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Måluppfyllelse 

Nämndens mål 

Det interna och externa stödet och servicen ska vara tillgänglig, god och kvalitetssäkrad. 

Målet är delvis uppnått. 

Verksamheten ska ha ett stöd eller en service som är tillgänglig, god och kvalitetssäkrad. Insatser som gjorts 

handlar om att förbättra tillgänglighet och tydliggöra ett gott bemötande. Som utgångspunkt för dessa insatser 

ligger den senaste interna kvalitetsmätningen. Det handlar om att visa lite större flexibilitet i syfte att förbättra 

samarbete och samverkan. Arbetet med att ta fram en verksamhetsplan har dels syftat till att kvalitetssäkra 

verksamheten utifrån Kommunstyrelsens reglemente och dels till att tydliggöra rollen gentemot berörda 

förvaltningar och allmänhet. 

Projektet med att införa ett nytt intranät är i gång och löper enligt tidsplan. Projektresultatet ska underlätta och 

stödja informationsutbyte, kommunikation och samarbete för kommunens samtliga verksamheter. Intranätet ska 

vara utgångspunkten för en god kommunikation och utvecklande arbetssätt, det vill säga 

 möjliggöra transparens, öppenhet och tillgänglighet. 

 skapa förutsättningar för enkelhet, tydlighet och effektivitet. 

 möjliggöra en gemenskap, samhörighet och delaktighet. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfyllnad 

2016 
2015 

Måluppfyllnad 

2015 

2. Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via 
telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?  107,69 %  132,61 % 

3. Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när 

de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?  94,87 %  102,13 % 

Vi upplever enhetens verksamhet i dess helhet som god. (Intern 
kvalitetsmätning)  77,5 %  76,25 % 

Kommentar 

Insatser görs i syfte att öka upplevelsen av tillgänglighet och bemötande. 

Vid behov av enhetens stöd upplever vid god tillgänglighet och att 
vägledning ges. (Intern kvalitetsmätning)  75 %  80 % 

Kommentar 

Insatser har genomförts för att öka tillgänglighet och vägledning främst gällande avdelningarna Personal och Administration. 

Vi upplever att verksamheten handlägger ärenden snabbt och med rätt 
kvalitet. (Intern kvalitetsmätning)  76,25 %  72,5 % 

Kommentar 

Insatser har gjorts för att effektivisera handläggning och samtidigt i viss mån öka kvaliteten. Insatserna har främst gjorts på avdelningar som 
IT, Administration och Ekonomi. 

Räddningstjänstens verksamhet ska vara god och kvalitetssäkrad. 

Målet är delvis uppnått. 

Verksamhetens arbete präglas av den nya organisationen. Stor del av tiden har gått åt till att utbilda och få de nya 

funktionerna att hitta sina roller. 

Myndighetsutövningen har till viss del fått stå tillbaka, dels på grund av införande av förändrat tillsynsarbete, vilka 

förväntas stärka kvaliteten på kommande tillsyner och dels på grund av att resurs tagits i anspråk för att starta upp 

den nya krisorganisation för kommunen. 
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Utmaning 

 Räddningstjänsten skall vara en drivande och samverkande funktion i kommunens risk och 

säkerhetsarbete och all personal på räddningstjänsten skall på något sätt vara engagerad i kommunens 

riskarbete. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfyllnad 

2016 
2015 

Måluppfyllnad 

2015 

Andel (%) elever som är nöjda med utbildning Brandkunskap för alla / Upp 

i rök. (Egen statistik.)  100 %   

Kommentar 

Inga utbildningar i BKA under december, ej heller under hela året beroende på personalbrist som gjort att vi fått avstå denna form av 

utbildning 

Andel (%) kommunanställda som är nöjda med BKA utbildningen. (Egen 
statistik)  100 %  78 % 

Kommentar 

Inga utbildningar utförda i BKa i december. 

Antal genomförda konditionstest för räddningstjänstpersonal. (Egen 
statistik)  85,42 %   

Kommentar 

38 av 48 är rökdykare. 

Antal internutbildningar för Räddningstjänsten. (Egen statistik) 
 71,85 %   

Kommentar 

Då vi körde preparand utbildning för nya deltidare under två veckor i december så blev övningsverksamheten lite lidande av detta. 

Räddningstjänst - myndighetsärenden. (NKI, Insikt) 
   118,75 % 

Verksamheten ska kännetecknas av god medborgardialog och möjligheter till delaktighet och 

inflytande i syfte att skapa en god kommunutveckling. 

Målet är delvis uppnått. 

I och med ett nytt samverkansavtal mellan Nybro kommun och Polismyndigheten används medborgardialoger som 

metod för att lyssna in och diskutera insatser, samverkan och miljöer utifrån ett trygghetsperspektiv. Att just 

medborgardialoger använts beror till stor del på att man i ett enkelt samtal vill veta och lyssna till medborgarnas 

behov, men också att stärka de demokratisk perspektivet och dess hållbarhet. 

Parallellt med dialogerna öppnades en webbenkät. Resultatet av medborgardialog och medborgarlöfte visade tre 

viktiga insatser för ökad trygghet; 

 Trygghetsvandring och/eller dialog i bostadsområdet  

 Öppna och/eller ljussatta grönområden 

 Grannsamverkan 

  

Nyckeltal 2016 
Måluppfyllnad 

2016 
2015 

Måluppfyllnad 

2015 

1. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post 
får svar inom två arbetsdagar?  116,28 %  110,71 % 

14. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens 

utveckling?  135,71%  130,91% 

15. Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över 
kommunens verksamhet?  80%  80% 

Nöjd-Inflytande-Index (NII) 
   78,05 % 

Antal synpunkter som skickas till kommunen via synpunktshanteringen. 

(Egen statistik)  416,67 %  130 % 

Antalet medborgarförslag (Egen statistik) 
 180 %  100 % 

Antal ärende som Ungdomsrådet är delaktiga i. (Egen statistik) 
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Information och insyn över kommunens verksamhet ska synliggöras i syfte att skapa en god 

kommunutveckling. 

Målet är delvis uppnått. 

Kommunens webbplats är inte bara vårt ansikte utåt. Det är en betydande faktor gällande tillgänglighet, 

information och transparens. 

Informationen till invånarna har med åren fått en allt större betydelse inom den offentliga sektorn. Fler söker 

informationen via internet och förväntas hitta information och svar på sina frågor via kommunens webbplats. Det 

ökande trycket gör att mängden information ökar samtidigt som krav finns på att den ska vara aktuell och intressera 

läsaren. 

Vid senaste mätningen fick Nybro kommuns webbplats 100% när det gäller att som individ söka information via 

vår hemsida. Det är ett starkt kvitto på det ständiga förbättringsarbete som webbredaktörerna tillhandahåller. 

Kontinuerliga informationsinsatser är bl.a. digitalt nyhetsbrev som går ut 8 ggr år till företagare i kommunen 

liksom stor aktivitet via sociala medier där man löpande delger information om verksamheten. 

En viktig del i informationsarbetet är att på olika sätt vara tillgänglig för media. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

13. Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 
 113,16%  103,75% 

Antal besökare på Arkivens dag. (Egen statistik) 
    

Antal aktiva aktörer som använder Nybro 24.se (Egen statistik) 
 105,71 %   

 

En långsiktigt god hushållning med mark, vatten och naturresurser 

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. 

  

Nybro kommuns varumärke ska stärkas. 

Målet är delvis uppnått. 

Vi är nu över 20 000 invånare i Nybro kommun. Av de inflyttade kommer de flesta från egna länet, men även en 

stor del från övriga Sverige och utlandet. De som flyttar ut flyttar främst till egna länet, därefter övriga Sverige 

och ett fåtal till utlandet. 

Under våren ansökte och fick Nybro Företagsgrupp tillsammans med Nybro kommun medel via SydostLeader till 

utbildningskonceptet Broa Över. Satsningen omfattar 100 personer i det lokala näringslivet och syftar till att 

utveckla en positiv samarbetskultur och framtidsanda genom kompetenshöjning. 

Handlingsplan för god kommunikation, dialog och service – för ett bra företagsklimat 2016-2017, har tagits fram 

och har nu varit ute på remiss och blivit antaganden av KS under hösten 2016. 

 

Utmaningar 

 Öppna och ärliga dialoger med strategisk kommunikation, då media är mycket viktigt del i kommunens 

arbete för att stärka varumärket positivt. 

 En känd vision som berör inte bara berör politiker och anställda i Nybro kommun, utan även den vanlige 

medborgaren. 
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Nyckeltal 2016 
Måluppfyllnad 

2016 
2015 

Måluppfyllnad 

2015 

Befolkningsantal. (SCB) 
 100,56 %  100,2 % 

Kommentar 

Den siste juni var invånarantalet 19 889, en ökning sedan årsskiftet med 135 personer. 

Födelseöverskottet -9, flyttningsnettot 136 och justering 8, tillsammans 135 personer. 

Av de inflyttade kommer de flesta från egna länet, men även en stor del från övriga Sverige och utlandet. De som flyttar ut flyttar främst till 
egna länet, därefter övriga Sverige och ett fåtal till utlandet. 

Nöjd-Region-Index (NRI) 
   85 % 

NKI - Markupplåtelse - myndighetsutövning (NKI) 
   109,38 % 

Medias attityder till företagande. (Företagsklimat.se, SN) 
 104,34 %  100,58 % 

Kommentar 

För Nybro kommun fortsätter den klart uppåtgående trenden gällande företagens uppfattning om medias attityder till företagande i Svenskt 

Näringslivs företagsklimatundersökning. I Nybro kommun är media-attityden positivare än i riket i genomsnitt 2016, och detta är första 
gången det inträffar sedan 2005. 

Detta kan delvis bero på att det finns en ny mediaaktör i kommunen. Kommunen har också medvetet och aktivt lyft fram positiva händelser 

inom det lokala näringslivet. Även näringslivet har själva har varit mera aktiva med att berätta vad som händer. 

Vilka utmaningar/möjligheter finns? 

 att fortsätta att vara tydliga, ärliga och öppna 

 ny kompetens inom kommunen genom vår strategiska kommunikatör 

Under året har följande aktiviteter genomförts för att kommunen ska ha en bra samarbete med media: 

 media har bjudits in till alla aktiviteter som näringslivsenheten genomfört 

 varit tillgängliga för att svara på frågor och delge fakta 

 näringslivsenheten har också uppmanat organisationer och företag att ta kontakt med media för att förmedla goda nyheter 

Media är en mycket viktig del i kommunens arbete för att bygga varumärket Nybro kommun, vilket även inkluderar företagens uppfattning 
om näringslivsklimatet i kommunen. 

Följande insatser har bland annat gjorts under året: 

Handlingsplan för god kommunikation, dialog och service – för ett bra företagsklimat 2016-2017, antogs av kommunstyrelsen under hösten 
2016. 

Stora insatser görs inom information, bland annat följande: 

 Tillgänglig för och informerar media 

 Aktiv inom sociala medier och delger löpande information om verksamheten 

 Digitalt nyhetsbrev minst 10 ggr år 

Andel (%) nöjda besökare på resecentrum/turistinformationen (Egen 

statistik, Index)  100 %  114,19 % 

Nöjd - Medborgar - Index (NMI) 
   90,74 % 

 

Nybro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Målet är delvis uppnått. 

Nybro kommun vill utvecklas som arbetsgivare. Under hösten genomförs därför ett antal workshops. Syftet är att 

få in så många idéer som möjligt inom områden som rekrytering, personalpolitik och marknadsföring. Parallellt 

med dessa workshops ges även tillfälle att vara med via enkät. 

Resultatet av gav följande sex utvecklingsområden: 

 Attrahera & rekrytera 

 Leda, organisera & kommunicera 

 Arbete & stimulans 

 Omvärld & samverkan 

 Hållbarhet 

 Våga & vinn 

Koncernledningens arbetar nu med att dels ta fram en kommunikationsplan och dels med att ta fram insatser på 

kort och lång sikt. 
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Nyckeltal 2016 
Måluppfyllnad 

2016 
2015 

Måluppfyllnad 

2015 

Motivation (Index, HME) Målvärde = rikets snitt 
    

Ledarskap (Index, HME) Målvärde = rikets snitt 
    

Styrning (Index, HME) Målvärde = rikets snitt 
    

Upplevd nytta av Chefskörkortet (Egen statistik) 
    

Andel nöjda deltagare på Chefsdagar (Egen statistik) 
 100 %  125 % 

Andelen (%) deltagare som är nöjda med den lönepolitiska dagen. (Egen 
statistik)     

Andelen nöjda deltagare på central introduktionsdag för nyanställda. (Egen 

statistik)    100 % 

Antal osakliga löneskillnader. (Egen statistik) 
   0 % 

 

Nybro kommun ska upplevas som en trygg kommun. 

Målet är delvis uppnått. 

Invånare och besökare ska känna sig trygga i Nybro. Barn och unga i vår kommun ska tro på sig själva och sin 

förmåga. De ska våga säga nej till tobak, alkohol, narkotika, doping, brottslighet och övrigt negativt normbrytande 

beteende. 

Under senare delen av våren har arbetet med trygghetsskapande aktiviteter intensifierats - ett nytt samverkansavtal 

ska upprättas mellan Nybro kommun och Polismyndigheten. Underlaget till detta avtal hämtas från 

medborgardialoger och verksamhetsdialoger. 

Avtalet följs kontinuerligt upp av det brottsförebyggande rådet (BRÅ)och innefattar följande insatsområden: 

 Trygg offentlig miljö 

 Brottsförebyggande aktiviteter 

 Minska ungdomars alkohol-, tobak- och drogkonsumtion 

Medborgarlöftet är Trygghetsvandringar fyra gånger under ett år. 

   

Nyckeltal 2016 
Måluppfyllnad 

2016 
2015 

Måluppfyllnad 

2015 

9. Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? 
 93,1%  90% 

 

Räddningstjänsten ska verka för att hindra och förebygga olyckor samt att utföra 

räddningsuppdrag på ett effektivt sätt. 

Målet är delvis uppnått. 

Den utryckande styrkan i Nybro kommun består av heltids- och RIB-personal samt frivilligt engagerad personal i 

räddningsvärn. Heltidsstyrkan återfinns i Nybro tätort, RIB-styrkorna finns i Nybro tätort, Orrefors samt Alsterbro. 

Räddningsvärn är placerat i Målerås. Under räddningstjänsten finns också kommunens beredskapssamordnare, 

denna funktion ansvarar för kommunens arbete mot lagen extraordinära händelser. 

Räddningstjänsten har till uppgift att 

 förebygga olyckor, vara en operativ utryckningsverksamhet för skadeavhjälpande insatser, 

 vara en tillsynsmyndighet och sakkunnig i kommunens plan- och byggärenden samt ansvara för sotning 

och brandskyddskontroll. (Detta utförs på entreprenad.) 

Förutom ovanstående ska Räddningstjänsten vara en drivande och samverkande funktion i kommunens risk och 

säkerhetsarbete där all personal på räddningstjänsten skall på något sätt vara engagerad i kommunens riskarbete. 
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Räddningstjänsten har under året införskaffat en ny modern släckbil som resulterat i att många insatser blivit 

effektivare. Mycket arbete har också lagts på införande av arbetssätt Friska Brandmän. I syfte att förbättra 

arbetsmiljön har ny utrustning köpts in Den största förbättringen gjordes i och med att en ny modern slangtvätt 

inköptes. Den ger även en viss inkomst, då Räddningstjänsten tvättar åt andra organisationer. 

Det förebyggande arbetet med t ex utbildningsverksamhet genomgår en revidering. 

Utmaningar  

 den geografiska ytan. Nybro kommun har näst högst andel skog/ landareal av alla Sveriges kommuner, 

ca 80 %. Snittet i Sverige är ca 49 %. 

 många industriverksamheter hanterar brandfarliga, miljöfarliga eller explosiva varor, dock inte i sådan 

mängd att de klassas som farlig verksamhet. 

 trafikolyckorna visar på en ökande sett över tid. 

 brand så som bilbränder, containerbränder och skogs-/markbrand visar på en ökning sett över tid. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfyllnad 

2016 
2015 

Måluppfyllnad 

2015 

Antalet omkomna i trafikolyckor i Nybro kommun. (MSB) 
 100 %  0 % 

Antalet omkomna i bränder i Nybro kommun. (MSB) 
 100 %  100 % 

Utbildning i brandskydd - enskilda (Egen statistik) 
    

Utbildning i brandskydd - kommunanställda (Egen statistik) 
 95 %   

Antal skolungdomar som är utbildade i Brandkunskap för alla/ Upp i rök. 
(Egen statistik)  100 %   

Antal genomförda tillsyner. (Egen statistik) 
 11,11 %  55,56 % 

Antal SAMS uppdrag. (Egen statistik) 
 0 %  0 % 

Andel (%) genomförda olycksutredningar efter räddningsinsats. (Egen 

statistik)  100 %  100 % 

Antal genomförda akut Restvärdesuppdrag. (Egen statistik) 
 0 %  0 % 

Responstid - median (Kolada) 
    

Utvecklade bränder i byggnad, antal/1000 inv (Kolada) 
    

Verksamheten ska kännetecknas av goda och utvecklande relationer med kommunens 

företagare. 

Målet är delvis uppnått. 

Att skapa en god relation mellan näringsliv och kommun är en bra förutsättning för tillväxt. Det handlar i grund 

och botten ofta om att det finns en förståelse för varandras vardag och arbete. . Att arbeta med bemötande och 

attityder bygger upp ett bra värdskap, det vill säga konsten att få människor att känna sig välkomna. Med rätt 

inställning och en serviceinriktade förvaltningar kan kommunen bidra till detta 

En av de viktigaste faktorerna för att få ett gott klimat och utvecklande relationer är det personliga mötet. Här 

spelar företagsbesöken viktig roll, men även de riktade frukost- eller lunchmötena. Företagsbesök görs gemensamt 

av kommunledning, ledande politiker och berörda tjänstemän. En annan framgångsfaktor är det interna arbetet 

som pågår inom kommunens egna organisation - samverkan inom och över enhetsgränser och förvaltningar. 

