvis var något högre. 
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Efterfrågan av ”önskad sysselsättningsgrad” har lyckats tillgodoses utan större ekonomisk påverkan. Antalet 

vakanser har överstigit de utökade tjänsternas totala tid. Hur detta sett ut vid lägre sjukfrånvaro är omöjligt att ta 

ställning till. 

Det som är viktigt är att ha ett en bra dialog finns mellan enhetschef och medarbetarna. Avtalet ska följas och det 

ska finnas skriftliga spelregler i arbetsgrupperna. Spelreglerna är viktiga för att tydliggöra hur till exempel vakanta 

timmar ska fördelas. Om inte spelregler finns kan konflikter uppstå. 

Ett vinnande koncept är att alla i arbetsgruppen har en del plus- och minustid. Detta ger ett större engagemang och 

skapar delaktighet. Det skapar också en bättre kontinuitet för kunderna. 

En målsättning för framtiden bör vara att omsorgsassistenterna en gång per år får önska ny sysselsättningsgrad och 

att den ska vara tillgodosedd inom en viss tid. Detta för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Flertalet av personalen (20 av 26) upplever att verksamheten har påverkats positivt, kontinuiteten har ökat, 

samarbetet har ökat, färre vikarier och man antar att det är ekonomisk positiv påverkan för kommunen. 

1. Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik 

Satsningen på kommunal eHälsa syftar till att skapa nytta för invånare, personal och beslutsfattare genom att 

utveckla insatser, verktyg och processer med stöd av ny teknik. Omsorgsnämnden i Nybro har tagit beslut om 

utbyte av analoga larm till digitala. Vid årsskiftet var måluppfyllelsen uppfylld, samtliga larm är nu digitala. 

2. Dagverksamhet specifikt anpassad för personer med demenssjukdom. 

Förvaltningen har utrett möjligheten att inrätta dagverksamhet för personer med demenssjukdom inom befintliga 

ekonomiska och lokalmässiga ramar. Beslutet verkställdes under vintern 2015, med hjälp av de statliga 

stimulansmedel som erhållits för ökad bemanning i äldreomsorgen. 

3. Att utreda vikarieanskaffningen 

Ensolutions utredning av vikarieanskaffningen visade att Nybro kommun har en hög servicegrad i sin 

bemanningsenhet samt att den höga kvalitetsnivån inte täcker timersättningen på 284 kr/timme från enheterna. 

Omsorgsförvaltningen har uppdraget att under 2016 avveckla enheten. En styrgrupp har bildats tillsammans med 

IFF och en projektledare från personalenheten är utsedd. 

  

  

2015 ägnas åt att verkställa de beslut som omsorgsnämnden tagit för att inom en treårs period ha en budget i balans. 

Två nya områdeschefer är rekryterade, efter uppsägningar, och på plats sedan början av augusti. De 

uppsägningarna fick till konsekvens att ledningen tappade lite av styrfarten, då färre personer fått stort ansvar. 

2015 har tyngdvikt lagts vid verkställande för ekonomisk kontroll, fortsatt fokus på teamarbetet ute i områdena 

samt arbete med att bygga strukturer för systematiskt i kvalitetsarbetet. 

Åtta permanenta och två korttidsplatser har avvecklats på Fröjdekulla särskilda boende i Alsterbro. Flera 

missnöjesyttringar har signalerats både från personal som arbetar på Fröjdekulla och från befolkningen i Alsterbro. 

Förvaltningen har vid årets slut en balans i beviljade och verkställda beslut för inflyttning i särskilt 

boende.Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) visar att Nybro kommun ligger under medelvärdet för riket vad 

gäller väntetid antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende. Det vill säga 

det är kortare väntetid i Nybro än medel för riket. Sveriges kommuner rapporterar kvartalsvis till Inspektionen för 

Vård och Omsorg (IVO), Kommunfullmäktige samt revisionen hur många beslut som eventuellt inte verkställts 

(dvs. där den som ansökt inte fått det den beviljats inom skälig tid) inom de stipulerade 90 dagarna. Här är 

kommunerna även skyldiga att rapportera beslut som inte kunnat verkställas på grund av att personen själv tackat 

nej till erbjudandet. Vid det senaste inrapporteringstillfället hade Nybro kommun ett beslut som inte var verkställt, 

just beroende på att personen själv tackat nej till erbjuden plats. Området är under ständig bevakning och kan leda 

till vite för kommunerna om det är långvariga svårigheter att verkställa. 

Tvättavtalet är uppsagt och från och med 2016 är det återigen hemtjänsten som tvättar åt dem som har denna insats 
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beviljad. Åtgärden innebär en ekonomisk besparing om 3 mnkr/år samt en kvalitetssänkning för kunderna i form 

av lägre kvalitet på efterbehandling av tvätten (mangling och strykning). 

Kvarnbackens invändiga planering för boende och administration har slutförts under året. Det arbetet leddes av 

särskilt utsedd tjänsteman, med en arbetsgrupp till förfogande med olika yrkesprofessioner från 

omsorgsförvaltningen. I uppdraget låg att skapa ett modernt demenscenter för kommunens invånare. 

Under sista delen av året har verksamheterna för omsorgsassistenter organiserats om, från att ha organiserats så att 

man fördelat sin arbetstid mellan särskilt boende och ordinärt boende (hemtjänst) till att arbeta med antingen det 

ena eller det andra. Syftet med det är att skapa en mindre stressande arbetssituation för omsorgsassistenten, att öka 

möjligheterna till en hög personalkontinuitet samt att synliggöra kostnaderna särskilt boende / hemtjänst. Denna 

omorganisering har tagit kraft och energi att genomföra och sätts i sjön 2016-01-25, med hänsyn till helgerna kring 

årsskiftet. 

De tidigare prestationsbaserade statsbidragen från staten, som bl a finansierat Bättre liv för sjuka äldre, 

värdighetsgarantier, värdegrund och valfrihetssystem inom hemtjänsten, har upphört. 

De har fr.o.m. 2015 ersatts av statsbidrag för utökad bemanning i äldreomsorgen, för de utökningar som sker efter 

2015-07-01. Nybro kommun fick 2,5 mnkr som använts till bemanning av dagverksamhet för demenssjuka, 

introduktioner, ökad sysselsättningsgrad samt hemrehabilitering. Dessa statsbidrag har påskyndat fullföljandet av 

omsorgsnämndens målbild och förändrar inte färdriktningen inom nämndens ansvarsområden. 

Omsorgsförvaltningen har prioritet på att få ett fungerande genomfört ledningssystem i enighet med föreskriftens 

krav. Ett processverktyg är inköpt under året för kommunen som helhet och förvaltningen står redo att använda 

det efter genomförda utbildningsinsatser. 

Från och med 2015 följs volymutvecklingen genom antal verkställda timmar på enhetsnivå. Måttet kommer över 

tid att ytterligare förfinas med hjälp av det planeringsverktyg som upphandlas. 

eHälsa: Omsorgsförvaltningen deltar i ett länsprojekt benämnt eHälsa där statsbidrag utgår fram till årsskiftet 

2015. Samordnare för projektet är anställd av regionförbundet. 

Mål 2015 har i Nybro kommun varit: 

e-Tjänster: att inventera e-tjänster och utifrån resultat utveckla en ny e-tjänst.  

Målet är inte uppnått. 

Säker roll- och behörighet: installation av tekniken för säker inloggning samt att ta fram hållbara rutiner.  

Målet är inte uppnått fullt ut. Säkerhetsfrågorna kommer att vara på länsagendan under 2016. 

Läsa och skriva mobilt: att noga följa utvecklingen av mobila system för hemsjukvård och hemtjänst. Ha beredskap 

för att börja arbeta mera konkret om system för mobilitet finns tillgängligt på marknaden och vid ekonomiskt 

klartecken. 

Målet är uppnått. 

NPÖ-konsument: att arbeta för att i samarbete med Hälsocentraler i Nybro säkerställa rutiner kring användningen 

av NPÖ och där med fortsätta att ha hög användning av NPÖ. 

Målet är uppnått. Nybro kommun har utmärkt sig i länet genom att vara en flitig användare av NPÖ. 

Slutföra installation av trygghetslarm 

Målet är uppnått. 

Införande av digitalt planeringssystem: 

Omsorgsnämnden har under ett antal år haft svårigheter att klara sin budgetram. Parallellt med detta brottas 

omsorgsförvaltningen med höga sjukfrånvarotal vad beträffar upprepad korttidsfrånvaro. Resultatet av senaste 

medarbetarundersökningen visar att det finns förbättringsområden ute i verksamheterna liksom ett antal avvikelser 

och Lex Sarah anmälningar under 2015. 

Ett viktigt led i förbättringsarbetet är att få kontroll och kunskap om arbetsbelastning i relation till budgetram. Ett 

led i det är att införa ett digitalt planeringssystem och en planerare (omsorgsassistent) per enhetschef. 
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Syftet med att införa ett digitalt planeringssystem är: 

 att få kontroll på verkställd tid kontra arbetsbelastning 

 att ha ett faktaunderlag för 

 att kvalitetssäkra och utveckla arbetssätt 

 att kunna bemanna ur ett kostnadseffektivt perspektiv såväl som ur ett kundperspektiv 

 att kunna ta fram följande rapporter: 

 Planerad tid hos brukare 

 Planerad tid för personal 

 Planerad personalkontinuitet 

 Kunna jämföra planering och verkligt utfört 

 Frekvenser 

 Planerarna är utsedda och samtliga i arbete sedan hösten 2015. Upphandlingen är slutförd, men 

överklagad, vilket betyder att införandet ligger på is för närvarande. 

IBIC (tidigare ÄBIC) 

Under 2015 har biståndshandläggarna utbildats i handläggningsprocessen i IBIC (Individens Behov I Centrum.) I 

augusti installerades Lifecare steg 1 i dokumentationssystemet Procapita. 

Biståndshandläggarna har under hösten tränat handläggning i Lifecare. Steg 2 kommer att installeras under 2016. 

Biståndshandläggarna börjar handlägga i Lifecare när steg 2 är integrerade i systemet. Processledarna medverkar 

i nätverksträffar för IBIC som startade 2015-09-25. 

Resursfördelningssystem i hemtjänsten 

Förvaltningens ekonom leder projektet som ska leda till att budgetåret 2017 kunna använda en metod för att fördela 

resurser för att bedriva hemtjänst till verkställande enheter. 

Syftet med projektet är lika ekonomiska förutsättningar till samtliga enheter. 

Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, att förebygga och 

hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor liksom att kontinuerligt utveckla verksamheten och att 

utvärdera av verksamhetens resultat. En genomarbetad intern kontroll är en av pusselbitarna i en bra styrning och 

uppföljning. Den bidrar till en effektiv och säker verksamhet och god ekonomisk hushållning. 

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda, att veta hur det går i verksamhet och ekonomi. Det finns 

också internationellt förankrade definitioner som uttrycker samma sak mera fylligt. Den interna kontrollen handlar 

om att på en rimlig nivå säkerställa: 

 att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, det vill säga god ekonomisk hushållning, 

 att informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig 

och tillräcklig, 

 att de regler och riktlinjer som finns följs, 

 att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs. 

Det är varje nämnd och styrelse som ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig. I praktiken är det i 

verksamheten som kontrollen utvecklas och genomförs, vilket sker som en del i det löpande arbetet. 
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Riskbedömning  Riskvärde Åtgärd 

Tekniska hjälpmedel 
 

8 Utbildning i förflyttningsteknik. 

Kommentar 

Planen för utbildning är beroende av att gruppen 
arbetsterapeuter/sjukgymnaster/fysioterapeuter är bemannade. Det finns en plan, 

inte fastställd i FLG ännu p.g.a. läget hos 
arbetsterapeuter/sjukgymnaster/fysioterapeuter just nu, med utbildning under 

ca 3 år av all baspersonal i omsorgsförvaltningen (ev. kompletterad med IFF). 

Grundförutsättning för det är att gruppen inte har vakanser och att det finns 
ekonomi till utbildning i den takten, den omfattningen. 

Basala hygienrutiner 
 

 Det är mycket viktigt att de basala hygienrutinerna och dess innebörd tas upp i 

introduktion men även som repetition på varje arbetsplats 

Kommentar 

Samtliga enhetschefer har fått i uppdrag att visa en informationsfilm om basala 

hygienrutiner på APT. 

Tidig rehabilitering 
 

6 En påbyggnadsutbildning för alla chefer utifrån ”Tidig rehab”-tanken. 

Arbetssättet för ”Tidig rehab”-mötena bygger på teamtanken att olika 
professioner kan bidra med olika kunskaper som sammantaget ger en bättre 

helhetsbild av den enskildes situation. Företagshälsovården har många 

professioner som var och en kan bidra med sin kompetens. 

Kommentar 

Omsorgsförvaltningen vill förekomma tidig rehab och satsar därför än mer på 

att införa de tillämpningsanvisningar som tagits fram för omsorgsförvaltningen. 
Under tidig vår kommer beslut om anvisningarna att fattas och därefter kommer 

utbildning att genomföras för enhetschefer. 

En samtalsmall för ”Tidig rehab”-möten tas fram och används som checklista 

för att säkerställa en fullödig genomgång av aktuella problem och tydliggör 
vilka möjligheter till stöd som arbetsgivaren tillsammans med 

företagshälsovården kan erbjuda. 

Kommentar 

Det har tagits fram tillämpningsanvisningar för tidig rehab i 

omsorgsförvaltningen. Tillämpningsanvisningarna innehåller även 

samtalsmallar. Detta i syfte att förebygga tidig rehab. 

Digitalt verktyg för framtagande av statistik avseende den egna verksamheten 

(korttidssjukfrånvaro, långtidssjukfrånvaro, kostnader, etc) som möjliggör en 

bättre kontroll för chefen och som visar att det lönar sig att arbeta prioriterat 
med korttidssjukfrånvaron. 

Kommentar 

Kommunens chefsgrupp har beslutat att ett verktyg ska köpas in. Detta kommer 

att användas i omsorgsförvaltningen. 

Fortsatt internkontroll en gång per år i enlighet med internkontrollplanen. 

Kommentar 

Rutinerna för tidig rehab finns med som kontrollpunkt i internkontrollplan 2016. 

Biståndshandläggning 
 

 Kontrollmomentet kvarstår även för 2016. 

Kommentar 

Kontrollmomentet infört i internkontrollplan 2016. 

Medarbetar- och 

lönesamtal 
 

6 Identifiera orsaker till varför resultatet inte uppgår till 100 procent. 

Kommentar 

Kontrollen är nyligen genomförd och åtgärd kommer att genomföras under 
2016. 

Debitering av 

avgiftsärenden 
 

3  

Månatlig 
ekonomiuppföljning 

 
8 Förvaltningen tar fram en process för rutinen för månadsuppföljningar, så inga 

oklarheter råder 
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Riskbedömning  Riskvärde Åtgärd 

Kommentar 

En process är framtagen och nästa steg är att den ska antas av ledningsgruppen. 

I samband med det ska ledningsgruppen även besluta om processägare. 

Synliggöra de åtgärder vid negativ avvikelse som vidtas/föreslås genom att 
ställa högre krav på skriftlig redogörelse från budgetansvarig 

Kommentar 

Under första halvåret 2016 kommer månadsuppföljningar (där enhetscheferna 
analyserar negativa avvikelser) att göras i Stratsys. Ett nyckeltal som ska 

underlätta cheferna har skapats. Detta ska cheferna analysera skriftligen i 

Stratsys. 

Verksamheterna ska organiseras i renodlat arbete hemtjänst eller särskilt 
boende. 

Kommentar 

Från och med den 25 januari 2016 arbetar undersköterskor i antingen hemtjänst 
eller särskilt boende. 

Månadsuppföljning ekonomi och kvalitet läggs som en stående punkt på 

förvaltningens samtliga arbetsplatsträffar (APT). 

Kommentar 

Detta kommer att genomföras i samband med att månadsuppföljningen. 

Månadsuppföljningen har utvecklats genom att flera nyckeltal har utvecklats, 

cheferna ska rapportera på dessa i Stratsys varje månad. När det arbetet har 
påbörjats finns mer fakta som kan användas som underlag för att föra diskussion 

på APT. 

Utbildning i bemanningsekonomi för chefer och för omsorgsassistenter med 
funktionen planerare 

Kommentar 

Utbildning är planerad och kommer att genomföras under 2016. 

Modell för teamarbete 
 

9 Området ska, för att förbättra teamarbetet, arbeta med följande 
förbättringsområden: Vi har ett tydligt syfte, rätt personer deltar på mötet, alla 

tar ansvar och gör det som bestämts på mötet, vi följer upp beslut. 

Kommentar 

Arbetet har påbörjats genom att områdescheferna tillsammans med 

enhetscheferna börjat revidera rutinerna för hur ofta teamträffar ska ske i 

hemtjänst och särskilt boende. Detta till följd av denna nya organisation som 

trädde ikraft den 25 januari. 

Resultat tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2013 2014 2015 2015 2015 

BRUTTOINTÄKTER 28 101 25 950 28 982 24 105 4 877 

      

Personalkostnader -207 527 -210 430 -216 548 -219 315 2 767 

Övriga kostnader -43 056 -42 489 -44 501 -27 451 -17 050 

BRUTTOKOSTNADER -250 583 -252 919 -261 049 -246 766 -14 283 

      

NETTOKOSTNAD -222 482 -226 969 -232 067 -222 661 -9 406 

BUDGET -213 439 -218 365 -222 661 -222 661 0 

ÅRETS RESULTAT -9 043 -8 604 -9 406 0 -9 406 
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Nettoinvesteringar, tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2013 2014 2015 2015 2015 

 398 1 704 331 2 906 2 575 

 

Driftredovisning 

Resultatet för 2015 visar ett underskott av -9 406 tkr. 

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

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

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

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

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

för kvalificerad övertid. Äldreomsorgen och omsorg om funktionsnedsatta använder bemanningsenheten 

gemensamt och underskottet delas mellan förvaltningarna utefter nyttjandeprocent. Summan som avser OF är 

806 tkr, vilken i resultatet för omsorgsförvaltningen läggs över på verksamhet 8551 i redovisningen. Ingen 

avräkning av resultatet görs för omsorgsförvaltningen. 

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

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

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

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

detta har en ny dagverksamhet öppnats upp. 

Planerarna har under 2015 börjat arbeta på sina respektive områden och bidrar i arbetet optimera insats- och 

personalplanering med ett bemanningsekonomiskt perspektiv. Detta är en del i den målbild som 

omsorgsförvaltningen har för att få en budget i balans. Under 2015 skulle även ett planeringssystem ha 

implementerats, tyvärr överklagades upphandlingen och förvaltningen ser fram emot införandet under 2016. 

Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom förvaltningen och korttidsfrånvaron uppgår månatligen till mellan 13- 15 %. 

Vikariekostnaderna för enheterna överstiger budgeterat medel, vilket delvis härrör till den höga frånvaron. Den 

höga sjukfrånvaron är en bidragande orsak till förvaltningens totala resultat. 

De verkställda timmarna har i genomsnitt varit 35 453 per månad under år 2015. Det är en ökning sedan år 2014, 

då de verkställda timmarna i genomsnitt var 33 766 per månad. 

Investeringsredovisning 

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

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

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

dessa medel för år 2016, då upphandling och införande av planeringssystem ska genomföras. 
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2016-02-01 hade omsorgsförvaltningen 476,15 årsarbetare anställda, fördelade enligt nedanstående tabell:  

Omsorgsförvaltningen 
Adm./ö

vr. 
Sö Vä No Öa 

Öa/Be

m. 
Total 

Administratörsarbete  1 1 1 1 2 6 

Handläggare 3     1 4 

Hantverksarbete, vaktmästare m m   2    2 

Köks- och måltidsarbete    0,58   0,58 

Ledningsarbete 5 3 3 3 4  18 

Personlig assistent      0,9 0,9 

Rehabilitering och förebyggande arbete  3,75 6,00 3,75 5  18,5 

Sjuksköterska 0,75 10,06 5,50 6,55 7,8 3,4 34,06 

Biståndshandläggare  1 3 2 1  7 

Vårdbiträde vårdare, omsorgsass  m m  89,55 97,6 89,95 67,21 40,8 385,11 

Total 8,75 108,36 118,10 106,83 86,00 48,1 476,14 

  

Utbildningsaktiviteter under perioden har varit: 

 IBIC (utredningsmetod) 

 Leda för Resultat i SKL:s regi för lednings- och stödfunktion 

 Fortsatt utbildning för teamen i form av observationer med feedback på utfört teammöte 

Omsorgsförvaltningen är den förvaltning som har lägst kompetensutvecklingskostnader per anställd (2014 års 

siffror): 

Det påverkar utfallet av utbildningsaktiviteter. 

 

Viktiga personalhändelser under perioden har varit: 

 Två områdeschefer ersatta på grund av uppsägningar. De tillträdde 2015-08-03 

 Personalomsättningen för biståndshandläggare har varit hög under året, 50 % omsättning. 

 Överlag är det ett sämre rekryteringsläge, oavsett yrkesgrupp. 

Personalsituationen i övrigt har varit ansträngd då korttidsfrånvaron är hög. Tillsammans med personalenheten 

arbetar förvaltningens chefer efter konceptet benämnt "Tidig rehab" för att sänka sjuktalet. 

 



74 
 

Fr.o.m. 2015 har tidigare statsbidrag ersatts av statsbidrag för utökad bemanning i äldreomsorgen. För 2016 

ansöker Nybro kommun om det fastställda beloppet 5,2 mnkr i syfte att användas i den riktning som beslutades 

för 2015 års medel, rehabilitering, dagverksamhet för demenssjuka och introduktionsutbildning. 

Äldres boende har under senare år uppmärksammats mer utifrån att det behövs ett varierat utbud av bostäder som 

tar hänsyn till den äldres individuella behov. Någon typ av äldreboende på den öppna bostadsmarknaden, såsom 

trygghetsboende/tryggt boende saknas i Nybro kommun. Det vore ett bra komplement till de biståndsbedömda 

särskilda boendena som kräver en socialtjänstutredning för den enskilde. 

Nybro kommuns befolkningsprognos 2015-2024 visar på en ökning av antalet personer över 65 år. 

Ökningen beräknas uppgå till cirka 141 personer och en stor del av ökningen beräknas ske i slutet av 

prognosperioden i åldersgruppen 80-100 år. 

 

 

 

Källa: Befolkningsprognos 2015-2024 Nybro kommun 

Fram till 2022 bör ökningstakten avseende äldre personer komma att ha inverkan på behovet av resurser. 

Prognoser pekar mot att kommunens långsiktiga planering måste ta sikte på ett ökat behov av resurser riktade till 

den äldre delen av kommunens invånare. 

Vid 2016 års ingång motsvarar volymökningarna i hemtjänsten de senaste åren drygt 6 mnkr, omräknat i 

personalresurs. Förändringen är tydlig, människor bor kvar hemma i allt längre utsträckning. Behoven hos de äldre 

varierar kraftigt, från rena omsorgsbehov till att laga enklare mat och att i vissa fall lägga ved i pannan. Klart är 

att hemtjänstens uppdrag växer och fler äldre har avancerade vårdbehov. Vissa behöver dygnet runt vård. 

Personalförsörjning inom vård och omsorg är en angelägen framtidsfråga. Det gäller både nyrekrytering och att 

vara en attraktiv arbetsgivare för redan anställda. Det kommer att råda stor brist på vårdpersonal de närmaste fem 

till tio åren i landet enligt en rapport nyligen publicerad av Arbetsförmedlingen. Den visar att bristen på arbetskraft 

aldrig varit så hög tidigare. Utvecklingen beror dels på att behovet ökar eftersom befolkningen ökar, dels på att 

intresset för sjuksköterskeutbildningarna och inte minst för vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet är väldigt 

låg. De få som söker utbildningarna räcker inte till för att matcha arbetsmarknadens behov. I Nybro kommun märks 

detta, både vad gäller sjuksköterskor och omsorgsassistenter med utbildning. Även andra yrkesprofessioner råder 

det brist på, såsom enhetschefer och biståndshandläggare med längre erfarenhet i yrket. 

Omsorgsförvaltningen har ett antal konkreta områden att fokusera på under den närmaste framtiden: 

IBIC (tidigare ÄBIC) 

År 2013 introducerades arbetssättet IBIC som innebär strukturerad dokumentation av äldre personers behov med 

användning av Internationell klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). En 

processledare finns i förvaltningen och metoden är inte implementerad ännu. Länets kommuner samverkar i frågan 

via Kommunal Praktisk Samverkan Socialtjänst (KOMPASS). Målet med införande av IBIC är: 

 Ett klart och tydligt arbetssätt för handläggning och verkställande av beviljade insatser inom 

äldreomsorgen. 

 En kvalitetssäkrad dokumentation med ett gemensamt språk. 
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 Bättre underlag för planering och uppföljning av beviljade hemtjänstinsatser. 

 En arbetsmodell som beskriver hur förvaltningen arbetar. 

 När IBIC är infört ska det fungera i verksamhetens alla delar. 

Rehabilitering i hemmet 

I ett led att ytterligare förstärka fokus på teamarbete i det dagliga arbetet mellan professionerna och i syfte att öka 

självkänsla och oberoende hos den enskilde i kombination med att hålla kostnaderna nere i hemtjänsten behövs en 

satsning på rehabiliteringssidan personalmässigt. 

Rehabilitering i hemmet innefattar all personal som är organiserad inom en enhet eller område med uppdrag att 

utföra och/eller besluta om hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster och 

sjuksköterskor tillhör ingen egen enhet utan är organiserade inom hemtjänstens enheter och ingår i teamen 

tillsammans med omsorgsassistenter och enhetschefer, liksom biståndshandläggare. 

Rehabilitering ska utvecklas till att bli ett sätt att vara, att tänka och att förhålla sig till - inget speciellt vid vissa 

tillfällen. Rehabilitering utövas av all personal i olika grad i olika situationer. 

Rehabilitering utvecklar, återvinner, bibehåller och fördröjer försämring av kundens funktionsförmågor ända till 

livets slut. 

Projektledare är utsedd i förvaltningen för att driva ett pilotprojekt i södra området under 2016 -  "Att få leva tills 

jag dör". 

e-Hälsa eller IT i människans tjänst 

eHälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, använda 

resurserna mer effektivt och skapa en större delaktighet. 

Satsningarna i Kalmar län är en del av regeringens arbete med att uppnå målet i den digitala agendan It i 

människans tjänst – en digital agenda för Sverige en agenda som syftar till att Sverige ska bli bäst i världen år 

2020 på att använda digitaliseringens möjligheter. 

Mål för kommunerna i Kalmar län: 

 Digitala trygghetstjänster - Undersöka behov och möjligheter att samverka kring införandet och 

förvaltning av en ”plattform” för digitala produkter och tjänster. 

 Funktionalitet mobila enheter - Undersök möjligheter för att genomföra en samordning/testning av olika 

mobila enheter för att utreda vad som gäller kring en eller tvåfaktorsinlogg för olika produkter och system. 

(Kräver medverkan från andra kommunala enheter och/eller konsultinsats) 

 Kunskapsökning digitalisering – Att ta fram en strategi för att öka acceptansen och kunskapen och visa 

på möjligheter med digitala hjälpmedel och tjänster. 

Ett annat angeläget målområde är säkerhetsaspekterna vid införandet av digitala tjänster. Det är av yttersta vikt att 

både myndigheter och enskilda är trygga med att systemen är säkra. 

  

Av omsorgsnämndens nio mål är sex delvis uppnådda: 

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

 Omsorgsnämndens kunder ska uppleva att de får ett gott bemötande. 

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

 Omsorgsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

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

 Omsorgsnämnden ska ha ett effektivt resursutnyttjande. 

tre inte uppnådda: 

 Omsorgsnämndens kunder ska känna sig trygga. 

 Omsorgsnämndens verksamheter ska ha ett preventivt arbetssätt. 

 Omsorgsnämnden ska ha en budget i balans. 

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

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

och planera åtgärder i kvalitetsregister. Former för att använda informationen i kvalitetsregister behöver utvecklas 
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för att nå måluppfyllelse. Det kommer att ta ett antal år för omsorgsnämnden att nå en budget inom ram. Ett 

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

resultatet. 

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

omsorgsnämnden givit förvaltningen fyra uppdrag utöver mål och resultat: 

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

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

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

3. Dagverksamhet specifikt anpassad för personer med demenssjukdom - Genomfört 

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

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

omsorgsnämnden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

för kvalificerad övertid. 

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

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

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

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

detta har en ny dagverksamhet öppnats upp. 

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

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

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

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

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

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

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

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

arbetsgivare är angeläget. 

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

framöver inom omsorgsförvaltningen. 
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Målet är uppnått. 

Individ -och familjenämnden har en hög grad av tillgänglighet och service gentemot kommunens invånare. 

Individ-och familjeförvaltningen har en egen reception som är öppen alla veckans dagar. Måndagar och onsdagar 

har receptionen öppet till kl. 12.00. Detta garanterar att alla som söker insatser och hjälp via individ- och 

familjeförvaltningen skall kunna få kontakt med en handläggare samma dag eller dagen efter. Vi kan genom sociala 

jouren erbjuda enskilda personer som är i behov av akut hjälp att få kontakt med någon tjänsteman eller 

förtroendevald med befogenhet att besluta om att agera akut alla veckans dagar året runt. 

Kallelse till kommunens nämndsammanträde publiceras på kommunens hemsida senast fem dagar före planerat 

sammanträde. Individ-och familjeförvaltningen följer denna garanti. 

Protokoll från nämndens sammanträden publiceras på kommunens hemsida, delar av protokollen som omfattas av 

sekretess är undantaget. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Tillgänglighet telefoni 
 

40,98 % 
 

113,73 % 

Kommentar 

IFOs utfall var 17% och OFs utfall var 33%. Kraftigt försämrat utfall inom både undersökningsenheterna jämfört med föregående år. 

Besvarade frågor 
telefoni 

 
46,03 % 

 
117,39 % 

Kommentar 

IFOs utfall var 25% och OFs utfall var 33%. 

Informationskvalitet 
telefoni 

 
108,7 % 

 
112,05 % 

Kommentar 

Båda undersökningsenheterna (IFO och OF) håller hög kvalitet på informationen då samtalen väl besvaras. 

Bemötande telefoni 
 

104,17 % 
 

96,91 % 

Kommentar 

Både IF och OF har ett 100-procentigt gott bemötande i telefonin. 
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Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Andel av epost som 

besvaras inom 1 dygn 
 

91,21 % 
 

93,37 % 

Kommentar 

Både IFO och OF har utfallet 83%. 

Andel besvarade frågor 

inom 2 dygn 
 

98,39 % 
 

93,37 % 

Kommentar 

IFO fick 83% och OF 100% avseende denna indikator. 

Svarskvalitet epost 
 

143,02 % 
 

84 % 

Kommentar 

Mätningen synliggör andel svar med epost som innehöll ytterligare information än endast den som efterfrågades. Utifrån undersökarens 

perspektiv var detta ett mer kvalitativt svar. Utfallet IFO 40% och OF 83%. 

 

Målet är uppnått. 

Under första halvåret har Socialstyrelsen publicerat 3 Öppna jämförelser som mäter kvalitetsindikatorer inom olika 

verksamheter. Inom samtliga; omsorg om funktionsnedsatta, barn och ungdomsvård, samt inom missbruksvård 

uppvisas goda kvalitetsresultat. 

Vid rapportering i KKiK visar resultaten för handläggningstid av ekonomiskt bistånd vid nybesök på 14 dagar, ett 

resultat som förbättrats mellan åren 2013 med handläggningstid på 22 dagar och 2014 med handläggningstid på 

18 dagar. 

Tillgängligheten gällande telefoni, e-post och bemötande visar på resultatförbättringar. 

Serviceutbudet inom LSS och serviceboende visar i stort sett samma siffror som förra året, dock med en liten 

ökning kring hot och våld. 

Inom OFs verksamhet visar resultaten på en god tillgänglighet. Möjligheten att äta sitt huvudmål tillsammans 

minst en gång per vecka visar på 100%. Samma resultat gäller för personalstöd utanför bostaden efter kl 21, 

medverkan att planera sin matsedel, handla livsmedel, möjligheten till att kunna få hjälp med bostad för ett 

samboförhållande. 

Individuell anpassad aktivitet utanför bostaden visar på 30%, boendeplatser där hot och våld inte förekommit visar 

på 50%. 

Ekonomi och Vuxen uppvisar mycket goda kvalitetsresultat i Öppna jämförelser. Utvecklingsarbete behövs 

ytterligare avseende implementering av SIP. 

Barn och familj har under våren arbetat med att säkra upp processer och rutiner inom sitt ansvarsområde. Detta 

arbete kommer fortgå på olika sätt under året. 

Efter den tillsyn som utfördes av IVO har verksamheten ålagts att kvalitetssäkra kommunicering av utredning, 

samt förhandsbedömningar av anmälningar. Vid årets slut har IVO ännu inte avslutat tillsynen. Efter IVOs 

utlåtande kring anmälningar för ungdomar i åldern 18-20 år flyttades ansvaret över från Ekonomi och Vuxen till 

Barn och familj. 

Under hösten har ett samverkansprojekt med landstinget, barn och familj samt lärande och kultur pågått. Det är ett 

arbete kring PSYNK, som syftar till att förbättra samverkan mellan kommun (LOK och IFF) och landsting och att 

upptäcka barn i tidig ålder som på något sätt är i behov av stöd. 

Inom integrationsenheten har vi delvis kunnat nå upp till en god kvalité. Boendet på Storgatan för ensamkommande 

barn har inte varit godkänt som ett HVB. Under hösten 2015 var det en stor inströmning på ensamkommande barn 

och vi klarade inte att tillhandahålla boenden inom vår verksamhet. Således har omsorgsförvaltningen varit IFF 

behjälplig med platser i Madesjö för placering av ensamkommande barn. På grund av att vi har få boendeplatser i 

kommunen har vi fortsatt hög andel barn i köpta konsulentstödda familjehem. Detta är både en för och nackdel. 

Fördelen är att barn i familjehem kommer i ett mindre sammanhang som ökar möjligheten till integrering i 
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samhället. Nackdelen är att många barn placeras i andra kommuner vilket försvårar kontakten och kvaliteten i 

uppföljningen. 

Mycket tid har under året gått till att klara rekrytering av ny personal, introduktion av denna samt att ordna tak 

över huvudet och mat i magen till nya barn och ungdomar. Under 2016 måste stora satsningar göras på att få en 

stabilitet i detta och ett innehåll i boendena som borgar för god kvalitet. Kvalitet såsom insatser för att integreras i 

samhället, stöd för att ha god psykisk hälsa mm. Då mycket ny personal har rekryterats behöver stora 

utbildningsinsatser genomföras för att kunna garantera att personalen har förutsättningar att möta ungdomarnas 

behov. 

Enheten för vuxna i etablering och deras familjer har utvecklats under flera år på ett framgångsrikt sätt. 

Etableringsperioden pågår under två år. Enhetens utvecklingsarbete har gjort att man klarat uppgiften trots ett 

mycket högt mottagande av nyanlända. 

Målet inom OF är uppnått utifrån de mätningar som finns tillgängliga. OF har arbetat med att kvalitetssäkra sina 

rutiner genom att gå igenom befintliga för att se vilka som är aktuella. På grund av en sjukskrivning har arbetet 

med kvalitetssäkring avstannat och behöver återupptas under 2016. 

Under våren har OF fått ny verksamhetschef. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Öppna jämförelser 

ekonomiskt bistånd 
 

105,2 % 
 

109,38 % 

Kommentar 

Öppna jämförelser indikerar en mycket hög kvalitetsnivå avseende ekonomiskt bistånd. Akilleshälen i öppna jämförelser 2015 som i sin 

tur syftar tillbaka till 2014 har varit skriftliga avtal på ledningsnivå med specifika externa aktörer. Detta har till stor del berott på andra 

aktörers ovillighet att ingå i specifika avtal. Under 2015 gjordes dock flera stora framsteg inom detta område. En lokal överenskommelse 
mellan Nybro kommun och Arbetsförmedlingen träffades avseende Integrationsärenden. I denna process var delar av förvaltningens 

ledning i hög grad involverade och tog fram underlaget för detta avtal. Vidare har samverkansöverenskommelse träffats genom SAMBA 

vilket inkluderar avtal med Landsting, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Öppna jämförelser 

missbruks- och 

beroendevård 

 
142,2 % 

 
143,4 % 

Kommentar 

Trots avsevärda förändringar i Socialstyrelsens frågeställningar som publicerades 2015 bibehåller Vuxenenheten en hög andel frågor som 

besvarats med "ja" vilket indikerar en god kvalitet i verksamheten. 

Öppna jämförelser 
hemlöshet och 

utestängning från 

bostadsmarknaden 

 
 

 
92,2 % 

Kommentar 

Socialstyrelsen har inte publicerat Öppna jämförelser inom detta område under 2015. 

Öppna jämförelser barn 

och ungdomsvård 
 

107,56 % 
 

113,8 % 

Kommentar 

Öppna jämförelser har varit ett utvecklingsprojekt från Socialstyrelsen fram t.o.m. 2014. Detta har inneburit att kvalitetsindikatorerna har 

skiftat något mellan åren. 

Med denna kunskap var 2014 års ambition att matcha föregående års utfall för Barn och familjs verksamhetsområde i Öppna jämförelser 
vilket har lyckats. 

Likt många av länets övriga kommuner kan vi konstatera att Öppna jämförelsers indikatorer syftar till att användas i hela Sverige 

samtidigt som kommunernas storlek måste beaktas vid jämförelser kommuner emellan. Det område där Barn och familj uppvisar minst 
antal frågor besvarade med JA är Standardiserade bedömnings- och behandlingsmetoder. 

Barn och familj har ett antal av de av Socialstyrelsen efterfrågade metoderna i sin verksamhet men 21 frågor har besvarats med NEJ i 
Öppna jämförelser då det rör sig om metoder som riktar sig till specifika målgrupper, och åldersgrupper. De är således inte applicerbara 

på barn och unga generellt och kräver därför nischningar inom socialtjänsten. Beaktat socialtjänstens uppdrag gentemot barn och unga 

med olika behov och svårigheter skulle det sannolikt fordras ungefär 4 olika standardiserade metoder för att täcka in för samtliga 
målgrupper. Ett sådant angreppssätt är således i första hand förbehållet större städer eller samverkan flera kommuner emellan. 

Utifrån ovanstående resonemang kommer Barn och familj i Nybro fortsatt ha ett bortfall av 21 frågor besvarade med JA då detta 

motsvarar standardiserade metoder. 

I övrigt kan noteras en förbättring för Barn och familj avseende överenskommelser internt och externt som syftar till att klargöra och 

ansvarsfördela samverkan på handläggarnivå i enskilda ärenden. 
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Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Öppna jämförelser stöd 

till brottsoffer 
 

153 % 
 

81,2 % 

Kommentar 

2015 års Öppna jämförelser återspeglar verksamhetsåret 2014. Under 2014 gjordes ett omfattande arbete kring förvaltningens 
ansvarsfördelning, riktlinjer och rutiner avseende vuxna som utsätts för och utövar våld, samt ett omtag avseende barn som bevittnar våld 

eller utsätts för våld. Detta arbete förklarar det förbättrade utfallet i relation till föregående år. 

Öppna jämförelser stöd 
till personer med 

funktionsnedsättning 

 
107,6 % 

 
107 % 

Kommentar 

Utfallet för 2015 ligger i linje med utfallet för 2014 vilket indikerar att verksamheten har bibehållit den kvalitetshöjning som noterades 
mellan 2013 och 2014 utifrån kvalitetsindikatorerna i Öppna jämförelser. 

Antal upprättade 

Samordnade 
Individuella Planer barn 

och unga 

 
 

 
 

Kommentar 

SIP är ett samverkansverktyg som är en lagstadgad skyldighet för socialtjänst och landsting att använda för individer som har behov av 

insatser från båda huvudmän. Verktyget är utformat att utgå ifrån den enskildes/familjens mål och syfte med mötet, dvs. inte utifrån 

huvudmännens samverkansbehov. Under året har en ökning skett av antalet upprättade samordnade individuella planer för barn och unga 
vilket är positivt. Det finns dock underlag för fortsatt förbättringsarbete mellan kommuner och landsting kring just barn och unga, inte 

minst med Barn- och ungdomspsykiatrin. 

Antal ärenden i 

samarbetsgruppen med 
upprättad SAMP 

 
100 % 

 
180 % 

Kommentar 

Under 2015 har sammanlagt 32 ärenden avhandlats på samarbetsgruppen i enlighet med det upprättade arbetssätt avseende förvaltningens 
interna samverkan. Samarbetsgruppen är en grupp som har funnits i många år men som ledningsgruppen 2013 tilldelade ett nytt uppdrag. 

Uppdraget innebär att samarbetsgruppens uppdrag är att se till hela förvaltningens resurser i relation till den enskildes eller en familjs 

behov. 

Under 2015 har samarbetsgruppens ständiga medlemmar fortsatt arbeta med det interna arbetssättet och upparbetat en struktur som 

innebär att samarbetsgruppen blir en plattform för att göra en planering, utse ett ärendeteam för att medarbetarna därefter fortsätter själva. 

Detta har möjliggjort ett betydligt högre antal ärendediskussioner i samarbetsgruppen, utan att göra avkall på kvaliteten och innehållet. 

Antal upprättade SIPar 

vuxna 
 

200 % 
 

 

Kommentar 

Handläggare inom verksamheterna har utbildats i SIP under året. Inom såväl OF som Ekonomi och Vuxen behöver ett arbete fortsätta för 
att implementera SIP i sitt arbetssätt på ett mer aktivt sätt. 

 

Målet är uppnått.  

Inom verksamheten pågår ständigt arbete med att effektivisera de interna processerna för att korta tiden som en 

enskild behöver ha ett beroende av försörjningsstöd så långt det är möjligt. Det sker både genom ett direkt arbete 

med den enskilde men i stor utsträckning också genom mycket aktivt arbete för att andra huvudmän ska samverka 

för den enskildes bästa. 

Verksamheten genomför analyser av olika målgrupper för att anpassa arbetssätt och metoder utifrån specifika 

målgruppers behov och förutsättningar. 
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Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Andel biståndsmottagare 

i befolkningen jämfört 
med riket (Kolada) 

 
 

 
 

Kommentar 

Mätning genom Kolada som ej har publicerats. Detta nyckeltal kommer ej att fortsätta följas i verksamhetsplan 2016. 

Andel unga vuxna med 
ekonomiskt bistånd 

jämfört med riket 

(Kolada) 

 
 

 
 

Kommentar 

Mätningen sker genom Kolada men har ej publicerats. Detta nyckeltal kommer ej att fortsätta mätas i verksamhetsplan 2016. 

Andel av personer med 

försörjningsstöd som 
blev oberoende av detta 

inom 6 månader 

 
193,33 % 

 
176,67 % 

Kommentar 

49 personer har avslutats inom 6 månader under 2015. Av dessa är det 22 stycken som är upp till 25 år gamla. 23 av de totalt 49 personer 

har gått till arbete. 4 personer har gått till sjuk- eller aktivitetsersättning. 3 personer har börjat studera. 

Det som är utmärkande för denna målgrupp är att nästan hälften av alla avslutade har bedömts sakna hinder för att vara i arbetsmarknad. 

Andel långtidsärenden 
 

92 % 
 

 

Kommentar 

151231 har Arbetsmarknad/Rehab 41 långtidsärenden, d v s aktuella mer än tio månader. Denna siffra ligger ganska konstant sedan 2014. 

Av de 41 långtidsärendena är det 35 stycken som ej står till arbetsmarknadens förfogande p g a följande hinder: psykisk ohälsa, fysisk 

ohälsa, språkhinder samt individer som har för låg sjukersättning och behöver kompletterande försörjningsstöd. Den största gruppen är de 
med psykisk ohälsa som utgör 19 av 35 personer. Dessa individer är alla inne i en rehabprocess som trots aktivt arbete från 

Ekonomienhetens Arbetsmarknad/Rehab tar cirka 1,5-2 år innan alla rehabmöjligheter är uttömda och möjlighet finns för den enskilde att 
ansöka om sjukersättning om detta behov finns. Personer med psykisk ohälsa utgör därmed den största målgruppen för Ekonomienheten. 

Den sammanlagda kostnaden för de 41 personerna som har varit aktuella i mer än 10 månader är ca 2 350 000 kronor. Därmed utgör 

denna målgrupp 37,5% av den totala kostnaden för försörjningsstödet under 2015 (ca 6 250 000 kronor). 

 

Målet är uppnått. 

Inom ramen för målet följs en del nyckeltal som ger en bild av hur inflödet av ärenden på Barn och familj ser ut 

samt hur många barn och unga som har blivit föremål för insatser efter avslutad utredning. Med undantag för ett 

nyckeltal, har målvärdet uppnåtts i samtliga nyckeltal. Mot bakgrund av detta får målet betraktas som uppnått. 

Under 2015 har det registrerats fler aktualiseringar (702 st) på Barn och familj än något annat år, sedan statistiken 

började föras på detta sätt år 2006. Detta visar på att ett stort antal barn med behov av stöd och skydd kommer till 

socialtjänstens kännedom. 

Antalet anmälningar har ökat markant. Polisen, vuxenpsykiatrin och sjukvård är de aktörer som står för en av de 

största ökningarna av anmälningar jämfört med 2014. 

Av de anmälningar som inkommit har verksamheten inlett utredning i betydligt högre utsträckning än under 2014. 

i 28 % av det totala antalet inkomna anmälningarna har verksamheten fattat beslut om att ej inleda utredning. Detta 

är sannolikt en direkt effekt av den tillsyn som inleddes av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i slutet av 

2014. I denna tillsyn som ännu inte avslutas underströks bland annat verksamhetens utredningsskyldighet 

avseenden barn och unga. 

Av de barn och unga som utreds leder 38% till vidare insatser från Barn och familj. 
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Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Antal aktualiseringar 

barn och unga 
 

234,62 % 
 

 

Kommentar 

Under 2015 har 702 aktualiseringar registrerats på Barn och familj. Detta är det högst uppmätta antalet aktualiseringar sedan statistiken 

började föras på detta sätt år 2006. Den högst uppmätta siffran sedan tidigare var år 2007 då verksamheten hade 662 registrerade 
aktualiseringar. 

Inflödet har varit mycket ojämnt över året och varierat från som minst 36 aktualiseringar under en månad till 90 som mest. Två tydliga 

toppar gällande inflödet kan utläsas i mars och juni. 

Antalet ansökningar ligger i nivå med föregående år medan antalet interna iakttagelser (anmälningar från den egna förvaltningen) har 

minskat och antalet anmälningar ökat markant. Polisen är liksom tidigare den myndighet som gör flest anmälningar och är också en av de 

aktörer som står för en av de största ökningarna av anmälningar jämfört med 2014. Därutöver har anmälningar från vuxenspykiatri och 
övrig sjukvård (exkl mödra- och barnhälsovård och BUP) ökat avsevärt. Anonyma anmälningar har också ökat mycket sedan föregående 

år. 

Andel av avslutade 

utredningar som leder 
till åtgärd från 

socialnämnden 

 
73,5 % 

 
109,5 % 

Kommentar 

Under 2015 har 148 utredningar avslutats. 

56 avslutades med åtgärd från socialnämnden, 2 med åtgärd från annan huvudman och 90 avslutades utan åtgärd. 

Den sammanlagda andelen av avslutade utredningar som ledde till åtgärder från socialnämnden för 2015 var därmed 37,8%. 

Andel barn och unga 0-
20 år som var föremål 

för individuellt 

behovsprövade öppna 
insatser jämfört med 

riket (Kolada) 

 
 

 
 

Kommentar 

Detta nyckeltal redovisas via Kolada och har i mitten av januari 2016 ej ännu redovisats varför inget utfall kan redovisas. Nyckeltalet 

utgår 2016. 

Antal barn i familjehem 
 

105 % 
 

92,5 % 

Kommentar 

14 nyplaceringar i familjehem (antal barn) har genomförts under året 2015 och 19 placeringar har avslutats. Vid årsskiftet har 

verksamheten med sig 38 placeringar in i år 2016 vilket kan jämföras med 43 placeringar vid förra årsskiftet. 

Verksamheten har många mindre barn placerade och flera barn är placerade till följd av varaktiga svårigheter, som påverkar föräldrarnas 
omsorgsförmåga. Detta kan handla om psykisk ohälsa, missbruk eller funktionsnedsättningar. Med anledning av detta kommer 

verksamheten inte att ha några planerade hemflyttar avseende familjehemsplacerade barn under 2016. Däremot kommer flera barn 

omfattas av utredning om vårdnadsöverflytt till sina familjehem. 

Andel av placerade barn 
och unga som är 

placerade i familjehem 

jämfört med riket 
(Kolada) 

 
 

 
 

Kommentar 

Detta nyckeltal redovisas via Kolada och har i mitten av januari 2016 ej ännu redovisats varför inget utfall kan redovisas. Nyckeltalet 
utgår 2016. 

Andel av placerade barn 

och unga som är 

placerade på institution 
jämfört med riket 

(Kolada) 

 
 

 
 

Kommentar 

Detta nyckeltal redovisas via Kolada och har i mitten av januari 2016 ej ännu redovisats varför inget utfall kan redovisas. Nyckeltalet 

utgår 2016. 
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Inom ramen för målet har ett nyckeltal kunnat följas. Detta avser andel placerade barn som avslutar åk 9 med 

gymnasiebehörighet. Detta är ett viktigt mått att följa av flera skäl. Dels har Barn och familj förhållandevis många 

barn och unga som är placerade i familjehem. 

Verksamheten kan presentera ett mycket gott resultat som ligger över rikets genomsnitt. 

Skolans betydelse som den enskilt viktigaste skyddsfaktorn har lett till ett utökat samarbete med LoK avseende de 

familjehemsplacerade barnen både inom och utom kommunen. Vid särskilt viktiga skolmöten i andra kommuner 

har personal från LoK medverkat för att bistå handläggare med kunskaper utifrån gällande skollagstiftning. 

Familjehemsteamet har tillsammans med LoK:s resursteam utarbetat en samverkansrutin vid 

familjehemsplaceringar. 

Målet för integrationsenheten är en utmaning. Många av de äldre barn som kommer till Sverige har en låg 

utbildningsbakgrund med sig från hemlandet. Många äldre barn som kommer med en bra och längre skolbakgrund 

får även de bekymmer att klara sig upp till gymnasiebehörighet. En sådan behörighet kräver mycket och det 

innebär att man inte kommer att klara det under den korta tid man har på sig. 

HVB hemmen måste under kommande år satsa ytterligare resurser på läxstöd. 

Placerade barn i släktingfamiljehem riskerar att inte få det stöd de har behov av gällande läxor då även släktingen 

är ny i landet. Detta är ett område som måste utvecklas. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Antal genomförda 

hälsoundersökningar av 
nya placerade barn och 

unga 

 
 

 
 

Kommentar 

Avtal mellan Landstinget och länets kommuner tecknades precis inför årsskiftet 2015/2016 varför mätningar kan genomföras först 2016. 

Andel av placerade barn 

och unga som går ut åk 
9 med 

gymnasiebehörighet 

 
107,02 % 

 
 

Kommentar 

Nyckeltalet mäts för första gången 2015. Detta genom en publikation från Socialstyrelsen av placerade barn och ungas skolresultat. 
Socialstyrelsen har inte tidigare gjort denna typ av publikation och vid kontakt med Socialstyrelsen framkommer att de kommer att 

fortsätta dock med ett glesare intervall än årligen med anledning av det annars bli för litet underlag från mindre kommuner. 

Nyckeltalet kommer därmed att behöva följas med lokal data i Familjehemsteamet nästkommande år. 

Andel av 

ensamkommande barn 

och unga som går ut åk 
9 med 

gymnasiebehörighet 

 
0 % 

 
 

Kommentar 

Målet är svårt att uppnå då flertalet av de barn som är i högstadie/gymnasieålder kommit som äldre till Sverige och inte klarar att på så 

kort tid läsa in full behörighet för gymnasiestudier. Många har en mycket sporadisk skolgång med sig från hemlandet. Målvärdet kommer 

sannolikt att öka kommande år då de yngre barnen som varit längre tid i landet i familjehem kommer upp i högstadieålder. Satsningar 

kommer göras under 2016 på utökat läxstöd i HVB hem. 
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Målet är delvis uppnått  

Genom att utfallet gällande barn som aktualiseras till Barn och familj från vuxenenheten, är större än målvärdet. 

Däremot visar utfallet, gällande vilket stöd dessa barn ges, på ett tydligt utvecklingsområde. Ett fåtal barn i denna 

målgrupp har under året fått stöd från Barn och familj. Med anledning av detta behöver verksamheten arbeta vidare 

med hur dessa barn ska kunna få stöd och hjälp. 

Inom område kan nämnas att det pågår ett utvecklingsarbete när det gäller samverkan mellan Vuxenenheten och 

verksamheten Barn och familj. Arbetet har hittills varit mest inriktat på målgruppen ungdomar med drogrelaterad 

problematik, men kommer också att omfatta föräldrar med missbruk. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Antal barn som 

aktualiseras till Barn och 

familj från 
Vuxenenheten 

 
133,33 % 

 
 

Kommentar 

Totalt har Vuxenenheten aktualiserat 15 barn till Barn och familj under 2015. Barnen var i åldrarna 0-15 år. Aktualiseringarna gjordes 
med anledning av att en eller båda föräldrarna på något sätt blev aktuella på Vuxenenheten till följd av missbruksproblematik. 

Andel av dessa barn och 

unga som ges stöd 
 

50 % 
 

 

Kommentar 

Under första halvåret gjordes 11 aktualiseringar från vuxenenheten till Barn och familj. Inget utav dessa barn erbjöds samtal om sina 

upplevelser till följd av någon form av missbruksproblematik hos en förälder. Under andra halvåret kan 1 av 4 aktualiserade barn anses få 

det då boende hos anhörig möjliggörs till följd av en missbrukande förälder. 

Detta nyckeltal mäts för första året. Av utfallet att döma är området ett utvecklingsområde som verksamheten kommer behöva arbeta 

vidare med. 

 

Målet är inte uppnått.  

För att kunna säkerställa att ensamkommande barn och unga får sina behov tillgodosedda i samma utsträckning 

som andra barn krävs kontinuerliga uppföljningar och besök hos barnet där även information från skolan inhämtas. 

Detta har inte varit möjligt att göra i den omfattning som är önskvärt med anledning av det höga mottagande som 

varit under året. För att klara detta även på sikt krävs en utökning av antalet handläggare i myndighetsdelen. 

En svårighet är även att detta mål gäller i förhållande till alla andra barn samtidigt som flera av de ensamkommande 

barnen lever med släktingar som inte själva är integrerade i samhället, bär på dåligt mående p.g.a. sin flykt eller 

bor på asylboende. Dessa barn riskerar att inte få sina behov tillgodosedda i den omfattning som andra barn får. 

Alternativet är dock sämre- att placeras i en annan familj och separeras från sina anhöriga. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Antal ensamkommande 
asylsökande barn 0-12 

år 

 
100 % 

 
 

Kommentar 

Första halvåret kom 1 barn i denna ålderskategori men under senare hälften av 2015 kom många ensamkommande barn och då även i 

lägre åldrar. Flertalet av dessa kom tillsammans med annan släkting eller anvisades till Nybro då det fanns släktingar bosatta här eller 
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Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

som bor på något av Migrationsverkets asylboenden. 