Under hösten togs en handlingsplan fram för god kommunikation, dialog och service i syfte att nå ett gott 

företagsklimat. Handlingsplanen antogs i Kommunstyrelsen under senare delen av hösten. 

Satsningen på utbildningskonceptet Broa Över som omfattar 100 personer i det lokala näringslivet kan på ett 

positivt sätt bidra till att utveckla en positiv samarbetskultur och framtidsanda. 

Resultaten visar att de största förbättringarna gjorts när det gäller service till företagen, tillämpning av lagar och 

regler och konkurrens med företagen, information och dialog. 

Utmaningar 

 Fortsatt utveckling av ett gott och hållbart samspel mellan attityder, regler, institutioner och kunskaper 

som finns i företagarens närmiljö. 
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Nyckeltal 2016 
Måluppfyllnad 

2016 
2015 

Måluppfyllnad 

2015 

34. Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i 

kommunen?     

Kommunpolitikernas attityder till företagande. (Företagsklimat.se, SN) 
 104,5 %  96,88 % 

Kommentar 

Enligt enkätsvaren 2016, är företagens uppfattning om politikernas attityder till företagande svagt stigande jämfört med föregående 

mätning. Nybro kommun har ett lägre värde (3,25) jämfört med riket (3,38). Detta visar att kommunen bör fortsätta att intensifiera arbetet 
med att informera alla politiker om det arbetet som görs och vilka uppfattningar som finns. 

Åtgärder som genomförts: 

 Nyhetsbrev som går ut till näringslivet går även ut till politikerna 

 Kommunledningen fortsätter att göra företagsbesök 

 KSAu 4 företagsbesök/år och rutiner har upprättats för detta 

 Handlingsplan för bättre dialog, kommunikation och service har tagits fram. 

Aktiviteter som erbjuds: 

 Näringslivsenheten kommer aktivt erbjuda partigrupperna en gång per år en redovisning av näringslivsarbetet och hur 
näringslivet ser ut. 

 Alla politiker får ta del av nyhetsutskick och har möjlighet att följa arbetet löpande via bl.a. facebook, samt genom uppföljning 

av verksamhetsplanen i Stratsys i samband med tertial-, delårs- och årsbokslut. 

Företagen upplever kommunala tjänstemäns attityder till företagande. 

(Företagsklimat.se)  106,71 %  94,01 % 

Kommentar 

Enkätsvaren 2016 avseende företagarnas uppfattning om tjänstemäns attityder till företagande visar en uppåtgående trend (3,18) för Nybro 

kommun, vilken närmar sig genomsnittet i riket (3,28). 

Arbetet och de aktiviteter som har startats upp i enlighet med verksamhetsplanen kommer att fortsätta och intensifieras. Det har gjorts 
många insatser för att förbättra dialogen och kommunikationen. Nu finns strategier och planer för det fortsätta arbetet. 

Företagsklimat, kommunranking (Företagsklimat. se SN) 
 48,28 %  20 % 

Kommentar 

 

Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen? 

(Företagsklimat.se (SN)  107,61 %   

Kommentar 

Enkätsvaren 2016 avseende företagarnas svar på frågan om vilket sammanfattande omdöme de vill ge företagsklimatet i kommunen visar en 

tydligt uppåtgående trend (3,11) för Nybro kommun, vilken närmar sig genomsnittet i riket (3,34). 
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Nyckeltal 2016 
Måluppfyllnad 

2016 
2015 

Måluppfyllnad 

2015 

Arbetet och de aktiviteter som har startats upp i enlighet med verksamhetsplanen kommer att fortsätta och intensifieras. Det har gjorts 

många insatser för att förbättra företagsklimatet. Nu finns strategier och planer för det fortsätta arbetet. 

 

Vi ska arbeta för att skapa goda förutsättningar för nya etableringar och tillväxt. 

Målet är delvis uppnått. 

Nybros näringsliv går bra, företagen gör nyinvesteringar, anställer och utvecklar. Kommunen fick 128 nya företag 

och tillsammans har dessa ca 150 anställda. Totalt antal sysselsatta i kommunen är 4 949 personer fördelade på 

1 256 företag och det syns en positiv trend gällande nya företag. 

Syftet med våra insatser är att i möjligaste mån underlätta för företag att växa, bidra till högre tillväxt för att i sin 

tur leda till högre välstånd och starkare välfärd. Detta syns bl.a. i insatser som att Näringslivsenheten 

 samordnar resurser och hjälper företagen att skapa relationer d v s stödjer och synliggör samarbetspartners  

inom området kompetensutveckling och affärsutveckling. 

 den nära samverkan som finns mellan fysisk planering och näringslivsutveckling syftar till att öka 

attraktionskraften för både företag och invånare. 

 agerar likt en Företagslots och är en kommunal service vilken fungerar som en länk mellan företagare 

och kommun. Allt för att förenkla och underlätta kommunikationen när det gäller tex: 

myndighetsutövning, informationssökning för företagsetablering, lediga lokaler och/eller lämplig 

planlagd mark till företag eller för att hitta rätt kontakt i vår kommunala organisation. 

Näringslivsenheten har även gjort särskilda insatser för att hjälpa de nya svenskar som vill starta företag. Här kan 

bl.a. starta eget utbildningar och extra rådgivning nämnas. 

Utmaningar 

 Fortsatt strategiskt näringslivsarbete d v s ett arbete integrerat i en övergripande plan för kommunens 

utveckling, i kommande översiktsplaner, i ekonomiska styrsystem, i regionala tillväxtprogram och 

regionala utvecklingsprogram. 

 Kontinuerligt stimulerande till nyföretagande och synliggörande som etableringsort. 

 Kontinuerlig stimulans till väletablerade företag. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfyllnad 

2016 
2015 

Måluppfyllnad 

2015 

33. Antal nya företag som har startats per 1 000 invånare i kommunen? 
 70,37%  46,94% 

Kommentar 

Vi har haft ett flertal "nya svenskar" som har startat verksamhet i Nybro kommun. En allmän känsla av att intresset för företagande har ökat. 

I snitt har ca 4 personer i veckan besökt näringslivsenheten för frågor om att starta företag. 

Antal nya företag i Nybro Kommun. (Företagsregistret) 
 135,45 %   

Kommentar 

149 nystartade företag. Sakta på väg uppåt. 

Skolans attityder till företagande. (Företagsklimat. se SN) 
 99,47 %  98,96 % 

Kommentar 

Enkätsvaren 2016 avseende företagarnas uppfattning om skolans attityder till företagande visar en svag nedgång jämfört med de senaste 
årens kraftiga uppgång. Resultatet 2016 (3,77) för Nybro kommun, är detsamma som genomsnittet i riket (3,77). 

Arbetet och de aktiviteter som har startats upp i enlighet med verksamhetsplanen kommer att fortsätta och intensifieras. Det har gjorts 

många insatser för att förändra uppfattningar och attityder. Nu finns strategier och planer för det fortsätta arbetet, vilket bl.a. innefattar 
arbete tillsammans med Lärande- och kulturförvaltningen 

Antal UF-företagare. (Statistik UF) 
 30,56 %  80 % 

Handelsindex- för total handel, detaljhandel (HUI) 
    

Kommentar 

För närvarande finns inte siffrorna tillgängliga. Publiceras under mars-april 2017. 
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Verksamheten ska kännetecknas av stöd, service och kvalitetssäkrad handläggning i 

arbetsmarknads- och näringslivsfrågor. 

Målet är uppnått. 

Kommunen ska erbjuda en god service, vilket innebär god tillgänglighet samt snabb, kvalitativ och rättssäker 

service. För oss innebär det att vi lotsar företagen inom kommunen och arbetar för En väg in. Handlingsplanen för 

god kommunikation, dialog och service – för ett bra företagsklimat syftar till att stärka detta arbete. 

Myndigheten och näringsliv har en kontinuerlig dialog för att informera näringslivet på bästa sätt. Detta för att 

göra det enklare för företagen att snabbt hitta rätt bland lagar och regler och få en överblick över de kontakter och 

tillstånd som kan behövas för verksamheten. 

Utmaning 

 Tid för intern samverkan och dialog. 

 Tydlig information 

 Tillgänglighet i externa liksom interna kontakter 

 

Nyckeltal 2016 
Måluppfyllnad 

2016 
2015 

Måluppfyllnad 

2015 

Myndighetsutövning (NKI, Insikt) 
   94,12 % 

Kommentar 

Inget resultat att redovisa för 2016 ännu. 

Tillämpning av lagar och regler gentemot företagare. (Företagsklimat.se, 
SN)  106,62 %  88,31 % 

Kommentar 

Enkätsvaren 2016 avseende företagarnas uppfattning om tillämpningen av lagar och regler visar en tydligt uppåtgående trend (3,06) för 
Nybro kommun, vilken närmar sig genomsnittet i riket (3,19), som dock är svagt sjunkande sedan 2008. 

Arbetet och de aktiviteter som har startats upp i enlighet med verksamhetsplanen kommer att fortsätta och intensifieras. Det har gjorts 

många insatser för att förbättra dialogen, kommunikationen och därmed företagsklimatet. Nu finns strategier och planer för det fortsätta 
arbetet. En framgångsfaktor är det interna arbetet som pågår genom samverkan över enhetsgränser och förvaltningar. 

  

Service till företagen (Företagsklimat.se, SN) 
 103,52 %  91,32 % 

Kommentar 

Enkätsvaren 2016 avseende företagarnas uppfattning om kommunens service till företagen visar en tydligt uppåtgående trend (2,94) för 

Nybro kommun, vilken närmar sig genomsnittet i riket (3,06), som dock är svagt sjunkande sedan 2006. 

Arbetet och de aktiviteter som har startats upp i enlighet med verksamhetsplanen kommer att fortsätta och intensifieras. Det har gjorts 
många insatser för att förbättra dialogen, kommunikationen och därmed företagsklimatet. Nu finns strategier och planer för det fortsätta 

arbetet. Framgångsfaktor är bl.a. det interna arbetet som pågår genom samverkan över enhetsgränser och förvaltningar tillsammans med det 

externa arbetet att träffa företagen på branschträffar, företagsbesök m.m. 

  

Information till företagen. (Företagsklimat.se, SN) 
 114,18 %  85,57 % 

Kommentar 

Enkätsvaren 2016 avseende företagarnas uppfattning om kommunens information till företagen visar en tydligt uppåtgående trend (2,98) för 

Nybro kommun, vilken närmar sig genomsnittet i riket (3,03), som dock är svagt sjunkande sedan 2008. 

Arbetet och de aktiviteter som har startats upp i enlighet med verksamhetsplanen kommer att fortsätta och intensifieras. Det har gjorts 

många insatser för att bli tydligare, förbättra dialogen, kommunikationen och därmed företagsklimatet. Nu finns strategier och planer för det 

fortsätta arbetet. Framgångsfaktor är bl.a. det interna arbetet som pågår genom samverkan över enhetsgränser och förvaltningar tillsammans 
med det externa arbetet att träffa företagen på branschträffar, företagsbesök m.m. 

  

Kommunens upphandling (Företagsklimat.se SN) 
 104,74 %  96,56 % 

Kommentar 

Enkätsvaren 2016 avseende företagarnas uppfattning om kommunens upphandling visar en uppåtgående resultat (2,65) för Nybro kommun, 

vilken närmar sig genomsnittet i riket (2,98), som dock är sjunkande sedan 2008. 
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Vi ska aktivt arbeta för att motverka arbetslöshet. 

Målet är delvis uppnått. 

Arbetsmarknadsenheten har tillsammans med Arbetsförmedlingen ett nära samarbete i att följa upp unga 

arbetslösa. Syftet är att få in så många som möjligt i utbildning alternativt arbete. 

Under hösten har insatser gjorts på olika nivåer - individ, organisation och region. På individnivå har det handlat 

om att få ut ungdomar i praktik och/eller coaching. Vanligaste praktikplatsen är inom Nybro kommun. 

Verksamheten genomför även Open College Network (OCN) vilket är en metod/modell för validering och 

kvalitetssäkring av lärande och kompetenser. OCN har dock lockat till nytt sätt att lära. 

Arbetsförmågebedömningarna har lett till att myndigheter som Arbetsförmedlingen och Individ och familj kan ge 

rätt stöd, jobba mot annan ersättning mm. 

På organisationsnivå har verksamheten överförts från Administrativa avdelningen till att ingå under Integration. 

I syfte att aktivt arbeta för motverkande av arbetslöshet deltar vi i länets AME-nätverk och Samordningsförbudet. 

I Samordningsförbudet ingår Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och länets kommuner. Dess 

uppgift är att bedriva finansiell och politisk samordning mellan medlemmarna inom rehabiliteringsområdet. 

Resultatet ska ge den enskilde ska förbättrad förmåga till förvärvsarbete. 

  

Utmaning 

 Förebygga försörjningsstöd och utanförskap. Ett fåtal av verksamhetens individer är redo för 

arbetsmarknaden eller för studier. Målgruppen som står utanför arbetsmarknaden blir allt större och med 

komplex problematik, i denna grupp finns även många av våra nyanlända.  

 Genomförandet av de aktiviteter som satts upp i DUA 2017 (Delegationen unga till arbete) d v s nå våra 

gemensamma mål i överenskommelsen mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. 

 Att involvera alla nyanlända med prioritet på unga i DUA. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfyllnad 

2016 
2015 

Måluppfyllnad 

2015 

Antal inskrivna deltagare på AME/Ungdomsservice uppdelat på 

myndigheter och de som vänder sig till AME på egen hand. (Egen statistik)  140 %  96 % 

Andel (%) arbetslösa i ålder 16-64 år. (Af) 
    

Andel (%) arbetslösa i ålder 18-24 år. Uppdelat mellan olika program på 
AF.     

31. Andelen förvärvsarbetare i kommunen. 
 96,96 %  96,82 % 

Andel (%) deltagare som kommer till arbete eller utbildning d v s egen 

försörjning.( Egen statistik)  100 %   

Antal i praktik uppdelat på egen verksamhet, kommunal och privat.(Egen 
statistik)  74 %   

 

Vi ska ha effektiv resursanvändning. 

Målet är uppnått 

  

Nyckeltal 2016 
Måluppfyllnad 

2016 
2015 

Måluppfyllnad 

2015 

Andelen (%) oplanerade systemavbrott. (Egen statistik) IT 
 99,9 %  100,6 % 

Minska andelen serversystem utan supportavtal (Egen statistik) IT 
    



 13(134) 

 

Vi ska ha budget i balans 

Målet uppnås delvis 

Vad gäller ekonomin så klarar kommunstyrelsen budgeten och går med överskott. Kommunstyrelsens utfall blev 

2,2 mnkr och beror på ej tillsatta tjänster och lägre kostnader för konsulter. 

I verksamhetsberättelsen redovisas de olika avdelningarnas resultat. För det ser olika ut på dessa. En del går med 

underskott och en del med överskott. Men totalt klarades budgeten av 2016. 

Avtalstroheten uppnås nästan med ett utfall på 93 procent mot målet som är 95 procent. Vissa månader under 2016 

uppnåddes målet. 

Vad gäller sjukfrånvaron så har denna ökat under 2016. Dock är det få fall av sjukskrivningar men som får stort 

utslag. 

  

Nyckeltal 2016 
Måluppfyllnad 

2016 
2015 

Måluppfyllnad 

2015 

Riktpunkt för utfall i relation till budget. 
 103 %  101 % 

Kommentar 

Utfallet den siste december är 97 procent och ett resultat på 2,2 mnkr. Det är tjänster som ej är tillsatta och lägre kostnader för konsulter 

som möjliggjort överskottet. 

Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 
procent.  103 %  101 % 

Kommentar 

Utfallet blev 97 procent och ett resultat på 2,2 mnkr. 

Avtalstrohet 
 98  91 

Kommentar 

Utfallet efter december är lika som i november, dvs 93 procent. Målet nås inte om 95 procents avtalstrohet. 

Hälsotal - total sjukfrånvaro 
 -81,82 %  50 % 

Kommentar 

Hälsotalet 6,2 % avser november månads frånvaro, motsvarande månad 2015 var utfallet 3,0 %. 

Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro 
 0 %  0 % 

Kommentar 

4 personer har uppnått 6 sjuktillfällen eller fler de senaste 12 månaderna. 

Sjukskrivning 28 dagar eller mer 
 0 %  0 % 

Kommentar 

Sex personer har haft sjukfrånvaro 28 dagar eller mer. 

Hållbar utveckling 

 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 
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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? 

Visionen för Nybro kommun är att hela kommunen ska kännetecknas av hållbarhet i alla avseenden – ekologiskt, 

ekonomiskt, kulturellt och socialt. Den samspelar väl tillsammans med folkhälsomålen oavsett om man menar att 

Nybro kommun är organisationen eller territoriet. Folkhälsoarbetet på Kommunstyrelseförvaltningen har under 

verksamhetsåret haft fokus på kartläggning, synliggörande och utveckling d v s vilket arbete sker i kommunens 

verksamheter och hur kan vi arbeta för stärka det som fungerar och utveckla det som inte fungerar. 

Kommunstyrelseförvaltningen har också aktivt valt att arbeta med folkhälsoperspektivet tillsammans med 

visionens fyra hållbarhetsperspektiv. 

Nya kunskaper, ändrade värderingar och utvecklingen i omvärlden gör att de indikatorer och den statistik som bäst 

mäter samband fortlöpande behöver omprövas och ses som ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Följande 

utmaningar har ringats in inför det fortsatta arbetet 

 ta fram en hållbar förvaltningsgemensam struktur som ger 

 förutsättningar för kartläggning, uppföljning och insatser på olika nivåer inom organisationen liksom 

inom olika områden som t.ex. folkhälsa, förebyggande arbete, funktionshinder, miljö och kultur 

 möjlighet att befästa systematiska uppföljningar liksom strategiska insatser 

 sprida och synliggöra effektiva och hållbara insatser 

 stärka en resurseffektiv organisation 

Tjänstegarantier 

Kommungemensamma 

Kontakt 

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  

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. 