Antal ensamkommande 

asylsökande ungdomar 

13-18 år anvisade enligt 
avtal 

 
 

 
 

Kommentar 

Under perioden har det kommit ett mycket högt antal ensamkommande barn företrädesvis från Afghanistan. Det avtal om mottagande 
som funnits har gällt 10 asylplatser. Under hela 2015 tog Nybro kommun emot 98 anvisade ensamkommande asylsökande barn. 

Antal ensamkommande 

asylsökande ungdomar 

anvisade till 
anhörig/släkting 

 
100 % 

 
 

Kommentar 

Under andra halvåret kom många barn tillsammans med släktingar eller anvisades till kommunen för att de hade en släkting bosatt i 
kommunen. Många av dessa kunde placeras hos släktingen. Riktlinjer gällande ersättningar för släktingplaceringar har tagits fram under 

året. Det pågår även en länsövergripande översyn av detta inom ramen för IFO chefsnätverket. Flera barn bor idag med en släkting på 

något av migrationsverkets anläggningsboenden. Detta är inte helt okomplicerat med tanke på det lagkrav som omgärdar en placering 
kontra den faktiska miljö och situation som är på asylboendet. 

Här ser vi ett behov av regeländringar gällande de barn och ungdomar som kommer med släkting. Det kan även gälla ungdomar som är 

minderåriga men själva är föräldrar och kommer tillsammans med partner. Här är ett enskilt boende med öppenvårdsstöd en bättre 
lösning. 

Andel tilldelade gode 

män till 
ensamkommande barn 

och unga inom 1 månad 

 
0 % 

 
 

Kommentar 

Tilldelning av godemän görs inte av IFF utan är ett ansvar hos förmyndarnämnden. Redan under första halvåret rådde det fördröjning av 
tillsättningen av gode män. Under andra halvåret då mottagandet var högt förvärrades detta ytterligare. Vänte tiden på godemän är nu 

flera månader. Detta får konsekvenser för den enskilde som lämnas utan juridiskt ansvarig vuxen. För förvaltningen innebär detta att 

personalen både på handläggarsidan och boendet får merarbete med olika uppgifter som måste göras för barnen utan dröjsmål och som 
egentligen åligger god man. 

Andel av 

ensamkommande barn 
och ungdomar som 

genomgått en 

hälsoundersökning inom 
2 månader 

 
35 % 

 
 

Kommentar 

Vi har idag inget system för att mäta detta. Uppfattningen är dock att de barn som placeras på vårt HVB hem fått hälsoundersökning inom 
2 mån. 

Andel av 

ensamkommande barn 

och ungdomar som har 
genomgått stor 

hälsoundersökning inom 

1 år från påbörjad 
placering 

 
0 % 

 
 

Kommentar 

Avtal mellan Landstinget och länets kommuner tecknades precis inför årsskiftet 2015/2016 varför mätningar kan genomföras först 2016. 

 

Målet är uppnått.  

Vuxenenheten arbetar med en svår målgrupp. De som har motivation att arbeta med en förändring av sin situation 

erbjuds ett upparbetat öppenvårdskoncept på hemmaplan i första hand. Placering i externa lösningar används 

endast då inga andra möjligheter kvarstår. 
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Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Antal anmälningar 
vuxna missbrukare 

 
127,91 % 

 
 

Kommentar 

Under andra halvåret har 110 anmälningar inkommit gällande missbruk vilket är en rejäl ökning jämfört med första halvåret då 86 

anmälningar inkom. 2015 är första året som anmälningar synliggörs i Vuxenenhetens statistik varför jämförelser i relation till tidigare år 
ej är möjligt. 

Antal ansökningar 

vuxna missbrukare 
 

227,78 % 
 

 

Kommentar 

Nyckeltalet syftar till att synliggöra antal personer som helt på eget bevåg tar kontakt med Vuxenenheten för stöd och behandling. Denna 

målgrupp har därmed någon grad av insikt i sin problematik vilket ger ökade förutsättningar för en framgångsrik behandling. 

Flera utav de som själva har ansökt om stöd och hjälp är tidigare kända personer som på eget bevåg sökt sig tillbaka till stöd och hjälp 
efter att ha återfallit i missbruk. Ytterligare andra har fått negativa konsekvenser via straffpåföljder och därigenom själva kommit till 

insikt om behov av stöd och behandling. 6 personer har ansökt om behandling då de sitter på anstalt. 

Andel av anmälningar 

vuxna missbrukare som 

leder till utredning 

 
102,25 % 

 
 

Kommentar 

Av de 110 anmälningar som inkommit under andra halvåret har 9 personer motiverats att ta emot öppenvårdsinsatser. Då detta är en 
oerhört svårmotiverad grupp får antalet ses som positivt. 

Andel vårddygn i 

familjehem vuxna 
missbrukare jämfört 

med riket (Kolada) 

 
 

 
 

Kommentar 

Nybros utfall är detsamma som förra året, dvs. inga vårddygn i familjehem avseende vuxna missbrukare. Nyckeltalet återspeglar det 

aktiva arbete som bedrivs med vuxna missbrukare i öppenvård. 

Andel vårddygn i 

institutionsvård vuxna 
missbrukare jämfört 

med rikets genomsnitt 

(Kolada) 

 
 

 
 

Kommentar 

Detta nyckeltal tillhandahålls av Kolada (Kommun -och Landstingsdatabasen) och under första halvåret 2015 har resultatet för Nybro och 

för övriga riket publicerats för 2014. Nybros utfall är enligt Kolada 0. Rikets låga genomsnitt ska förstås utifrån att Kolada räknar andel 
vårddygn i relation till invånarantal. 

 

Målet är uppnått. 

Genom att kunna tillgodose behov på flera nivåer genom boendeformer, daglig verksamhet, personlig assistans 

ökar vi självständigheten och delaktigheten hos varje brukare. Enhetscheferna arbetar med en kvalitetsförbättring 

genom tydligare uppföljning där nya rutiner har skapats. Varje enskild brukare erbjuds en individuell plan. 

Under hösten och våren omarbetades den brukarenkät OF använder sig av. Antalet frågor reducerades kraftigt. OF 

har fått en hög svarsfrekvens hos brukare avseende enkäten. Arbetet med att analysera och kommunicera resultaten 

har genomförts under hösten och kommer att kommuniceras i verksamheten. 
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Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Andel invånare 0-64 år 

med insatser enl. LSS 
jämfört med riket 

(Kolada) 

 
 

 
 

Kommentar 

Detta nyckeltal publiceras via Kolada (Kommun -och Landstingsdatabasen) och har ännu ej publicerats för 2015. 

Andel invånare 0-22 år 

med insatser enligt LSS 

jämfört med riket 
(Kolada) 

 
 

 
 

Kommentar 

Detta nyckeltal publiceras via Kolada (Kommun -och Landstingsdatabasen) och har ännu ej publicerats för 2015. 

Andel brukartid i 
gruppbostäderna 

 
 

 
 

Kommentar 

Mätning är ej gjord 2015. 

Andel kontaktmän inom 
3 veckor från verkställt 

beslut 

 
111,11 % 

 
111,11 % 

Kommentar 

Att utse kontaktmän inom 3 veckor från verkställt beslut har kommit att bli en rutin. Fortsatta mätningar är därmed inte längre relevant 

för uppföljning av verksamhetens resultat. 

Andel personer som 

erhåller vardagsstöd 
 

 
 

 

Kommentar 

Vi har en person som lämnat daglig verksamhet som fått erbjudande om ett arbete på reguljära arbetsmarknaden. 

29. Vilket serviceutbud 
finns inom LSS grupp- 

och serviceboende? 

 
101,1% 

 
0% 

Kommentar 

2014 genomfördes mätningen tyvärr inte men vid årets mätningar visar verksamheten OF samma höga servicenivå som vid tidigare 

mätningar, och strax under rikets genomsnitt. 

Huruvida man har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag ska skrivas in i genomförandeplanen. Det finns anledning att 

tro att dessa svar speglar vilka som faktiskt önskat detta. Vad svaret avser ska ses över till 2016 års mätning. 

  

Antal barn med 

funktionsnedsättning 
med insatser 

 
100 % 

 
 

Kommentar 

Antal ärenden har minskat då fler fyllt 18 under året och ej lika många tillkommit. Det har dock tillkommit fler barn/ärenden i samverkan 

med BoF, de syns inte i denna statistik då OF inte har formella beslut på dem utan det är BoF som utreder/beslutar. 

Antal ärenden OF 
 

100 % 
 

 

Kommentar 

Mätningen görs för första gången varför jämförelsemätningar saknas i dagsläget. Inför nästa mätning behöver OF hitta en struktur för att 

synliggöra unika individer, samt antal insatser för varje unik individ. Detta är en redovisningsmodell som kommer nära den metodik 
Ensolution använde sig av 2012-2014. 
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Målet är uppnått.  

Vuxenenheten har uppdrag att erbjuda såväl våldsutövare som våldsutsatta stöd och behandling. Det är en oerhört 

svårmotiverad målgrupp. Förvaltningen har gemensamt arbetet intensivt för att i högre grad uppmärksamma 

våldsutsatta och våldsutövare vilket har inneburit att allt fler personer kan erbjudas stöd och behandling. Trots en 

relativt kort tidsperiod sedan detta område uppdrogs till Vuxenenheten har enheten haft god framgång med att 

motivera personer till stöd och behandling. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Antal våldsutsatta 
personer 

 
300 % 

 
100 % 

Kommentar 

Under andra halvåret har 15 våldsutsatta personer varit i kontakt med vuxenenheten. Samtliga var kvinnor. 

Antal våldsutsatta 
personer med 

biståndsprövade insatser 

 
333,33 % 

 
 

Kommentar 

Andra halvåret har 10 våldsutsatta personer utav 15 fullföljt utredningsprocessen och beviljats insatser. Samtliga kvar kvinnor. Utfallet 

66,6 % är att beakta som mycket positivt då det krävs ett intensivt motivationsarbete för att lyckas motivera våldsutsatta personer att bryta 

sina relationer och ta emot hjälp. 

Antal våldsutövande 
personer 

 
450 % 

 
100 % 

Kommentar 

Under andra halvåret har 9 våldutövande personer haft kontakt med vuxenenheten. 1 av dessa personer var kvinna 

Antal våldsutövande 
personer med 

biståndsprövade insatser 

 
250 % 

 
 

Kommentar 

Våldsutövande personer är en mycket svårmotiverad grupp att motivera till behandling. Vuxenenheten uppvisade föregående år trots detta 

relativt stor framgång. En försvårande faktor under året har varit att flertalet av de personer som har utövat våld kommer från en 

hederskultur vilket ställer andra krav på hur motivationsarbete kan bedrivas. Behov synliggörs av att utveckla annan metodik för denna 
målgrupp. 

 

Målet är uppnått.  

Antalet identifierade barn och ungdomar som bevittnat eller utsatts för våld i nära relationer har fördubblats sedan 

föregående år. I åldern 0-12 år har sammanlagt 73 barn identifierats under året, jämfört med 35 barn under 2014. 

I åldern 13-20 år har 24 ungdomar identifierats under året jämfört med 12 ungdomar under 2014. Samtidigt är det 

en förhållandevis liten andel av dessa barn och unga som erhåller insatser av vad som kan utläsas av de beslut som 

fattats i Procapita (verksamhetssystemet). 

Det kan inte uteslutas att en viss del av ökningen av antalet identifierade barn och unga i målgruppen, utgörs av 

en faktisk ökning i praktiken. Det är dock sannolikt att en stor del av ökningen beror på en större medvetenhet hos 

personalen, som skett genom det omfattande arbete som förvaltningen gjort avseende hantering och tillskapande 

av handlingsplan och rutiner inom området våld i nära relationer. 

Att verksamheten börjat efterleva kravet på att alla uppgifter om våld ska leda till att utrednings inleds, innebär att 

karaktären av ärenden kan variera mycket gällande graden av allvar. Därmed varierar också behovet av insatser. 

Inom dessa ärenden förekommer allt från uppgifter om enstaka gränsöverskridande händelser till uppgifter om 
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upprepat grövre våld. I flera ärenden är de samtal och den förändringsprocess som sker inom ramen för utredningen 

eller en sedan tidigare beviljad insats, fullt tillräcklig. Detta kan förklara att en förhållandevis låg andel av dessa 

barn och ungdomar beviljas vidare insatser. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Antal identifierade 

ungdomar som har 

bevittnat eller utsatts för 
våld i nära relationer 

 
110 % 

 
100 % 

Kommentar 

Under 2015 har sammanlagt 24 ungdomar i åldern 13-20 identifierats som har bevittnat eller utsatts för våld i hemmet. 2014 var antalet 
25 individer. 

Antal identifierade barn 

som har bevittnat eller 

utsatts för våld i nära 
relationer 

 
233,33 % 

 
100 % 

Kommentar 

Nyckeltalet avser att spegla de barn i åldern 0-12 år där socialtjänsten antingen av andra genom anmälan uppmärksammas på barn som 
befaras utsättas för våld i nära relationer, alternativt som socialtjänsten uppmärksammar på egen hand. 2014 var första mätåret och då 

identifierades hela 35 barn. Under 2015 identifierades 31 barn redan under första halvåret och sammanlagt 73 barn har identifierats under 

2015. 

Antal barn som har fått 
skydd, stöd eller 

behandling till följd av 

utsatthet av våld 

 
100 % 

 
 

Kommentar 

Skydd, stöd eller behandling av Barn och familj till följd av våld i nära relationer har skett på olika sätt. En del barn har fått skydd 

gentemot sina föräldrar med stöd av LVU, medan andra barn har kunnat erbjudas skydd tillsammans med en utav sina föräldrar. Flera 
barn har vistats på Kvinnojouren med sina mammor till följd av skyddsagerande från Barn och familj och några av barnen har fått kontakt 

med ATV. 

 

Målet är uppnått. 

Ekonomi och Vuxen uppvisar goda resultat i de mätningar som finns tillgängliga på nationell nivå. Enheten för 

vuxna i etablering och deras familjer arbetar mycket aktivt för att klienten på egen hand skall klara sin vardag. För 

att kunna detta behöver man förstå och kunna hantera det sammanhang man befinner sig i. En insats som syftar 

till detta är Plattform Nybro. Där ges information till nyanlända om Nybro och dess samhälle. Informationen är 

både praktisk och teoretisk. Plattformen ges i samverkan med arbetsförmedlingen och ingår i etableringsplanen. 

Detta är en unik satsning i Nybro. 

Kommunen har ingått lokal överenskommelse med arbetsförmedlingen med målet att så få som möjligt är beroende 

av försörjningsstöd efter etableringens slut. Arbetet syftar till att effektivisera samarbetet med kommun och 

arbetsförmedling för att säkerställa optimering av integrering och försörjning. Inom ramen för detta finns två 

arbetsgrupper. Styrgrupp och arbetsgrupp. Under 2015 hade inte arbetsgruppen påbörjat detta arbete. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Andel av öppna insatser 

för barn och unga som 
avslutas med 

måluppfylld 

genomförandeplan 

 
106,6 % 

 
85,33 % 

Kommentar 
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Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Nyckeltalet syftar till att synliggöra hur många som avslutas från Barn och familj till följd av att hela den avsedda öppenvården har 

genomförts med det resultat som bedömdes behövliga utifrån barnets behov i utredningen. 

Under andra halvåret har 15 öppenvårdsinsatser avslutats. 8 utav dessa har avslutats till följd av måluppfylld genomförandeplan. 6 
insatser har avslutats på den enskildes begäran. 1 ärende har avslutats då insatsen inte hade avsedd effekt. 

Ett arbete har pågått under 2015 vilket kommer att fortsätta under 2016 för att arbeta vidare med processen kring planering och 

uppföljning av genomförandet av en öppenvårdsinsats. Syftet är att skapa förutsättningar för ökad delaktighet och tydlighet i processen. 

Andel asylsökande 
vuxna som efter 

etableringstiden har 

egen försörjning 

 
96,67 % 

 
 

Kommentar 

Under 2015 skrev vi ut 51 (vuxna) personer från Integrationsenheten p.g.a. av att deras etableringstid upphört (dvs. inte de som flyttat 

från kommunen under pågående etablering). 

Antal ensamkommande 

ungdomar som slussas 

ut till eget boende 

 
90 % 

 
 

Kommentar 

Under året har det varit mycket svårt att hitta mindre lägenheter på bostadsmarknaden. Av den anledningen var det få ungdomar som 

slussades ut i eget boende under första hälften av året. Under december fick integrationsenheten tillgång till bostäder som även tidigare 

tillhört förvaltningen. Utflytt gjordes då till dessa. Den primära anledningen till att trycket på boendeplatser i HVB ökade så kraftigt. Vi 
kommer därför att behöva fortsätta att slussa dessa utflyttade personer vidare till eget boende i samhället så småningom. Under året 

arbetade personalen med en beskrivning av vad man måste ha för kunskaper och färdigheter för att uppfylla kriterier för eget boende. 

Boende stegen tydliggjordes med en flödesbeskrivning av hur man först kommer till HVB hem för asylsökande fram till utflytt i eget 
boende. 

Under året hade vi en person som på egen begäran lämnade kommunen före avslutade insatser och bosatte sig i annan kommun. 

Andel ej 
återaktualiserade 

personer med 

försörjningsstöd jämfört 
med riket (Kolada) 

 
 

 
 

Kommentar 

Ekonomienheten uppvisar även detta år mycket goda resultat avseende individer som avslutas helt och som inte kommer tillbaka inom 1 

år. Ekonomienheten har dels högre utfall än det egna utfallet föregående år, men markant högre än rikets genomsnitt. 

Andel ej 

återaktualiserade vuxna 

med missbruksproblem 
jämfört med riket 

(Kolada) 

 
 

 
 

Kommentar 

Utfallet för 2015 är något sämre än 2014. Koladas mätningar är dock vanskliga med anledning av att en person kan vara borta både av 

anledningen att det faktiskt går bra för dem, men också för att de är i aktivt missbruk. Under andra halvåret hade vuxenenheten en 

toppnotering av tidigare kända personer som återvände med ansökan om stöd och hjälp. Det ligger i missbruksvårdens natur att det ser ut 
på detta sätt. Det är betydligt mer positivt att den enskilde återvänder när de återfallit än att den inte gör det. 

Andel ej 

återaktualiserade barn 0-

12 år jämfört med riket 
(Kolada) 

 
 

 
 

Kommentar 

Mätningen görs utifrån Koladas anvisningar och syftar på avslutade utredningar och insatser som innebär att barnet "skrivs ut" från 
socialtjänsten. Det innebär att endast de utredningar som inte leder till insatser, det inte pågår insatser sedan tidigare osv medräknas i 

underlaget. 

För 2015 är antalet medräknade avslutade utredningar och insatser 29 stycken för barn 0-12 år. Utav dessa var det 22 stycken som inte 

återkom till socialtjänsten inom 1 år efter avslut. 

Andel ej 

återaktualiserade 

ungdomar 13-20 år 
jämfört med riket 

(Kolada) 

 
 

 
 

Kommentar 

Mätningen görs utifrån Koladas anvisningar och syftar på avslutade utredningar och insatser som innebär att ungdomen "skrivs ut" från 

socialtjänsten. Det innebär att endast de utredningar som inte leder till insatser, det inte pågår insatser sedan tidigare osv medräknas i 

underlaget. 
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För 2015 är antalet medräknade avslutade utredningar och insatser 19 stycken för ungdomar 13-18 år. Utav dessa var det 13 stycken som 

inte återkom till socialtjänsten inom 1 år efter avslut. 

 

Målet är delvis uppnått. 

Arbete pågår med att påverka antal fall genom riskbedömningar kring den enskilda i relation till risk för fall. 

Ett nytt hemsjukvådsavtal föreslås träda i kraft, datumet för verkställighet är ännu inte fastställt. Nuvarande 

betalningsansvarslag upphävs och ersätts av en ny lag: Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och 

sjukvård. Avtalet innehåller ett antal förändringar som exv. att vårdplanering ersätts med samordnad individuell 

planering - SIP som är den gemensamma planeringen för att koordinera insatser. Nuvarande avtal reglerar att 

kommunen har fem dagar på sig att genomföra en vårdplanering från det att läkaren bedömt att personen är 

medicinskt färdigbehandlad. I förslaget är det tre dagar som gäller om kommunen och landstinget inte avtalat om 

något annat. Det nya avtalet ställer krav på att kommunen behöver en annan bemanning för att kunna hantera detta 

vid helger. Förslaget innebär att man inte gör någon skillnad på om personen vårdas inom psykiatri eller somatik. 

Lokala överenskommelser gällande hanteringen är möjligt att avtala kring. Huvudmännen måste vara överens om 

gemensamma riktlinjer för samverkan enligt denna lag som reglerar vid vilken tidpunkt betalningsansvaret övergår 

till kommunen. 

  

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Antal fall 
 

117,39 % 
 

63,77 % 

Kommentar 

Det stora antalet fall som redovisas är i bostad med särskild service, det är 41 av 57 fall som inte kan uppvisa någon synlig skada. Åtta 
fall visar på att det finns en synlig skada och två frakturer har inträffat. 

Av de brukare som bor i ordinärt boende uppvisar sex att det inte finns någon synlig skada. 

Antal avvikelser 

läkemedel 
 

 
 

100 % 

Kommentar 

Den största avvikelsen visar på att medicin har blivit utebliven. 

Antal Lex Maria 
 

 
 

100 % 

Kommentar 

Det har inte inrapporterats några Lex Maria anmälningar under 2015. 

 

Målet är uppnått 

Under året har individ- och familjeförvaltningen implementerat anhörigstödet i verksamheten. Under våren 

anställdes förvaltningens anhörigsamordnare. Fokus på anhörigstödet innebär att ge råd och stöd till den som 

vårdar en närstående, enskilda samtal, information och vägledning.  Stödet har bestått av två delar det direkta 

stödet och det indirekt stödet. Under året togs det fram gemensamma riktlinjer för anhörigstödet i samverkan med 

omsorgsförvaltningen. 
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Antal anhöriga till 

personer med 
funktionsnedsättning 

som vänder sig till 

anhörigstödjare 

 
230 % 

 
 

Kommentar 

Under året har anhörigstödjare varit i kontakt med 46 anhöriga som resulterat i 220 kontakter. Kontakterna har bestått av telefonsamtal, 

mailkontakt och personlig kontakt. Ingen utav dessa individer har tidigare varit i kontakt inom kommunens anhörigstöd. Ungefär hälften 
av de anhöriga är anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Många utav de anhöriga har fått någon form av anhörigstöd utifrån sin 

närståendes sjukdomstillstånd från Landstinget. Dock är det ingen som har fått det utifrån vad det gör med en själv och hur livssituationen 

påverkas. Många beskriver en känsla av att ha blivit lämnade. 

 

Målet är uppnått.  

Ekonomi och vuxens utfall i såväl brukarenkäter som i andel frivilliga insatser indikerar att verksamhetens arbete 

med information, tillgänglighet och bemötande har gett en känsla av delaktighet hos klienterna. 

Inom integrationsenheten har ingen brukarenkät genomförts. Nytt underlag för kartläggning vid 

utskrivningssamtal när etableringsperioden är över är under framtagande. I kartläggningen skall man undersöka 

om personerna uppfattar att de är nöjda med det stöd de fått. 

Ny servicefunktion inom integrationsenheten kommer att tillsättas under 2016 för att kunna ge ett bättre stöd i att 

öka delaktigheten såsom gruppinformation om hur man söker barnomsorg, bostad, fyller i blanketter mm. 

Under året har det varit mycket höga kostnader för tolktjänster vilket är en garanti för att människor kan vara 

delaktiga och kunna uttrycka sina behov och sin åsikt. 

För gruppen ensamkommande barn präglas året av bristen på gode män. I stort sett har alla som kom under året 

fått vänta i flera månader för att få en legal företrädare vilket i hög grad påverkar målet om delaktighet och 

självbestämmande. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Andel nöjda brukare OF 
 

108,27 % 
 

 

Kommentar 

Under våren har en reviderad brukarenkät skickats ut till OFs brukare. 150 svar har under sommaren inkommit till verksamheten. Arbetet 

med sammanställning och analys förväntas kunna påbörjas med början i september. 

Andel nöjda klienter 
Ekonomi 

 
133,33 % 

 
 

Kommentar 

18 personer har svarat på årets brukarenkät vilket är en låg svarsfrekvens. Av de som har svarat är det ingen som skattar under 5 vilket är 

brytpunkten för "nöjdhet". Frågor som handlar om bemötande, respekt och utförande får ett medelvärde på 9,1 utav 10 möjliga. Frågor 
som handlar om hjälpen har levt upp till den enskildes förväntningar får lägst medelvärde - 7,8. 

Andel nöjda klienter 

Barn och familj 
 

 
 

 

Kommentar 

Verksamheten har under de senaste åren använt en brukarenkät som omfattat alla insatser. Under året har det påbörjats ett arbete med att 

ta fram mer specifika brukarenkäter anpassade för olika målgrupper. Verksamhetens målsättning är att skapa bättre resultatmått för att 
kunna få en bild av om man uppnår det man avser i olika delar av verksamheten. Familjehemsteamet är den del av verksamheten som 

först fått i uppdrag att ta fram en brukarenkät med syfte att utvärdera upplevelsen hos familjehemsplacerade barn, deras föräldrar samt 

familjehemmen kring hur väl FHT lyckas arbeta för det tredelade föräldraskapet och barnets trygghet. Utformningen av enkäten 
färdigställdes och skickades ut under hösten. Enkäten har sammanställts och verksamheten har för avsikt att göra ett arbete kring 

återkoppling till arbetsgruppen, innan man planerar för återkoppling till nämnden. Då enkäten är utformad på ett helt annat sätt än tidigare 

är resultatet inte jämförbart med tidigare utfall och målvärde inom det aktuella nyckeltalet. Därför behöver detta nyckeltal omformuleras 
till 2016. 
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Fler delar i verksamheten har fått i uppdrag att under våren 2016 utforma specifika brukarenkäter, för att kunna skicka ut enkäterna under 

hösten. 

Andel nöjda klienter 

Integration 
 

 
 

 

Kommentar 

Ingen mätning har genomförts inom verksamheten under 2015. 

Andel nöjda klienter 

Vuxenenheten 
 

133,33 % 
 

133,33 % 

Kommentar 

28 enkäter delades ut till personer i pågående behandling. 25 besvarade enkäten. Snittet 9,38 vilket är ett mycket bra resultat och något 

bättre än förra året. 

Andel riktade insatser 
mot de 

ensamkommande 
flyktingungdomarna 

som bygger på 

frivillighet 

 
108,89 % 

 
 

Kommentar 

Under året har vi haft 3 barn placerade med stöd av LVU. Integrationsenheten har nu en myndighetsavdelning som genomför alla 

utredningar gällande deras målgrupp. Detta innebär att man kan säga att IFF idag har två parallella barn och familjeenheter och även en 

helt parallell enhet för försörjningsstöd. Detta ställer stora krav på integrationsenheten att utveckla och klara lagkrav i samma 
utsträckning som övriga förvaltningen. Det kräver även stora krav på samverkan inom förvaltningen för att garantera att inte enheter 

utvecklar olika arbetssätt. 

Andel av insatser till 
barn och unga som ges 

på frivillig väg 

 
111,11 % 

 
105,56 % 

Kommentar 

Under 2015 har 154 insatser totalt påbörjats inom verksamheten Barn och familj. Av dessa insatser har 138 insatser kunnat ges på frivillig 
väg enligt Socialtjänstlagen (SoL). 16 insatser har påbörjats enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

Det totala utfallet för detta nyckeltal 2015 är således 89,6%. 

Andel av insatser till 
vuxna missbrukare som 

ges på frivillig väg 

 
109,67 % 

 
111,11 % 

Kommentar 

Under första halvåret 2015 var samtliga insatser på frivillig väg. Under sensommaren inkom på kort tid två personer i behov av 
tvångsvård. 1 utav dessa hade inte haft någon kontakt tidigare med vuxenenheten. Den andra personen hade endast ett par månader innan 

tvångsvård inleddes tagit kontakt med Vuxenenheten men deltog ej i utredningen. Båda var såpass illa däran då Vuxenenheten fick 

kännedom om dem att det inte var möjligt att uttömma frivilliga insatser i första hand. För båda personerna pågår tvångsvården in i 2016. 