Protokoll 

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 

Nämndspecifika tjänstegarantier kommer tas fram under 2017. 
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Verksamhet 

Kommunledning - fokus under året har varit dels att arbeta med koncernledningsgruppen och dels med 

ledningsgruppen för kommunstyrelseförvaltningen. Under ett antal utvecklingsdagar har ledningsgrupperna 

arbetat med dels själva gruppen och dels med att formulera vilka strategiska frågor som är viktiga framöver. 

Översynen av visionen startade upp under hösten och ska pågå under 2017. Ett flertal besök på olika företag har 

skett under året. 

Näringsliv har under året arbetat utifrån den av kommunstyrelsen beslutade verksamhetsplanen med fokus på 

kommunikation, dialog och service, att ge företagen bättre förutsättningar för tillväxt, samt att utveckla samverkan 

mellan skola och näringsliv (och andra aktörer). Några aktiviteter som särskilt kan nämnas är en framtagen och 

beslutad handlingsplan för god kommunikation, dialog och service – för ett bra företagsklimat 2016-2017 med 

tillhörande aktiviteter, projektledning av genomförandet av handlingsplanen för handel och service i Nybro 

kommun, utredning av förutsättningar för etableringar av tillfälligt boende - hotell, vandrarhem, campingplatser 

m.m., samt arbetet med att hitta en entreprenör som kan driva kommunens kombiterminal. Aktivt deltagande i 

integrationsarbetet bl.a. genom att skriva ansökningar till nya projekt och har också prövat ett särskilt projekt för 

kvinnor kopplat till företagande, särskilda starta eget-kurser. Näringslivsenheten var med och arrangerade Gröna 

lördagen i Svartbäcksmåla den 3 september, som ett led i Kalmarsundsveckan med fokus på ekonomisk, ekologisk 

och social hållbarhet. Dagen bjöd på bland annat tips inför träningen, tävlingar, naturguidning riktad till barn, 

öppen trädgård, testa på elcyklar och elbilar och många av andra aktiviteter. Enheten har under slutet av året 

involverats mer aktivt i kommunens besöksnärings- och destinationsutvecklingsarbete. 

Ekonomiavdelningen har under året fortsatt med att införa funktioner i Visma Proceedo och att få 

internfaktureringen att fungera. Pappersrekvisitionerna är borta och nu finns dessa som e-rekvisitioner i Proceedo. 

Arbete pågår också med att få in fler leverantörer i Proceedo, allt för att öka avtalstroheten. Ett flertal större 

upphandlingar har skett under året, däribland ny telefoniupphandling. Just nu pågår upphandling av skrivare och 

kopiatorer. 

Personalavdelning - under 2016 har det skett rekryteringar av flera högre chefer. Under första halvan av 2015 

rekryterades en vikarierande förvaltningschef till LoK och i slutet av året rekryterades en ny förvaltningschef till 

samma förvaltning. Till personalenheten har det rekryterats en HR-konsult. 

Arbetet med att utveckla HR-arbetet ute i verksamheterna löper på. Det är fortsatt fokus på rehabilitering. Vi har 

infört Adato, ett IT-stöd för cheferna i deras arbete med dokumentation och hantering av rehabiliteringsarbetet. Vi 

har också startat arbetet med att införa LISA, ett stöd för systematiskt arbete med att minska arbetsskadorna, samt 

för skade- och tillbudsrapportering. 

Arbetet med att testa och införa den nya web-baserade versionen av HR-systemet eCompanion har fortsatt. Vi har 

också infört total e-lönespec. Det innebär att lönespecifikationerna har blivit helt digitala och att de 

pappersbaserade specifikationerna tagits bort. Utbyggnaden av självservice har gått vidare och nu är det endast ett 

fåtal arbetsplatser som inte omfattas. Rutiner och administrativt stöd för OPF-KL, det nya pensionssystemet för 

politiker, har tagits fram och införts under första halvan av 2016. 

Årsarbetstidsavtalet med Kommunal har omförhandlats. Arbetsmiljöarbetet har förstärkts genom 

utbildningsinsatser på flera förvaltningar, och under vårens chefsdag fick alla chefer och fackliga representanter 

utbildningen i den nya AFS:en om social och organisatorisk arbetsmiljö. Under hösten fick ytterligare x chefer sitt 

chefskörkort. Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i kommunens interna arbete med 

administration, ekonomi och lagar. 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. Vi har också startat upp ett karriärutvecklingsprogram för lovande talanger samt 

utökat utbildningsinsatserna för befintliga chefer. 

Arbetet med löneöversynen genomfördes enligt tidplan. 

Under månadsskiftet nov/dec fick alla anställda möjlighet att besvara medarbetarenkäten. Resultatet kommer att 

redovisas i början av 2017och därefter kommer arbetet att starta ute i verksamheterna med att ta fram 

handlingsplaner. 

Policy och handlingsplan mot diskriminering har omarbetats. 

En ny jämställdhetsplan har tagits fram och implementerats. 

Vi har tagit emot 1 praktikant från Linné-universitetet. 

Personalavdelningen agerade projektledning i arbetet med att lägga mer bemanningsenheten. 

Omarbetning av äldrepolicys pågår fortlöpande. 

IT-avdelning – året 2016 kan sammanfattas med orden förberedelser och informationssäkerhet. IT-avdelningen 



 16(134) 

har deltagit i många utbildningsinsatser inom informationssäkerhet och varit en aktiv deltagare att införa 

utbildningsinsatser till alla anställda inom området. Vi har förberett följande projekt som kommer igång under 

2017: Intranät, Office 365, automatisk kontohantering, övergång till Windows 10 och ny faktureringsmodell för 

IT-tjänster. IT-avdelningen i Nybro och Emmaboda har färdigställd en rapport om IT-samarbete mellan 

kommunerna. 

Administrativa avdelningen har infört nytt registrering och diariesystem, EDP. Vidare har avdelningen arbetat 

med anpassning till E-arkiv och sammanhållen elektronisk dokumenthantering. Även förberedelser inför ny 

lagstiftning kring informationssäkerhet har inletts. 

För nyanlända har de centrala integrationsprojekten kommit igång på allvar. Information, praktik, språkstödjande, 

sociala aktiviteter inom föreningsliv mm. 

Upphandling av ny operatör inom telefoni. Vidareutveckling av medborgarkontoret. 

Rekrytering av ny strategisk kommunikatör genomförd. Samarbete inom administration och information. 

Utveckling av s k Infopoints d v s platser där turister m.fl. kan få information. Är antingen besöksmål eller stationer 

på vägen, t e x bensinstationer. 

Räddningstjänsten - under 2016 har räddningstjänsten gjort 432 utryckningar, detta visar att även detta år ökar 

larmen för räddningstjänsten. Verksamheten har genomgått en organisationsöversyn, efter den har det beslutats att 

dra ner styrkan i Orrefors med en person. I stället har man startat upp en ny deltidskår i centrala Nybro, detta gör 

att man löser problemen med bemanning av höjdfordon. Räddningstjänsten ökar också sin samverkan i kommunen 

med att starta upp en ny risk och säkerhetsorganisation för hela kommunen, i denna kommer säkerhetssamordnaren 

att vara drivande och ledande. Räddningstjänsten har även anställt en brandman med arbetsinriktning på 

kommunens risk och säkerhetsarbete. Samarbetsprojekt (Sambruk) med omsorgen är i gång och kommer under 

2017 utvecklas, detta arbete är startskott för att nyttja kommunens resurser på absolut bästa sätt och att de som bor 

och vistas i kommunen skall få snabbast och bästa hjälp. 

Arbetet mot konceptet friska brandmän har tagit ett stort steg framåt då det investerats i nya tvättmaskiner, ny 

slangtvätt och ett antal nya fordon. 

  

 Intern kontroll  

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. 

Intern kontroll sker under kvartal 1 2017 och redovisas som ett särskilt ärende till kommunstyrelsen. 
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Ekonomi 

Driftsredovisning 

Resultat tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2014 2015 2016 2016 2016 

BRUTTOINTÄKTER 11 868 12 701 16 150 13 796 2 354 

      

Personalkostnader -55 449 -57 556 -60 872 -59 964 -908 

Övriga kostnader -29 152 -29 369 -30 571 -31 373 802 

BRUTTOKOSTNADER -84 601 -86 925 -91 443 -91 337 -106 

      

NETTOKOSTNAD -72 733 -74 224 -75 293 -77 541 2 248 

BUDGET -73 668 -74 693 -77 541 -77 541 0 

ÅRETS RESULTAT 935 469 2 248 0 2 248 

Investeringsredovisning 

Nettoinvesteringar, tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2014 2015 2016 2016 2016 

 2 981 7 140 6 460 6 820 360 

Kommentar ekonomiskt resultat och årsprognos 

  

 2016 

Kommunstyrelse Utfall Budget Avvikelse 

Kommunledning 18 038 17 214 -825 

Näringsliv 2 253 2 681 428 

Ekonomiavdelning 8 364 7 843 -521 

Personalavdelning 9178 9 373 196 

IT-avdelning 5 180 5 581 401 

Administrativ avdelning 15 069 17 882 2 813 

Räddningstjänst 17 212 16 966 -246 

Totalt 75 293 77 541 2 248 

 

 

Kommunledning visar ett underskott på drygt 800 tkr. Dels har personalkostnaderna varit högre under året 

beroende på slutlön för skolchef och lönekostnader för vikarierande skolchef. Dels ökade kostnader för 

annonsering av nya tjänster. Även kostnaderna för konsulter har ökat. 

Näringslivsenheten har ett positivt resultat som främst beror av lägre personalkostnader än budgeterat pga. viss 

sjukfrånvaro och som en följd av detta har inte alla planerade aktiviteter kunnat genomföras. 

Ekonomiavdelningen går med underskott vilket till största delen beror på ökade kostnader inom 

upphandlingsområdet. Flera upphandlingar överklagas vilket innebär att vi har behövt ta hjälp av advokat. På 

ekonomiområdet är det ökade kostnader för ekonomisystem, porto m.m. som ger ett litet överskridande. 

Leverantörerna av de olika modulerna till ekonomisystem och försystem höjer sina avgifter årligen och detta 

kompenseras inte i budgetramen. 

Personalavdelningen klarar budgeten, dock med liten marginal. De flesta verksamheterna klarar budgeten men 

friskvården går med ett kraftigt minus (kostar dubbelt så mycket som budget) då både friskvårdsbidraget och de 

fria baden är underfinansierade. 

IT-avdelningen har ett positivt resultat som beror på främst att personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat 
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p.g.a. sjukfrånvaro och VAB. Konsultkostnaderna är lägre p.g.a. att årets arbete har inneburit interna förberedelser 

av projekt som först kommer igång 2017. 

Administrativ avdelning har ett stort positivt resultat (ca 1 500 000 kr) p.g.a. vakanta tjänster inom kansli och 

information. Vi har även haft en del längre sjukfrånvaro t ex inom arkivet. Resten av den positiva avvikelsen är 

lägre kostnader inom kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

Räddningstjänsten Har ett underskott då införandet av ny deltidsorganisation har kostat verksamheten en del. 

Detta kommer under nästkommande budget förhoppningsvis rätta till sig och verksamheten skall kunna ha en 

budget som speglar verkligheten. Det ökade antalet larm gör även detta att budgeten blir belastad, timlöner för 

deltidsbrandmän vid larm finns inte med i budget. 

Investeringar har gjorts i räddningsfordon, slangtvätt, IT-stöd, modul till personalsystem m.m. 

Personal 

Kommunledning - under året har ny skolchef och ny strategisk kommunikatör rekryterats. Ekonomichefen har 

under året även blivit samordnare för förvaltningen. Ett led i att stärka kommunstyrelseförvaltningen och dess 

frågor. 

Näringslivsenheten har två anställda som sedan 1 januari 2016 organisatoriskt tillhör Samhällsbyggnad. 

Personalen har deltagit i olika kompetensutvecklande och nätverksskapande insatser under året, bl.a. SKL:s 

nätverksträffar för näringslivsansvariga, Sveriges kommunala näringslivstjänstemäns konferensdagar, 

Tillväxtverkets Stora Tillväxtdag, franchise-seminarium, utbildning i grundläggande kommunal juridik, 

InDesignutbildning samt studiebesök i Falkenbergs respektive Tranemo kommun. 

Ekonomiavdelningen har haft två nyrekryteringar under året. En för att ersätta tidigare ekonom och en utökning 

av halvtid ekonom ihop med samhällsbyggnad. Alla förvaltningar har en egen ekonom som är centralt placerad. 

En administratör har gått i pension under året och arbetsuppgifterna har fördelats på övriga administratörer och 

ekonom. 

Personalavdelningen har under året ersättningsrekryterat en HR-konsult. En vikarierande HR-konsult har 

rekryterats inför en kommande föräldraledighet. 

IT-avdelningen har nyrekryterad under året och vi har också haft tillfälliga anställningar p.g.a. föräldraledigheter 

och långa sjukfrånvaron. När man har nyanställningar och vikarier är det svårt att alltid upprätthålla rätt kompetens 

tillgängligt på IT-avdelningen, men vi har lyckats förhållandevis bra med våra uppdrag. Idag är vi totalt 10 

anställda. 

Administrativa avdelningen har haft vakans inom kansliet, d v s nämndsekreterare. Personalgruppen är relativt 

nya i rollen men stabiliseras mer och mer. Samhällsbyggnads sköter numera sin egen administration. Även inom 

information och kommunikation har det saknats resurs under året, men nu har enheten även strategisk 

kommunikatör. Avdelningen har haft ett antal rehabiliteringar under året, inom t ex inom växel/medborgarkontor 

och i arkivet. 

Räddningstjänsten - En brandman har slutat på grund av medicinska skäl. Två brandmän är anställda, en som 

brandman och en kombinationstjänst mot risk och säkerhetsarbete. Deltidsbrandmän har det nyanställts 9 st i 

Nybro där vi startar en ny deltidsorganisation, 1 person i Orrefors och 1 i Alsterbro. 

Vi har haft en utbildning till tillsynsförrättare och en räddningsledning B. Vi har även haft ett utbildningspaket för 

de nya deltidsbrandmännen. 

Personalläget är bra på heltid men som vanligt svårt att rekrytera deltidsbrandmän. 

Framtid 

Kommunledning fokus under 2017 kommer att vara på översynen av visionen och även bolagiseringen av 

fastigheterna. 

Näringslivsenheten kommer under 2017 och framåt fortsätta arbeta med utgångspunkt från kommunfullmäktiges 

beslutade näringslivspolicy och näringslivsstrategi med fokusområden kommunikation, dialog och service, att ge 

företagen bättre förutsättningar för tillväxt, samt att utveckla samverkan mellan skola och näringsliv (och andra 

aktörer). Detta kommer bl.a. innebära fortsatt arbete med att genomföra handlingsplanen för god kommunikation, 

dialog och service – för ett bra företagsklimat 2016-2017, fortsatt projektledning av genomförandet av 

handlingsplanen för handel och service i Nybro kommun, fortsatt arbete med hotell/tillfälligt-boendefrågan, samt 

att slutföra arbetet med entreprenör till kombiterminalen. Även fortsatt aktivt deltagande i integrationsarbetet på 

olika sätt bl.a. genom att ta fram en plan för utökat stöd till nya svenskar som vill starta företag. Det kommer också 

att bli mer fokus på kommunens strategiska besöksnärings- och destinationsutvecklingsarbete. 
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Ekonomiavdelningen arbetar vidare med att förbättra stöd och service till förvaltningarna. Under året ska 

komponentavskrivningar införas och systemdokumentationen ska påbörjas. Införandet av internfaktureringen ska 

bli klar. Uppdraget och eventuellt bolagisering av fastigheterna kommer att påverka ekonomiavdelningen under 

året. 

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

Vår plan är att gå över i det nya systemet till hösten. Vi deltar i arbetet med att införa ett nytt intranät. 

Det kommer att vara ett fortsatt stort fokus på att minska sjukskrivningarna. Vi siktar på att hitta nya arbetssätt för 

att komma vidare i det arbetet. 

Karriärprogrammet kommer att genomföras och erfarenheter från 2017 års program kommer att användas för att 

förbättra oss inför 2018. 

Arbetet med att öka Nybro kommuns attraktivitet som arbetsgivare kommer att fortsätta. 

Det nya programmet för utveckling av ledarskapet ska införas. 

IT-avdelningen och VIT-gruppen (verksamhetsutveckling med stöd av IT) är en sammanlänkande funktion när 

vi inför nytt Intranät och samarbetar med e-tjänster i Kalmar län. Nybro kommun kommer att införa Office 365 

till hela kommunen 2017. Vi tror att Office 365 kommer att erbjuda ett flexibelt arbetsredskap till våra anställda 

inom kommunikation, Intranät, videosamtal, epost och dokumenthantering. IT-avdelningen erbjuder kundstöd i 

arbetet med brukare, klienter, vårdtagare, elever, konsumenter och kunder. 

Administrativa avdelningen arbetar vidare med sammanhållen digital ärendehantering, eventuellt inom win365 

- sharepoint, nytt intranät, ny operatör inom telefoni (telenor), utvärdering och analys av integrationens ledning 

och styrning, ny destinationsutvecklingsorganisation. Även Val för kommun, landsting och riksdag 2018 börjar 

förberedas och organiseras. E-handel och e-tjänster kommer under året. 

Räddningstjänsten - Den nya risk och säkerhetsorganisationen kommer att sjösättas under 2017. Projekt sambruk 

är också något som kommer utvecklas och kanske involvera fler avdelningar än räddning och omsorg. 

Upphandling kommer påbörjas av ny stegbil, detta är en lång process och skall vara klar under 2018. 

Arbetet med samverkan i region sydost pågår men det är en mycket trög process. 

Länets kommuner tillsammans med Länsstyrelsen undersöker möjligheterna att införskaffa ett nytt ledningsfordon 

för hela länet, vid större händelser. 

Trenden för räddningstjänsten är positiv och arbetet att samverka med kommunens alla avdelningar pågår. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens gick med överskott på 2,2 mnkr vilket till stor del beror på vakanta tjänster och lägre kostnader 

för konsulter. 