 

Målet är uppnått inom Ekonomi och Vuxenenheten och indikerar en hög rättssäkerhet för den enskilde. 

Verksamheten har ett arbetssätt som innebär att ta del av nya domar och rättsfall inom området. 

Målet är inte uppnått gällande ensamkommande barn. Året har präglats av ett högt mottagande som inte kunnat 

förutses. De beslut som fattas är rättssäkra så till vida att ensamkommande vilket man fattat beslut om. Däremot 

är utredningarna inte genomförda i den omfattning som ger ett tillräckligt underlag för vårdplaner som är 

individuella. Utredningstiderna har fått förlängas. Det har ofta förekommit att tolkförmedlaren meddelat att tolk 

inte gått att ordna. Många barn har inte fått en god man förrän efter en längre tid. 

Uppföljningar av beslut har inte kunnat genomföras i den omfattning som är önskvärt. 

Målet är uppnått för vuxna i etablering 
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Antal ej verkställda 

beslut personer med 
funktionsnedsättning 

 
-100 % 

 
0 % 

Kommentar 

Sammanlagt har verksamheten OF redovisat 8 beslut som ej har verkställts, alternativt haft avbrott i verkställigheten. Besluten har varit 
SoL såväl som LSS. Det är korttidsvistelse för barn som saknas. 

Antal ej verkställda 

beslut barn och unga 
 

100 % 
 

 

Kommentar 

Inga ej verkställda beslut har registrerats under året. Detta antyder att verksamheten t.ex. har tillgång till uppdragstagare i den omfattning 

som motsvarar behoven. Verksamheten kan bli ålagda att betala vite om beslut inte verkställs i tid, vilket man fick erfara för ett antal år 

sedan. Sedan dess har man arbetat med att i ett så tidigt skede som möjligt, avisera behov av uppdragstagare, för att inte riskera överträda 
tidsfristerna för ej verkställda beslut. 

Genomsnittlig 

utredningstid för vuxna 

med missbruksproblem 
jämfört med riket 

(Kolada) 

 
 

 
 

Kommentar 

Årets antal utredningsdagar är i balans med tidigare år, då 2014 får anses ha varit ett undantagsfall. Vuxenenheten ligger i relation till 

rikets genomsnitt väldigt lågt. Detta betyder att den enskilde inte behöva vänta länge på ett beslut. Dock ska heller utredningar hastas 

igenom då risken finns att stödet ej blir individanpassat. I utfallet ska även räknas in att de personer som ansöker från anstalt ofta har 
betydligt längre utredningstider med anledning av att de ansöker långt innan de har avtjänat fängelsestraffet. Årets utfall är positivt. Inte 

minst är detta positivt med tanke på att Vuxenenhetens uppdrag numera även inkluderar våld i nära relationer för vuxna. 

Genomsnittlig väntetid i 
antal dagar vid nybesök 

till försörjningsstöd 

jämfört med riket 
(Kolada) 

 
 

 
 

Kommentar 

Detta nyckeltal ger jämförelse med riket då det tillhandahålls genom Kolada. Det synliggör antal dagar som den enskilde får vänta från 

ansökan till beslut fattas vid nybesök. 2012 hade Mottagningsgruppen ett rekordlågt resultat om 12 dagar för att 2013 och 2014 få 
försämrade resultat upp mot 22 resp 18 dagars väntetid. 

Under 2015 har det pågått ett intensivt arbete med att effektivisera utrednings och beslutsprocessen. Detta arbete har gett snabba och 

tydliga resultat i form av en väntetid som är på 14 dagar och under rikets genomsnitt. 

Genomsnittlig 

utredningstid utredning 

inom barn och ungdom 
jämfört med riket 

(Kolada) 

 
 

 
 

Kommentar 

Nyckeltalet följs nationellt i Kolada (Kommun -och Landstingsdatabasen). När det gäller utredningstid har socialtjänsten 4 månader på 
sig som längst, med möjlighet till förlängning om särskilda skäl föreligger. I Socialtjänstlagen anges att en utredning ska bedrivas 

skyndsamt. En utredning ska inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet. 

Inom enheten för myndighetsutövning har man arbetat kontinuerligt med att avgränsa utredningarna till de frågeställningar som bedöms 
relevanta utifrån de uppgifter som föranlett utredningen. Att inte utreda mer än vad som krävs för att komma fram till ett beslut i ärendet, 

är en central utgångspunkt för arbetet vid enheten. Detta bidrar till att utredningstiderna ofta kan hållas kortare än den ytterst lagstadgade 

gränsen. Sedan 2012 har antalet utredningsdagar inom verksamheten Barn och familj, varit lägre än rikets genomsnitt och även 2015 
ligger man med mycket god marginal 20 dagar under rikets genomsnitt. 

Genomsnittlig 

utredningstid samtliga 
LSS-insatser 

 
 

 
 

Kommentar 

Under 2015 har vi haft 32 dagars genomsnittlig utredningstid för LSS-insats, dagarna har ökat p.g.a. att vi har haft mycket frånvaro i 
organisationen. Trots det ligger OFs genomsnitt betydligt lägre än rikets genomsnitt med 44 dagar. 

Andel domar där 

förvaltningsrätten 

bifaller nämndens 
förslag Ekonomiskt 

bistånd 

 
117,65 % 

 
98,82 % 

Kommentar 
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21 avslag överklagades 2015. 3 utav dem omprövades av ekonomienheten och fick bifall. Resterande gick till förvaltningsdomstol för 

avgörande. Av 18 inkomna domar biföll förvaltningsrätten samtliga till nämndens fördel. 

 

Målet är uppnått. 

Kommunens personliga ombud arbetar aktivt med att stödja och hjälpa utsatta människor på olika sätt. Det kan 

vara stöd i dialog med kommun och myndigheter. Genom stödet från personligt ombud skapas möjligheter för 

dessa personer att kunna bevaka sin rätt i samhället. Personligt ombud utför hembesök, stöd och medverkan i mötet 

med myndigheter, är behjälpliga med kontakter på olika nivåer. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Antal personer i kontakt 

med Personligt Ombud 
 

 
 

110,31 % 

Kommentar 

Personligt ombud hade under 2015 

Antal kvinnor: 30 

Antal män: 18 

Under året utökades verksamheten med 29 nya klienter, var av 17 var kvinnor och 12 var män. 

Åldrar på klienterna var fördelade enligt nedan 

Antal kvinnor: 30 

Antal 18-29 år: 11 

Antal 30-49 år: 11 

Antal 50-64 år: 6 

Antal 65 år och uppåt: 2 

Antal män:18 

Antal 18-29 år: 6 

Antal 30-49 år: 7 

Antal 50-64 år: 5 

Antal 65 år och uppåt: 

Av antalet klienter som sökte kontakt med personligt ombud var det 13 som hade helt eller delvis hemmaboende barn under 18 år. 

Antalet klienter som avslutades under året var 12 kvinnor och 10 män. 

  

Andel personer som har 

lotsats till annat stöd 
 

183,32 % 
 

192,4 % 

Kommentar 

Av de personer som sökt personligt ombud sökte de kontakt på egen hand eller via annan myndighet. 

Några konkreta förbättringar av livskvalitet för de 22 klienter som avslutades: 

 4 personer blev beviljade boendestöd 

 5 personer gick till egen försörjning och en person fick boendetillägg som tryggade den egna försörjningen (ca 23 % av 

avslutade klienter) 

 1 person fick bostad 

 1 person fick arbete 

 1 person blev beviljad skuldsanering och en sökte skuldsanering (beslut ej klart vid avslut) 

 3 personer fick ny eller lyckades byta behandlingskontakt inom psykiatrin 

 3 personer fick en sysselsättning i form av utbildning eller praktik 

 1 person fick god man 

 1 person fick bostadsanpassning 
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 2 personer fick ta del av fondmedel 

 1 person fick vårdbidrag för barn 

 1 person fick möjlighet till tandvård p.g.a. uppgörelse med Kronofogdemyndigheten 

 

Målet är uppnått. 

De individer som är i behov av sysselsättning erbjuds detta. En meningsfullhet i vardagen är en förutsättning för 

att kunna arbeta med den enskilde mot en rehabilitering oavsett om detta innebär från missbruk eller från beroende 

av försörjningsstöd.. 

Stödet kan ges inom arbetsmarknadsenheten, integrationsenheten, omsorgsverksamheten för funktionshindrade. 

Det viktiga med stödet till enskilda personer är att det är individuellt anpassat. Behov och förutsättningar ser väldigt 

olika ut. 

En meningsfull sysselsättning är en nyckelfaktor för den enskildes upplevelse av en god livssituation, oavsett om 

det handlar om att trots funktionsnedsättning delta i samhällslivets alla aspekter, en del av rehabilitering ifrån ett 

missbruk, en stegvis återgång till en arbetsmarknad, eller en fritidsaktivitet för en ensamkommande ungdom. 

Hinder för nämndens fullgörande av uppdraget är främst i relation till målgruppen nyanlända svenskar i etablering. 

Väntetiden för SFI är idag ett år trots lagstadgade krav på en månad. Under den här tiden ges endast 50 % aktivitet 

av arbetsförmedlingen. Många går därför sysslolösa. En extra utsatt grupp i detta är unga vuxna utan föräldrar i 

landet. Därför startades i december ett samarbetsprojekt med Fryshuset för denna målgrupp. 

För ensamkommande barn är det viktigt att aktivt arbeta för att de skall hitta nätverk utanför HVB hemmet och 

fritidsaktiviteter. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Andel nyanlända med 

etableringsplan som 

efter utskrivning har 
fullföljt 60 timmars 

samhällsinformation 

 
101,11 % 

 
 

Kommentar 

Av de 51 som skrevs ut från etableringen hade alla utom 5 deltagit. 

Antal tillfällen 

samhällsinformation per 

år ensamkommande 
flyktingbarn 

 
100 % 

 
 

Kommentar 

Samhällsorientering har ej genomförts i gemensamma grupper under första delen av året. Efter att nytt HVB startat har viss SO 
genomförts i grupp. De övriga har haft SO till viss del i sina veckosamtal. Där av går inte antal att mäta. Under nästa år kommer en SO 

grupp för unga att starta under skoltid i gemensam regi integration och LOK 

Antal personer som 

lämnar daglig 
verksamhet för att gå ut 

i öppen arbetsmarknad 

 
100 % 

 
 

Kommentar 

Vi har en person som lämnat daglig verksamhet som fått erbjudande om ett arbete på reguljära arbetsmarknaden. 

Antal personer med 

missbruk som med stöd 

av socialtjänsten deltar i 
någon form av aktivitet 

 
100 % 
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Kommentar 

Vuxenenheten har inte placerat någon person i åtgärd då detta sedan halvårsskiftet 2015 är överflyttat till Arbetsmarknad/Rehab 

Antal personer med 

ekonomiskt bistånd som 
med stöd av 

socialtjänsten deltar i 

någon form av aktivitet 

 
125,71 % 

 
 

Kommentar 

Av 161 aktuella ärenden så har 88 varit ute i praktik under 2015. 31 utav dessa har Ekonomienheten haft i egen regi och 57 har varit i 

samverkan med Arbetsförmedlingen. 

Antal prioriterade 
feriearbetande 

ungdomar 

 
120 % 

 
87,18 % 

Kommentar 

Nämndens stöd till feriearbetande ungdomar går att följa statistiskt från 2006. Målgruppen är unga i riskzon årskurs 9 samt årskurs 1 på 

gymnasiet. Dock har alla kommunens ungdomar i dessa åldrar rätt att söka. Praktikperioden är 60 timmar per ungdom fördelat på 3 

veckor under sommaren. Under åren har mellan 200-400 ungdomar sökt sommarpraktik. Andelen som fick praktik varierar mellan en 

fjärdedel och upp till ungefär hälften av ungdomarna, beroende på antal sökande. De prioriterade ungdomarna har genom åren utgjort 

ungefär hälften av de som har fått praktik. Ett tydligt trendbrott i antal feriearbetande ungdomar märks 2013 då antal ungdomar som får 

praktik minskar från 130 till 78. Mellan 2014 och 2015 minskas antalet ytterligare från 79 till totalt 40, varav 24 var prioriterade. Orsaken 
är minskad budget till följd av besparingskrav. Kvarvarande budget på 200 000 ger möjlighet att anordna praktik till cirka 40 ungdomar 

per sommar. Risk finns, och förvaltningen har fått indikationer kring att så sker, att de ungdomar som är prioriterade blir betydligt mer 

utmärkande i en så begränsad grupp med ungdomar och därmed riskerar möjligheten att få sommarjobb att sammankopplas med att vara 
"strulig ungdom" vilket blir stigmatiserande. Förvaltningen anser att frågan om fortsatt feriearbetande ungdomar behöver ses över mot 

denna bakgrund. 

  

 

Målet delvis uppnått. 

Inom verksamheten utgör råd och stöd en stor och viktig del. Det kan handla om att ge information om vilken hjälp 

finns som finns att få, både inom förvaltningen och hos andra aktörer. Många nyanlända har ett dåligt psykiskt 

mående. Mångas vardag präglas av oro för familjen som inte befinner sig i Sverige. Under etableringsperioden då 

man är inskriven på enheten skall samtal genomföras vid 4 tillfällen. Detta är en insats i syfte att ge råd och stöd 

under en period präglad av mycket utmaningar. Det finns ett stort behov av att tillsätta en integrationskurator. En 

sådan insats skulle kunna erbjuda ytterligare stöd som kan ha fokus på psykiskt mående. 

Myndighetshandläggningen är avdelat särskilda handläggare för uppföljningar av placerade barn. 

Ensamkommande barn som bor på HVB hem får en kontaktperson vid inflyttningen som skall ha särskilt fokus på 

just den ungdomens mående och behov. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Antal besökare 

ungdomsmottagningen 
 

63,41 % 
 

100 % 

Kommentar 

Under 2015 har 26 ungdomar haft kontakt med ungdomsmottagningen. Sammanlagt har man haft 26 nybesök och 47 återbesök. 

Därutöver har en del stödjande samtal skett via telefon. 

Kuratorn har även deltagit vid 7 tillfällen då man haft information om ungdomsmottagningen för killgrupper. 

Det totala antalet besökare har minskat påtagligt sedan föregående år, vilket möjligen kan förklaras av att verksamheten gjorde en 

verksamhetsförändring i samband med årsskiftet, där ny personal tillträdde kuratorsfunktionen på ungdomsmottagningen. Under 2016 
kommer man att göra en förändring där samma person kommer att bemanna både ungdoms- och föräldramottagning. Denna person 

kommer att vara stationerad i större omfattning än under 2015 på familjecentralen i syfte att öka tillgängligheten. 

Målvärdet har satts utifrån förra årets utfall. 
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Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Antal besökare 

föräldramottagningen 
 

37,84 % 
 

100 % 

Kommentar 

Under 2015 har 10 ensamstående föräldrar och 4 föräldrapar haft kontakt med föräldramottagningen. Totalt har föräldramottagningen haft 
27 besök, varav 14 nybesök och 13 återbesök. 

Det totala antalet besökare har minskat påtagligt sedan föregående år, vilket möjligen kan förklaras av att verksamheten gjorde en 

verksamhetsförändring i samband med årsskiftet, där ny personal tillträdde funktionen på föräldramottagningen. Målvärdet har satts 
utifrån förra årets utfall. 

Antal barn i 

Trasselgrupper 
 

0 % 
 

0 % 

Kommentar 

Verksamheten är vilande på obestämd tid. 

Antal nybesök Budget -

och skuldsanering 
 

 
 

 

Kommentar 

Utfallet avser nybesök under året. 36 sökte kontakt för skuldsanering och 20 sökte kontakt för budgetrådgivning. 

Andel personer i behov 

av budgetrådgivning 
som erhåller en 

långsiktig lösning för att 

hantera sin 
vardagsekonomi inom 6 

månader 

 
111,11 % 

 
110,67 % 

Kommentar 

10 av 10 personer erhöll under året en långsiktig lösning inom 6 månader. 

Antal anhörigkontakter 

till personer med 

missbruk 

 
100 % 

 
 

Kommentar 

2 personer har sökt om och fått anhörigstöd på Vuxenenheten. Därutöver har Vuxenenheten kunnat förmedla kontakt till anhöriga till 

frivilliga organisationer. 

Antal ärenden 

familjerådgivning 
 

136,67 % 
 

68 % 

Kommentar 

Under 2015 har Familjerådgivningen haft 41 ärende/par. 36 av dessa har avslutats under året och 5 är pågående in i 2016. 

2011 hade man en mycket stor ökning av ärenden och man hade då ett målvärde på 50. Sedan dess har antalet ärenden hållit sig omkring 

30, varför målvärdet inför 2015 justerades. 

Antal barn som berörs 
av samarbetssamtal 

genom familjerätten 

 
141,43 % 

 
118,57 % 

Kommentar 

Samarbetssamtal genomförs inom ramen för familjerättens arbete. Dessa samtal syftar till att hjälpa föräldrar att nå samförståndslösningar 
gällande vårdnad, boende och umgänge, med barnen i fokus. Oftast möter man föräldrar som redan är separerade, men det kan också vara 

föräldrar som står inför en separation. Antalen samtal är tänkt att vara begränsade till 4-5 samtal. 

Barn som lever med föräldrar som är i konflikt på olika sätt påverkas på många sätt. Barn som lever med föräldrar med långa utdragna 
familjerättsliga konflikter där föräldrarna ofta stämmer varandra i domstol, är en mycket utsatt grupp. Ofta förlorar föräldrarna helt fokus 

på barnen och inte sällan används barnen som "slagträn" i de vuxnas konflikt. Genom samarbetssamtalen kan man göra 

överenskommelser som blir till gagn för barnens situation. I förlängningen kan samarbetssamtalen leda till att förebygga att barnen 
utvecklar egna symptom på ohälsa, om man lyckas hjälpa föräldrarna till olika lösningar. 

Det pågår diskussioner inom verksamheten kring möjligheten att utvidga formen för samarbetssamtal till att omfatta fler delar: Syftet 

skulle vara att ge stöd i ett tidigt skede till andra föräldrar som inte har direkt beröring med familjerättsliga frågor, för att uppnå 
förebyggande effekter. 

Under 2015 har antalet barn som berörs av samarbetssamtal ökat från 83 barn år 2014 till 99 barn. Man uppnår med god marginal 

målvärdet på 70. Då man under flera år haft en mycket god måluppfyllelse inom detta nyckeltal bör man till 2016 överväga om målvärdet 
bör höjas något. 
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Målet är uppfyllt. 

Mätningar saknas för att synliggöra andel barn som beviljas särskilt bistånd för fritidsaktivitet. Dock ingår detta i 

Ekonomienhetens riktlinjer och rutiner vid ekonomiskt bistånd i barnfamiljer. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Andel barn i 

befolkningen som ingår 
i familjer med långvarigt 

ekonomiskt bistånd 

jämfört med riket 

(Kolada) 

 
 

 
 

Kommentar 

Resultatet tillhandahålls genom Kolada (Kommun -och Landstingsdatabasen) och under första halvåret 2015 har resultatet för 2014 

inväntats. Detta har dock inte kommit. Ställningstagande får göras till årsskiftet huruvida detta nyckeltal blir relevant då resultatet är 
såpass fördröjt i tid. 

Andel av barn och unga 

med långvarigt 
ekonomiskt bistånd som 

beviljats särskilt bistånd 

för fritidsaktivitet 

 
100 % 

 
 

Kommentar 

Mäts årligen varför resultat redovisas i samband med verksamhetsberättelsen vid verksamhetsårets slut. 

 

Målet är delvis uppnått. 

 Individ- och familjenämnden uppnår de ekonomiska målen och redovisar i bokslut 2015 ett överskott på 557 tkr. 

Avtalstroheten ligger i december 2015 på 90 % och nämnden uppnår därmed inte det målet på 95 %. Nämnden 

uppnår inte heller målen för sjukfrånvaro. Förvaltningen utreder tillsammans med personalenheten olika orsaker 

till sjukfrånvaron och kommer i februari 2016 att presentera resultatet av denna utredning. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Riktpunkt för utfall i 

relation till budget. 
 

100,3 % 
 

101,65 % 

Kommentar 

Individ- och familjenämnden redovisar i bokslut 2015 ett överskott på 557 tkr. Detta motsvarar ett utfall på 99,7 % i relation till budgeten 
och nämnden uppfyller därmed målet på högst 100 % utfall i relation till budgeten. 

Prognostiserat resultat 

och/eller resultat i 
bokslut får ej överstiga 

100 procent. 

 
100,3 % 

 
101,65 % 

Kommentar 

Individ- och familjenämnden redovisar i boklsut 2015 ett överskott på 557 tkr. 

Avtalstrohet 
 

95 
 

95 

Kommentar 
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Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Avtalstrohetens för individ- och familjenämnden ligger i december månad på 90 % och nämnden uppnår därmed inte målet för 

avtalstrohet på 95 % 

Hälsotal - total 

sjukfrånvaro 
 

13,33 % 
 

28,89 % 

Kommentar 

Förvaltningen uppvisar för december månad en liten minskning av sjukfrånvaro jämfört med årets föregående månader. Pågående 

analysarbete i samverkan med Personalenheten får utvisa om bakomliggande orsaker kan identifieras. 

Sjuktillfällen, upprepad 
korttidsfrånvaro 

 
51 % 

 
89,33 % 

Kommentar 

I december månad är den upprepade korttidsfrånvaron 4,47 % och nämnden uppnår därmed inte målet på 3 %. Den upprepade 
korttidsfrånvaron ökar något i december månad jämfört med november men ligger ändå på en lägre nivå än resten av året. Enligt givet 

uppdrag skall förvaltningen närmare analysera orsakerna i samarbete med personalenheten 

Sjukskrivning 28 dagar 
eller mer 

 
22,86 % 

 
53,71 % 

Kommentar 

Långtidssjukskrivningarna ligger kvar på likvärdigt resultat som föregående månad. Nämnden klarar inte målet 3,5 %. Enligt givet 

uppdrag ska förvaltningen analysera orsakerna i samarbete med personalenheten. Ny redovisning av IFFs sjukfrånvaro kommer att 
presenteras i februari 2016. 

Kostnad barn och 

ungdomsvård, kr/inv 
jämfört med riket 

(Kolada) 

 
 

 
76,03% 

Kommentar 

Trots att utfallet fortfarande ligger över rikets genomsnitt, går kostnaden för barn och ungdomsvården återigen ned efter en topp 2013, då 
verksamheten hade många institutionsplacering som pågick över lång tid. Under året har flera dyra konsulentstödda 

familjehemsplaceringar kunnat avslutas och kostnaden för HVB-hemvården har lyckats hållas nära budgeterad nivå. Verksamheten har 

under de senaste åren arbetat intensivt med att hitta andra lösningar än placering. Inom verksamheten har man arbetat med teamarbete för 
att hitta bra helhetslösningar som gör att familjen får rätt hjälp. Sedan 2013 har också ett aktivt arbete bedrivits gällande 

verksamhetsöverskridande samverkan för att nyttja förvaltningens resurser optimalt. När arbetet kring den enskilde kan hållas samman 

och förvaltningens gemensamma kompetens kan nyttjas optimalt, blir insatserna kring barn och familjer mer effektiva och ger bättre 
resultat. 

Kostnad insatser för 

personer med 

funktionsnedsättning 

kr/inv jämfört med riket 

(Kolada) 

 
 

 
83,46% 

Kommentar 

Under första halvåret har Kolada publicerat utfallet för verksamhetsåret 2014. Man kan konstatera att OFs aktiva arbete med att sänka 

sina kostnader har gett viss effekt på utfallet även 2014. Från 2012 till 2014 har Nybro sänkt sina kostnader med 887 kronor per invånare. 
Under samma tidsperiod har rikets genomsnittliga kostnader ökat med 550 kronor per invånare. 

Kostnad missbrukarvård 

vuxna, kr/inv jämfört 

med riket (Kolada) 

 
 

 
149,72% 

Kommentar 

Under första halvåret har Kolada publicerat kostnader för missbrukarvård vuxna som möjliggöra jämförelser mellan Nybro och rikets 

genomsnittliga kostnader. Nybros kostnader är åter nere på 2012 års låga kostnadsnivå, medan rikets genomsnittliga kostnader fortsätter 
att öka. 

Kostnad ekonomiskt 

bistånd, kr/inv jämfört 

med riket (Kolada) 

 
 

 
109,38% 

Kommentar 

I juni 2015 publicerades 2014 års siffror för jämförelse av Kolada: Nyckeltalet sammanväger hela verksamhetens kostnader för att utgå 

med försörjningsstöd, vilket innebär utöver faktiskt utbetalt försörjningsstöd även kostnader för personal, lokaler, material osv. I och med 
att förvaltningen har utökats 2013 innehåller nyckeltalet för 2014 även en påförd ökad schablonkostnad. Trots detta ligger Nybro 

betydligt lägre än sitt eget resultat 2014, betydligt lägre än jämförbara kommuner (ett jämförelseverktyg i Kolada) samt rikets genomsnitt. 

I dagsläget kan endast prognos för 2015 ges: 

Kostnad utbetalt 
ekonomiskt bistånd (enl 

Sos), kr/inv 

 
 

 
165,21 
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Nybro kommuns vision är att hela kommunen ska kännetecknas av hållbarhet i alla avseenden – ekologiskt, 

ekonomiskt, kulturellt och socialt. 

För att en utveckling ska vara hållbar krävs att vi inte systematiskt låter ett av dessa områden, (ekologi, ekonomi, 

kultur eller sociala frågor) bli förloraren i de val som görs, i stort och smått. 

Att vi, på olika sätt, strävar efter en hållbar utveckling är självklart. Vi vill att framtidens invånare, likaväl som vi 

här och nu, ska ha en bra tillvaro, med förutsättningar för ett bra liv. För det krävs dels att naturens möjligheter att 

ge oss föda, livsrum, frisk luft, rent vatten m.m. inte förstörs och dels ett samhälle som ger trygghet, stöd och god 

utbildning och som inte lämnar människor utanför. 

I arbetet med hållbar utveckling krävs att alla hjälps åt och bidrar just utifrån sin specifika verksamhet. Det handlar 

om vad vi gör som t.ex. omsorg, skötsel av fastigheter och grönytor, distribution av rent vatten, utbildning, kultur, 

stöd på olika sätt. Det handlar också om hur vi utför vårt arbete. Då behöver vi ställa frågor som; Hur transporterar 

vi oss till vårt uppdrag? Vad köper vi in för varor och tjänster? Hur är dessa producerade? Hur bemöter vi 

människor i vår omgivning? Hur tar vi hand om avfall som uppstår? 

Individ-och familjeförvaltningen arbetar kontinuerligt med att följa prognoserna för det ekonomiska utfallet. Det 

sker genom uppföljning i ledningsgruppen, genom samverkan mellan verksamhetschefer och ekonomen som 

träffas regelbundet. Genom att nogsamt följa pågående utredningar och beslut finns en god insyn kring hur arbetet 

fortlöper. Genom att skapa samverkansgrupper mellan de olika verksamhetsområdena har arbetet kunnat 

effektiviseras på ett sådant sätt att flera vinster i verksamheten uppstått. Vinsterna är bl.a. ekonomiska, 

resursmässiga, gemensamma lösningar, avsaknad av dubbelarbete, snabbare hantering och säkerställd 

myndighetsutövning. 

Individ-och familjenämnden har fastställt följande tjänstegarantier: 

 Socialtjänsten är tillgänglig dygnet runt alla årets dagar vid akuta ärenden. 

 Du erbjuds en tid för besök inom 10 arbetsdagar vid ansökan om försörjningsstöd och beslut i ärendet 

inom ytterligare 10 dagar. 