Under året har ett flertal nya medarbetare anställts. En större rörlighet har märkts de senaste åren, vilket gör att 

vissa arbeten, projekt blir fördröjda då det ofta blir ett glapp mellan avslut och början. 

Olika projekt/aktiviteter har ändå genomförts eller påbörjats under 2016. Översynen av visionen startade upp under 

hösten och ska pågå under 2017. Några aktiviteter som näringsliv har genomfört är handlingsplan för god 

kommunikation, dialog och service – för ett bra företagsklimat 2016-2017 med tillhörande aktiviteter, 

projektledning av genomförandet av handlingsplanen för handel och service i Nybro kommun, utredning av 

förutsättningar för etableringar av tillfälligt boende - hotell, vandrarhem, campingplatser m.m., samt arbetet med 

att hitta en entreprenör som kan driva kommunens kombiterminal. Aktivt deltagande i integrationsarbetet bl.a. 

genom att skriva ansökningar till nya projekt och har också prövat ett särskilt projekt för kvinnor kopplat till 

företagande, särskilda starta eget-kurser. 

Ekonomiavdelningen har under året fortsatt med att införa funktioner i Visma Proceedo och att få 

internfaktureringen att fungera. Pappersrekvisitionerna är borta och nu finns dessa som e-rekvisitioner i Proceedo. 

Arbete pågår också med att få in fler leverantörer i Proceedo, allt för att öka avtalstroheten. Ett flertal större 

upphandlingar har skett under året, däribland ny telefoniupphandling. Just nu pågår upphandling av skrivare och 

kopiatorer. 

Arbetet med att utveckla HR-arbetet ute i verksamheterna löper på. Det är fortsatt fokus på rehabilitering. Vi har 

infört Adato, ett IT-stöd för cheferna i deras arbete med dokumentation och hantering av rehabiliteringsarbetet. Vi 

har också startat arbetet med att införa LISA, ett stöd för systematiskt arbete med att minska arbetsskadorna, samt 

för skade- och tillbudsrapportering. 

Arbetet med att testa och införa den nya web-baserade versionen av HR-systemet eCompanion har fortsatt. Vi har 

också infört total e-lönespec. Det innebär att lönespecifikationerna har blivit helt digitala och att de 

pappersbaserade specifikationerna tagits bort. Utbyggnaden av självservice har gått vidare och nu är det endast ett 

fåtal arbetsplatser som inte omfattas. Rutiner och administrativt stöd för OPF-KL, det nya pensionssystemet för 



 20(134) 

politiker, har tagits fram och införts under första halvan av 2016. 

Årsarbetstidsavtalet med Kommunal har omförhandlats. Arbetsmiljöarbetet har förstärkts genom 

utbildningsinsatser på flera förvaltningar, och under vårens chefsdag fick alla chefer och fackliga representanter 

utbildningen i den nya AFS:en om social och organisatorisk arbetsmiljö. Under hösten fick ytterligare chefer sitt 

chefskörkort. Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i kommunens interna arbete med 

administration, ekonomi och lagar. 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. Vi har också startat upp ett karriärutvecklingsprogram för lovande talanger samt 

utökat utbildningsinsatserna för befintliga chefer. 

Under månadsskiftet nov/dec fick alla anställda möjlighet att besvara medarbetarenkäten. Resultatet kommer att 

redovisas i början av 2017och därefter kommer arbetet att starta ute i verksamheterna med att ta fram 

handlingsplaner. 

Policy och handlingsplan mot diskriminering har omarbetats och en ny jämställdhetsplan har tagits fram och 

implementerats. 

IT-avdelning har 2016 har förberett följande projekt som kommer igång under 2017: Intranät, Office 365, 

automatisk kontohantering, övergång till Windows 10 och ny faktureringsmodell för IT-tjänster. IT-avdelningen i 

Nybro och Emmaboda har färdigställd en rapport om IT-samarbete mellan kommunerna. 

Administrativa avdelningen har infört nytt registrering och diariesystem, EDP. Vidare har avdelningen arbetat med 

anpassning till e-arkiv och sammanhållen elektronisk dokumenthantering. Även förberedelser inför ny lagstiftning 

kring informationssäkerhet har inletts. För nyanlända har de centrala integrationsprojekten kommit igång på allvar. 

Information, praktik, språkstödjande, sociala aktiviteter inom föreningsliv mm. Upphandling av ny operatör inom 

telefoni. Vidareutveckling av medborgarkontoret. Rekrytering av ny strategisk kommunikatör genomförd. 

Samarbete inom administration och information. Utveckling av s k Infopoints d v s platser där turister m fl kan få 

information. Är antingen besöksmål eller stationer på vägen, t e x bensinstationer. 

Under 2016 har räddningstjänsten gjort 432 utryckningar, detta visar att även detta år ökar larmen för 

räddningstjänsten. Verksamheten har genomgått en organisationsöversyn, efter den har det beslutats att dra ner 

styrkan i Orrefors med en person. I stället har man startat upp en ny deltidskår i centrala Nybro, detta gör att man 

löser problemen med bemanning av höjdfordon. Räddningstjänsten ökar också sin samverkan i kommunen med 

att starta upp en ny risk och säkerhetsorganisation för hela kommunen, i denna kommer säkerhetssamordnaren att 

vara drivande och ledande. Räddningstjänsten har även anställt en brandman med arbetsinriktning på kommunens 

risk och säkerhetsarbete. Samarbetsprojekt (Sambruk) med omsorgen är i gång och kommer under 2017 utvecklas, 

detta arbete är startskott för att nyttja kommunens resurser på absolut bästa sätt och att de som bor och vistas i 

kommunen skall få snabbast och bästa hjälp. Arbetet mot konceptet friska brandmän har tagit ett stort steg framåt 

då det investerats i nya tvättmaskiner, ny slangtvätt och ett antal nya fordon. 

Kommunledningens fokus under 2017 kommer att vara på översynen av visionen och även bolagiseringen av 

fastigheterna. 

Näringslivsenheten framåt kommer fortsätta arbeta med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslutade 

näringslivspolicy och näringslivsstrategi med fokusområden kommunikation, dialog och service, att ge företagen 

bättre förutsättningar för tillväxt, samt att utveckla samverkan mellan skola och näringsliv (och andra aktörer). 

Ekonomiavdelningen arbetar vidare med att förbättra stöd och service till förvaltningarna. Under året ska 

komponentavskrivningar införas och systemdokumentationen ska påbörjas. Införandet av internfaktureringen ska 

bli klar. Uppdraget och eventuellt bolagisering av fastigheterna kommer att påverka ekonomiavdelningen under 

året. 

Arbete pågår med att testa den nya web-baserade versionen av HR-systemet eCompanion. Vår plan är att gå över 

i det nya systemet till hösten. Vi deltar i arbetet med att införa ett nytt intranät. Det kommer att vara ett fortsatt 

stort fokus på att minska sjukskrivningarna. Vi siktar på att hitta nya arbetssätt för att komma vidare i det arbetet. 

Karriärprogrammet kommer att genomföras och erfarenheter från 2017 års program kommer att användas för att 

förbättra oss inför 2018. Arbetet med att öka Nybro kommuns attraktivitet som arbetsgivare kommer att fortsätta. 

Det nya programmet för utveckling av ledarskapet ska införas. 

IT-avdelningen och VIT-gruppen (verksamhetsutveckling med stöd av IT) är en sammanlänkande funktion när vi 

inför nytt Intranät och samarbetar med e-tjänster i Kalmar län. Nybro kommun kommer att införa Office 365 till 

hela kommunen 2017. 

Administrativa avdelningen arbetar vidare med sammanhållen digital ärendehantering, eventuellt inom win365 

- sharepoint, nytt intranät, ny operatör inom telefoni (telenor), utvärdering och analys av integrationens ledning 

och styrning, ny destinationsutvecklingsorganisation. Även Val för kommun, landsting och riksdag 2018 börjar 

förberedas och organiseras. E-handel och e-tjänster kommer under året. 
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Den nya risk och säkerhetsorganisationen kommer att sjösättas under 2017. Projekt sambruk är också något som 

kommer utvecklas och kanske involvera fler avdelningar än räddning och omsorg. Upphandling kommer påbörjas 

av ny stegbil, detta är en lång process och skall vara klar under 2018. Arbetet med samverkan i region sydost pågår 

men det är en mycket trög process. Länets kommuner tillsammans med Länsstyrelsen undersöker möjligheterna 

att införskaffa ett nytt ledningsfordon för hela länet, vid större händelser. Trenden för räddningstjänsten är positiv 

och arbetet att samverka med kommunens alla avdelningar pågår. 
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Måluppfyllelse 

Nämndens mål 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

39. Hur ser medborgarna på sin kommun som en attraktiv plats att leva och 

bo på?  85%  85% 

Nyckeltalet avser det sammanfattande betyget Nöjd-Region-Index (NRI) våren 2015 för hur medborgarna såg på 

Nybro kommun som en plats att bo och leva på. NRI 51 var lägre jämfört med genomsnittet (60) bland deltagande 

kommuner och lägre jämfört med resultatet våren 2013 (55). Helhetsbetyget mäts med specifika frågor och jämfört 

med genomsnittsresultatet i riket var 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. 26 procent av medborgarna i Nybro kommun kunde starkt 

rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 34 procent ville avråda från det. Nästa 

enkätundersökning sker våren 2017. 

 

Inom- och utomhusmiljön ska vara kvalitetssäkrad 

Målet är uppnått. 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har mätt måluppfyllnaden genom nyckeltal som visar hur väl 

Måltidsserviceverksamheten uppfyller delar av sitt uppdrag: Nyckeltalet "Andelen livsmedelsanläggningar inom 

Måltidsservice utan behov av extra offentlig kontroll" klarade målvärdet på 90%, resultat under 2016 blev 99,99%, 

dvs av 126 kontrollerade kök var det endast ett som fick krav på extra offentlig kontroll. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Andel livsmedelsanläggningar inom Måltidsservice utan behov av extra 

offentlig kontroll  111,1 %  100 % 

Kommentar 

Det har genomförts totalt 126 inspektioner i Måltidsservice kök under 2016. I endast ett av köken har en extra offentlig kontroll behövts. 

Två kök har fått sänkt årlig kontrollavgift pga att köken skött sin egenkontroll mycket väl. 

 

God service 

Målet är uppnått. 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har 2016 mätt måluppfyllnaden genom nyckeltal som avser Kundnöjdhet 

med Måltidsserviceverksamhetens tjänster avseende både skolmat och omsorgsmat, med enkäter under hösten 

2016. Måltidsservices resultat 2016 överstiger målvärdena (minst 75 respektive 85%) - med en kundnöjdhet på 83 

respektive 91%. 

Fr.o.m. 2017 har nämnden beslutat att målvärdena för dessa nyckeltal ska vara en ökning från föregående år. 

Nämnden har också kompletterat med flera nyckeltal fr.o.m. 2017. 

  

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Kundnöjdhet skolmat 
 110,67 %  109,33 % 

Kommentar 

Måltidsservices resultat 2016 överstiger målvärdet (minst 75%) - med en kundnöjdhet på 83% Tyvärr har svarsfrekvensen varit väldigt 
låg trots att påminnelser har skickats ut. Måltidsservice har fått ett mycket bra resultat när det gäller bemötandet mellan gästen och 

kökspersonalen. 

Kundnöjdhet omsorgsmat 
 107,06 %  101,18 % 
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Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Kommentar 

Måltidsservices resultat 2016 överstiger målvärdet (minst 85%) - med en kundnöjdhet på 91%. Enkätresultatet visar önskemål gällande 
matsedeln och dess variation. Matsedelsgruppen har arbetat med detta under året och förbättringsarbetet kommer fortsätta 2017. 

Måltidsservice har fått ett mycket bra resultat när det gäller bemötandet mellan brukarna och kökspersonalen. 

 

Måltiderna är näringsriktigt sammansatta och främjar goda matvanor och god hälsa 

Målet är uppnått. 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har 2016 mätt måluppfyllnaden genom nyckeltal som avser 

Näringsvärdesberäkning inom Måltidsserviceverksamheten. Måltidsservices resultat 2016 överstiger målvärdet 

(90%), vilket innebär att majoriteten av måltiderna näringsvärdesberäknas (94,4%). 

Fr.o.m. 2017 har nämnden beslutat att målvärdet för detta nyckeltal ska vara en ökning från föregående år. 

  

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Näringsvärden 
 104,89 %  111,88 % 

Kommentar 

Enligt enkät till Måltidsservice personal använder 94,4% 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 kommer pågå även under 2017. Grundmatsedeln är alltid 
näringsberäknad och alla kök följer i stort Livsmedelsverkets rekommendationer 

 

Närproducerade varor inom en radie av 15 mil samt ekologiska varor ska öka 

Målet är uppnått. 

Andelen ekologiska livsmedel ökar från 26,43% till 28,02% och överstiger riksdagens nationella mål för den 

offentliga sektorn (att 25 % av livsmedlen ska vara ekologiska). Tillsammans med andelen närproducerat på 

22,75%, dvs. potatis, lök från Öland samt färskt kött från Karlskrona blir totalandelen 48,26% 2016. Revideringen 

av kommunens mat- och måltidspolicy är klar och beslutades i kommunfullmäktige i september. Nämndens 

målvärden för nyckeltalen 2017 speglar den beslutade policyn med en årlig ökning för att uppnå 70 % ekologiska 

och närproducerade livsmedel år 2020. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

38. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? 
 100%  104% 

Kommentar 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel 2016 uppgår till 28,02%, motsvarande siffra 2015 var 26,43%. Totalandelen ekologiska och 

närproducerade livsmedel som Måltidsservice inhandlat under 2016 är 48,26%. 

Hur stor är andelen närproducerat 
 91 %   

Kommentar 

Andelen inköpta närproducerade livsmedel 2016 uppgår till 22,75%. Totalandelen ekologiska och närproducerade livsmedel som 

Måltidsservice inhandlat under 2016 är 48,26%. 

 

Utvecklad medborgardialog och utvecklat inflytande 

Målet är uppnått? 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har 2016 inte mätt måluppfyllnaden. Tre nyckeltal för att mäta 

måluppfyllnaden har dock fastställts inför 2017. 

Nämndens mål "Utvecklad medborgardialog och utvecklat inflytande" handlar om att de som möter oss ska vara 

nöjda och trygga med bemötande och tjänster samt erbjudas möjligheter till ökad valfrihet. 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 
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medborgarna." 

 

God planeringsberedskap för bostäder och infrastruktur 

Målet är uppnått? 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har 2016 inte mätt måluppfyllnaden. Tre nyckeltal för att mäta 

måluppfyllanden har dock fastställts inför 2017. 

 

Trygga och aktiva invånare 

Målet är uppnått. 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har 2016 mätt måluppfyllnaden via ett enda nyckeltal, KKIK-nyckeltalet 

"Hur många timmar/vecka har kommunen simhallen öppen utöver tiden 8-17 på vardagar?" Vi ligger klart över 

snittet i Sverige med våra 34 timmar jämfört med 27 timmar som genomsnitt i riket. 

Övriga nyckeltal för att mäta måluppfyllnaden är hämtade ur SCB:s Medborgarundersökning våren 2015, där 

kommunens invånare tyckt till om sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till 

inflytande: 

 "Medborgarnöjdheten för gator och vägar". Utfallet våren 2015 kvarstod på 2013 års nivå (= 57) och låg 

över rikssnittet för jämförbara kommuner (= 54). Det fortsatta arbetet för nämnden bör vara att inte dra 

ner på drift och underhåll, då här ligger ett stort vägkapital som ska förvaltas. 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. 

 "Medborgarnöjdheten för idrotts- och motionsanläggningar". Utfallet våren 2015 kvarstod på 2013 års 

nivå (= 63) och låg högre än rikssnittet för jämförbara kommuner (= 60). Kommunen har under flera år 

investerat i många 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. 

Nästa medborgarundersökning genomförs våren 2017. 

Fr.o.m. 2017 har nämnden utökat antalet nyckeltal till 17 st. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Medborgarnöjdheten för gator och vägar ska vara högre än riksgenomsnittet 
   105,56 % 

Hur många timmar/vecka har kommunen simhallen öppen utöver tiden 8-17 

på vardagar  130,77 %  115,38 % 

Kommentar 

Badet har öppnats upp 4 timmar mer/vecka för allmänheten. 
Badet är välbesökt på helger av barnfamiljer. Mitt i veckan kommer ofta mor- och farföräldrar med barnbarn. 

Medborgarnöjdheten för idrotts- och motionsanläggningar ska vara högre 

än riksgenomsnittet    106,78 % 

 

En god och hälsosam livsmiljö (= Ett hållbart Nybro i FÖP) 

Målet är uppnått? 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har 2016 inte mätt måluppfyllnaden. Fyra nyckeltal för att mäta 

måluppfyllnaden har fastställts inför 2017. 

 

Sjöar, vattendrag, våtmarker och grundvatten ska skyddas 

Målet är delvis uppnått. 
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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. 

Tendenserna är minskande, vilket är positivt. 

Nämnden har även mätt måluppfyllnaden genom Badvattenkvaliteten vid kommunens badplatser, andelen tjänliga 

prov 2016, som var 87%, ett något bättre resultat än 2015 (85%). Målvärdet 100% innebär att samtliga prover ska 

vara tjänliga. Badvattenkvaliteten kan variera starkt under sommaren, till exempel är kvaliteten beroende av 

väderförhållanden. Nulägesrapporter kan därför utgöra en indikation på hur badvattnet ser ut under en viss period. 

På längre sikt kan dock andelen dåliga provresultat vid en viss badplats användas som ett mått på risken för att 

vattenkvaliteten där blir dålig. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Kväve- och fosfortransporter från Alsterån och Ljungbyån till havet (2015) 
 133,85 %  113,09 % 

Kommentar 

2015 års utfall redovisas på år 2016 eftersom 2016 års värden inte kommer förrän i årsrapporter för Ljungbyån och Alsterån i mars 2017. 

I Ljungbyån var transporten av kväve och fosfor år 2015 25 % mindre än långtidsmedelvärdena för perioden 1990-2015 (ca 230 ton/år 

respektive ca 3,6 ton/år). 