 Du får en klar och tydlig information om hur ditt ärende kommer att handläggas och du informeras om 

rätten till insyn i ditt ärende 

 Vid muntlig eller skriftlig förfrågan, skall du snarast, eller senast inom tre dagar, erhållit kontakt eller 

svar från ansvarig tjänsteman 

 Du blir informerad om vart du ska vända dig med klagomål 

Individ- och familjeförvaltningen har en hög grad av tillgänglighet, både avseende att nå den sökta personen samt 

att lämna meddelande för att sedan bli kontaktad. Förra årets serviceundersökning visar på goda resultat för 

förvaltningen. Utanför kontorstid har förvaltningen jourtid och det går alltid att nå någon socialsekreterare. 

Förvaltningen klarar sina tjänstgarantier. 

Det uppdrag som individ-och familjenämnden har fått i beslut av kommunfullmäktige är att minska sin budgetram 

inför 2016. 

Nämnden är ytterst ansvarig för de åtgärder som måste vidtas för att kunna anpassa verksamheten i förhållande till 

den budget som nämnden är ansvarig för. 

Förslag har tagits fram från förvaltningen gällande budgetbesparingar. Förslagen redovisades för nämnden i 
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oktober. I november fattade nämnden beslut gällande besparingarna. Förvaltningen har i uppdrag att ta fram en 

tidplan för genomförandet av de förändringar i verksamheten som ska genomföras för att komma ner inom 

budgetramen. 

Nämnden och förvaltningens arbete under hösten har fokuserat på att ta fram åtgärder för att komma ner i ram 

inför 2016 samt att aktivt jobba för att nå budget i balans för 2015. Ett förfrågningsunderlag gällande upphandling 

av personlig assistans har arbetats fram på förvaltningen under hösten i samråd med kommunens 

upphandlingschef. Inom OF har vissa verksamhetsförändringar genomförts och några av enhetscheferna har bytt 

ansvarsområden. 

Den verksamhet som varit hårt ansatt under hela hösten är integrationsverksamheten, fram till dags dato har 124 

ensamkommande barn kommit till Nybro kommun under 2015. Det har varit en omöjlighet för verksamheten att 

kunna hålla de utredningstider som är lagstadgade samt att kunna följa upp beslutade insatser. För att klara trycket 

på HVB har förvaltningen under hösten hyrt delar av verksamhet inom omsorgen för att tillgodose behovet av 

HVB för ensamkommande barn. I september beslutades det om att Fröjdekulla särskilda boende i Alsterbro skulle 

iordningställa övre planet som ett HVB för ensamkommande barn. Efter en lång väntan på en branddörr står det 

nu inflyttningsklart i slutet av december. Flera omstruktureringar har genomförts Ekonomi och vuxen lämnade 

sina lokaler på Hantverksgatan för att integration och OF skulle kunna använda lägenheterna till ensamkommande 

barn samt som korttidsverksamhet inom LSS. 

Förvaltningen har fortsatt att arbeta med att kvalitetssäkra verksamheten. Handlingsplaner har upprättats inom 

flera verksamhetsområden med framtagna rutiner för hur arbetet skall fortgå. En föreläsning om hedersrelaterat 

våld genomfördes i samverkan med Länsstyrelsen i Östergötland. Verksamheterna inom Socialtjänsten var 

inbjudna till denna dag, som är ett led i den framtagna handlingsplanen för hedersrelaterat våld. 

Förvaltningen arbetar aktivt med att söka olika statsbidrag för att kunna fortsätta med de påbörjande arbeten som 

startat upp under de senaste åren. Ett av de större projekten är SAMBA, som sker i samverkan med 

arbetsförmedling, försäkringskassa m.fl. SAMBA är organiserat under Ekonomi och vuxen målet med projektet 

är att få flera personer i någon form av sysselsättning, nu mer omger även projektet nyanlända med 

uppehållstillstånd. 

Ekonomi och vuxen har under hösten deltagit i en metodutbildning gällande missbruk. Syftet med utbildningen är 

att hitta bra arbetsmetodik för missbruksärendet. 

Under hösten har arbetet mellan OF och Barn och familj fortsatt, samverkansformer har utvecklats med fokus på 

brukaren med resultat att nå den bästa hemmaplanslösningen. Detta är ett sätt att öka kompetensen mellan 

verksamheterna samt dra nytta av varandras erfarenheter. 

I mitten av december månad lades upphandlingen ut på Visma gällande personlig assistans på entreprenad. Under 

våren 2016 kommer erforderliga beslut att fattas både via nämnd och kommunfullmäktige innan någon 

verksamhetsövergång kan bli aktuell. 

Personliga ombud har under 2015 haft sitt fokus på att bistå med råd och stöd och mycket av tiden läggs på att 

följa med och stötta klienterna vid olika myndighetskontakter. Ett viktigt arbete är också att motivera klienterna 

att fullfölja sina kontakter med myndigheter. Detta är särskilt viktigt när t.ex. beslut drar ut på tiden eller det blir 

mycket motgångar för den enskilde. Här har de personliga ombuden en viktig roll som har stor betydelse för att 

klienter inte ska ”trilla ur” systemen. Kontakterna med individ- och familjeförvaltningen, försäkringskassan, 

arbetsförmedlingen, psykiatrin är fortsatt många då framför allt ekonomin är det som ställer till problem för 

klienterna. Det personliga ombudsarbetet med att uppmärksamma systemfel blir alltmer viktigt för att på sikt kunna 

förbättra livssituationen för den enskilde. 

De personliga ombuden har under året 2015 inte varit fulltaliga. En person har varit helt och delvis sjukskriven 

och två av dem har jobbat deltid, 70 % respektive 90 %. 

De personliga ombuden har haft fasta tider på Vågen i Torsås kommun två timmar i veckan och i Emmaboda 

kommun på Möjligheternas hus två timmar i veckan. Periodvis har dessa tider prioriterats bort p.g.a. sjukskrivning 

och fokus har varit på det individuella klientarbetet. 

Förvaltningens anhörigstöd har varit inriktat på att nå en förbättrad livssituation för anhöriga med en minskad risk 

att drabbas av ohälsa. 



103 
 

Året började med att Verksamheten Anhörigstöd gjorde en kartläggning av anhörigas behov. Intervjuer 

genomfördes med anhöriga och professionella. Utifrån kartläggningens resultat skrevs Övergripande riktlinjer i 

samverkan med Omsorgsförvaltningen. En plan för implementering av anhörigstöd på Individ och 

familjeförvaltningen har tagits fram under våren 2015. 

Politiker, chefer och handläggare har inbjudits in till informationsträff om anhörigstöd. Träffen arrangerades i 

samverkan med Omsorgsförvaltningen och NKA-Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Träffen är en del i 

implementeringen av anhörigstöd och ett anhörigstödjande synsätt på Individ och familjeförvaltningen. 35 

personer deltog på Informationsträffen. Träffen följdes upp med enkät som skickades ut via mail och brev. Endast 

5 svar kom in. Av dessa 5 svarade 2 att dagen var mycket bra och 3 att dagen var bra. 

Verksamheten anhörigstöd på individ och familjeförvaltningen erbjöds under våren 2015 att delta i ett nationellt 

arbete kring psykisk ohälsa i ett Blandat lärande nätverk. Nätverket består av 4 anhöriga, 4 brukare, 1chef, 

3personal samt 1 intresseorganisation. Nätverket i Nybro har träffats vid tre tillfällen under hösten 2015 och arbetet 

pågår fram till maj 2016. Nätverket i Nybro leds av anhörigsamordnare i samverkan med NKA. Nätverket består 

av 13 deltagare. 

Verksamheten anhörigstöd på Individ och familjeförvaltningen erbjöds under hösten att föreläsa om ”Plan för 

implementering av anhörigstöd” på internationella konferensen i Göteborg. Konferensen besöktes av ca 800 

deltagare från 32 olika länder. 

Under året har samverkan med omsorgsförvaltningen inletts för att ta fram ett utvärderingsdokument som kan 

användas på hela verksamheten för Anhörigstöd, detta är ett arbete som kommer att pågå under 2016. 

 

Resultat tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2013 2014 2015 2015 2015 

BRUTTOINTÄKTER 58 393 64 538 79 426 84 826 -5 400 

      

Personalkostnader -175 711 -176 395 -184 629 -189 033 4 404 

Övriga kostnader -64 789 -66 711 -77 079 -78 632 1 553 

BRUTTOKOSTNADER -240 500 -243 106 -261 708 -267 665 5 957 

      

NETTOKOSTNAD -182 107 -178 568 -182 282 -182 839 557 

BUDGET -178 169 -181 555 -182 839 -182 839 0 

ÅRETS RESULTAT -3 938 2 987 557 0 557 

 

Nettoinvesteringar, tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2013 2014 2015 2015 2015 

Investeringsbudget -618 -805 -628 1 271 647 

Individ- och familjenämnden redovisar ett överskott på 557 tkr för år 2015, vilket är ett mycket bättre resultat än 

prognosen visat under hela året. Avvikelserna blir dock missvisande här då det är svårt att budgetera volymen på 

integration. 2015 budgeterades en för stor volym vilket resulterade i att både intäkter och kostnader verkar vara 
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mycket lägre. Räknas den avvikelsen bort redovisar nämnden ett överskott på intäkterna med drygt 2 mkr. 

Personalkostnaderna redovisar ett överskott på 2,3 mkr och övriga kostnader redovisar ett underskott på 3,8 mkr. 

Individ- och familjenämnden hemställer att 2015 års överskott läggs i resultatutjämningsfonden. Detta då nämnden 

ser att det kommer bli svårt att klara av budgeten de kommande åren med tanke på de sparbeting som åligger 

nämnden. 

Nämnden redovisar överskott i investeringsbudgeten med 647 tkr. Men hänvisning till att nämnden under 2016 

planerarar att starta upp en ny kortidsverksamhet bör det beloppet reserveras för att täcka större kostnader för 

inventarier. 

 Budget 2015 Utfall 2015 Avvikelse 

Central administration -8 761 -9 823 -1 063 

Ekonomi och vuxen -15 730 -15 152 578 

Barn och familj -32 536 -32 551 -15 

Integration 0 0 0 

OF -125 813 -124 756 1 057 

Totalt -182 839 -182 282 557 

 

 

Central administration: Verksamheten redovisar ett underskott på ca 1,1 mkr. Det är främst IT-kostnader och 

kostnader för procapita som överstiger budgeten. 

Barn och familj: Under året har verksamheten haft lägre kostnader för den konsulentstödda familjehemsvården 

än budgeterat, samtidigt som verksamheten haft betydligt högre kostnader för den övriga familjehemsvården än 

budgeterat. Detta har dels berott på att verksamheten lyckats avsluta dyra konsulentstödda placeringar, men barnen 

har flyttats över i den övriga familjehemsvården. Kostnaderna för institutionsplaceringar överskred budgeten med 

ca 800 tkr. Detta underskott kunde dock till stor del täckas upp med intäkter från migrationsverket då kostnader 

återsökts under året. Resultatet för institutionsvården blev därför slutligen - 91 tkr. 

Verksamheten har även kunnat erhålla statsbidrag inom området psykisk ohälsa och kompetensutveckling. 

Därutöver upptäcktes i slutet av året att verksamheten inte fått ersättning för utbetalad moms för vare sig 2015 

eller 2014. Dessa pengar kunde återsökas och räknas in i resultatet för 2015. Slutligen kan resultatet för Barn och 

familj summeras till - 15 tkr, vilket är det bästa resultatet för verksamheten under hela 2000-talet. 

Ekonomi och vuxen: Verksamheten redovisar i bokslut 2015 ett överskott på 578 tkr. Detta trots höga kostnader 

för långtidsärenden där det vanligaste är att hela försörjningen bekostas av kommunen. Verksamheten har i 

jämförelse med rikets genomsnitt fortsatt extremt låga kostnader för försörjningsstöd. Under 2015 blev 

nettoutfallet för försörjningsstödet 5,7 mnkr, vilket motsvarar nettobudgeten. 

Kostnadsökningar har även skett inom hot och våldsärenden samt inom den externa missbruksvården. Dock har 

detta kompenserats genom minskade kostnader för exempelvis öppenvård missbruk. Personer som inledningsvis 

har bedömts sakna arbetsförmåga har genom projektet Samba kunnat gå ut i någon form av sysselsättning. Drygt 

60 % av Sambas ärenden har blivit skattebetalande invånare under året. I övrigt bidrar under året uppkomna 

vakanser till att skapa överskott på personalkostnaderna med drygt 220 tkr. 

Integration: Integrationsenhetens budget har under flera år varit nollbalanserad. Intäkterna som fås från 

Migrationsverket ska täcka de kostnader som finns. Svårigheten i detta är att mycket av intäkterna återsöks 

kvartalsvis och det finns en viss eftersläpning av utbetalningarna samt att kommunen inte kan återsöka för alla 

kostnader. För 2015 har endast ett fåtal återsökningar utbetalats till kommunen. Verksamheten har vuxit kraftigt 

under året och intäkterna för detta kommer inte att komma förrän under 2016. 

De intäkter som återsökts för 2015 har bara delvis inkommit. Resterande är uppbokade som intäkt. Sista kvartalet 

2015 återsöktes statsbidrag för 8,8 mnkr. Av dessa är de största beloppen för HVB placeringar utöver avtal samt 

utredningskostnader. Dessa två poster var sammanlagt 5,8 mnkr. Utöver detta föreligger osäkerhet om återsökta 

medel för asylsökande ensamkommande barn placerad hos släkting. 

OF: Verksamheten redovisar ett överskott på ca 1,1 mnkr. Det är ett mycket bättre resultat än prognosen visat 

under året och är ett resultat av chefernas arbete med att hålla nere sina personalkostnader, som i bokslut 2015 

redovisar ett överskott på 3,2 mnkr. Detta trots att köp av bemanningsenheten redovisar ett underskott på 

ca 2 mnkr. Den enda delen av verksamheten som redovisar ett underskott är personlig assistans, som redovisar ett 

underskott om drygt 1,8 mnkr. En anledning till detta är att den intäkt som kommer från försäkringskassan oftast 
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inte täcker de kostnader som finns i alla ärenden. Under 2015 tillkom dessutom flera nya ärenden där 

försäkringskassan inte ger någon ersättning alls. 

 

 

Det totala antalet anställda inom individ-och familjeförvaltningen är i stort sätt oförändrat under året. 

Antalet sjukskrivningar har ökat något under hösten för att sedan plana ut i slutet av året. I november månad låg 

resultatet för korttidsfrånvaron nästan på målet 3%. 

Med anledning av det höga mottagarantalet av ensamkommande flyktingbarn har arbetssituationen för samtliga 

medarbetare på integration varit ansträngd. Det har varit stora svårigheter att rekrytera personal till tjänster som 

handläggare och medarbetare på HVB. Handläggarna har inte klarat att hålla utredningstiderna. Under året har nya 

verksamheter fått startas upp för att klara mottagandet. Hantverkargatan har övertagits och blivit ett stöd boende 

och i Madesjö hyr vi lokaler av omsorgsförvaltningen för ett HVB för ensamkommande barn. 

Inom ekonomi och vuxen har det varit ett antal sjukskrivningar som innebär att verksamheten behöver anpassas 

för att klara arbetet i mottagningsgruppen.  Inom OF har det saknats enhetschefer under hösten vilket innebär en 

ökad arbetsbelastning på de enhetschefer som varit i tjänst. Anledningen är att nyrekryteringar dragit ut på tiden i 

avvaktan till att de nyanställda kunde påbörja sina tjänster. Även inom barn och familj har det varit en del 

personalomsättning, medarbetare som valt att sluta av olika anledningar, rekrytering som dragit ut på tiden innan 

samtliga tjänster är återbesatta. 

Under 2016 har förvaltningen flera större utmaningar framför sig. Två upphandlingar pågår gällande personlig 

assistans och HVB för ensamkommande barn. Förvaltningen tilldelades ett uppdrag med att nå budget i balans 

under 2016. Flera förslag har presenterats för nämnden i november som sedan antogs av nämnden i december. Nu 

har förvaltningen i uppdrag att upprätta en tidplan kring genomförandet. Flera av besparingsförslagen kommer att 

ge ett utfall först under 2017. 

Ett nytt omtag har gjort gällande de personliga ombudens uppdrag och verksamhet. En planeringsdag med följande 

innehåll kommer att genomföras under våren 2016. Målet är att fortsätta att utveckla metoder för det strukturella 

arbetet. Först och främst genom att få igång en övergripande ledningsgrupp. I denna ledningsgrupp ska de på ett 

systematiskt sätt kunna lämna över olika brister och systemfel som upptäcks. Ett av målen är att skapa en egen 

ledningsgrupp för Nybro, Torsås och Emmaboda. 

Nybro kommun har tecknat ett nytt avtal med migrationsverket gällande mottagandet av ensamkommande 

flyktingbarn. Fördelningstalet visar på 91 barn, vilket överensstämmer med avtalet som träder i kraft juni 2016. 

Mottagandet innebär en stor belastning på samtliga medarbetare som arbetar på integrationsenheten. Det har varit 

svårt med rekrytering både till HVB hemmen men också till handläggartjänsterna. Det stora mottagande får också 

konsekvenser för skolan som har ett års väntetid för SFI undervisning. Den stora utmaningen är att sysselsätta de 

nyanlända som kommit till Nybro kommun. Det är av stor vikt att så många som möjligt bli självförsörjande för 

att kostnaderna för försörjningsstöd inte skall skjuta i höjden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

våren. 

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

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

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

Den ekonomiska situationen har medverkat att samtliga verksamheter aktivt arbetat med att nå en budget i balans. 
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Individ- och familjenämnden kommer fortsätta att arbeta med intern och extern samverkan med fokus på 

utveckling av verksamheten och därmed sammanhängande kvalitetsfrågor. 

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

att antalet långtidssjukrivningar har ökat. 

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

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

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

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

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

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

Länsstyrelsen och MSB. 

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

med erfarenhet. 

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

hårt arbete med målet att nå budget i balans visar förvaltningen på ett positivt resultat. 
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Målet är delvis uppnått. 

Det samlade resultatet visar på goda förutsättningar för att bedriva kvalitativ undervisning. Följande 

styrkeområden ligger till grund för bedömningen: 

 Andelen pedagogisk personal med högskoleutbildning är hög, högre än rikets snitt i förskola, grundskola 

och gymnasieskola. 

 Lärartätheten i förskoleklass, på fritidshem, grundskola och gymnasieskola är högre än rikets snitt. 

 Resultaten för de nationella proven i åk 6, som genomfördes under vt 2015, är stabila med små 

förändringar i förhållande till föregående läsårs. I matematik och engelska ses en procentuell uppgång av 

resultaten med några enheter per ämne.  I förhållande till rikets snitt uppvisar Nybro ett något högre 

resultat. 

 Även under 2015 ses goda resultat, högre än rikets snitt, när det gäller synen på skolan och undervisningen 

bland eleverna i åk 8. 

 Resultatet av vårterminens nationella ämnesprov i åk 9 är stabilt och trenden något uppåtgående i ämnena 

svenska, SO och engelska. Även antalet elever med slutbetyg i samtliga ämnen är några procentenheter 

högre än föregående läsår. Resultatet är högre än rikets snitt när det gäller behöriga till yrkesprogram och 

andel som har nått kunskapskraven i samtliga ämnen. 

 För gymnasieskolan håller trenden i sig gällande goda resultat: Måluppfyllelsen är högre än rikets snitt 

både gällande andel behöriga till eftergymnasial utbildning, andel elever med examen inom fyra år samt 

genomsnittlig betygspoäng. 

Följande utvecklingsområden kan ringas in: 

 Antal barn inskrivna i förskola. Förskolan har fortsatt en lägre lärartäthet och fler antal barn inskrivna per 

årsarbetare än rikets snitt. 

 Resultatet för nationella prov i åk 3 fortsätter att sjunka. Framför allt är det i matematik som resultaten är 

låga, trenden är fortsatt nedåtgående och ligger klart under rikets snitt. Kartläggning och insatser kommer 

att genomföras under inledningen av 2016 för att identifiera och planera förbättringsåtgärder. 

 I åk 9, nationella ämnesprov, ses en nedåtgående trend i ämnena matematik och NO. Meritvärdet i åk 9 

är lägre än rikets snitt, samtidigt är det fler elever som uppnår kunskapskraven i samtliga ämnen än rikets 

snitt. 

Planerade och avslutade aktiviteter för att bibehålla och stärka måluppfyllelsen: 

  I augusti öppnade förskolan Vitsippan upp sin verksamhet i nya lokaler och förskolan omfattar nu sex 

avdelningar med väl anpassade lokaler. Fortsatt råder dock högt tryck gällande sökande för förskoleplats, 
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särskilt till vissa enheter och områden. Tillgången på förskoleplatser motsvarar inte inkomna ansökningar. 

 Matematiklyftet pågår och kommer att fortgå även innevarande läsår. Även Läslyftet har inletts under 

innevarande läsår. 

 Fr.o.m. augusti 2015 är ytterligare 9 lärare anställda som förstelärare. Urval och tillsättning har gjorts 

utifrån verksamhetens behov och lärarnas kompetens. Förväntad effekt är att utveckla verksamheten och 

stärka resultaten. Det totala antalet anställda förstelärare uppgår därmed till 20. 

 Under 2015 har ett antal IT-satsningar genomförts som förväntas ge positiva effekter på verksamhet och 

resultat enligt följande; Trådlös täckning via WiFi i samtliga kommunala förskolor, grundskolor och 

gymnasieskolan. Antalet datorer har utökats i kommunala förskolor och skolor och befintliga datorer har 

moderniserats. Skolportalen har utvecklats och samtliga användare har nu tillgång till tidsenliga verktyg 

i tjänsten Office365. Gemensam IT-miljö, skolornas datornät har slagits samman med kommunens 

nätverk. Höjd internethastighet till skolor och förskolor från minst 2 Mbit till minst 24 Mbit. Viktigt att 

notera är att ovanstående inte enbart kan ge förbättrade resultat, för det krävs även pedagogik och metodik 

som möjliggör effekten genom lärarens val av arbetssätt och förhållningssätt till IT:s möjligheter och 

nyttan där av. Den implementering som gjorts och som också kommer att ske framöver hos elever och 

lärare är därmed av stor vikt för önskvärd, positiv utgång av satsningen. 

  

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Andel lärare med 

pedagogisk 
högskoleutbildning i 

förskola - kommunal 

regi (Nybro vs riket) 

 
148,98 % 

 
144,64 % 

Andel lärare med 

pedagogisk 

högskoleutbildning i 
förskoleklass 

- kommunal regi (Nybro 

vs riket) 

 
147,58 % 

 
162,21 % 

Andel lärare med 
pedagogisk 

högskoleutbildning i 

fritidshem - kommunal 
regi (Nybro vs riket) 

 
166,67 % 

 
167,86 % 

Andel lärare med 

pedagogisk 
högskoleutbildning i 

grundskola - kommunal 

regi (Nybro vs riket) 

 
103,49 % 

 
105,81 % 

Andel lärare med 

pedagogisk 

högskoleutbildning i 
särskola - kommunal 

regi (Nybro vs riket) 

 
111,36 % 

 
111,36 % 

Andel lärare med 

pedagogisk 
högskoleutbildning i 

gymnasieskola 

- kommunal regi (Nybro 
vs riket) 

 
94,94 % 

 
94,87 % 

Andel lärare med 

pedagogisk 

högskoleutbildning i 

vuxenutbildning 

- kommunal regi (Nybro 
vs riket) 

 
82,14 % 

 
71,76 % 

Kommentar 

Andelen lärare med pedagogisk utbildning i vuxenutbildningen är något högre än föregående år. Men över längre tid är trenden 

förhållandevis stabil. 

Antal inskrivna barn per 

årsarbetare i förskola 

- kommunal regi (SCB) 

 
90,57 % 

 
94,34 % 
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Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Lärartäthet, antal elever 

per lärare i förskoleklass 

(heltidstj.) 

 
112,73 % 

 
104,88 % 

Antal elever per 
årsarbetare i fritidshem 

(heltidstjänster) 

- kommunal regi (SCB) 

 
123,47 % 

 
117,22 % 

Lärartäthet, antal elever 

per lärare i grundskola 

(heltidstj.) 

 
118,18 % 

 
114,96 % 

Lärartäthet, antal elever 
per lärare i särskola 

(heltidstj.) 

 
120,59 % 

 
112,5 % 

Lärartäthet, antal elever 
per lärare i 

gymnasieskola 

(heltidstj.) 

 
131,09 % 

 
130,58 % 

Lärartäthet, antal elever 

per lärare i 

vuxenutbildning 
(heltidstj.) 

 
 

 
106,86 % 

Antal barn per avdelning 

i förskola - kommunal 

regi (SCB) 

 
85,38 % 

 
88,82 % 

Antal barn per avdelning 

i fritidshem - kommunal 

regi (SCB) 

 
126,47 % 

 
117,16 % 

Elevers (åk 8) syn på 
skolan och 

undervisningen i 

relation till riket. 

 
112 % 

 
118,42 % 

Andel (%) elever i åk 3 

som nått godkänd på 

alla delproven i 
ämnesproven i svenska 

och matematik i relation 

till riket. 

 
78,57 % 

 
94,12 % 

Kommentar 

Resultatet är fortsatt nedåtgående. Detta gäller både i relation till tidigare år och till rikets snitt. För att kunna planera och genomföra 

förbättringsinsatser krävs en kartläggning om orsak. Detta har inletts och under vt2106 kommer stor tyngd att läggas vid detta arbete. 

Andel (%) elever i åk 6 
som nått godkänd på 

alla delproven i 

ämnesproven i svenska, 
matematik och engelska 

i relation till riket. 

 
102,15 % 

 
101,09 % 

18. Andelen behöriga 
elever till ett 

yrkesprogram. 

 
101,06% 

 
101,85% 

21. Andelen elever som 

fullföljer 
gymnasieutbildningen 

inom 4 år inkl IM. 

 
98,6 % 

 
103,32 % 

Meritvärde (åk 9) i 
relation till riket. 

 
96,55 % 

 
98,98 % 

Andel (%) elever i 

Nybro kommun som i 

relation till riket i åk 9 
som nått målen i alla 

ämnen. 

 
108,53 % 

 
108,57 % 

Andel (%) elever med 
slutbetyg från 

 
 

 
104,68 % 
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Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

gymnasieskolan inom 4 

år i relation till riket. 

- Nationella program 

Andel (%) elever med 
slutbetyg från 

gymnasieskolan inom 4 

år i relation till riket. 
- Gymnasieskolan totalt 

 
98,6 % 

 
100,92 % 

Andel (%) behöriga till 

eftergymnasiala studier i 
relation till riket. 

- Gymnasieskolan totalt 

 
 

 
107,14 % 

Genomsnittlig 
betygspoäng (gy) i 

relation till riket. 

 
103,57 % 

 
103,57 % 

 

Målet är delvis uppnått. 

Resultatet från läsåret 2014/2015 visar på att en hög andel (%) barn och elever, 97 %, uppfattar att de får den hjälp 

de behöver. Den genomlysning, revidering och uppdatering som gjorts gällande rutiner och blanketthantering har 

implementerats hos personalen för att säkerställa att de är kända och att de används för att säkra likvärdig hantering 

gällande elevers rätt till särskilt stöd. 

Fortsatt utvecklingsområde är att ringa in hur det särskilda stödet ska tillgodoses och hur studiehandledning kan 

ges på modersmålet vilket eleven har rätt till enligt skollagen. 

Aktiviteter som pågår och planeras: 

 Förskolans personal har genomgått utbildning i AKK-alternativ, kompletterande, kommunikation. Under 

läsåret 2015/2016 kommer motsvarande utbildning ges till förskollärare/lärare i förskoleklass och  lärare 

i fritidshem/fritidspedagog. 