Fosforbelastningen på Alsterån som helhet bedömdes generellt ha varit mycket låg under år 2015 (arealspecifik förlust 0,030 kg P/ha). 
Belastningen av kväve på Alsterån som helhet bedömdes generellt ha varit låg under år 2015 (arealspecifik förlust 1 kg N/ha). 

  

Badvattenkvalitet Andel tjänliga prov 
 87 %  85 % 

Kommentar 

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

Resultatet tjänligt med anmärkning erhölls vid Flerohopps badplats vid två tillfällen, vid Linnéasjöns båda badplatser samt vid Rismåla 

göl vid ett tillfälle. 

 

Ett rikt växt- och djurliv 

Målet är uppnått? 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har 2016 inte mätt måluppfyllnaden. Två nyckeltal för att mäta 

måluppfyllnaden har fastställts inför 2017. 

 

God och kvalitetssäkrad service på de tjänster vi tillhandahåller 

Målet är uppnått? 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har 2016 inte kunnat mäta måluppfyllnaden, då inget utfall erhållits för 

aktuellt nyckeltal i SKL:s Insiktsmätning (företagsklimat). 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Kundnöjdhet markupplåtelser på allmän platsmark (2015) 
    

 

God planeringsberedskap för verksamhetsområden 

Målet är uppnått? 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har 2016 inte mätt måluppfyllnaden. Nyckeltal för att mäta 

måluppfyllnaden har fastställts inför 2017. 

 

Tilldelad ram ska hållas 

Målet är uppnått 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar i bokslut ett överskott med 4,531 mnkr (94%), fördelat på 
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intäkter 114%, personalkostnader 96 % och övriga kostnader 117%. För mer information - se punkt 6 Ekonomi i 

denna rapport. Utfall investeringar: totalt 21,6 mnkr, 33 %, se bilaga. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Riktpunkt för utfall i relation till budget. 
 106 %  100,5 % 

Kommentar 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar i bokslut ett överskott med 4,531 mnkr (94%), fördelat på intäkter 114%, 

personalkostnader 96 % och övriga kostnader 117%. 

För mer information - se punkt 6 Ekonomi i verksamhetsberättelserapporten. 

Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 

procent.  105,8 %  100,5 % 

Kommentar 

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

Avtalstrohet 
 95  96 

Kommentar 

Utfallet för december månad 2016 var 89%, motsvarande siffra för 2015 var 91%. Nämndens högsta procentsiffra för avtalstrohet sedan 
mätningen startade inträffade under 2016 och uppgick till 94%! I genomsnitt ligger avtalstroheten under 2016 på 90%. 

Arbetet med att öka antalet avtal pågår inom alla nämndens verksamheter tillsammans med upphandlingsenheten. Fler avtal är en 

förutsättning för att kunna öka avtalstroheten. 

Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro 
 51,67 %  -82,67 % 

Kommentar 

December 2016: 

Förvaltningsledning, Administration, Fastighet, Städservice, Sport och Fritid, Mark och Service samt Myndighet har inte haft någon 

medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. 

Måltidsservice: 3 medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Tidigt rehabsamtal har hållits med 2 av dessa. 

Planering: 2 medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Omtankesamtal och tidigt rehabsamtal har genomförts. 

Helår 2016: 

Utfallet avseende berörda verksamheter ovan för december 2016 speglar i stort hela 2016, med några undantag. Även om utfallet för 

december inte klarar riktvärdet på 3%, är trenden positivt nedåtgående - från 9,5 % i januari till 4,45% i december. 

Sjukskrivning 28 dagar eller mer 
 105,67 %  110,67 % 

Kommentar 

December 2016: 

Administration, Fastighet, Sport och Fritid, Mark och Service, Planering samt Myndighet har inte haft någon medarbetare med 

långtidssjukskrivning. 

Förvaltningsledning: 1 medarbetare långtidssjukskriven. 

Måltidsservice: 3 medarbetare långtidssjukskrivna, rehabiliteringsinsatser pågår för 2. 

Städservice: 4 medarbetare långtidssjukskrivna. 

Myndighet: 2 medarbetare långtidssjukskrivna, båda har påbörjat återgång. 

Helår 2016: 

Utfallet avseende berörda verksamheter ovan för december 2016 speglar i stort hela 2016, med några undantag. Utfallet för december är 
årets lägsta siffra 2,83 och klarar riktvärdet på 3%. Långtidssjukskrivningarna 2016 har pendlat mellan 5,46% (juni) som högst och 2,83% 

(dec) som lägst. Riktvärdet är 3%. Eventuella effekter av införandet (nov) av Medhelp är det ännu för tidigt att kunna se. 

  

Hälsotal - total sjukfrånvaro 
 52,5 %  85 % 

Kommentar 

December 2016: 

Förvaltningsledning, Administration, Fastighet, Sport och Fritid, Mark och Service: Enstaka sjukfrånvarotillfällen. 

Städservice har haft 4 medarbetare långtidssjukskrivna; Måltidsservice har haft 3 medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro samt 3 

långtidssjukskrivna; Planering har haft 2 medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro; Myndighet har haft 2 medarbetare 

långtidssjukskrivna; alla har haft enstaka sjukfrånvarotillfällen i verksamheten. 

Helår 2016: 

Utfallet avseende berörda verksamheter ovan för december 2016 speglar i stort hela 2016, med några undantag. Den genomsnittliga totala 

sjukfrånvaron under 2016 har legat på 5,4% - och varierat från 6,8 % i juni till 2,2% i augusti. Riktvärdet är 4%. 
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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 angav: 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 (PHU) 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 några av effekt- och projektmålen 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 

 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 

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

kommunomfattande översiktsplanen, framtagandet av energi- och klimatprogrammet, sport- och 

fritidsprogrammet, natur- och friluftsprogrammet, kommande fordonspolicy m.fl. styrdokument. 

2016 beslutades om en översyn av gällande visionsdokument, vilket gjort att arbetet med PHU har saktats ner 

under året. 

 

Tjänstegarantier 

Kommungemensamma 

Kontakt 

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  

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

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

och MYN. 

  

Protokoll 

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. 

 

Nämndspecifika 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens tjänstegarantier 2016: 

 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. 

 

Uppdrag 

Rubrik med kursiv stil innebär att uppdraget slutredovisas här. 

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

Ingår i projektet utveckling av Linnéasjöområdet. Inväntar svar på vattenprovtagning. Extra handläggare för 

vattenfrågor anställd fr.o.m. september 2016. 

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

Förslaget till revidering av policyn samt riktlinjer har arbetats fram av representanter från individ- och 

familjeförvaltningen, omsorgsförvaltningen, lärande- och kulturförvaltningen samt måltidscheferna inom 

samhälls-byggnad. Reviderad mat- och måltidspolicy antogs av kommunfullmäktige 2016-09-26 § 165. 

3. 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. Avvaktar översynen av kommunens vision. 

4. 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.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, då den stred mot 

lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, policyn tog för stor hänsyn till ekonomi istället för att fokusera på 

människors hälsa och/eller miljön. VA-policyn (nya namnet) reviderades under 2015 och har antagits av 

kommunfullmäktige. I uppdraget med själva VA-planen har gjorts ett omtag och arbetet fortsätter under 2017. 

5. 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) 
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Ett projektdirektiv för detta delprojekt (till Program för hållbar utveckling, se nedan) har beslutats av TSN. 

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 

2015. Avvaktar översynen av kommunens vision. 

6. UPPRÄTTA EN SKÖTSELPLAN FÖR ÅKRAHÄLLSKOGEN (KF 2011-09-20 § 194) 

Kommer att samordnas med arbetet att revidera skogsbruksplanen, se nedan. Klart 2017. 

7. 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; TSN 2016-06-14 § 103) 

Projektet är en del i genomförandet av uppdrag 2 från Kommunplan 2013-2015. Arbetet har fortsatt under 2016, 

TSN antog projektdirektivet för Sport- och fritidsprogrammet 2016-06-14, § 103. Pågår under 2016-2017. 

8. TA FRAM FÖRSLAG TILL NATUR- OCH FRILUFTSLIVSPROGRAM (KF 2012-11-26 § 295; KS 

2013-02-25 § 26; TSN 2016-06-14 § 103) 

Projektet är en del i genomförandet av uppdrag 2 från Kommunplan 2013-2015. TSN antog projektdirektivet för 

Natur- och friluftslivsprogrammet 2016-06-14, § 102. Projektet pågår under 2016-2018. 

9. TA FRAM FÖRSLAG TILL NATUR- OCH FRILUFTSANPASSAD SKOGSBRUKSPLAN (KF 2012-

11-26 § 295; KS 2013-02-25 § 26; TSN 2016-06-14 § 101) 

Projektet är en del i genomförandet av uppdrag 2 från Kommunplan 2013-2015. TSN antog projektdirektivet för 

Natur- och friluftslivsprogrammet 2016-06-14, § 101. Projektet pågår under 2016-2018. Projektet beräknas vara 

klart hösten 2018. Revidering och komplettering av skogliga data pågår. Påträffade "nyckelbiotoper" kommer att 

kontrolleras av kommunens naturvårdshandläggare. Projektpengar ÄR beviljade av länsstyrelsen för 

genomförandet (LONA). 

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 har Trafikverket regionalt, de bägge 

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

Emmaboda, Kalmar, Lessebo och Växjö deltagit. Inriktningen på pilotprojekt Linnéstråket har varit att arbeta med 

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

två regionala centra".  En aktuell fråga som hanterats i projektet är den framtida lokaliseringen av 

höghastighetsjärnvägar. Projektet DAR pågick från 2013 fram till sommaren 2016. En avsiktsförklaring har 

undertecknats av deltagarna för en fortsättning i organisationernas ordinarie verksamhet - ett politiskt 

godkännande av att vi ska samverka i de fysiska frågorna, såsom infrastruktur, kollektivtrafik och 

bebyggelseutveckling - beslut i kommunstyrelsen 2016-09-26 § 144. 

12. 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....". Projektdirektiv för Förtätning Nybro stad (dnr TS-2016-329) antogs av TSN 

2016-06-14 § 109, och projektet pågick under hösten 2016 och fortsätter 2017. 

13. 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 



 30(134) 

vara en del i den dagliga motionen, som stärker människors välbefinnande." Projektet startades 2016 och fortsätter 

2017. Arbetet följer projektplanen, bl.a. har en brygga för funktionsnedsatta anlagts i sjön. Vattenprovtagning 

pågår löpande tillsammans med Livsmedelsverket samt FOI. 

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

Projektet är nu i marksaneringsfasen. Sökta bidragsmedel för sanering beviljades under 2016 av 

Naturvårdsverket/länsstyrelsen. Upphandlingar är klara och entreprenaden påbörjas i början av 2017 och beräknas 

vara avslutad vid årsskiftet 2017/2018. 

15. 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 2017. 

16. 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. Viss försäljning enligt listan har skett under året, men behov av 

revidering av försäljningsuppdraget föreligger, bl.a. med anledning av förslaget avseende bolagisering. 

Utredningsarbetet avseende bolagisering pågick under 2016 via konsult beställd av kommunchef, förslag till beslut 

i KF i februari 2017. Förslag till internhyresmodell med tillhörande gränsdragningslista överlämnades till 

kommunstyrelsen under hösten 2016. 

17. 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. Överklagan avslogs 

förvaltningsrätten och ny upphandling pågår nu. 

18. GENOMFÖRA HANDLINGSPLAN FÖR UTVECKLING AV SVARTBÄCKSMÅLA (KS 2016-02-29 

§ 29, TSN 2016-03-22 § 47 ) 

Projektdirektiv för genomförande av handlingsplanen antogs i TSN i mars 2016. Arbetet följer projektplanen. 2016 

resulterade bl.a. i flera nya anläggningar i området: en ny parkering vid slalombacken, iordningställande av 

befintlig parkering, fyra nya mountainbikeleder samt en pumptrackbana. En ny hemsida för området har tagits i 

bruk (www.svartbacksmala.se) och Svartbäcksmåla finns nu även på Facebook (Svartbäcksmåla aktivitetsområde) 

med över 300 följare. Det är även uppsatt tre besöksräknare samt en trafikmätare för att kunna föra statistik över 

antalet besökare i området. 2017 planeras för enhetlig skyltning i området, två nya toaletter, träffpunktsbyggnad, 

traillöpspår, arbete med att återskapa odlingslandskapet (ev. djur på plats) samt projektering inför senare 

anläggande av en badsjö samt boendemöjligheter m.m. 

19. LOKALFÖRSÖRJNINGSPROGRAM (KOMMUNPLANUPPDRAG 2016:3; KF 2015-06-15 § 143, KF 

2015-12-21 § 288, TSN 2016-04-19 § 76) 

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

lokalbestånd och behov." TSN antog 2016-04-19, § 76, projektdirektiv för plan/program för långsiktigt hållbar 

lokalförsörjning. Arbetet påbörjades under våren och med visst omtag efter sommaren pga. ny projektledare. 

Avseende LoK:s förskole- och skollokaler var planen att programmet skulle vara klart under 2016, kommer dock 

att dröja in på 2017, då fler alternativ efterfrågats. Övriga verksamhetslokaler kommer arbetas med under 2017. 

Ny fastighetsstrateg anställdes under hösten och kommer successivt att överta projektet helt. 

20. TA FRAM ETT SAMRÅDSFÖRSLAG OCH ETT UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG TILL 

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

Projektdirektivet för Översiktsplan 2015 antogs av KS 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 genomfördes i alla delar av 

landsbygden i kommunen under hösten 2015. Många synpunkter inkom men det var varierande besöksantal på de 

olika platserna, med en överrepresentation av äldre personer, främst män. Upplevelsen överlag en positiv 
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inställning till dialogmötena, något som visar på betydelsen att finnas på plats. Ett återkopplingsbrev som 

besvarade inkomna synpunkter gick ut till alla hushåll i kommunen i början på 2016. Arbetet med revidering av 

Översiktsplanen (ÖP) kommer att återupptas inom kort, efter att ha avstannat i samband med beslutet om en 

översyn av kommunens vision. Det som nu kan och ska göras utan att visionsöversynen är färdig är att färdigställa 

nulägesanalys/beskrivning, att utreda hur det offentliga rummet kan bli säkrare (olyckor, jämställdhet), och hur 

detta kan inarbetas i översiktsplanen (tilläggsbeslut KS 2015-08-31 , § 171), samt att utreda hur uppföljningen ska 

genomföras. När visionsöversynen är klar kan samrådshandlingen färdigställas och medborgardialoger 

genomföras. En ytterligare förutsättning för arbetet med ÖP är att arbetet med den obligatoriska 

miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) måste påbörjas och leverera underlag till samrådshandlingen innan samråd. 

Projektet är uppskattningsvis minst 6 månader försenat (ca 2018-06). 

21. UTMANING AV MARK OCH SERVICE VERKSAMHET (KS 2016-08-29 § 135) 

Uppdraget att införa utmaningsrätt gavs av KF i samband med Kommunplan 2016-2018. Kommunstyrelsen 

beslutade 2016-05-30, § 90, om riktlinjer för utmaningsrätten. Conradis Teknik AB har i juli 2016 skickat in en 

utmaning om att driva "Mark & Services" tjänster. KS beslutade 2016-08-29, § 135, att Conradis Teknik AB:s 

utmaning är intressant och ska prövas enligt gällande Riktlinjer för utmaningsrätt i Nybro kommun under hösten 

2016, att arbetsuppgiften ska anses vara prioriterad för samhällsbyggnad samt att samhällsbyggnad redovisar 

utredning, underlag och förslag till beslut till kommunstyrelseförvaltningen senast till den 28 november 2016 för 

vidare handläggning i kommunstyrelsen. Utredningen har försenats av olika anledningar och kommer att lämnas 

till kommunstyrelsen i februari 2017. Bl.a. har Mark och Service verksamhet ingått i bolagiseringsutredningen. 

 

Verksamhet 

Samhällsbyggnad övergripande: 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 2012-2016, varav vissa redovisas under rubriken Uppdrag, kan följande nämnas verksamhetsvis: 

Administrativa verksamheten har bl.a. arbetat med fortsatt utveckling av mål- och resultatstyrning, nya 

nämndmål och nyckeltal har tagits fram. Byte av telefonoperatör, fortsatt införande av Besched (schemaläggning) 

och införande av Medhelp för sjukanmälan. Arbete med fastighetsbildning, fastighetsrättsliga frågor och 

namnsättningsärenden. Ajourhållning av databaser och register. Samarbete med Lantmäteriet och Torsås kommun. 

Ajourhållning av data i GIS-systemet, skapat och uppdaterat karttjänster och webbapplikationer i Kartportalen. 

Förslag till ny GIS-strategi framtagen. Program för Hållbar Utveckling (PHU) avvaktas då ett arbete med översyn 

av kommunens vision påbörjats. Arbetet med Energi- och klimatprogram följer i stort PHU. Fordonsutredning är 

genomförd. Energirådgivning genomförs enligt avtal med kommunerna Emmaboda och Torsås. 

Fastighetsverksamheten - Under 2016 har bl.a. har våning 3 i ishallen färdigställts för att kunna hyras ut, 

klassrumsmoduler har satts upp på Västerängskolan, skötrum har byggts om i Örsjö skola, HVB-hem har 

färdigställts i Alsterbro (Fröjdekulla), samt marksanerats på förskolan Humlan i Västeräng. Om- och tillbyggnaden 

av förskolan Skattkistan/Guldgruvan överklagades vilket försenat tidplanen, ny upphandling pågår (se vidare 

bilaga investeringsuppföljning). Många obudgeterade kostnader har tillkommit, då många mindre åtgärder har 

genomförts och fler är identifierade. Fastighetsverksamheten har under 2016 haft 13,80 kr per kvm för att 

underhålla sina fastigheter. Behovet för underhållet bedöms till 120 kronor per kvadratmeter och år. Detta innebär 

eftersatt underhåll som leder till dålig arbetsmiljö och missnöjda kunder. Risk för att fastigheten tvingas rivas finns 

pga långvarig eftersatt underhåll. Svårt att hålla driftbudgeten då det inte finns någon buffert för åtgärder i samband 

med varken sanering eller inbrott. De två sistnämnda har förekommit vid ett antal tillfällen under året. Haverier på 

teknisk utrustning, ofta orsakat av att tekniska livslängden är uppnådd har åtgärdats under året. Arbetet med att ta 

fram en lokalförsörjningsplan påbörjades under året med prioritet på förskole- och skollokaler, se vidare under 

rubriken Uppdrag ovan. Diverse fastighetsförändringar 2016: 

 Fastigheten Läkten 6 såld 2016-05-02 till Hela Människan Nybro för 950 tkr. 

 Rivning på fastigheten Gasellen 10 (Transtorpsskolan). 

 Rivning på fastigheten Läraren 2, Sveavallen, efter brand. 

 Rivning på fastigheten Nybro 3:1 (Sveaplan). 

 Nybildad fastighet, Läraren 5 (avstyckad från Läraren 4) såld till Nybro Bostads AB för 90 375 kr. 

Tillträde 2016-10-19. 

 Fastigheten Lampan 7 (f d Bribo Mekaniska) såld till NFast AB för 3 650 tkr. Tillträde 2017-01-01. 

 Hansa Fastigheter AB har sålt Eleven 2, förskolan Vitsippan till Prospecta förvaltning AB. 

Städserviceenheten har mätt kundnöjdheten genom enkätundersökning med ett målvärde på 90% kundnöjdhet. 

Resultatet var mycket positivt och överträffade målvärdet. Åtgärder har satts in där det funnits behov. Städuppdrag 
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har lagts in i det nyinköpta fastighetsprogrammet. Målsättningen var att alla städavtal skulle revideras 2016 men 

arbetet har varit mycket omfattande och tagit längre tid än beräknat. Revideringen kommer att vara klar första 

kvartalet 2017. 

Måltidsserviceverksamheten har levererat 1 115 851 matportioner till LOK, OMS och IFF. Andelen ekologiska 

livsmedel har ökat från 26,43% 2015 till 28,02% 2016 pga. väl genomförda upphandlingar och ett bra arbete ute i 

köken. Arbetsmiljön i köken har förbättrats inom flera enheter bl.a. ny diskmaskin på Fagerslättskolan, Gamla 

Gazellen samt Madesjögläntan. Projektering har genomförts inför den planerade köksrenoveringen på 

Kvarnbacken. Resultatet av kundnöjdheten som undersökts visar att våra kunder är nöjda med kökens mat och 

service. Den reviderade mat- och måltidspolicyn antogs av KF under hösten. 

Mark och Service-verksamheten har under året haft ett gott inflöde av uppdrag, vilket har gett ett visst överskott. 

MoS har även arbetat med att renodla verksamheten så att mer fokus kunnat läggas på den rena produktionen. I 

samband med detta har en anläggningsansvarig utsetts vilken har att ansvara för verksamhetens anläggningar och 

maskinpark. Vidare har en inventering utförts i vilken maskinparken studerats, för underlag till en reviderad 

investeringsbudget. Utöver detta har samtliga produktionsresurser granskats och delvis uppdaterats för ytterligare 

effektivitet. Detta arbete kommer att fortgå under 2017. 

Sport- och fritidsverksamheten har genomfört flera projekt under året. Plattan i ishallen är målad. Victoriahallen 

fick nytt namn till Liljas Arena och våning 3 iordningställdes och döptes till Arenahyllan. Beläggningen i 

anläggningarna är hög, men kundernas önskemål om tider fortfarande kan tillgodoses. OG-hallen har högst 

beläggning, trots stora problem med konstgräset. Arbetet med friidrottsbanorna på Åkrahäll blev inte bra och måste 

åtgärdas inom de närmaste åren. Fler bokningsförfrågningar sker idag via vårt datorbaserade bokningssystem, 

tyvärr fungerar det mindre bra med skolsimsbokningarna. Simhallens besöksantal har sjunkit marginellt jämfört 

med 2015. Simskolorna fungerar bra och förtur för Nybrobarn har fallit väl ut. Många inbrott i anläggningarna 

under året har påverkat både personalresurser/arbetstid och budget. Eldsjälspriset delades ut på Qvarnaslät. 

Planeringsverksamheten - Planenhetens arbete har resulterat i att sex detaljplaner har vunnit laga kraft under 

året. Översiktsplanearbetet avvaktar pågående översyn av kommunens vision och har därför stått stilla under större 

delen av 2016. Projektet "Förtätning av Nybro stad" (kommunplanuppdrag 2014:1) har påbörjats och VA-

planearbetet har återupptagits. Arbetet med den regionala infrastrukturplanen samt kollektivtrafikfrågor har 

intensifierats under årets andra hälft. 

För gatuenheten har året varit gynnsamt med lite snö, men den omfattande fiberutbyggnaden har varit mycket 

resurskrävande. Beläggningsarbeten har utförts på flera GC-vägar samt vissa enskilda vägar, bl.a. 

Svartbäcksmålavägen. I slutet av året träffades en avsiktsförklaring med en intressent för drift av kombiterminalen. 

Stadsmiljöenheten har under året arbetat med omställning av vissa gräsytor för att minska driftkostnaderna för 

skötsel. Konstverket Glas i centrum har restaurerats och nyplacerats. Stadens träd har inventerats som ytterligare 

ett steg i skötselplanens genomförande. 

Naturenheten har under året genomfört flera nya anläggningar i Svartbäcksmåla samt lanserat en ny logotype för 

aktivitetsområdet samt ny hemsida och Facebooksida. Vattenfrågorna har under hösten aktualiserats, 

vattengruppen, deltagande i vattenråden, utredning av kommunens dammar har återupptagits och en handlingsplan 

för att ta bort vandringshinder för fisk i Nybro stad har antagits. Upphandling av saneringen av Pukeberg har 

slutförts och Svartbäcksmåladeponin har provtagits. Naturvårdsprojekten för att gynna ekoxen i staden och bin i 

Gårdsrydsområdet har slutförts och under våren genom fördes en nationell LONA-dag i Nybro där flera av 

kommunens goda exempel lyftes fram. 

Exploateringsenheten har under året sett en positiv utveckling vad gäller tomtförsäljning både för villatomter och 

flerbostadshus, t.ex. har fyra tomter för flerbostadshus sålts. 

Myndighetsverksamhetens verksamhet beskrivs i Myndighetsnämndens verksamhetsberättelse. 

 

Intern kontroll  

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, 
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 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. 

Den interna kontrollen på central nivå görs under kvartal 1 2017 och återrapporteras som särskilt ärende. 

 

Nämndspecifik verksamhet 

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 

Genomförd 

Kontroll att 

delegationsordning följs 
- Förvaltningsledning 

 
4 Fortsatt stickprovskontroll. 

Kommentar 

Genomförd 

Uppföljning av 

överklagade beslut 

- Förvaltningsledning 

 
4 Kontrollera korrekt hantering. 

Kommentar 

Genomförd 

Hantering av kontanter 
- Måltidsservice 

 
4 Utvärdering av nya kvittosystemet behöver göras under 2016. 

Kommentar 

Genomförd 

Hantering av specialkost 

- Måltidsservice 
 

4 Rutiner och tydlighet behöver förbättras under 2016 samt bättre information till 

föräldrar på hemsidan. 

Kommentar 

Genomförd 

Kontroll av struktur och 

innehåll G:katalog 

- Administration 

 
6 Bevaka införandet av nytt intranät 

Kommentar 

Nytt intranät och Office 365 införs 2017 

 

Ekonomi 

Driftsredovisning 

Resultat tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2014 2015 2016 2016 2016 

BRUTTOINTÄKTER 162 897 137 647 157 971 136 813 21 158 

      

Personalkostnader -88 247 -92 364 -94 874 -98 400 3 526 

Övriga kostnader -150 531 -120 294 -136 557 -116 404 -20 153 

BRUTTOKOSTNADER -238 778 -212 658 -231 431 -214 804 -16 627 

      

NETTOKOSTNAD -75 881 -75 011 -73 460 -77 991 4 531 

BUDGET -75 114 -75 072 -77 991 -77 991 0 

ÅRETS RESULTAT -767 61 4 531 0 4 531 
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Investeringsredovisning 

Nettoinvesteringar, tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2014 2015 2016 2016 2016 

 49 470 24 003 21 593 65 281 43 688 

Kommentar ekonomiskt resultat och årsprognos 

DRIFTREDOVISNING:  

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar i bokslut ett överskott med 4,531 mnkr (94%), fördelat på 

intäkter 114%, personalkostnader 96 % och övriga kostnader 117%. 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden kommer att hos kommunstyrelsen hemställa om att nämndens totala 

driftbudgetöverskott 2016 med 4 530 871 kronor minus driftbudgetöverskottet för exploateringsverksamheten 

2 276 826 kronor, dvs. netto 2 254 045 kronor överförs för balansering till teknik- och samhällsbyggnadsnämndens 

resultatutjämningsfond (resultatfonden), samt att hos kommunstyrelsen hemställa om att bli kompenserad i 

resultatfonden för underskott i myndighetsverksamhetens bostadsanpassningsenhet med 1 994 756 kronor. 

Nedan redovisas de olika verksamheternas kommentarer (resultatsiffrorna nedan avser avvikelse mot budget i tkr): 

Kostnader i samband med skadegörelse/inbrott exklusive personal uppgår till 381 tkr.  

Förvaltningsledning: Resultatet är sämre än budgeterat (-1 173 tkr) dvs. ett negativt resultat, trots obudgeterade 

intäkter. Anledningen till underskottet är främst utbetalning av avgångsvederlag, konsultköp av tf. 

verksamhetschef samt obudgeterade kostnader för ledarutvecklingsinsatser för hela förvaltningen. 

Administration: Resultatet är sämre än budgeterat (-315 tkr) dvs. ett något negativt resultat. Förra månadens 

prognos för totalen på helår pekade på ett överskott men större kostnader än beräknat för personal och IT inkom 

under december. 

Fastighet: Resultatet är bättre än budgeterat (+1241 tkr). Prognosen har tidigare varit negativ pga. många akuta 

underhållsåtgärder samt den akuta takrenoveringen på Flerohoppsskolan. Extra intäkter för integrationskostnader 

för tjänstemannatid, förvaltning av Brunnens fastigheter, överskott i personalbudgeten pga. vakanser samt 

restriktivitet med vissa kostnader ger ett överskott. Även mildare vintrar utan snö har påverkat budgeten positivt. 

Avsaknad av personalresurs för att driva projekt påverkar också resultatet. 

Städserviceenheten: Resultatet är bättre än budgeterat (+992 tkr). Förklaring till resultatet är trots lägre intäkter 

än förväntat pga. bl.a. omskrivna städavtal med mindre omfattning, dels låga personalkostnader, dels att inga 

kostnadskrävande utbildningar har genomförts, samt att övriga kostnader är lägre pga få inköp av maskiner och 

dyrare tillbehör. Kostnader för timvikarier har budgeterats både som pooltjänster och timtid samt vakanta tjänster 

- en förklaring till de låga personalkostnaderna. 

Sport och fritid: Resultatet är bättre än budgeterat (+653 tkr). Prognosen har varit ett litet överskott 2016 men 

blev bättre än förväntat, bl.a. pga ökade intäkter samt mindre kostnader pga bevattningsförbudet och milda vintrar. 

Mark och Service: Resultatet är bättre än budgeterat (+473 tkr). Detta tack vara ett gott inflöde av uppdrag som 

inneburit en god sysselsättningsnivå för personalen. Utöver detta har MoS under de senaste två kvartalen arbetat 

intensivt med produktionsprocessen, vilket även det gett ett positivt avtryck i bokslutet. 

Måltidsservice: Resultatet är sämre än budgeterat (-275 tkr) dvs ett något negativt resultat. Novemberprognosen 

för totalen på helår pekade på ett nollresultat men därefter inkom en transportfaktura. Måltidsservice har tidigare 

år bokat decembers faktura i januari och för att det ska bli rätt i fortsättningen så kommer det därför att bokas två 

fakturor på december månad och som nu ledde till större kostnader än beräknat. Måltidsservice uppvisar låga 

personalkostnader främst pga svårigheter att täcka vikariebehoven. Livsmedelskostnaden har ökat under åter, 

främst avseende fet fisk samt ökad andel specialkost. 

Planering: Resultat är bättre än budgeterat (+ 3 972 tkr) bl.a. beroende på större intäkter inom samtliga enheter 

bl.a. pga beläggningsarbeten efter den omfattande fiberutbyggnaden, statsbidrag för saneringskostnader i 

Pukeberg, ökade torgintäkter, fler lagakraftvunna detaljplaner, uppbokade intäkter för pågående planer och 

reavinster från avslutade exploateringsprojekt, samt att komponentredovisning av investeringar påbörjats för de 

beläggningskostnader som tidigare budgeterats på driften. Flera enheter har dock övriga kostnader, såsom 

stadsmiljöenheten vars besparingskrav på grönyteskötseln inte gick att genomföra fullt ut samt ökade 

bevattningskostnader under de torra sommarmånaderna. Även hos naturenheten pga. saneringskostnader i 

Pukeberg och hos planenheten pga. beställda undersökningar i samband med uppstart av fler nya detaljplaner än 

beräknat. 
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Myndighet: Resultatet är sämre än budgeterat (-1037 tkr). Intäkterna överskrider budget, främst beroende på bättre 

följsamhet mot gällande bygglovstaxa. Personalkostnaderna är klart lägre än budget, främst med anledning av 

långtidssjukfrånvaro och tjänstledigheter, medan övriga kostnader överskrider budget, framförallt beroende på 

extrakostnader för bostadsanpassningar. 

INVESTERINGSREDOVISNING: 

Utfall investeringsbudget, totalt 33 %, se kort redovisning per projekt i bilaga. 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden kommer att hos kommunstyrelsen hemställa om 

tilläggsbudget 2016 för ej avslutade investeringar 2016 med netto 46 512 000 kronor. 

 

Personal 

Samhällsbyggnad - övergripande  

Antalet tillsvidareanställda var i december 214 personer, medan antalet visstidsanställda varierat mellan 16 och 33 

personer. Fördelningen mellan kvinnor och män: ca 65/35. Verksamhetschefen för Mark och Service valde under 

året att stiga av uppdraget och ersattes med en interrimschef, detta med anledning av det pågående 

utredningsuppdraget om bolagisering. Det systematiska arbetsmiljöarbete har pågått under året med att genomföra 

bl.a. de handlingsplaner (både på verksamhets- och förvaltningsnivå) som upprättats utifrån både den psykosociala 

enkäten och medarbetarenkäten. Vissa mer omfattande kompetensutvecklingsinsatser har fortsatt under året, bl.a 

Proceedo-, EDP Vision- samt HLR-utbildningar. Förvaltningens samtliga arbetsledare gick under våren en 

tvådagars utbildning på temat - att leda utan att vara chef. Samtliga chefer i Samhällsbyggnads ledningsgrupp har 

nu genomgått utbildning i Coachande ledarskap, Mänskliga rättigheter, Effektiv chefskommunikation, samt startat 

upp ett ledningsgruppsutvecklingsarbete. Både verksamhets- och enhetschefer inom Samhällsbyggnad som saknat 

kommunens Chefskörkort har nu gått utbildningen. Samtidigt har Samhällsbyggnad tillsammans med Nybro 

Energi genomfört Ledarutvecklingsprogrammet för de chefer som inte genomgått detta program. 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 deltog i det kommun- och förvaltningsövergripande 

arbetet 2016. 

Administrativa verksamheten - En medarbetare har gått i pension och ersatts med ny administratör, som främst 

arbetar med ekonomiadministration och posthantering. Administratör med ansvar för diarieföring har slutat, denna 

tjänst har gjorts om till en handläggartjänst som registrator och nämndsekreterare. En medarbetare slutade på egen 

begäran, i samband med detta överfördes ansvaret för bokning av sport- och fritidsanläggningar till Sport och 

fritid. En mätningsingenjör har slutat och ersatts av ny. Verksamhetsmöten och enhetsmöten genomförs varje 

månad. Ett arbete med att utveckla gruppen påbörjades under året med bland annat grupputvecklingsdagar. För att 

stärka ledarskapet har administrativa chefen bland annat genomgått Chefskörkortet samt 

ledarutvecklingsprogrammet. 

Fastighetsverksamheten - Under året har fastighetsingenjör, fastighetsstrateg, städpersonal och driftpersonal valt 

att sluta sina anställningar av olika orsaker, såsom nya utmaningar, studier, pension och flytt till annan ort. 

Rekrytering av ny ingenjör har pågått under senaste halvåret och har varit en utmaning då verksamheten 

konkurrerar med privata aktörer i en tid då ingenjörerna är eftertraktade. Detta innebär hög belastning på övriga 

medarbetare samt behov av att ta in konsulter. CAD-tekniker som gått i pension under året har ersatts. Personal 

har fått gå olika utbildningar bl.a. BAS P/U, ledarskapsutvecklingsprogrammet samt chefskörkort. Även 

nätverkande med andra kommuner under året. För Städservice har den upprepade korttidsfrånvaron minskat under 

året, medan långtidssjukskrivningar bedöms ligga på samma nivå som tidigare. Grupputvecklingsaktiviteter 

kommer att påbörjas i januari. Under försommaren kommer fastighetsförvaltare gå i pension och rekrytering av en 

ny väntar. 

Städserviceenheten har under året inrättat tre pooltjänster för att täcka upp korttidsfrånvaron. I Städservice 

medarbetarenkät framkom att flera medarbetare känner stress i arbetet. Föreläsning gällande stresshantering har 

genomförts via företagshälsovården. Det krävs också tydligare ansvarsfördelning mellan kunder och Städservice 

för att förbättra arbetsmiljön. Verksamheten har i perioder gått ”kort” pga. svårigheter att rekrytera vikarier. Det 

har varit mycket förstörelse och otillbörligt tillhåll i flera fastigheter där Städservice har uppdrag. Medarbetare har 

känt en otrygghet bland annat på grund av ensamarbete. Riskbedömningar och åtgärder har genomförts. En av 

arbetsmiljöåtgärderna innebär att alla medarbetare kommer utrustas med mobiltelefon för att snabbt kunna påkalla 

hjälp. Det innebär en merkostnad 2017. Planerad SRY-utbildning för städare har inte genomförts och därmed inga 

personalkostnader för ersättare under utbildningstiden. 