 Under höstterminen 2015 inleddes en utbildningssatsning i samarbete med SPSM-Specialpedagogiska 

skolmyndigheten kring Värderingsverktyget. Utbildningen riktade sig i första hand till speciallärare och 

specialpedagoger. 

 Pedagogträffar har genomförts för att stärka fortsatt god måluppfyllelse, likvärdig ärendehantering och 

för att befästa beslutade rutiner och blanketthantering. 

 Central fortbildning har påbörjats med en gemensam föreläsning för samtliga av förvaltningens personal. 

Den förväntade effekten är ett gemensamt förhållningssätt och bemötande av alla barn och elever i vår 

verksamhet men med särskilt fokus på beteendeproblematik. Fortbildningen kommer att pågå under hela 

läsåret 2015/2016 och sker genom en bokcirkel utifrån Hejlskovs bok Beteendeproblem i skolan. 

Diskussioner genomförs i det egna arbetslaget och i tvärgrupper med personal från samtliga verksamheter 

inom förskola och skola. 

Ovanstående analys gäller för läsåret 2014/2015. Nedanstående resultat för 2015 gäller för läsåret 2015/2016 och 

är ännu inte analyserat. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Jag får den hjälp av de 

vuxna som jag behöver. 
(SKL) 

 
95,44 % 

 
97,47 % 
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Målet är inte uppnått. 

Det samlade resultatet från läsåret 2014/2015 visar på en uppåtgående trend när det gäller måluppfyllelsen kring 

en verksamhet fri från mobbning och kränkande behandling. Färre barn och elever i förhållande till föregående år 

uppger att de upplevt sig utsatta för mobbning eller kränkande behandling. Samtidigt stiger antalet inkomna 

anmälningar om kränkande behandling. Detta måste dock ses i relation till det arbete som skett under året för en 

likvärdig hantering och rapportering från enheterna. Under året har rutinerna förstärkts och följs nu av samtliga 

enheter. Summan av det ökade antalet kan därmed inte klart kopplas till ett högre antal incidenter utan snarare som 

en effekt av att beslutade rutiner för rapportering av incidenter följs. 

En aktiv insats har genomförts under året för att uppdatera och tydliggöra arbetet med verksamheternas 

Likabehandlingsplaner. Detta har skett i arbetslagen, för elever och som information till föräldrar vid 

föräldramöten. Syftet har varit att arbeta aktivt och effektivt mot mobbning och kränkning men också att synliggöra 

för elever och föräldrar vad som görs, hur de vuxna på skolan tar tag i en situation av t.ex. mobbning då den 

uppkommer för att skapa förtroende och tillit hos både elever och föräldrar. 

Arbetet med att motverka negativa tendenser såsom mobbning, kränkning och hot i förskola och skola är ständigt 

pågående och bedrivs på flera olika plan. Insatser som genomförts och planeras är bland annat: 

 Kartläggning av hur miljön, inne och ute, kan säkras för att undvika att situationer av kränkande 

behandling uppkommer. Om det finns särskilda platser där detta förekommer sätts lämpliga insatser in, 

fokusering av personal på platsen eller förändrat användningsområde för att bryta en negativ trend. Under 

året har en särskild insats genomförts för fritidshemmens personal som innebär stöd gällande kartläggning 

för förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling. 

 Fortsatt noggrannhet vid anmälan om kränkning eller hot för att kunna uppmärksamma, dokumentera och 

följa upp incidenter. Under våren 2015 genomfördes en särskild uppföljning för att belysa hur 

fördelningen av inkomna anmälningar ser ut enhetsvis. Syftet var att uppmärksamma enheter som inte 

rapporterat incidenter enligt beslutad arbetsgång. Uppföljningens resultat innebar att insatser kunde 

sättats in där behov upptäcktes. 

 Den centrala fortbildningen som genomförs under innevarande läsår är ytterligare ett steg i det arbete som 

ständigt pågår för att motverka mobbning och kränkande behandling. Genom att tillsammans diskutera 

och reflektera över vilket förhållningssätt som råder i vår verksamhet, individuellt och i arbetslaget är 

intentionen att upprätthålla och utveckla metoder som är gynnsamma för samtliga barn, elever och 

personal för att motverka negativa tendenser. 

Ovanstående analys gäller för läsåret 2014/2015. Nedanstående resultat för 2015 gäller för läsåret 2015/2016 och 

är ännu inte analyserat. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Under den här terminen 

har jag känt mig kränkt 
eller mobbad. 

 
0 % 

 
0 % 

De vuxna tar tag i 

mobbning, hot eller 
kränkningar då det 

förekommer. 

 
78,7 % 

 
94,88 % 

Antal inkomna 

anmälningar (kränkning 

och trakasseri) 

 
0 % 

 
0 % 
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Målet är delvis uppnått 

Bedömningen görs utifrån följande: 

Som en direkt följd av det minskade anslaget för vuxenmedia så har inköpen av vuxenböcker till biblioteken 

minskat. Anslaget till barn- och ungdomsmedia är oförändrat och nyförvärven av barn- och ungdomslitteratur har 

till och med ökat något under året. 

Det är för tidigt att fastställa vilka konsekvenser sänkningen av anslaget kommer att få på sikt. Det är viktigt att 

bevaka att det inte uppstår luckor i beståndet och att man kan tillgodose de prioriterade gruppernas behov. Det är 

också viktigt att medborgarnas inköpsförslag och behov fortsatt kan vara prioriterat. 

Det man med säkerhet vet är att Nybro bibliotek för första gången på över 20 år inte var behörigt att söka medel 

till läsfrämjande verksamhet för barn och unga (från Statens Kulturråd). Detta på grund av den beslutade 

sänkningen av medieanslaget. 

På grund av att biblioteket inte kunde få något finansiellt stöd från Kulturrådet, så har några av våra aktiviteter för 

barn och ungdomar fått en något osäker utgång. Sommarlovsboken 2015 kunde turligt nog genomföras. 

Särskilt fokus har lagts på avdelningen för barn och unga under halvår två. Önskemålet är att forma barn- och 

unga-avdelningen till ett ställe som i högre grad erbjuder ett rum att spendera tid i och ett rum mer anpassat för 

läsning och studier. 

Det nationella projektet Läskraft avslutades aug. 2013. Därefter fortsatte Nybro bibliotek projektet tillsammans 

med Studieförbundet Vuxenskolan. Hösten 2015 påbörjade Nybro bibliotek tillsammans med SV och 

regionbiblioteket i Kalmar en ny rekryteringsomgång vilket resulterade i en ökning av antalet högläsare med 100% 

jämfört med dec 2014. 

Biblioteket som en naturlig mångkulturell mötesplats spelar en viktig roll i integrationsprocessen. Det finns flera 

utvecklingsområden och ett stort behov av goda exempel. I Kulturplanen för Kalmar län ges bl.a. Regionbiblioteket 

i uppdrag att arbeta för, Samverkan mellan bibliotek, föreningsliv och studieförbund i arbetet med nyanlända och 

asylsökande. En ett första möte mellan dessa parter har genomförts. 

Skolbibliotekarietjänsterna i grundskolan drogs ned med 20% från och med 1:e april 2015.Den samlade bilden är 

att vi fortsätter att arbeta som planerat så gott det går med tanke på de neddragningar vi haft på skolbiblioteken. 

Lässtimulans, främja informationskompetens och tillgängliggöra medier är de tre stora benen i 

skolbiblioteksverksamheten. Inget av dessa ben kan kapas helt. Om det krävs får vi ta bort någon del som bygger 

upp något av de tre benen. Det är ännu för tidigt att säga om den typen av justeringar behövs på grund av 

besparingarna. 

 

”Idrott och läsning” är ett lokalt delprojekt i Regionförbundets satsning RELÄ (REgionen LÄser) och är 

Smålandsidrottens och Nybro biblioteks gemensamma insats för att öka intresset för läsning bland Nybro 

kommuns barn och ungdomar. Nybro IF:s och Pukebergs fotbollsskolor gästades i juni av två bibliotekarier och 

Tillsammans gav de totalt 126 barn spännande boktips. Alla barn fick dessutom en sportrelaterad skönlitterär 

gåvobok. Projektet fortsätter även under 2016 då i samarbetet med Nybro Ridklubb och Nybro Vikings. 

Nyckeltal som sticker ut 

Utlån av medier totalt för alla enheter har minskat med ca 10 000 lån under verksamhetsåret 2015. 

Antal utlån per invånare har minskat från 10,22 till 9,7 (-0,52). Målvärdet var satt till 10. Trots minskningen så är 

det fortfarande en bra siffra, snittet i riket låg 2014 på 7. 

Beståndet av e-böcker har minskat på grund av att en, av två stora leverantörer under året upphört med sin 

verksamhet. Det utbud av e-böcker som Nybro bibliotek erbjuder är begränsat men generöst, vissa aktuella titlar 

måste väljas bort på grund av höga avgifter. 

Andelen lån i självbetjäningsautomat ligger kvar på ungefär samma nivå som 2014. Fler medier bör göras möjliga 

för låntagaren att låna och lämna i automaterna. Arbetet med detta pågår. Det har varit svårt att hinna med att 

instruerar alla nya låntagare som skrivits in under året. Språkproblemen är en bidragande faktor. Personalen bör 

fortsätta att arbeta aktivt med att instruera låntagarna till självutlån. 

På grund av att biblioteket inte kunde få något finansiellt stöd från Kulturrådet, så har några av våra aktiviteter för 

barn och ungdomar fått en något osäker utgång. Sommarlovsboken 2015 kunde turligt nog genomföras. 

 Det nationella projektet Läskraft avslutades aug. 2013. Därefter fortsatte Nybro bibliotek projektet 
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tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. Hösten 2015 påbörjade Nybro bibliotek tillsammans 

med SV och regionbiblioteket i Kalmar en ny rekryteringsomgång vilket resulterade i en ökning av antalet 

högläsare för dementa med 100% jämfört med dec 2015. 

 

 Antalet Boken kommer har under de senaste åren minskat sakteliga. I förhållande till antalet 

funktionsnedsatta och äldre är dock behovet av "Boken kommer" förmodat stort. Det svårt att nå ut till 

enskilda med information om verksamheten. Det behövs ökat samarbetet med äldreomsorgspersonal för 

att uppfylla målet. 

 

 Samarbetet med SFI har förstärkts och antalet bokade biblioteksvisningar för de studerande har blivit fler. 

Biblioteket tar också regelbundet emot grupper tex via AlphaCE och Plattform Nybro m.fl. 

 

 För ökad tillgänglighet har en ny avdelning "Ny i Sverige" skapats i biblioteket, fler läromedel i ämnet 

svenska samt lexikon mm har köpts in. Barnböcker (bilderböcker) på mångspråk har flyttas till 

barnavdelningen för bättre exponering och tillgänglighet. 

 

 Bokbusservicen till allaktivitetshuset Frysdisken drogs in i april, på grund av försämrad besöksstatistik 

och beslutade besparingar. 

 

 Språkcafé har inte kunnat genomföras som planerat på grund av bland annat minskade resurser. 

 

 Legimus antal nedladdare under 18 år är nytt för 2015 (Utbrutet från ett nyckeltal där vi tittade på samtliga 

nedladdare oavsett ålder, då barn och ungdomar under 18år går i skolan passar det bättre under detta 

verksamhetsmål.) Efterfrågan för gruppen är fortsatt hög. Vi har dock svårigheter att ge snabb service, då 

vår tid är mer begränsad efter neddragningarna. Detta försenar elevens tillgång till tjänsten egen 

nedladdning. 

 

 "Antal sagoturer" (bokbussen) blev nedprioriterat på grund av neddragningarna. 

 

 Antal lån/elev uppnåddes inte. Den minskade tillgängligheten på ett flertal enheter är en förklaring till 

nedgången. 

 

 Antal genomförda bokprat gör eleverna i grundskolan upp nåddes inte på grund av minskad efterfrågan 

samt sämre tillgänglighet. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Antal nyförvärv av 
media för barn och 

unga. 

 
100 % 

 
110,48 % 

Antal nyförvärv av 

media för vuxna. 
 

 
 

110,48 % 

Antal utlån per invånare. 
 

 
 

102,2 % 

 

Målet är delvis uppnått. 

Kulturskolan levererar undervisning i musik, dans och bild av hög kvalitet. Undervisningen ger eleverna glädje, 

nyfikenhet och färdighet inom estetiska/konstnärliga uttrycksformer. 

Bedömningen görs utifrån att resultaten visar följande styrkeområden: 

Verksamheten fyller ett behov: 

 Den är populär bland barn och ungdomar i kommunen (det har varit ett mycket stort antal elever i kön 

som vi inte kunnat erbjuda plats i särskilt bild och dans). 
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 Både elever och föräldrar upplever att eleverna utvecklas och lär sig i sina kurser. 

Våra aktiviteter vars syfte är att rekrytera fler blåselever ("bevara... traditioner kring hantverket") har resulterat i 

en ökning av blåselever. 

Utvecklingsområden som ringats in är: 

 Fortsatt arbete med att främja elevernas egna kreativitet och utveckling av lärarnas kompetens gällande 

ny teknik. 

Fortsatt arbete med att rekrytera fler elever i synnerhet blåselever för att besätta framtida behov i regionens 

orkestrar, vi hoppas att de ekonomiska ramarna för 2015-2016 tillåter det. 

Aktiviteter för att stärka måluppfyllelsen under 2016 återkommer vi med. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Antal utbildningsplatser. 
 

 
 

98,81 % 

Jag tycker att jag 

utvecklas och lär mig 

nya saker i mitt ämne på 

Kulturskolan. 

 
 

 
100 % 

 

Målet är uppnått. 

Insatserna som gjorts för att stärka och skapa goda förutsättningar för integration av kulturella och konstnärliga 

uttryck i skolans arbete har varit lyckade. Bedömningen görs utifrån att samtliga elever fått del av kulturutbudet, 

samt att de stimulerats till eget utövande. Inom Kulturgarantin har följande aktiviteter genomförts 

 Från Amadeus till Aviicii för åk 5-6 med Robert Wells trio och Camerata Nordica. 

 Skolbio för åk 3-5. Fjäderkungens rike. 

 Tone & Ljudit musikteater för 3-5 år 

 Världsvindar-Hip Hop som blev Kammarmusik som blev världsmusik, med Houman, Donné och 

Camerata Nordica för åk 7-8-9 

Ovanstående aktiviteter föll väl ut och var uppskattade av elever och personal. 

Inom Skapande skola har följande aktiviteter genomförts. 

 Lässurr, redovisning på Biblioteket. För elever i förskoleklass. 

 Kalmar län tur och retur. Samtliga skolor åk 5 

 100-årsdag på Qvarnaslätt- historisk tidsresa Ha åk 2A-2B 

 Stenåldersdag-historisk tidsresa, Ha 3A-3B 

 Stormaktstiden-Kronanutställningen på KLM, Ha 5A-5B 

 Tema Astrid Lindgren, Fa åk 2 

 Forntidsprojekt, Fa åk 3 

 Film i skolan, Pa Fskl-6 

 Tema Världskrigens tid, Pa åk 9 

 Migration då, nu och i framtiden-ett ämnesövergripande tema, Pa åk 8 

Utfallet av ovanstående aktiviteter ska redovisas till Kulturrådet. Vissa sökta aktiviteter pågår vt 16 och ska 

redovisas till Kulturrådet senast 29 sept. 2016. 

Det fortsatta arbetet handlar om att stimulera till att kreativt och skapande arbete får en större del i den ordinarie 

undervisningen liksom att bidra till att stärka lärarnas kunskap om kultur som viktig en del av lärprocesser. Vi ser 

gärna att flera skolor ansöker om Skapande-skola pengar. 
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Målet är delvis uppnått. 

Verksamheten på fritidsgården kännetecknas av en välkomnande, trygg och inspirerande atmosfär. Aktiviteter som 

planerats och genomförts har bland annat varit talangtävling, tjejkväll, konsertverksamhet, Livekarusell, 

inomhusfotboll och utflykter för de som omfattas av LSS-verksamheten. Planering av aktiviteter sker tillsammans 

med Mejeriets besökare. Nya aktiviteter planeras och genomförs varje termin i syfte att skapa intresse och 

variation. Vid planering prioriteras jämställdhetsaspekten. Utfallet av genomförda aktiviteter ser lite olika ut och 

samma aktivitet kan locka ett stort antal besökare vid ett tillfälle och ett fåtal vid ett annat. När det gäller 

tjejkvällarna har deltagandet även där varierat. För att intressera så många som möjligt har inbjudan och 

uppmuntran att komma spridits via en Facebook-grupp. Syftet med planerade aktiviteter och andra inslag är att 

skapa möjligheter för våra besökare att få nya erfarenheter. 

Under hösten 2015 har nya nyckeltal tagits fram för att förstärka det systematiska uppföljningsarbetet på 

fritidsgården. Under 2016 kommer arbetet implementeras i arbetslaget och ett årshjul kommer att fastställas för 

uppföljning genom mål- och nyckeltalsanalyser i Stratsys. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Jag känner mig trygg i 

verksamheten. (enk) 
 

 
 

 

Aktiviteterna på 
fritidsgården är 

varierade och 

inspirerande. (enk). 

 
100 % 

 
 

 

Målet är delvis uppnått. 

Måluppfyllelsen från läsåret 2014/2015,när det gäller barn och elevers uppfattning om sitt inflytande och sin 

delaktighet i den dagliga verksamheten, är förhållandevis hög men med en något nedåtgående trend. Detta gäller 

för samtliga verksamheter utom gymnasiet och vuxenutbildningen som även fortsättningsvis ligger högt i 

måluppfyllelse. I SKLs stora elevenkät Elevers syn på skolan uppvisar Nybro fortsatt goda resultat. Detta inte 

minst för skolans förmåga att motivera eleverna i åk 8. Enkäten belyser mycket av relationer, dialog och förtroende 

mellan personal och elever. För att bibehålla och ytterligare utveckla mot måluppfyllelse bör följande beaktas: 

 Tydliggöra för barn och elever när de är delaktiga och har inflytande genom att sätta ord på och beskriva 

förlopp och skeenden där de kan påverka samt belysa när de har påverkat och då personalen har tagit 

hänsyn till deras åsikter. 

 Erbjuda en lärandemiljö som är lustfylld och som uppmuntrar och tillvaratar barnens åsikter och intressen 

vid planering av verksamheten. 

 Synliggöra barns och elevers åsikter och valmöjligheter genom alternativ kommunikation t.ex. genom 

bilder eller genom kroppsspråk. 

 Skolans personal lyssnar på elevernas tankar och åsikter och utrymme för dessa ges vid klassråd och 

elevråd. Verksamhetens styrka är att balansera lyhördhet och tydliga ramar. Att eleverna utmanas i att 

uttrycka sin mening och sina tankar är viktiga delar i kunskapskraven i flertalet ämnen vilket tränas på 

olika sätt i verksamhetens dagliga arbete. 

 För att arbeta med demokrati i skolan krävs ett klargörande gällande vad demokratiska arbetsformer 

innebär för eleverna, inom arbetsgruppen och i relation till eleverna. Att även fortsättningsvis visa för 

eleverna hur demokratiska arbetsformer konkretiseras i det dagliga arbetet är av vikt för att eleverna ska 
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känna delaktighet och inflytande. I verksamhetens arbete med formativ bedömning ges också utrymme 

för att tydliggöra hur eleverna ges möjlighet till delaktighet i skolarbetet. Detta är en process som pågår 

och som kommer att visa på eventuella resultat i form av högre måluppfyllelse längre fram. 

Ovanstående analys gäller för läsåret 2014/2015. Nedanstående resultat för 2015 gäller för läsåret 2015/2016 och 

är ännu inte analyserat. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Jag får vara med och 

påverka den dagliga 
verksamheten. 

 
80,99 % 

 
84,6 % 

Som förälder upplever 

jag att jag kan framföra 
kritik mot verksamheten 

utan att det drabbar mitt 

barn. 

 
97,22 % 

 
78,21 % 

Kommentar 

Trenden är stabil i förhållande till föregående år. 

Flera verksamheter har valt att uppmärksamma nyckeltalets förhållandevis låga måluppfyllelse genom att planera aktiviteter för att skapa 

en dialog mellan hem och verksamhet som ska bidra till en ökad upplevelse av öppenhet och möjlighet att kunna kritisera utan att riskera 
att det ska leda till osäkerhet hos föräldern om det kan påverka deras barn negativt. 

 

Målet är delvis uppnått 

Tillgängligheten till biblioteket (inklusive bokbuss och skolbibliotek) har minskat genom den neddragning av 

öppettider som genomfördes från och med sommaren 2015. 

För att ta reda på hur användarna uppfattar biblioteket har återkommande enkätundersökningar blivit ett viktigt 

redskap. Pappersenkäten 2015 delades ut slumpmässigt till biblioteksbesökare och fanns tillgänglig ute i 

biblioteket under perioden 7:e april till 10:e maj. Sammanlagt har 322 personer (respondenter från 15 år och uppåt) 

valt att besvara enkäten. Man ska dock komma ihåg att man inte når alla besökare med en enkät. Många besökare 

har annat modersmål än svenska och enkäten har endast funnits tillgänglig på svenska och engelska. Många 

tillfrågade besökare uppger även tiden som ett hinder, man har eller tar sig inte tid att besvara enkäten. 

Svarsfrekvensen under perioden avviker dock inte från tidigare undersökningsperioder. 

Biblioteksverksamheten präglas fortfarande starkt av de traditionella biblioteksgöromålen, att söka, låna och lämna 

tillbaka litteratur. Men fler och fler användare efterfrågar nya saker och ny teknik. Man kommer också till 

biblioteket för att studera, läsa tidningar, använda datorerna, kopiera/skanna, träffa bekanta och kanske för att se 

en utställning eller lyssna på en föreläsning eller en saga med mera. 

Bibliotekets roll som studieplats blir allt mer central. Biblioteket bistår även med studielitteratur för många 

medborgare i allt större omfattning. Biblioteket har ett viktigt uppdrag i integrationsarbetet som studie- och 

kunskapscenter för nya svenskar. Biblioteket är en plats som alla har tillgång till oavsett bakgrund, en 

mångkulturell mötesplats. Personalens dokumenterat goda bemötande och förmåga att möta besökare med olika 

behov är en förutsättning för att skapa en god biblioteksmiljö för alla. Biblioteket är en plats som välkomnar alla 

och det ligger en utmaning i att skapa en biblioteksmiljö som tillgodoser alla besökares olika behov. Ett viktigt 

utvecklingsområde för biblioteket är fortfarande att skapa fler platser i biblioteket där man som besökare kan finna 

lugn och ro för läsning och studier. 

 

Nyckeltal som sticker ut 

 Huvudbiblioteket hade totalt 97 348 besökare under verksamhetsåret 2015, det är 22 673 färre besökare 

än under 2014. Nedgången kan bland annat förklaras med supervalåret 2014, biblioteket ansvarade då för 

förtidsröstningen vid bägge valen. Huvudbiblioteket hade mycket höga besökssiffror under dessa 

perioder. En annan del av förklaringen är den minskade tillgängligheten i och med neddragning av 
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öppettiderna som gjordes i samband med besparingen. Öppettiderna minskades med 2 timmar i veckan 

på vardagar, söndagsöppet försvann. Antalet lördagar som biblioteket hade öppet under 

sommarmånaderna blev färre. 

En annan parameter att ta hänsyn till, är att ett mycket stort antal nyanlända besökte biblioteket under 

juli, augusti och september (i samband med att asylboendet Häggen startade upp sin verksamhet 2014). 

 

 Det är färre som tycker att biblioteket har bra öppettider än vid förra kundundersökningen 2013. De allra 

flesta kommentarer och synpunkter handlar om just öppettiden. Många önskar att söndagsöppet 

återinförs, man önskar också att biblioteket ska öppna tidigare och ha öppet längre. För att öka 

tillgängligheten något har bibliotekets tidningsrum öppnats en timme tidigare från och med december 

(klockan 8). Först på försök, nu permanent under terminstid. 

 

 Det har gjorts flera åtgärder för att förbättra studiemiljön sedan kundenkäten 2013. Ljudisolerade skärmar 

har statts upp mellan studieplatserna för att dämpa störande ljud mm. Trots detta har inte utfallet påverkats 

positivt och måluppfyllnad har inte uppnåtts. Utfallet på 56 % för både 2013 och 2015 visar att nöjdheten 

inte ökat. Vid analysen av sifforna bör man dock ha i åtanke att en stor andel av besökarna valt att inte 

svara på frågan eller uppgivit svaret vet inte. Så många som 41 % svarar vet inte på frågan om 

studiemiljön, men har alltså ingen uppfattning om studiemiljön är bra eller dålig. Det är 5 % av 

respondenterna som svarat stämmer inte på frågan om studiemiljön är bra. Arbetet med att förbättra 

studiemiljön kommer att fortsätta. Det kommer bland annat att bli fler studieplatser på avdelningen för 

barn och unga i samband med det kommande förbättringsprojekt för just den avdelningen. 

 

 Resultat visar att fler, 88,7 % jämfört med 84,3% vid förra undersökningstillfället 2013 svarar stämmer 

bra, på frågan om personalen ger ett gott bemötande. Stämmer ganska bra svarar 10,6 % respondenter 

mot tidigare 9,7 %. Resultat är bra och trenden pekar mot att man som besökare på biblioteket uppskattar 

personalens bemötande. Ett resultat i rätt riktning. Vikten av ett gott bemötande har diskuterats ingående 

under 2014 med anledning av "Det goda värdskapet" som i sin tur lett till fortsatta öppna diskussioner 

och reflektioner både i vardagen och arbetsplatsträffar. 

 

De virtuella besöken har säkerligen ökat under året, det går dock inte att utläsa en exakt siffra då det saknas statistik 

för minst fyra månader. Det är viktigt att inte glömma bort betydelsen av de virtuella besöken. De ersätter ju de 

fysiska besöken. Man kan numera utföra enklare ärenden som omlån, sökningar och reservationer, lån av e-böcker 

i olika format, dygnet runt via bibliotekets webbplats. För att öka tillgängligheten ytterligare arbetar biblioteket 

med att ta fram en ny responsiv webbplats som är anpassningsbar till mobil och surfplatta. 

Tillgängligheten för barn och ungdomar gällande biblioteket och dess utbud har minskat genom de besparingar 

som påverkat bibliotekets öppettider (till exempel stängt på söndagar). Även tre av de fyra fasta 

grundskolebiblioteken har fått minskade öppettider. 

 De ålagda besparingarna på 20% av bibliotekets personalbudget tvingade bokbussen att minska antalet 

hållplatser inför hösten 2015. Vissa hållplatser har tagits bort helt, andra har fått längre intervall mellan 

besöken. 

 

 KKIK-öppettider; Antal timmar som huvudbiblioteket är öppet efter klockan 17 på vardagar samt 

öppettiden på lördagar och söndagar (ej sommartider) minskade från 16 till 10. Söndagsöppet togs bort 

och biblioteket stänger två kvällar i veckan vid 17. 

Biblioteket erbjuder bokningsbara datorer och annan teknisk utrustning till allmänheten.  Biblioteket erbjuder även 

tjänsten "boka en bibliotekarie" som främst syftar till att öka den digitala delaktigheten genom undervisning och 

vägledning i den digitala världen. Efterfrågan på denna tjänst ökar. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Andel (%) av besökarna 
som upplever 

bibliotekets service och 
utbud som bra eller 

mycket bra. 

 
 

 
100 % 

Antal 

bokbusshållplatser. 
 

 
 

98,95 % 

Öppethållande  - 

huvudbiblioteket. 
 

71,43 % 
 

123,08 % 
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Målet är uppnått. 

Bedömningen görs främst utifrån att elever och vårdnadshavare i enkäten uppskattar vårt sätt att ta tillvara deras 

önskemål och åsikter. Insatser som sker i undervisningen syftar till att 

 varje elev successivt ges ett allt större inflytande över sin kulturutbildning. 

 pedagogerna möjliggör för varje elev att utveckla sin förmåga att ta ett personligt ansvar för sina studier. 