Måltidsserviceverksamhetens områdesledare har under året gått chefsutbildning för att stärkas i sin roll. Flera 
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långtidssjuka, tjänstlediga samt föräldralediga under året, samt flera medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. 

Måltidsservice arbetar systematiskt med rehabiliteringsplaner och uppföljningar. Under hösten genomfördes 

utbildning i hot och våld och utbildning i olika datorsystem såsom BeSched och Aivo. 

Sport- och fritidsverksamheten - En badmästare har varit utlånad på halvtid till fritidsgården Mejeriet. Simhallen 

har haft intermittenta anställningar för att klara öppettider 7 dagar i veckan samt ett antal röda dagar. En badmästare 

är föräldraledig. Språkpraktikant i simhallen har fungerat mycket bra. En vaktmästare har varit tjänstledig och 

sedan sagt upp sig. All personal har deltagit i olika kompetenshöjande utbildningar. Alla använder Besched för 

tidrapportering. Kommunnätverk (i länet) finns med representanter från Sport- och fritids enheter. 

Korttidsfrånvaron har varit låg under året. En medarbetare har varit långtidssjukskriven. Sport-och 

fritidskonsulenten började i slutet av augusti. 

Mark och Serviceverksamheten har under de senaste åren minskat personalstyrkan, främst genom att de som 

slutat inte har ersatts. För denna verksamhet är det väsentligt att kompetensen bibehålls och att arbetsstyrkan 

motsvarar uppdraget, dvs. alla de projekt och den drift som MoS skall utföra. Som följd av detta kommer 

verksamheten att under första halvåret 2017 anställa kvalificerade ersättare. Upprepad korttidsfrånvaro har under 

året minskat, liksom långtidssjukskrivningar. Olika typer av utbildningar bedrivs löpande, bland annat för att 

personalen skall vara uppdaterad på ny och modern teknik. 

Planeringsverksamheten har under året haft personalomsättning på översiktsplanering med ett par månaders 

vakans och i slutet av året beviljades en av planarkitekterna tjänstledigt sex månader. Under året har behovet av 

en mark- och anläggningsprojektör blivit tydligt och en ny tjänst utlystes i slutet av december. En extraresurs har 

anställts på naturenheten för att arbeta med vattenfrågor, som länge har varit eftersatt, tjänsten finansieras med 

statliga bidrag. Planeringsverksamheten har haft låg sjukfrånvaro utan långtidssjukskrivningar men med två fall 

av upprepad korttidsfrånvaro. Under hösten har det gjorts en utbildningssatsning i dagvattenfrågor för personal 

från flera enheter. 

Myndighetsverksamheten har haft en del tjänstledigheter, långtidssjukfrånvaro och vård av barn som inneburit 

tapp i vår planerade resurskapacitet. Under våren genomfördes två grupputvecklingsdagar. Sedan 1 oktober har vi 

för ett år anställt en administratör på halvtid, som bistår framförallt bostadsanpassnings- och bygglovsenheterna 

med parkeringstillstånd och OVK-protokoll. Nuvarande byggnadsinspektörer arbetar effektivt i ett bra team 

tillsammans med den nyanställda administratören. En miljöinspektör som varit tjänstledig har sagt upp sig. Denne 

var ersatt av en vikarie som senare valde att arbeta åt Nybro Energi. Via genomförd rekryteringsprocess har en 

erfaren miljöinspektör anställts och en vikarie som kanske anställs efter en provperiod. Båda dessa påbörjar sin 

anställning på nyåret 2017. Av de båda långtidssjukskrivna har en återgått i arbete medan en kommer att återgå 

till arbete under 2017. Arbetet med saneringen i Pukebergs har inneburit att vi tagit in en extraresurs under 

sommarhalvåret för hälsoskyddstillsyn. En extra resurs har tillförts för att tidigare planerade tillsynsaktiviteter 

inom livsmedelsenheten skulle kunna genomföras under 2016. Med denna resurs och övriga planerade resurser 

har planerad livsmedelskontroll genomförts trots en tjänstledighet. Den extraresurs som arbetat åt 

livsmedelsenheten har från oktober månad 2016 anställts på miljöenheten. 

 

Framtid 

Samhällsbyggnad - övergripande: Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens, myndighetsnämndens och 

kommunstyrelsens samlade uppdrag från kommunfullmäktige sedan 2012 är att både strategiskt och 

serviceoperativt genom de olika 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 bidrar 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 bidrar till att göra kommunen attraktiv som boende-, arbets- och besöksort genom att förvalta 

och utveckla den fysiska miljön. Samhällsbyggnad inspirerar och ger möjlighet till hälsofrämjande aktiviteter bl.a. 

via sort, idrott, friskvård och friluftsliv. 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 arbetar 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. Det förvaltningsövergripande projektet Attraktiv 

arbetsgivare är mycket för viktigt för att bidra till att trygga personal- och kompetensförsörjningen. 

Marknadsmässiga löner är en del av detta. 

Två uppdrag från kommunstyrelsen/arbetsutskottet är aktuella 2017, vilka båda kan komma att beröra ovan 

beskrivna organisation och verksamhet: 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag 2015:4 ”Utvecklingsenhet” i Kommunplan 2015-2017 - ”Utred möjligheten att 
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under 2015 inrätta en utvecklingsenhet, som lyder under kommunstyrelsen. Enheten ska fokusera på 

utvecklingsfrågor, näringslivsfrågor, landsbygdsutveckling, turism m.m.” Kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutade 2016-10-19 § 113, att godkänna kommunchefens redovisning, på uppdrag av kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 13 januari 2016, § 9, svar på frågor, innan ärendet tas vidare. Efter att beslutsförslaget om ändrat 

uppdrag för Nybro Kommunbolag AB avseende strategiska utvecklingsfrågor remitterats till samtliga nämnder 

och styrelserna i AB Nybro Brunn, Nybro Elnät AB, Nybro Bostads AB samt Nybro Kommunbolag AB, är 

uppdraget f.n. vilande. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-11-16 , § 136, att uppdra till kommunchefen att upprätta ett 

projektdirektiv för utvärdering av organisation av teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, myndighetsnämnden 

samt samhällsbyggnad. Enligt förslaget till projektdirektiv har utredningen två projektmål: "1. Säkerställa att 

beslutad organisation genomförts samt om de syften förändringen hade har uppnåtts. 2. Säkerställa att befintlig 

organisation motsvarar de krav, behov och förväntningar nuvarande och framtida omständigheter fordrar. Med 

detta menas en bedömning av om de syften inrättandet av befintlig organisationen hade fortfarande är adekvata 

eller om organisationen bör förändras i något eller några avseenden. I denna del ska särskilt beaktas kommunens 

behov av utvecklingskapacitet samt ledning och styrning av kommunens utveckling. Utredningen ska i 

sammanhanget även svara på hur nuvarande, eller annan organisatorisk lösning, kan möta behoven av att 

rekrytera, utveckla och behålla kvalificerad kompetens för kommunens fortsatta utveckling. Utredningen ska även 

ge svar på om ansvarsfördelningen mellan teknik- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen är tydlig 

och adekvat för utvecklingen av Nybro kommun samt på motsvarande sätt rollfördelningen mellan 

kommunstyrelse-förvaltning och samhällsbyggnad. Utredningen ska i förekommande fall ge förslag på åtgärder. 

I den del utredningen berör myndighetsnämnden ska främst jävsfrågor bedömas inom nämnd och förvaltning. 

Igångsättning mars 2017 med rapport till kommunstyrelsens sammanträde juni 2017." 

Nedan beskriver de olika verksamheterna framtiden ur sitt perspektiv: 

Administrativa verksamheten - Framtiden innebär utmaningar med att ytterligare effektivisera administrationen. 

Arbetet med processkartläggningen som lägger grunden för verksamhetsbaserad arkivredovisning och framtida e-

arkiv ska återupptas under året. Organisationsförändring från årsskiftet innebär att gruppen utökas med fyra 

medarbetare och nya arbetsområden ingår i verksamheten, detta ställer ytterligare krav på grupputveckling och 

ledarskapet. Under 2017 kommer flera stora IT- och informationsrelaterade förändringar med införandet av Office 

365 och nytt intranät via Sharepoint. 

Fastighetsverksamheten - Organisationsutveckling, bolagiseringsuppdraget, framtagande av delar av 

lokalförsörjningsplanen, gränsdragningslistor samt införande av internhyra är aktiviteter verksamheten arbetat 

med under året och som också kommer att påverka det framtida arbetet. Fortsatt arbete med den stora utmaningen 

att försöka hålla fastighetsbeståndet i relativt gott skick med tilldelad budget. Om underhållsbudgeten inte ökar 

under kommande år kommer statusen på fastighetsbeståndet att minska ännu mer med högre reparationskostnader 

och ytterst rivning som konsekvens. Beredskapsorganisationen inom fastighet behöver ses över för att bli mer 

kostnadseffektiv. Detta är något som behöver studeras för samtliga verksamheter inom Samhällsbyggnad och 

förslag finns att låta en student driva projektet som t.ex. ett examensarbete. 

Städserviceenheten - Det pågående arbetet med nya städavtal som ska upprättas och som var tänkt att gälla fr.o.m. 

2017 med nytt pris, har bordlagts av KS (jan 2017). Det kommande resultatet är oklart hur det påverkar 

beställningar från kunden eftersom de själva bestämmer omfattning och frekvens av städningen. Pooltjänsterna 

inrättades 2016 men det finns fortsatt behov av timvikarier som har blivit svårare att rekrytera då fler arbetsgivare 

konkurrerar om samma arbetskraft. Genom att utbilda en handledare/utbildare inom SRY ökar kompetensen inom 

städservice vilket är väldigt positivt. Vi hoppas därmed nå målet med certifierade städare. Genom att följa upp 

sjukfrånvaron och arbeta med tidig rehabilitering fortsätter arbetet med att förbättra arbetsmiljön och minska 

sjukfrånvaron. Målsättningen är nöjda medarbetare som trivs på jobbet vilket sannolikt leder till ett bra 

arbetsresultat. 

Sport- och fritidsverksamheten - Simhallen kommer tillsammans med ekonomienheten utveckla 

betalningsmöjligheter via autogiro. Utredning om rehab/varmvattenbassäng i simhallen kommer att göras. Enkät 

ska lämnas ut till våra föreningar och privata hyresgäster som hyr tider i våra anläggningar. Sport och fritid deltar 

i SKL:s upphandling av nytt boknings- och bidragssystem. Sport och fritidsprogrammet kommer bl.a. ge en 

kartläggning av verksamheter och anläggningar som finns i kommunen och vad som efterfrågas. Kartläggningen 

kommer att göras med hjälp av E-faktor (Linnéuniversitet). Spontanidrottsplatser kommer att bli viktiga arenor i 

framtiden. Behovet av ytterligare en konstgräsplan blir tydligare för varje år. 

 

Måltidsverksamheten - Antalet barn och elever har ökat under de senaste åren och pågår ännu med integrationen, 

vilket lett till ökad belastning. Många upplever ökad stress och detta måste arbetas vidare med. Inom 

omsorgsköken har det skett och sker mycket förändringar pga omsorgens omorganisationer vilket medför oro 

bland personalen. Färre sökande till hotell- och restaurangutbildningarna riskerar leda till konsekvensen att kockar 

blir ett bristyrke i framtiden. 
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Mark- och Serviceverksamhetens fortsatta utveckling mot en mer smidig och effektiv organisation har till viss 

del störts av Utmaningsrätts- och Bolagiseringsuppdragen. Skall MoS kunna utvecklas vidare behövs ett klart 

uttalat mandat för en förändringsprocess och möjligheten att kunna få arbeta i enlighet med en uppgjord strategi. 

MoS har en hög kunskap och erfarenhet vilken sammantaget är en betydande resurs inom den kommunala 

verksamheten, men behöver samtidigt tid för att skapa en klar identitet som övriga verksamheter kan förhålla sig 

till. "Ena istället för att sära" kan vara nyckelorden. 

Planeringsverksamheten har flera stora projekt igång som kommer att fortsätta under 2017, bland annat 

framtagande av ny översiktsplan, framtagande av VA-plan, genomförande av handlingsplan för Svartbäcksmåla 

och upprustning av Linnéasjöområdet. En ny utmaning att ta ställning till är att även den fördjupade 

översiktsplanen behöver revideras då den aktuella Föp:en i stort sett är förverkligad. Trycket på planenheten har 

ökat markant och resursbehovet behöver ses över och eventuellt utökas för att möta den allt större efterfrågan på 

detaljplaner för bostäder, skolor m.m. Att rekrytera kompetent personal till planenheten samt en projektör är en 

förutsättning för att lyckas med utvecklingsfrågorna. 2016 års ramminskning i driftbudgeten påverkar fortfarande 

gatu-, park- och stadsmiljöenheterna som ytterligare behöver dra in på underhåll av vägar, gator, parker och 

stadsmiljön helst utan att förstöra uppbyggt kapital. Fiberutbyggnaden kommer fortsatt vara mycket 

resurskrävande. 

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. 

 

Sammanfattning 

I verksamhetsberättelsen i bokslut 2016 följer Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden upp sin verksamhet utifrån 

beslutad verksamhetsplan 2016. I verksamhetsberättelsen beskrivs och bedöms måluppfyllelse för 2016. 

Det är inte helt enkelt att göra en sammanvägd bedömning av måluppfyllelsen i 2016 års verksamhetsplaner för 

teknik- och samhällsbyggnadsnämndens, myndighetsnämndens och kommunstyrelsens verksamheter via 

Samhällsbyggnad, då flera nya mål beslutats 2016 av de olika nämnderna och för flertalet nya mål har inga 

nyckeltal fastställts. Nämnderna har dock antagit relevanta nyckeltal inför 2017. 

Sex av Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens tretton mål är uppnådda: 

 Inom- och utomhusmiljön ska vara kvalitetssäkrad 

 God service (mot kärnverksamheterna) 

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

 Närproducerade varor inom en omkrets av 15 mil samt ekologiska varor ska öka 

 Trygga och aktiva invånare 

 Tilldelad ram ska hållas 

Ett av Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens tretton mål är delvis uppnått: 

 Sjöar, vattendrag, våtmarker och grundvatten ska skyddas 

För sex av Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens tretton mål har måluppfyllelsen inte kunnat mätas under 2016: 

 Utvecklad medborgardialog och utvecklat inflytande 

 God planeringsberedskap för bostäder och infrastruktur 

 En god och hälsosam livsmiljö (= "Ett hållbart Nybro" i FÖP) 

 Ett rikt växt- och djurliv 

 God och kvalitetssäkrad service på de tjänster vi tillhandahåller (mot näringslivet) 

 God planeringsberedskap för verksamhetsområden 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden/Samhällsbyggnad arbetar med ett tjugotal uppdrag från 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, lärande- och kulturnämnden, varav 

några slutredovisas i denna årsrapport. 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar i bokslut ett överskott med 4,531 mnkr (94%), fördelat på 

intäkter 114%, personalkostnader 96 % och övriga kostnader 117%. För mer information - se punkt 6 Ekonomi i 
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denna rapport. 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens budgetram har under perioden 2012-2016 minskat med ca 7,6 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 resultaten från medarbetarenkäter under 2015 och 2016, där hela 

förvaltningens personal deltagit. Av enkät-sammanställningarna framgår det tydligt att många medarbetare är 

starkt 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 investeringar: totalt 21,6 mnkr, 33 %, se utförligare redovisning 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 behovet av att öka 

kapaciteten och resurserna 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 

både revideringen av den kommunomfattande översiktsplanen påbörjats tillsammans med framtagandet av 

programmet för hållbar utveckling - arbeten och planeringsprocesser som tar stora delar av Samhällsbyggnads 

verksamhet i anspråk under lång tid framöver. Detta strategiska arbete är dock i högsta grad beroende av det nu 

förestående projektet med en översyn av kommunens vision. Visionsarbetet och resultatet är en förutsättning för 

att kunna arbeta vidare med de strategiska styrdokumenten. 

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

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

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

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

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

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

inriktning och omfattning. 

 



 40(134) 

 

Måluppfyllelse 

 

Nämndens mål 

All myndighetsutövning över verksamheter inom vård, skola och omsorg ska bidra till en 

hälsosam miljö och säkra livsmedel 

Målet är delvis uppnått 

Myndighetsnämnden arbetar med detta mål i syfte att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Målet fastställdes 3 mars 

2016 av myndighetsnämnden. 

Målet uppfylls från nämndens sida genom de inspektioner som genomförs inom vård, skola och omsorg rörande 

livsmedelssäkerhet och hälsoskydd. 

När det gäller livsmedelstillsynen har en extraresurs tillförts under 2016 som specifikt arbetat mot vård, skola och 

omsorg. Syftet är att tidigare förlorad tillsynstid ska återhämtas. Under januari - december 2016 har 336 timmar 

lagts ned på livsmedelskontroll inom vård, skola och omsorg. 

När det gäller 2016 års hälsoskyddstillsynen inom dessa verksamheter har 56 av 58 objekt fått tillsyn. Förskolorna 

har följts upp genom att besvara en enkät som kommer att leda till uppföljande besök på några förskolor. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Antal genomförda livsmedelskontroller inom vård, skola och omsorg i 

förhållande till kontrollplan.  100 %   

Kommentar 

Totalt 336 timmar genomförda kontroller inom vård, skola och omsorg. Totalt enligt kontrollplanen ska ca 336 timmar utföras. Därmed 

utgör 336 timmar av 336 timmar 100%. 

Antal genomförda hälsoskyddsinspektioner inom vård, skola och omsorg i 

förhållande till tillsynsplan  96,6 %   

Kommentar 

56 av planerade 58 tillsynsbesök har gjorts, 2 av de planerade har upphört. 2 har tillkommit. 