Utvecklingsområden som ringats in är 

 utveckling av den formativa bedömningen och synliggörandet av elevens inflytande, så att de förstår att 

deras åsikter har betydelse liksom hur alla barn/elever ska ges ett reellt inflytande på arbetssätt och 

verksamhetens innehåll. 

 att kontinuerligt föra en dialog om hur och på vilket sätt vi arbetar för ett fungerande samarbete mellan 

skola och hem för att på så sätt medverka till öppen och förtroendeskapande kommunikation med 

föräldrarna. 

 

Nyckeltal  2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Kulturskolan lyssnar 

och tar hänsyn till 

mina åsikter. 

 
 

 
 

99,58 % 

 

Målet är delvis uppnått. 

Verksamheten på fritidsgården strävar efter att barn och ungdomar ska uppleva delaktighet och inflytande över 

verksamheten. Mejeriet har en programgrupp som arrangerar och bestämmer konserter och arrangemang. 

Ungdomarna är också med och genomför aktiviteterna. På sikt har vi som målsättning att inrätta ett Gårdsråd. 

Svårigheten med ett råd bestående av besökare är att åstadkomma en god kontinuitet. Under 2015 har integrationen 

gjort att ett stort antal ungdomar med andra modersmål än svenska sökt sig till verksamheten. Då flera av dessa 

ungdomar flyttat till kommunen med kort varsel och i vissa fall också flyttat från kommunen igen efter en kortare 

period har just kontinuiteten försvårats ytterligare. 

Under våren 2015 genomfördes en enkätundersökning med de besökande på Mejeriet. Där fick de möjlighet att 

besvara frågor om hur de upplever verksamheten. Enkäten fanns att tillgå på svenska, engelska och arabiska i syfte 

att nå så många besökare som möjligt. Enkätsvaren kopplas till nyckeltal i Stratsys som i sin tur är kopplade till 

verksamhetens mål. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Jag får vara med och 

påverka 

fritidsgårdsverksamheten 

och dess innehåll. (enk) 
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Målet är delvis uppnått. 

Måluppfyllelsen gällande barn och elevers uppfattning om huruvida de har delaktighet och inflytande över dagen 

i förskola och skola, uppgår till 85 %. Det skiljer sig förhållandevis lite åt mellan olika åldrar, resultatet är stabilt 

kring 80-90 % måluppfyllelse för såväl yngre barn som äldre elever. Delaktighet och inflytande ges en 

framträdande roll i samtliga läroplaner, från förskolan till vuxenutbildningen. Det ger därmed en tydlig indikation 

på vikten av att skapa de förutsättningar som krävs för att lyckas med detta. Resultatet ger goda indikationer på att 

arbetet på många sätt är positivt och att det arbete som görs ger goda resultat. Samtidigt finns utrymme till att 

ytterligare utveckla området. Det som särskilt framträder som ett utvecklingsområde är hur eleverna uppfattar att 

de kan vara med och påverka innehåll och upplägg under lektionerna. Ett sätt att utveckla detta är att tydliggöra 

vad barn och elever kan och får vara med och påverka, att sätta ord på när och hur delaktighet och inflytande 

erbjuds och möjliggörs. Mer formellt ges barn och elever utrymme vid klassråd och skolråd. Dessa former ger 

också en grundläggande utbildning i demokratiskt styre, flera får göra sina röster hörda och påverka det som berör 

dem i deras vardag. I kommunen finns även ett Ungdomsråd. För de som deltar i Ungdomsrådet finns även 

möjlighet att påverka i ungdomsfrågor i kommunen. Ungdomsrådet verkar i samarbete med skolorna. 

Biblioteket, kulturskolan och Mejeriet är verksamheter som ger barn och elever möjligheter att få delta i olika 

verksamheter som drivs av Lärande- och Kulturförvaltningen. Att dessa verksamheter har god tillgänglighet för 

barn och elever är en förutsättning för att det ska gynna deras delaktighet och inflytande i samhället. Biblioteket 

ansvarar förutom folkbiblioteket även över skolbiblioteken. Skolbiblioteken ska säkra att varje elev har tillgång 

till deras verksamhet antingen genom ett lokalt placerat skolbibliotek eller genom besök av biblioteksbussen. 

Kulturskolan bedriver undervisning i olika aktiviteter såsom musik och dans. I både bibliotekets och kulturskolans 

verksamhet har ekonomiska neddragningar genomförts under årets första hälft som påverkat deras verksamheter. 

Biblioteket har inte kunnat utveckla skolbiblioteken som planerat och tillgängligheten i form av öppettider har 

begränsats något. Kulturskolan har bl.a. fått begränsa elevernas möjligheter att välja att delta i fler än en aktivitet. 

Mejeriet är en verksamhet som är välbesökt. Under våren 2015 gjordes den första mätningen av antal besökande 

för att försöka kartlägga en frekvens över tid. Under de tolv dagar som mätningen gjordes blev medeltalet för antal 

besök 53 personer/kväll. Som mest uppmättes 80 personer samtidigt i verksamheten. 

Ovanstående analys gäller för läsåret 2014/2015. Nedanstående resultat för 2015 gäller för läsåret 2015/2016 och 

är ännu inte analyserat. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Jag har inflytande över 
och delaktighet i den 

dagliga verksamheten i 

förskolan, skolan och på 
fritidsgården. (enk) 

 
80,99 % 

 
84,6 % 

Tillgänglighet-Bibliotek 
 

71,43 % 
 

114,29 % 

Antal elever i 

kulturskolan. 
 

100 % 
 

95,77 % 

Antal besökare på 

Mejeriet. 
 

100 % 
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Målet är delvis uppfyllt 

Biblioteket är ett viktigt kultur-, utbildnings- och aktivitetscentrum. De allra flesta aktiviteter som arrangeras har 

syftet att främja läsning. Men biblioteket erbjuder även kulturupplevelser i form av utställningar samt 

informationsträffar/-visningar för olika grupper. 

Den kundenkät som genomfördes på biblioteket under april - maj 2015 visar på att nöjdheten avseende 

programutbud/aktiviteter har ökat sedan föregående mätperiod 2013. De få negativa synpunkter som framkommer 

i kommentarerna gäller inte aktiviteternas kvalitét utan antal. Man önskar helt enkelt fler aktiviteter. Det kommer 

framledes att bli svårare att anordna fler aktiviteter eftersom beslutade besparingar kommer få effekt på hela 

biblioteksverksamheten i synnerhet på det som kostar eller är personalkrävande. Bibliotekets stora författarkväll 

på Kristallen "En kväll i böckernas värld" kunde inte genomföras som brukligt. Det är ett stort evenemang som 

kräver prioriteringar och framförallt personalresurser. Många har varit besvikna över att arrangemanget försvunnit 

och bibliotekspersonalen har fått ta emot många synpunkter från besökarna. 

 

Nyckeltal-kommentarer 

 Antalet publika aktiviteter för barn och ungdomar 0-16 år (sagostunder med pyssel, lördagssagostunder, 

barnteatrar, temakvällar och tipspromenader mm). var 46 under året. 

 Antal publika aktiviteter för vuxna (författarbesök, föreläsningar, utställningar, informationsträffar 

(inklusive föreningsarrangemang, bokcirklar, släktforskningshjälp m fl.) har totalt sett ökat, det är främst 

antalet biblioteksinformationsträffar/-visningar för grupper som stigit. Däremot har antalet författarbesök 

minskat. 

 Biblioteket finns med på Facebook och Instagram som är två viktiga kostnadsfria 

marknadsföringskanaler. Antalet följare uppgick till 417 stycken den 31 december 2015 . Det är således 

många som följer bibliotekets verksamhet regelbundet. Det vore dock önskvärt att fler skulle 

uppmärksamma biblioteket på sociala medier. Ta del av informationen som läggs ut. Det kommer att blir 

fler inlägg från biblioteket under 2016 som förhoppningsvis leder till fler följare. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Antal genomförda 

publika aktiviteter för 

barn och unga. 

 
 

 
156,67 % 

Antal besökare. 
 

 
 

104,37 % 

Antal genomförda 

publika aktiviteter för 

vuxna. 

 
 

 
102,22 % 

 

Målet är inte uppnått 

Resultatet visar på en liten förbättring i relation till föregående år när det gäller hur stor andel av de som erbjuds 

plats inom förskoleverksamheten som får plats på önskat placeringsdatum. Däremot kvarstår svårigheten att 

erbjuda placering på önskat förstahandsalternativ. Antal väntedagar för dem som inte fått placering på önskat dagar 
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har däremot ökat markant. 

Nyckeltalet mäter den reella väntetiden innan kommunen kan erbjuda plats i förskola. Hade nyckeltalet gällt 

fyramånadersregeln (lagens krav) hade vi uppfyllt det måttet. 

Vissa områden har ett stort tryck, fler önskar placering på ett visst antal förskolor än vad som är möjligt att erbjuda. 

Det råder därmed en problematik utifrån att tillmötesgå föräldrarnas önskemål om specifik placering och tillgång 

på platser på andra enheter. Totalt sett är antalet barn i kö för plats på förskola inte i paritet med tillgång på platser. 

Då Sveriges kommuner och landsting-SKL presenterade resultaten för Kkik 2015 (Kommunernas kvalitet i 

korthet) ligger Nybro kommun sämre än rikets snitt när det gäller att kunna erbjuda placering på önskad enhet till 

önskat placeringsdatum. Det som framför allt skiljer sig åt från föregående mätningar är antalet dagar som passerar 

från och med önskat placeringsdatum till dess att plats kan erbjudas. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

5. Hur stor andel av de 

som erbjudits plats inom 
förskoleverksamheten 

får plats på önskat 

placeringsdatum? 

 
61,54% 

 
52,24% 

6. Hur lång är väntetiden 
(dagar) för dem som inte 

får plats för sitt barn 

inom 
förskoleverksamheten 

på önskat 
placeringsdatum? 

 
26,09% 

 
80,95% 

 

Målet är delvis uppnått. 

Måluppfyllelsen för läsåret 2014/2015 är hög och visar på att barn och föräldrar trivs och känner sig trygga med 

verksamheten. Trenden är stabil från föregående år. Målet att utforma en verksamhet som skapar trygghet är starkt 

förbundet med en nollvision gällande kränkningar, hot och mobbning. Arbetet mot sådana negativa tendenser är 

en direkt förutsättning för måluppfyllelse även gällande upplevd trygghet. 

Styrkeområden: 

 Barnintervjuer inför utvecklingssamtal ger barnen möjlighet att klargöra hur de trivs och om de känner 

sig trygga i verksamheten. 

 God föräldrasamverkan, kontinuerlig information om vad som görs i verksamheten för att skapa en trygg 

miljö. 

 Närvarande, engagerad, öppen och positiv personal. 

 Fasta rutiner, strukturerad verksamhet. 

Utvecklingsområden för att bibehålla eller utveckla mot måluppfyllelse: 

 Arbetet med en verksamhet där barn och föräldrar känner sig trygga är ständigt pågående. Även om 

måluppfyllelsen är hög är varje barn eller förälder som inte känner trygghet viktig att beakta och utmanar 

verksamheten till ständig förbättring. 

 Stora barngrupper kan ha en effekt som skapar otrygghet. För att motverka detta delas stora barngruppen 

upp i mindre under dagens aktiviteter. 

 Lokaler, inne-och utemiljö anpassas så att den erbjuder en verksamhet som skapar trygghet. 

 Informera föräldrarna om arbetet med att skapa en trygg verksamhet. 

 En viktig del i det vardagliga arbetet för att skapa och upprätthålla trygghet är att de vuxna på skolan 

direkt tar tag i akuta situationer då de uppkommer och kommunicerar detta med barn, elever, studerande 

och föräldrar. Genom handlingsberedskap och direkt respons till elever och föräldrar motverkas även 
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negativa tendenser såsom mobbning och kränkande behandling. Aktivt arbete utifrån nolltolerans 

gällande mobbning och kränkande behandling är en förutsättning för att uppnå måluppfyllelse gällande 

en trygg miljö för alla barn, elever och studerande. 

Ovanstående analys gäller för läsåret 2014/2015. Nedanstående resultat för 2015 gäller för läsåret 2015/2016 och 

är ännu inte analyserat. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Jag känner mig trygg i 

verksamheten/ skolan. 
 

90 % 
 

96,15 % 

Jag har förtroende för 

mitt barns lärare. 
 

96,72 % 
 

97,27 % 

 

Målet är uppnått. 

Den sammantagna resultatbilden visar att Kulturskolan har en god och ökad extern verksamhet och att arbetet med 

att vara en inspirerande mötesplats för estetisk verksamhet lyckats. 

Effekten av insatserna syns tydligast i ökningen av elever som vill vara med i ensemble, då vi startat en ny kör och 

utvecklar ensembleverksamheten i stort. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Det är god trivsel på 

Kulturskolan. 
 

 
 

99,76 % 

Målet är delvis uppnått. 

Verksamheten på fritidsgården kännetecknas av tillgänglighet för alla på så vis att verksamheten är öppen för alla. 

Lokalerna är väl anpassade och förlagda på en plats. Under framför allt hösten har antalet besökare ökat kraftigt 

som en följd av antalet nyanlända, boende på asylboende eller andra anpassade boendeformer. Kommunikation 

med dessa ungdomar sker i huvudsak på engelska. Den rörlighet som funnits under hela 2015, där ungdomar flyttat 

in och också hastigt lämnat kommunen igen, har försvårat planeringen av verksamheten. Utmaningen att anpassa 

verksamheten efter rådande omständigheter fortgår även framöver och ställer krav som måste följas upp och 

utvärderas.Trycket på verksamheten har varit stort och antalet besökare har tidvis varit högt. Diskussioner har förts 

om hur verksamheten ska möta upp det förändrade behovet och antalet. 

Verksamheten ska vara anpassad till besökarnas behov. Verksamheten håller öppet till klockan 23.00 på fredagar 

och till 24.00 på lördagar. 

  

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Jag upplever att jag får 

den hjälp jag behöver på 

fritidsgården. (enk) 
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Målet är delvis uppnått. 

Elever på högstadiet och gymnasiet ges tillgång till personal med vägledningskompetens inför val av framtida 

utbildnings- och yrkesverksamhet. 

Verksamheterna har under året som gått arbetat med att ge möjlighet till eleverna att utveckla sin förmåga att 

granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden, det som handlar om 

entreprenöriellt lärande. Webbplattformen samverka.nu kommer att underlätta och synliggöra samverkan mellan 

näringsliv/arbetsliv och skola. Den ger också möjligheter för ungdomar att få god kännedom om näringslivet och 

arbetslivet, för att på bästa sätt kunna styra sina livsval och karriärvägar, samtidigt koncentreras näringslivets 

kontakter med olika skolor och utbildningar till en gemensam ingång. 

Styrdokumentens tydliga och förstärkta krav på entreprenörskap och entreprenöriellt lärande liksom det låga 

resultatet på attitydundersökningen gjord av Svenskt Näringsliv gör detta målområde till ett utvecklingsområde. 

På gymnasiet har relationerna förstärkts med kommunens näringslivsenhet och med näringslivet genom ett aktivt 

arbete inom kursen Entreprenörskap. Eleverna som läser den kursen och driver UF-företag har samtliga haft 

mentorer från näringslivet och man har också genomfört Open Innovation med företrädare från näringslivet. En 

föreläsning på temat entreprenörskap genomfördes för samtliga elever på Åkrahäll och denna arrangerades 

tillsammans med näringslivet. 

För förskolans, förskoleklassens, fritidshemmets och grundskolans del kommer nyckeltal och tillvägagångssätt för 

att mäta ses över och tas i bruk under 2016 med intentionen att skapa ett underlag för att skatta verksamheten 

utifrån Skolverkets verktyg BRUK. Syftet är att tydliggöra hur entreprenörskap och kreativitet kan mätas, 

utvecklas och följas upp på ett verksamhetsnära och åldersanpassat sätt. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Verksamheten ger barn/ 

elever möjlighet att 
utveckla sin förmåga att 

granska olika 

valmöjligheter och ta 

ställning till frågor som 

rör den egna framtiden. 

 
80 % 

 
80 % 

Eleverna ges tillgång till 

personal med sådan 
kompetens att deras 

behov av vägledning 

inför val av framtida 
utbildnings- och 

yrkesverksamhet kan 

tillgodoses. 

 
100 % 

 
100 % 

Eleverna ges möjlighet 

till inblick i 

närsamhället och dess 
arbets-, förenings-och 

kulturliv och kännedom 

om möjligheter till 
fortsatt utbildning i 

Sverige och i andra 

länder. 

 
80 % 

 
80 % 

Verksamheten ger 
barn/elever möjligheter 

att utveckla de insikter, 
kunskaper och förmågor 

som behövs för att ta 

ställning till och fatta 
beslut om sin framtid. 

 
80 % 

 
80 % 
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Målet är uppnått. 

Fritidsgårdsverksamheten samverkar aktivt med ABF och Studieförbundet Vuxenskolan, Bilda, Regionförbundet 

i Kalmar län, Länsmusiken, fritidsgårdar i Kalmar län, Polisen samt övriga förvaltningar i Nybro kommun samt 

Fryshuset i Stockholm. 

Ett väl utvecklat samarbete är nödvändigt för att besökarna på fritidsgården ska kunna få del av de fördelar som 

en samverkan ger. För att lyckas med detta krävs ett medvetet upprätthållande av goda kontakter med aktuella 

aktörer som gynnar båda sidor. 

 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Fritidsgården samverkar 

aktivt med andra 

kompetenser och 
externa aktörer. 

 
100 % 

 
 

 

Målet är uppnått 

Bokslutet för LOK blev 875 tkr. Vi har fått ett anslag ur ett extra Statsbidrag från Migrationsverket som har täckt 

upp vårt prognostiserade underskott. 

Tidigare prognoser har pekat mot ett underskott på som mest 1 500 tkr. Ett medvetet arbete med flertalet insatser 

och allmän återhållsamhet i hela förvaltningen har tillsammans med ökade integrationsmedel gjort att vi kunnat 

hålla ner underskottet. 

Vi ser följande styrkeområden: Förvaltningen ser samstämmigheten mellan prognoser och utfall som ett kvitto på 

en väl fungerande uppföljningskedja. Kontinuerliga avstämningar görs med de olika verksamheterna och dialog 

förs om avvikelser, befarade underskott, möjligheter till omfördelningar och återhållsamhet eller andra möjliga 

beslut för att upprätthålla en god ekonomisk styrning. Det råder inom förvaltningen ett stort ansvarstagande av 

budgetansvariga och arbetet präglas till stora delar av en helhetssyn. Prognoserna bedöms av förvaltningen som 

tillförlitliga, vilket ger nämnden bra möjligheter att ta ansvar och på rätt grunder kunna fatta beslut över sin 

verksamhet. 

Utvecklingsområden: Trots fortsatt personalomsättning på flera viktiga poster på ekonomienheten som inneburit 

uteblivet stöd, har förvaltningen ändå kunnat upprätthålla en god kontroll över ekonomin. Det som fått stå tillbaka 

handlar om strategiska frågor kring ekonomistyrning, framtida prognoser och utvecklad uppföljning, något vi 

räknar med kunna utveckla så snart vi har mer stöd av ekonomienheten. Uppföljningsarbetet kan då omarbetas 

utifrån det nya ekonomisystemets möjligheter, regelbundna uppföljningar kan genomföras centralt efter fastställda 

tidsplaner mm. Relationen måluppfyllelse/lagkrav/arbetsbelastning i förhållande till budget/kostnader upplevs i 

många stycken besvärlig. Förvaltningen har inom ett flertal områden fått utökade krav och/eller kostnader, som 

inte kunnat budgeteras för. Flera kostnadsslag där årliga kostnadsökningar är naturliga har inte indexhöjts sedan 

flera år. Flera nyckeltal och andra indikationer pekar på ett ansträngt läge. Dock är måluppfyllelsen för 

förvaltningens verksamheter fortsatt god generellt. 

För att ytterligare stärka arbetet framöver kommer ett arbete för att se över resurstilldelningen påbörjas. Dessutom 

ska uppföljningen av beslutade insatser, t e x gällande särskilt stöd, utvecklas i syfte att bättre kunna mäta 

måluppfyllelse i förhållande till resurssättning. 

  

  



125 
 

Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Riktpunkt för utfall i 

relation till budget. 
 

100 % 
 

99,86 % 

Kommentar 

Totalt utfall för Lärande och kultur 2015 är 100%, 62tkr 

Prognostiserat resultat 

och/eller resultat i 
bokslut får ej överstiga 

100 procent. 

 
100 % 

 
99,86 % 

Kommentar 

Lärande o Kulturs resultat i bokslutet för 2015 är 100%,  62tkr. 

Avtalstrohet 
 

86 
 

95 

Kommentar 

Målet är delvis uppnått. 

Förvaltningen uppvisar fortsatt relativt goda siffror. Vissa månader under målvärdet och andra över. Ett medvetet arbete pågår i 
förvaltningen för att stabilisera nivån över målvärdet. Kommunen har infört ett nytt ekonomisystem, som ska underlätta 

beställningsförfarandet, inte minst ur avtalstrohetshänseende. Viktigt med utbildningsinsatser för de som ska beställa, avropa, kontera och 

attestera. Initialt genomfördes utbildningar för berörda, men personalomsättning gör att dessa utbildningar behöver erbjudas 
kontinuerligt. 

Hälsotal - total 

sjukfrånvaro 
 

71,11 % 
 

84,44 % 

Kommentar 

Vi noterar en något högre sjukfrånvaro än målvärdet. Sjukfrånvaron är dock relativt sett inte anmärkningsvärt hög. Arbete med tidig 

rehab fungerar enligt gällande rutiner och frågan hålls ständigt aktuell i förvaltningens samverkansgrupp. 

Vi kan fortsatt konstatera att det är förskoleverksamheten som står för de högsta talen och sambandet med hög arbetsbelastning verkar 
tydligt. 

Dialog kring detta förs i organisationen och i samverkansgruppen. Inför kommande prioriteringar av särskilda arbetsmiljöinsatser 
kommer frågan att beaktas. 

  

Sjuktillfällen, upprepad 

korttidsfrånvaro 
 

56,33 % 
 

6 % 

Sjukskrivning 28 dagar 

eller mer 
 

49 % 
 

65 % 

 

Målet är delvis uppnått. 

Barn, elever och föräldrar uppger i hög utsträckning att hjälp ges när så behövs för barn och elever. Resultatet är 

en sammanställning av samtliga verksamheter inom Lärande- och kulturförvaltningens förskolor och skolor. Vid 

sammanställningen kan ses att det inte råder någon påtaglig skillnad mellan olika enheter eller områden. Det råder 

istället en samstämmighet, måluppfyllelsen i % skiljer sig marginellt åt och i de fall den skiljer sig åt går den inte 

att se i ett sammanhang kopplat till enhet eller område. 

Då LOK:s verksamheter jämförs nationellt genom Salsa ses en måluppfyllelse som ligger över rikets snitt. 2013 

uppgick Nybros värde till 15 på en skala där 0 är medel och minustal därmed är under medel. 2014 var motsvarande 

siffra för Nybro 6. I förhållande till varandra kan detta ses som en stor försämring av resultat men då endast två av 

kommunens tre högstadieskolor räknas samman i 2014 års värde (den tredje faller bort p.g.a. för lågt elevantal för 

statistisk beräkning) är värdena därmed inte helt jämförbara. 

Sammantaget ges en positiv bild av måluppfyllelsen. 

Ovanstående analys gäller för läsåret 2014/2015. Nedanstående resultat för 2015 gäller för läsåret 2015/2016 och 

är ännu inte analyserat. 
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Nyckeltal 2015 Måluppfyllnad 2015 2014 Måluppfyllnad 2014 

Jag får hjälp och stöd i 

skolarbetet om jag 
behöver det. (enk) 

 
95,44 % 

 
95,71 % 

Jag upplever att mitt 

barn får hjälp och stöd i 
skolarbetet om det 

behöver det. (f.enk) 

 
90,8 % 

 
91,97 % 

Medelvärde i Salsa 

(Nybro vs riket) 
 

 
 

100 % 
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För telefonservice och besök garanteras att i första hand komma fram till den sökta personen, i andra hand komma 

i kontakt med annan person och få sitt ärende framfört, information om när en person kan anträffas eller kunna 

lämna meddelande i en personlig röstbrevlåda. 

Målet är inte uppnått. 

Serviceundersökningen gällande tillgänglighet och upplevelsen av att få svar på ställd fråga har försämrats. Till 

viss del har insatser gjorts för att uppnå förbättring bl.a. fördelas telefontiderna för barnomsorgsadminstration på 

flera medarbetare för att öka tillgängligheten. Förbättringsåtgärder som är aktuella är att se över rutiner, ytterligare 

utöka tillgängligheten och uppdatera FAQ för snabba korrekta svar. 

Kallelser till kommunens nämndsammanträden ska publiceras på kommunens hemsida senast fem dagar före 

planerat sammanträde. 

Tjänstegarantin uppnådd för 2015 avseende publicering av kallelser på kommunens hemsida via Politikerportalen. 
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Vid tillfälle har en föredragningslista ändrats och ompublicerats före sammanträdet vid byte av förslag till 

justerare, men detta påverkar inte kungjorda ärenden på listan. 

Alla protokoll från kommunens nämndsammanträden ska publiceras på kommunens hemsida och finnas 

tillgängliga på huvudbiblioteket i Nybro senast två arbetsdagar efter det att protokollet justerats. 

Tjänstegarantin för 2015 uppfylld. 

Lärande - och kulturnämndens specifika tjänstegarantier är beslutade i barn- och utbildningsnämnden respektive 

kultur- och fritidsnämnden i maj 2010. I och med omorganisationen av förvaltningarna har tjänstegarantierna lagts 

samman. Senaste revideringen gjordes 2013-04-29 och avsåg antalet lektioner per läsår för elever i Kulturskolan. 

Skulle mobbning -trots nolltolerans- förekomma, vidtas åtgärder inom två arbetsdagar. 

 Bedömning: Tjänstegarantin har uppfyllts. 

 

Skrivelser och frågor till lärande- och kulturförvaltningen besvaras inom fem arbetsdagar. 

 Bedömning: Tjänstegarantin har uppfyllts. Vissa skrivelser kan kräva längre utredningstid. Om så är 

fallet tas alltid kontakt med avsändaren av skrivelsen. 

 

Verksamheterna värnar allas lika värde. I de fall problem upptäcks eller påtalas inbjuds berörda inom fem 

arbetsdagar till ett samtal. 

 Bedömning: Tjänstegarantin har uppfyllts. Kontakt tas omgående med berörda för att bestämma 

mötestid. Det är inte alltid det går att få en mötestid inom fem arbetsdagar utan det kan dröja ytterligare 

någon dag. 

 

Då det uppmärksammas att en elev är i behov av särskilt stöd, påbörjas arbetet med planerade åtgärder inom tre 

veckor. 

 Bedömning: Tjänstegarantin har uppfyllts. Här följs den arbetsordning, pedagogisk kartläggning, som 

är framtagen av förvaltningens resursgrupp. Förskolan anpassar sin verksamhet omgående. 

 

Elever och föräldrar kan få information om utbildningsmål och kriterier i varje ämne och en betygsmotivering i 

förhållande till kriterierna. Elever och föräldrar ska vid läsårets början och inför utvecklingssamtal upplysas om 

möjlighet att få denna information. 

 Bedömning: Den sammanfattande bedömningen är att garantin uppfylls. Gymnasieskolan ger ut skriftlig 

information vid terminsstart och alltid vid föräldramöte i åk.1. Utbildningsmål och kriterier 

kommuniceras löpande under läsåret oftast i anslutning till nytt arbetsområde och vid utvecklingssamtal 

inom samtliga verksamheter. Förskolan informerar om sina verksamhetsmål vid höstens föräldramöte. 

 

All behandling av fasta bidrag skall vara klara för utbetalning senast 30 dagar efter sista ansökningsdagen. Under 

förutsättning att nödvändiga handlingar inkommit i tid. 

 Bedömning: Tjänstegarantin har uppfyllts. Kulturbidragen utbetalas inom tidsgränsen. 

 

Att du som förälder blir kontaktad när något händer ditt barn och/eller ungdom inom verksamheten för 

fritidsgården Mejeriet. 

 Bedömning: Tjänstegarantin har uppfyllts. 
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Alla barn i förskoleklass introduceras i biblioteksverksamheten och får lånekort som gäller vid kommunens 

folkbibliotek och skolbibliotek. 

 Bedömning: Tjänstegarantin har uppfyllts. 

 

Alla elever på Kulturskolan skall erbjudas 26 lektioner, eller motsvarande tid, per läsår. 

 Bedömning: Tjänstegarantin har uppfyllts.  

I Kommunplan 2016-2018 anges under Ej avslutade eller avrapporterade uppdrag från tidigare kommunplaner, 

uppdrag 2015:2 En giftfri vardag. I uppdraget ingår att påbörja arbetet med att upprätta ett handlingsprogram/-plan 

för giftfria förskolor i Nybro kommun. Ett projektförslag arbetas nu fram av ansvariga på Lärande - och 

kulturförvaltningen i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Av Lärande- och kulturnämnden har förvaltningen getts i uppdrag att formulera en handlingsplan till visionen 

Nybro tillhör landets bästa skolkommuner- Här utbildas, fostras och rustas framtidens medborgare. Arbetet 

genomfördes under hösten 2015 och den formulerade handlingsplanen presenterades vid Lärande- och 

kulturnämndens första möte i januari 2016. Handlingsplanen innehåller två delar som tagits fram var och en för 

sig. En som fokuserar förutsättningar för måluppfyllelse och en som fokuserar pedagogiska och metodologiska 

ställningstaganden och planerade insatser för arbete mot ökad måluppfyllelse. Arbetet med den 

förutsättningsfokuserade delen genomfördes av en arbetsgrupp bestående av förvaltningschef, områdeschef och 

utvecklingsledare. Arbetet med den pedagogiska/metodologiska delen genomfördes i en grupp bestående av 

utvecklingsledare, förskolechef, rektorer, förskollärare och förstelärare.  Förslag från den 

pedagogiska/metodologiska delen lämnades till samtliga berörda inom förvaltningen; lärare, rektorer, 

förskolechefer, resursgrupp, elevhälsa och fackliga företrädare. Möjlighet fanns att lämna synpunkter vilket 

gjordes i hög grad. Handlingsplanens pedagogiska/metodologiska del godkändes därefter av verksamheterna för 

fortsatt arbete och finplanering. Hela handlingsplanen förhandlades i Loksam innan den presenterades för Lärande- 

och kulturnämnden för beslut. 

  

Lärande- och kulturförvaltningens verksamheter präglas av goda resultat samt upplevd trygghet och trivsel. 

Måluppfyllelsen är på många områden hög men ett ständigt pågående utvecklingsarbete är en förutsättning för att 

säkra och stärka verksamheten även på sikt och för att utveckla de delar som kan förbättras ytterligare. 

Säkerställande av mål- och resultatstyrning 

Lärande- och kulturförvaltningens verksamheter ska präglas av att systematiskt säkerställa och förbättra processer. 

Kvalitetsarbetet har ytterligare utvecklats och mål- och resultatstyrningen fungerar bättre och bättre. Under 2015 

har arbete inletts med gemensamma träffar för analys av måluppfyllelse på verksamhetsnivå. Syftet är att 

säkerställa likvärdighet mellan enheter inom samma verksamhet samt att planera för gemensamma aktiviteter för 

ökad måluppfyllelse. På enhetsnivå introduceras personalen i kommunens gemensamma kvalitetsarbete. Syftet är 

att känna delaktighet i den gemensamma mål- och resultatstyrningen, att se sin del som en del av en gemensam 

helhet vars mål är en kommun i balans och utveckling. 

Verktyget Stratsys är etablerat och används som stöd för verksamhetsutveckling. Än finns olika nivåer för hur väl 

arbetet fungerar och vilken prioritet som läggs vid kvalitetsarbetet i berörda verksamheter. Under 2016 fortsätter 

därför uppgiften att implementera arbetet ytterligare, gemensamma träffar hålls för planering och uppföljning 

utifrån arbetsgången i årshjulet och stöd bereds från förvaltningens sida för att utveckla där så behövs. 

Insatser för verksamhetsutveckling 

Under 2015 har flertalet insatser gjorts för att bibehålla och stärka resultaten och för att i övrigt skapa goda 

förutsättningar för barn och elever samt för kulturverksamheten. Bland annat har följande verksamhetsutvecklande 
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åtgärder vidtagits: 

Gemensam rättning av nationella prov i årskurs 6 genomfördes även 2015. Gemensam rättning leder till en 

likvärdig bedömning och avlastar den enskilde läraren som kan ha en omfattande arbetsbörda under perioden som 

nationella proven genomförs. 

Förskolans personal har genomgått utbildning i AKK-alternativ kompletterande kommunikation. 

Verksamhetsträffar har genomförts för förskoleklass, fritidshem, speciallärare/pedagoger och lärare i åk 1-3. 

Träffarna anordnas av utvecklingsledare och resursgruppen och planeras utifrån uppkomna behov som t.ex. 

förändrade förutsättningar, mål och resultat eller tänkbara utvecklingsområden. 

Under våren 2015 fick förvaltningen i uppdrag av Lärande- och kulturnämnden att formulera en handlingsplan 

utifrån den av nämnden antagna visionen för Nybro kommuns utbildning och lärande. Arbetet inleddes under 

hösten 2015 och den formulerade handlingsplanen presenterades och antogs på nämndens första möte 2016. 

Fr.o.m. augusti 2015 har ytterligare 9 lärare anställts som förstelärare. Urval och tillsättning har gjorts utifrån 

behov och lärarnas kompetens. Förväntad effekt är att utveckla verksamheten och stärka resultaten. Det totala 

antalet anställda förstelärare uppgår därmed till 20. 

Under 2015 har ett antal IT-satsningar genomförts som förväntas ge positiva effekter på verksamhet och resultat 

enligt följande; Trådlös täckning via WiFi i samtliga kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolan. 

Antalet datorer har utökats i kommunala förskolor och skolor och befintliga datorer har moderniserats. 

Skolportalen har utvecklats och samtliga användare har nu tillgång till tidsenliga verktyg i tjänsten Office365. 

Gemensam IT-miljö, skolornas datornät har slagits samman med kommunens nätverk. Höjd internethastighet till 

skolor och förskolor från minst 2Mbit till minst 24 Mbit. 

Matematiklyftet pågår och fr.o.m. läsåret 2015/2016 startar även Läslyftet upp. 

Under läsåret 2015/2016 genomförs en gemensam central fortbildning för samtliga anställda inom 

utbildningssektorn. Fortbildningen utgår från Bo Hejlskov Elvéns bok Beteendeproblem i skolan. Förväntad effekt 

är ett utvecklat gemensamt förhållningssätt av anpassat bemötande i relation till barn och elever. 

I augusti öppnade förskolan Vitsippan sin verksamhet i nybyggda och väl anpassade lokaler. Vitsippan omfattar 

därmed sex avdelningar. 

Mejeriets verksamhet är väl besökt. Trycket har tidvis varit stort på verksamheten. Antalet besökare som söker sig 

till Mejeriets verksamhet har ökat i och med det ökande antalet nyanlända. 

Kulturverksamheten 

Biblioteket har fortsatt en verksamhet som är väl besökt och som erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter. Dock 

har antalet minskat i förhållande till mätningen 2014. Under 2015 har tillgängligheten påverkats något pga. av 

minskade öppettider som en följd av ekonomiska besparingar. Under våren genomfördes en enkätundersökning 

som visar på att en övervägande del av de som använder biblioteket är mycket nöjda med dess verksamhet. Men, 

det finns en efterfrågan om att utöka öppettiderna igen vilket inte är möjligt utifrån nuvarande ekonomiska 

förutsättningar. Även utbudet av aktiviteter har minskat något och en planerad utveckling av skolbibliotekens 

tillgänglighet har inte kunnat genomföras som en följd av neddragningar. 

Kulturskolan har goda resultat, elever och föräldrar är nöjda och trivs med verksamheten. Även kulturskolans 

verksamhet har berörts av ekonomiska besparingar. Som en följd av detta har verksamheten minskats bl.a. genom 

att eleverna inte kan välja att delta i flera olika aktiviteter inom kulturskolans verksamhet. Inom vissa aktiviteter 

t.ex. dans är köerna långa och efterfrågan är därmed betydligt större än möjligheten att tillmötesgå den. 

Allmänkulturen har under våren kunnat fördela bidrag från Skapande skola till flera olika intressanta projekt i 

kommunens skolor. En ny Kulturgaranti presenterades och antogs av nämnden under hösten, vilken ska gälla för 

åren 2016-2018. Även här kommer genomförda besparingar leda till ett minskat utbud av kulturaktiviteter för barn 

och elever. 

Utmaningar i och för verksamheten. 

Integrationsfrågan: Planeringen för att på bästa sätt ta emot nyanlända barn och elever är komplicerad. 

Förutsättningarna kan ändras med kort varsel, detta har under året gällt för både inflyttning och utflyttning av 

nyanlända till och från kommunen. Svårigheterna berör samtliga verksamheter från förskolan till 

vuxenutbildningen. SFI är en av de verksamheter som inte har räckt till utifrån behov och tillgång. Men även i 

grundskolan har framför allt behovet av studiehandledning varit svårt att tillmötesgå. Trycket har varit stort på 

vissa enheter och även om intentionen varit att fördela nyanlända på flera av kommunens förskolor och skolor har 

detta i praktiken varit svårt att lösa. 
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Förskola/placering/kö: Köerna till placering på förskola är fortsatt långa och möjligheten att få en placering, på 

önskat datum och på önskad enhet, har inte kunnat möjliggöras för samtliga sökanden. Situationen löses genom 

att erbjudande om placering lämnas på andra enheter än de som önskats i första hand. Även här råder ökat tryck 

på vissa enheter och inom vissa områden. En översyn pågår för att klargöra framtida behov och tillgång på lokaler, 

översynen gäller för samtliga verksamheter inom utbildningssektorn. 

Kompetensförsörjning: En stor utmaning är begränsad tillgång på behörig och legitimerad personal inom 

utbildningssektorn. Lärarbristen berör samtliga verksamheter och tillgången på lärare är inte i paritet med 

efterfrågan och behov. I stort sett var situationen löst inför läsåret 2015/2016 men i några fall har 

rekryteringssvårigheter krävt tillfälliga lösningar. Konkurrenssituationen har inneburit att befintlig personal lämnat 

kommunen för erbjudande om tjänst i andra intilliggande kommuner som gett förutsättningar som setts som 

fördelaktiga. 

 

Resultat tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2013 2014 2015 2015 2015 

BRUTTOINTÄKTER 45 857 50 494 61 494 48 049 13 446 

      

Personalkostnader -255 300 -272 447 -281 808 -277 766 -4 042 

Övriga kostnader -148 000 -145 039 -150 624 -142 095 -8 529 

BRUTTOKOSTNADER -403 300 -417 486 -432 432 -419 861 -12 571 

      

NETTOKOSTNAD -357 443 -366 992 -370 938 -371 812 875 

BUDGET -355 188 -366 463 -371 813 -371 812 0 

ÅRETS RESULTAT -2 255 -529 875 0 875 

 

Nettoinvesteringar, tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2013 2014 2015 2015 2015 

 4 021 7 035 6 300 6 267 -33 

Investeringsmedel för 2015 har använts enligt plan under året. I december bytte vi ut och ersatte en Träbearbetsningsmaskin på 

Hantverksprogrammet, pga att den förra totalhavererat, detta gör att vi 

har 400 tkr högre kostnad än beräknat.   

LoK.s Bokslut 2015 har en positiv avvikelse på ca 875 tkr. 

Bidragande faktor till årets Bokslut är, att vi får medel tilldelat från det extra Statsbidraget från Migrationsverket, 

med 2 995tkr, som täcker LoK:s underskott av Integrationskostnader. 

LoK har genomfört ett antal besparingsåtgärder, på flera verksamheter under året, enligt plan. Vi har också haft 

kostnader som varit högre än budgeterat: 

 Vi har internt debiterats extra för IT 2015, 210tkr 

 Måltidskostnaderna överskred budget med ca 850tkr 

 IKE-kostnaderna överskred budget med ca 500tkr 

I bokslutet för 2015 kan vi också konstatera att: 

 Att vi har ett underskott på glasutbildningsverksamheten 
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 Att vi har ökade volymer i de flesta pedagogiska Verksamheterna 

 Att vi har haft fler förskoleavd öppna än vi budgeterat 

 Att kostnaderna för Integrationsverksamheten har ökat mer än beräknat under året 

En stor återhållsamhet vad gäller kostnader inom alla verksamheter, är en förklaring till att vi kunnat hålla nere 

kostnader. 

Exempel på vidtagna åtgärder är: Medveten avvaktan av tillsättning av tjänster, och att vi ibland inte har återbesatt 

delar av tjänster vid uppkomna vakanser, t.ex. vid pensionsavgångar.  Fortsatt utökad personalsamordning mellan 

Gymnasiet o Vuxenutbildningen. Aktivt arbete med skolskjutsadm. 

   

Viktiga händelser för verksamheter inom Lärande och Kultur 

 Ny politisk skolvision med tillhörande kännetecken har tagits fram och beslutats om i Lärande- och 

kulturnämnden. En handlingsplan formulerades under hösten 2015 för att konkretisera visionen i och för 

verksamheterna. Denna presenterades och antogs på nämndens första möte 2016. 

 Under året har ytterligare förstelärartjänster utsetts. Sammanlagt är det nu 20 förstelärare med anställning 

i Nybro kommun och på Lärande- och kultur. Förstelärarna ska huvudsakligen arbeta med undervisning 

och uppgifter som hör till undervisningen. I övrigt är det huvudmannen som formulerar tjänsternas 

innehåll. I dagsläget formuleras uppdragsbeskrivningar för respektive förstelärare. Uppdraget tas fram i 

dialog mellan lärare och rektor. 

 

 Under läsåret 2015/2016 genomförs en gemensam fortbildning för samtliga verksamheter inom Lärande- 

och kulturförvaltningens utbildningssektor. Den utgår från boken Beteendeproblem i skolan av Hejlskov 

och syftet är ett gemensamt förhållningssätt i bemötandet av barn och elever i allmänhet och med 

beteendeproblematik i synnerhet. 

 

 För att säkerställa bättre förutsättningar för förvaltningens förstelärare har ett lokalt kollektivavtal 

tecknats med lärarförbunden. 

 

 Förvaltningens arbete med mål- och resultatstyrning i Stratsys har gjort att flera kommuner besökt 

Lärande- och kultur i syfte att dels ta del av relationen mellan kommunallag och skollag och dels av hur 

de olika verksamheterna i ett och samma system arbetar med målstyrning. 

 

 Under sommaren 2015 har följande insatser genomförts i IKT-arbetet: Trådlös täckning via WiFi i 

samtliga kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolan. Antalet datorer har utökats i 

kommunala förskolor och skolor och befintliga datorer har moderniserats. Skolportalen har utvecklats 

och samtliga användare har nu tillgång till tidsenliga verktyg i tjänsten Office365. Gemensam IT-miljö, 

skolornas datornät har slagits samman med kommunens nätverk. Höjd internethastighet till skolor och 

förskolor från minst 2Mbit till minst 24 Mbit. 

  

Personalbefrämjande åtgärder 

 Arbetsmiljöfrågorna är ständigt i fokus och riskbedömningarna håller en fortsatt en högre kvalitet satt i 

relation till föregående år. Samverkansgruppens arbete med riktade arbetsmiljöåtgärder, med de av 

nämnden särskilt anvisade medlen, har lett till konkreta åtgärder. Central rättning av nationella prov i åk 

6 genomfördes som projekt genom samverkansgruppens planering och har slagit mycket väl ut. 

Förvaltningen vill permanenta detta arbetssätt och försöker hitta möjligheter att även utöka det centrala 

stödet kring de nationella proven om möjligt. Utredning och åtgärder när det gäller bullernivåer på 

förskolor och fritidshem har genomförts med konkreta åtgärder som resultat. Förhoppningen är att 

samverkansgruppen även fortsättningsvis ska kunna arbeta enligt den påbörjade modellen. 

 Aktivt arbete med "tidig rehab" pågår för att motverka de något ökande sjuktalen. 

 Arbetet med att förbättra rutiner och främst situationen vid vikarieanskaffning i syfte att säkerställa 

personalbehovet har under delåret fortskridit. Vikariepoolen har utökats och omfattar nu fem 

heltidstjänster. Även här har dialog förts med samverkansgruppen. Pedagogerna som är anställda i poolen 
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har sin basplacering på de förskolor som i dagsläget bedömts som tyngst. Bedömningen är gjord utifrån 

barngruppens storlek, barnens vistelsetid, åldersstruktur, behov av särskilt stöd, personalgruppens 

kompetens, lokalernas och miljöns utformning och omprövas minst tre gånger per år av områdeschef i 

samråd med förskolecheferna. Denna personalförstärkning har tydligt bidragit till verksamhetens 

möjligheter att leva upp till uppdraget. 

  

  

Bilden av Lärande- och kultur är viktig ur många aspekter. Kvaliteten i dessa verksamheter och därmed ryktet om 

desamma påverkar på många sätt kommunens attraktivitet. Ryktet om Nybro som skolkommun och 

kulturverksamhet, såväl internt som externt skall vara gott ur flera aspekter – från det som handlar om goda 

uppväxtvillkor till konkurrensutsättningsperspektivet. Lärande- och kultur vill uppfattas som stabil, professionell, 

med god kvalitet, kompetent, öppen och med framåtanda. Att vi lever upp till såväl kommunens vision, som 

visionen om kommunens utbildningspolitik. Vår helhetssyn handlar inte minst om socioekonomiska aspekter. Den 

kommunala förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och särskolan i Nybro kommun har en gemensam 

verksamhetsidé som omfattar både elever och personal. Verksamhetsidén består av tre punkter - lärande 

organisation, delaktighet och medskapande, samt helhetssyn. Syftet är att leda verksamheten till högre 

måluppfyllelse och utveckling av ledarskapet hos skolledare och lärare - alla ska känna lust att lära, vara delaktiga 

i arbetet och få sina kunskaper och färdigheter insatta i ett sammanhang. 

Verksamheterna inom Lärande- och kultur vill kännetecknas enligt nedan: 

 I Nybro kommun utvecklar vi undervisningen och verksamheten så att alla barn och elever får de bästa 

förutsättningarna för lärande. 

 I Nybro kommun vilar utbildningen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

 I Nybro kommun är alla elever efter genomgången utbildning väl rustade inför vuxenlivet 

 I Nybro kommuns verksamheter råder trygghet, trivsel och arbetsro.. 

 I Nybro kommun har verksamheterna, i alla delar, goda förutsättningar för att bedriva en modern och 

framgångsrik skolverksamhet. 

 I Nybro kommun är eleverna stolta, nöjda och eleverna bär goda minnen med sig när de slutar hos oss. 

 I Nybro kommun ska biblioteksverksamheten och utbudet präglas av allsidighet och kvalité. 

 I Nybro är Kulturskolan en inspirerande och utåtriktad mötesplats för estetisk verksamhet. 

 I Nybro kommun är Fritidsgårdsverksamheten välkomnande, inspirerande, trygg och dess aktiviteter ger 

möjligheter till nya upplevelser och erfarenheter. 

 I Nybro kommun är Allmänkulturen synlig och tillgänglig för alla. 

  

Vi vill på ett långsiktigt, stabilt och hållbart sätt leva upp till visionens intentioner och på ett kostnadseffektivt sätt 

leverera hög kvalitet i våra verksamheter. På lång sikt vill vi uppnå följande: 

 Alla elever lär sig läsa senast under årskurs 1. 

 Alla elever lämnar grundskolan med fullständiga betyg. 

 Alla elever på yrkesprogram lämnar utbildningen som anställningsbara. 

 Alla elever på högskoleförberedande program lämnar utbildningen behöriga till högre studier. 

 I SKLs Öppna jämförelser återfinns Nybro årligen i topp i såväl sammanvägd ranking (Elevers syn på 

skolan) som i ämnena svenska, matematik och engelska. 

 I Nybro erbjuds vuxenutbildning med ett brett utbud och med god kvalitet i verksamheten. 

Kulturverksamheterna i Nybro utgör en viktig roll för Nybro kommun och dess medborgare. Kundnöjdheten är 

hög gällande biblioteks-, kulturskole- och fritidsgårdsverksamheterna. Allmänkulturfrågorna hanteras ansvarsfullt 

och professionellt. 
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Prioriteringar 

 Alla elever ska lämna grundskolan med fullständiga betyg 

Det medför att vi bl.a. behöver satsa på läsinlärning och läsförståelse och vid inrättande av förstelärare arbeta med 

uppdrag som stödjer och utvecklar kollegialt lärande och formativ bedömning. Vidmakthålla och stödja mål- och 

resultatstyrningen i syfte att utveckla vårt arbete med moderna lärverktyg. En sammanhållen elevhälsa som arbetar 

förebyggande och i samverkan med IFF arbetar med den viktiga friskfaktorn som ”en lyckad skolgång” innebär. 

 

 Ett samlat kommunövergripande grepp kring integrationsfrågorna. 

Det medför att vi bl.a. behöver samverka med andra förvaltningar inom kommunen med ett socioekonomiskt 

fokus, samverka med myndigheter och andra aktörer, utveckla och möta de kraftigt ökade behoven av SFI, 

modersmålsundervisning och studiehandledning, samt förbättra mottagandet och introduktionsarbetet. 

 Förbättrad kostnadseffektivitet 

Det medför att vi bl.a. behöver genomföra strukturella förändringar som möter både kortsiktiga och långsiktiga 

behov t ex nedläggning av skolenheter eller utbyggnad av förskolor, prioritera obligatoriska och lagstadgade 

verksamheter, samt samverka med bl.a. IFF och/eller andra aktörer i syfte att skapa socioekonomiska vinster, som 

till exempel att försöka motverka externa placeringar genom bättre lösningar på hemmaplan. 

Misslyckanden i ovanstående frågor kommer i förlängningen medföra mycket stora kostnader för kommunen. 

I trängda ekonomiska diskussioner i en nämnd med stora lagstadgade obligatoriska verksamheter, riskerar 

kulturfrågorna att hamna i besparings- och/eller nedläggningsdiskussioner. Det är viktigt att dessa eventuella 

prioriteringar hanteras med noggranna överväganden i de politiska leden. 

  

Ovanstående tillsammans med ovan nämnda utmaningar (förskoleverksamheten, integrationsarbetet och 

kompetensförsörjning), kommer att prägla kommande års arbete. 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

resultatstyrningen fungerar därmed allt bättre. 

Kompetensnivån är hög i personalstyrkan och en allt tydligare koppling mot aktuell forskning, erkända 

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

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

 verksamheten sköts ändamålsenligt 

 verksamheten är tillfredsställande ur ekonomisk synvinkel 

 räkenskaperna är rättvisande 

 den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig 

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

 

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

Under 2015 har följande granskningar genomförts utöver normal revisionsverksamhet: 

 Delegationsordning 

 Likvärdig skola 

 Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen 

 Uppföljning av tidigare granskning. 

 

Resultat tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2013 2014 2015 2015 2015 

BRUTTOINTÄKTER 0 0 0 0 0 

      

Personalkostnader 135 150 178 155 -23 

Övriga kostnader 817 802 774 797 23 

BRUTTOKOSTNADER 952 952 952 952 0 

      

NETTOKOSTNAD 952 952 952 952 0 

BUDGET 952 952 952 952 0 

ÅRETS RESULTAT 0 0 0 0 0 

 

 

 

     

Granskningar kommer att genomföras mot bakgrund av den gjorda risk- och väsentlighetsanalysen. 
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Länsstyrelsen i Östergötland har för den gemensamma nämnden konstaterat att det finns en hållbar och väl 

fungerande organisation för verksamheten för de fyra kommunerna Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge. 

Handläggningen sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt i enlighet med reglerna i bland annat föräldrabalken och i 

förmynderskapsförordningen. 

När det gäller den ökade arbetsbelastningen i form av ensamkommande barn som har rätt till god man enligt lag 

finns för närvarande en obalans som nämnden arbetar för att hantera och komma ifatt med under 2016. 

För telefonservice och besök garanteras att i första hand komma fram till den sökta personen, i andra hand komma 

i kontakt med annan person och få sitt ärende framfört, information om när en person kan anträffas eller kunna 

lämna meddelande i en personlig röstbrevlåda. 

Tjänstegarantin följs. Tydliga tider för besök och telefonsamtal finns, och efterlevs. 

Kallelser till kommunens nämndsammanträden ska publiceras på kommunens hemsida senast fem dagar före 

planerat sammanträde. 

Tjänstegarantin efterlevs. 

Alla protokoll från kommunens nämndsammanträden ska publiceras på kommunens hemsida och finnas 

tillgängliga på huvudbiblioteket i Nybro senast två arbetsdagar efter det att protokollet justerats. 

Tjänstegarantin efterlevs. 

Förfrågan till Överförmyndaren besvaras inom fem arbetsdagar. 

Erbjudande om tid för besök inom tio arbetsdagar. 

Vid minst ett tillfälle per år anordnas information eller utbildning samt möjlighet att ställföreträdare kan få 

möjlighet att träffas för att utbyta erfarenheter. 

Att få kontroll och balans i arbetet med ensamkommande barn som behöver ställföreträdare. 
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Verksamhetens omfattning förutom ensamkommande barn har varit relativt stabil, inga större förändringar i antalet 

ärenden. 

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

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

registrerade, ensamkommande som väntar) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

män, socialförvaltning, allt detta ökar förutom förordnandet. 

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

Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, att förebygga och 

hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor liksom att kontinuerligt utveckla verksamheten och att 

utvärdera av verksamhetens resultat. En genomarbetad intern kontroll är en av pusselbitarna i en bra styrning och 

uppföljning. Den bidrar till en effektiv och säker verksamhet och god ekonomisk hushållning. 

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda, att veta hur det går i verksamhet och ekonomi. Det finns 

också internationellt förankrade definitioner som uttrycker samma sak mera fylligt. Den interna kontrollen handlar 

om att på en rimlig nivå säkerställa: 

 att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, det vill säga god ekonomisk hushållning, 

 att informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig 

och tillräcklig, 

 att de regler och riktlinjer som finns följs, 

 att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs. 

Det är varje nämnd och styrelse som ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig. I praktiken är det i 

verksamheten som kontrollen utvecklas och genomförs, vilket sker som en del i det löpande arbetet. 
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Resultat tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2013 2014 2015 2015 2015 

BRUTTOINTÄKTER 5 163 5 821 6 337 2 394 3 943 

      

Personalkostnader -5 079 -5 622 -5 963 -2 230 -3 733 

Övriga kostnader -1 890 -2 140 -2 496 -2 330 -165 

BRUTTOKOSTNADER -6 969 -7 762 -8 459 -4 560 -3 898 

      

NETTOKOSTNAD -1 806 -1 941 -2 122 -2 166 45 

BUDGET -1 602 -1 883 -2 166 -2 166 0 

ÅRETS RESULTAT -204 -58 44 0 45 

När det gäller det gemensamma kontoret har ett mindre underskott för 2014 har vänts till ett mindre överskott för 

2015. 

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

årsräkningar. 

Introduktion av ny medarbetare har genomförts under 2015. 

Den samlade arbetsbelastningen ökar under året. Igen. Innebär en tuff belastning på den lilla organisationen. Under 

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

relationsbyggande såväl inom som utom organisationen. 

 