 

All myndighetsutövning ska kännetecknas av god kommunikation. 

Målet är delvis uppnått 

Myndighetsnämnden har ett nämndmål som syftar till att uppnå kommunfullmäktiges mål. 

Såväl Myndighetsverksamhetens Livsmedelsenhet, Hälsoskyddsenhet, Bygglovsenheten som Miljöenhet 

kommunicerar sina beslut innan de formellt fastställs. 

När det gäller bygglov har denna kommunikation förbättrats under det senaste året då en mycket erfaren 

byggnadsinspektör anställts i rollen som enhetsansvarig för byggenheten 

Vi följer nyckeltalet "Andel (%) av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de kontaktar 

kommunen kring en enkel fråga (Kkik mått 3)" i syfte att följa upp hur vi uppnår fullmäktiges övergripande mål. 

Myndighetsverksamheterna får högsta betyg i senaste mätningen. Personalen representerar kommunen i varje 

samtal som besvaras. Ett korrekt språkval och ett serviceinriktat bemötande är därför oerhört viktigt. Varje 

medarbetare är ansiktet utåt och varje samtal ska spegla den professionalism och det servicetänkande som vi vill 

skall förknippas med vår kommun. Vi har under flera år arbetat för att förbättra bemötandet, informera mer och 

öka berördas kompetens. 

Tendensor har under fjolåret genomfört en undersökning med djupintervjuer av ett antal företag där man är mycket 

nöjd med bemötandet från personalen inom myndighetsverksamheterna. 

SKL har förändrat sin modell (INSIKT) för att mäta inspektörernas sätt att möta företagare och medborgare etc. 
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så att en uppföljningsenkät går till förutom företagare också till medborgarna. Mätningen genomförs direkt efter 

avslutad handläggning. Detta innebär att underlaget rapporteras i rimlig anslutning till händelsen. Vi har ännu inte 

fått någon sammanställning av resultat från 2016. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Andel (%) av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när 

de kontaktar kommunen kring en enkel fråga (Kkik mått 3) (2015)    100 % 

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. 

Antal ärenden som återkopplats/Antal inkomna ärenden (Kolla 
tjänstegaranti)     

Kommentar 

Samtliga enheter har gått igenom sina arbetssätt med återkoppling och för en del har arbetssättet justerats för att vi ska förbättra 
densamma. Se protokoll från myndighetsverksamhetens möten. 

 

Medborgarna ska uppfatta myndighetsutövningen som ändamålsenlig, meningsfull och 

rättssäker 

Målet är delvis uppnått 

För att uppnå detta mål arbetar myndighetsverksamheten mycket med att kompetensutveckla personalen och att 

informera medborgare på olika sätt. Ambitionen är givetvis att förebygga skador och risker. 

Under första halvåret har vi anställt ny personal inom flera enheter. Arbetet för att uppnå målet är att introduktion 

fungerar och är tillräckligt omfattande. Här finns förbättringar att göra men för det krävs att vi har tillräckligt med 

resurser, vilket inte varit fallet under år 2016. 

Den löpande mätningen av hur man uppfattar myndighetsverksamheten (INSIKT) kommer även att visa hur en 

del medborgare uppfattar oss. Resultat från denna mätning under 2016 har ännu inte sammanställts. 

Vi har under 2016 haft 3 ärenden/beslut som överklagats till överinstans där dom avkunnats, 2 st byggärenden och 

1 miljöärende. I alla 3 fallen har myndighetsnämndens beslut fastställts. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Antal avgöranden från överinstans. 
 100 %   

Kommentar 

Under 2016 har ett avgöranden från överinstans avgjorts som gäller överklagan av miljöenhetens beslut om försiktighetsåtgärder i 

samband med anmälan om anläggning för sortering och krossning av berg m.m. samt för mellanlagring av avfall vid Transtorp. 

Ytterligare ett ärende har gällt utvidgning av verksamhetsområde för vatten och avlopp. Hälsoskyddsenheten har haft ett överklagande 

som gällt årlig tillsynsavgift. Byggenheten har haft två överklagande ärenden avseende beslut om bygglov som avgjorts under året. 

I samtliga överklagade ärenden har dom avkunnats som styrker myndighetsnämndens beslut 

  

Antal avgöranden från överinstans där nämndens beslut fastställts/antal 

avgöranden från överinstans (%)  111,11 %   

Kommentar 

Under 2016 har ett avgöranden från överinstans avgjorts som gäller överklagan av miljöenhetens beslut om försiktighetsåtgärder i 

samband med anmälan om anläggning för sortering och krossning av berg m.m. samt för mellanlagring av avfall vid Transtorp. 

Ytterligare ett ärende har gällt utvidgning av verksamhetsområde för vatten och avlopp. Hälsoskyddsenheten har haft ett överklagande 
som gällt årlig tillsynsavgift. Byggenheten har haft två överklagande ärenden avseende beslut om bygglov som avgjorts under året. 

I samtliga överklagade ärenden har dom avkunnats som styrker myndighetsnämndens beslut 

 

All myndighetsutövning inom nämndens ansvarsområden syftar till att skydda människors 

hälsa och miljön och ska bidra till hållbar samhällsutveckling. 

Målet är delvis uppnått 

Detta är grundsyftet med myndighetsverksamheten och därför pågår ett flertal aktiviteter i dess syfte. För att se 
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dessa hänvisas till aktiviteter och kommentarer i beslutad verksamhetsplan för år 2016. 

Tyvärr har personalbrist inneburit att tillsynsarbetet inte riktigt kunnat följa årets plan. Arbete pågår för att 

rehabilitera personal och rekrytera kompetent personal i syfte att vi ska stå bättre rustade inför 2017 års 

verksamhet. 

Vi har också prioriterat projektet Sanering av Pukebergs glasbruksområde vilket har inneburit mindre ordinarie 

tillsynstid för hälsoskyddsenheten som varit engagerade i projektet. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Antal verksamheter som besökts i förhållande till antal verksamheter som 
besök planerats i tillståndsenhetens tillsynsplan.  90 %   

Kommentar 

Tillsynsbesök har genomförts enligt planerat med målet att säkra efterlevnaden av alkohollagen. Fokusområden har varit överservering 
och servering till underåriga. 

Antal verksamheter som besökts i förhållande till antal verksamheter som 

besök planerats i miljöenhetens tillsynsplan (%)  63 %   

Kommentar 

Nyckeltalet avser miljötillsynsverksamheterna inklusive lantbruksverksamheterna. 

Orsaken till att vi inte hunnit med mer besök är att det varit mycket stor omsättning på personal och därför ont om resurser. 

 

Arbeta för en god byggnadskultur samt en god och estetisk miljö. 

Målet är delvis uppnått 

I samband med bygglovshandläggning ska vi alltid se över byggnadskultur och estetisk miljö. Vid behov kontaktar 

vi Kalmar läns museums, bebyggelseantikvarie som också är certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden 

enligt Plan- och bygglagen för överläggningar om vad som är acceptabelt. Diskussioner pågår med 

planeringsverksamheten om att rekrytera egen kompetens kring byggnadsutformning. 

Myndighetsnämnden har under våren 2016 tagit ett beslut om en plan för handläggning av ovårdade tomter och 

fastigheter, där byggenheten kommer att behandla två-tre ärenden per år i den prioriteringsordning som är angiven 

i planen. Hittills i år uppfyller vi målet i denna del då 4 ärenden har handlagts. 

Myndighetsnämnden delar årligen ut ett byggnadspris som tilldelas byggnad som förtjänstfullt bidrar till Nybro 

kommuns kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse eller som förnyar Nybros kommuns moderna kulturarv. 2016 års 

vinnare av Byggnadspriset blev privatbostaden i Paradiset. Priset delades ut vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde den 19 december. Den 7 april i år beslutade myndighetsnämnden att anta nya stadgar för kommunens 

byggnadspris och priset kommer att utvecklas vidare under nästa år. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Antal nomineringar till årets Byggpris 
 42,86 %  77,78 % 

Kommentar 

Trots information om möjligheterna att nominera till Byggpriset på Nybro kommuns hemsida och via andra kanaler har vi inte nått upp 

till uppsatt mål. 

Vi får analysera hur vi ska nå medborgarna ännu bättre inför nästa år. 

Antal vidtagna åtgärder avseende förfallna byggnader och ovårdade tomter i 

förhållande till tillsynsplan.  133,33 %   

Kommentar 

Under året har fyra ärenden behandlats och två har slutförts med beslut om rivning. 

 

Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt liv i eget boende 

Målet är uppnått 

Den senaste statistiken från Boverket är från 2015 och anger för Nybro kommun 6,23 bidrag per tusen invånare 

svenskt medel 8. Medelkostnaden per bidrag är 16 642 kr i Nybro medan rikssnittet är 14 200 kr per bidrag. 

Bostadsanpassningarna har varit mycket dyrare än budgeterat under 2016 (+23 %). 

För att utfallet för 2016 ska vara jämförbart med utfallet för 2015, måste momskostnaden regleras samt kostnaden 
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för hissar tas bort. 

År 2016, 2 855 tkr 

År 2015, 2 213 tkr 

(Momskostnaden för 2015 är då flyttad från 2016 till 2015, hisskostnaden är ej medräknad i jämförelsetalen). 

Samtidigt innebär detta att andra delar av kommunen sparar utgifter för omsorg etc. 

När det gäller såväl bostadsanpassningar som handläggning av parkeringstillstånd har vi en effektiv handläggning 

och därmed korta handläggningstider. Målvärdet när det gäller handläggningstider för parkeringstillstånd på 30 

dagar klarar vi, idag är tiden ca 14 dagar. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Antal bostadsanpassningar per 1000 invånare (2015) 
   högst77,5 % 

Kommentar 

Bidrag per tusen invånare ligger något lägre än riksgenomsnittet. Observera att uppföljningen avser år 2015. 

Kostnad bostadsanpassningsbidrag jämfört med budget 
 -24,96 %   

Kommentar 

Utfallet är högre än budget. Under 2016 har kommunen haft en ökning av bostadanpassningsärende. Jämfört med 2015 har antal ärende 

ökat med 23 %. Vid jämförelse av antal bostadsanpassningsärende för 2016 med ett snitt från förgående fem år så har antalet ärende ökat 

med 15 %. 

Kommunen har under året haft tre större och mer kostnadskrävande bostadsanpassningar, dessa anpassningar har sammanlagt kostat 

850 tkr. 

Del av momskostnad för 2015 har påförts 2016 med 290 tkr. 

Inköp av hissar till bostadsanpassning har tidigare legat på investering men har under 2016 flyttats till drift, detta har medfört en extra 

kostnad på 776 tkr. 

För att utfallet för 2016 ska vara jämförbart med utfallet för 2015, måste momskostnaden regleras samt kostnaden för hissar tas bort. 

2016 2 855 tkr 

2015 2 213 tkr 

(Momskostnaden för 2015 är då flyttad från 2016 till 2015, hisskostnaden är ej medräknad i jämförelsetalen). 

 

Företagarna ska uppfatta myndighetsutövningen som ändamålsenlig, meningsfull och 

rättssäker 

Målet är delvis uppnått 

Tidigare vidimerades måluppfyllnaden av resultaten från Näringslivsenhetens enkät som mätte Företagarnas 

upplevelse av miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsenheternas tillsynsbesök avseende bemötande, förståelse och 

kunskapsöverföring. Snittet år 2015 låg på 3,67 av totalt 4 poäng, vilket innebar en tydlig måluppfyllnad eftersom 

målet var 3,5. 

SKL:s mätning INSIKT 2015 av 2014 års tillsyn och kommunikation med myndighetsverksamhetens olika 

enheter, visar att området miljö- och hälsoskydd (inkl. livsmedel) fått ett något försämrat resultat jämfört med 

tidigare år. Detta trots alla förbättringsåtgärder som genomförts under senare år. En handlingsplan har genomförts 

bl. a. med djupintervjuer av berörda verksamhetsutövare i syfte att få reda på grundorsakerna till det försämrade 

resultatet. Resultatet av dessa intervjuer har rapporterats under tertial 1, 2016 och en handlingsplan med 

förbättringar finns framtagen där ett flertal förbättringsåtgärder redan vidtagits och givit avsedd effekt. 

Verksamheten har också bl.a. arbetat med tydligare och mer informationsmaterial, förbättrad hemsida, deltagit i 

uppföljande möten med verksamhetsutövare och deras organisationer. 

Under året kommer mätning av näringslivets uppfattning av myndighetsverksamheten att mätas genom att löpande 

fråga ut de verksamhetsutövare som varit i kontakt med myndigheten. Tyvärr har inte resultaten från denna 

mätning sammanställts ännu. 

Vi har i år en ambitös tillsynsplan för miljöenheten där i princip samtliga verksamheter med fast årlig tillsynsavgift 

ska besökas. Orsaken är att tillsynen av olika anledningar släpar efter från tidigare år. Med anledning av två 

långtidssjukskrivningar har vi inte lyckats utföra den planerade tillsynen i tillräcklig omfattning. 

Rehabiliteringsarbete och rekryteringar genomförs f.n. för att vi ska försöka genomföra en del av den planerade 

tillsynen för år 2016 under år 2017. 

Vid speciella tillfällen har en broschyr som är framtagen av SKL, delats ut. Denna informerar företagarna om 

utformning och bakgrund till våra avgifter för miljö- och hälsoskyddstillsynen. Ambitionen är att denna broschyr 
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alltid ska följa med de avgiftsbeslut som skickas ut från miljö- och hälsoskyddsenheterna. Med anledning av att 

en reviderad taxa med nya timkostnader beslutades 2016-11-28 av kommunfullmäktige kan denna broschyr 

komma att följa med samtliga nya avgiftsbeslut under 2017. 

Verksamheten deltar vid ett flertal av Näringslivsenhetens möten med företagarna, bl.a. i dialogserien och i de s.k. 

"Walk and talk" träffarna. Vi har också deltagit vid ett antal företagsbesök under 2016. 

Förutom d.o. deltar verksamheten i ett flertal projekt som på sikt ska underlätta för företagarna i kommunen. Bland 

annat Glasbruksprojektet (sanering av glasriket), från Usch till resurs (att ta vara på glasavfall och nyttiggöra till 

ny råvara), projekt förorenade massor, projekt tillsyn verkstäder och ett regionalt e-tjänst projekt. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Totalt antal genomförda timmar livsmedelskontroll i förhållande till 

kontrollplan  100 %   

Kommentar 

Totalt 768 timmar utförts under 2016 enligt kontrollplanen, planerad kontroll. Totalt enligt kontrollplanen ska 768 timmar utföras. 

Därmed utgör 768 timmar av 768 timmar 100 %. 

Totalt antal genomförda timmar hälsoskyddsinspektioner i förhållande till 

tillsynsplan  68 %  88 % 

Kommentar 

Timmarna (223) har bara räknats på de objekt som ska ha tillsyn i år och betalar årlig avgift, de som inte har tillsyn i år är inte med i 

målvärdet (328). 

Totalt antal genomförda timmar miljöinspektioner i förhållande till 
tillsynsplan  40 %   

Kommentar 

Endast 40 % av planerade timmars tillsyn har genomförts. Detta beror på personalomsättningen som varit mycket stor och inneburit att vi 
saknat resurser. 

De timmar som inte utförts under året kommer att utföras under 2017 då vi tillför extraresurser och flyttar budgetmedel för resurser från 

2016 till 2017 

Totalt antal genomförda timmar inspektioner för tillståndsenheten i 
förhållande till tillsynsplan  90 %   

Kommentar 

Totalt har 19 tillsynsbesök genomförts på både tillsvidare - och tillfälliga serveringstillstånd. 

 

Verksamheten som bedrivs på nämndens uppdrag ska präglas av en god ekonomisk styrning, 

samverkan med andra aktörer och effektiv handläggning. 

Målet är delvis uppnått 

Vi kan konstatera att myndighetsnämndens budget innehålls med marginal, bl.a. med anledning av att några 

nämndmöten har kunnat ställas in. 

Myndighetsverksamhetens utfall finns med i Teknik- och Samhällsbyggnadsnämndens ekonomirapportering men 

redovisas nedan som en del av måluppfyllelsen. 

Intäkter Bygglovsenheten har fakturerat i betydligt större omfattning än föregående år, främst beroende på bättre 

följsamhet mot gällande bygglovstaxa. Såväl Livsmedelsenheten som Miljöenheten har fakturerat sina årliga 

tillsynsavgifter och budgeten klaras. Hälsoskyddsenheten kommer inte att klara årsbudgeten med anledning av 

myndighetsnämndens beslut om återbetalning av 2014 års avgifter för hälsoskyddstillsyn, se nämndbeslut 2016-

04-07. Inte heller Tillståndsenheten klarar budgeterade intäkter. Totalt bedöms årets intäkter överskrida budget då 

framförallt bygglovsenhetens intäkter är högre än budgeterat. Intäkter för 378 tkr flyttas över till miljöenhetens 

personalbudget år 2017 för att utföra den tillsyn vi inte hunnit med p.g.a. frånvaro under året. 

Personalkostnader Med anledning av långtidssjukfrånvaro, tjänstledigheter och förändrad prioritering är 

personalkostnaderna klart lägre än budgeterat. Behovet av resurser är därmed stort och rekrytering pågår. 

Övriga kostnader Övriga kostnader är högre än budget. Det är framförallt bostadsanpassningar som ökat (23 %). 

Utöver det har vi betalat moms (290 tkr) för en del bostadsanpassningar som genomfördes 2015. Inköp av hissar 

för bostadsanpassning (776 tkr) har flyttats från investeringskonto till driftkontot. Arbete med rekrytering och 

introduktion innebär en del extrakostnader. Kraven på kompetens accelererar, verksamheten måste vara flexibel 

och valet att kompetensutveckla i ett relativt högt tempo bl.a. genomförd grupputveckling, ger en del merkostnader. 

Totalt Verksamhetens totala resultat blir negativ med över 1 Mkr, Intäkterna överskrider budget, 
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Personalkostnaderna är klart lägre än budget medan övriga kostnader vida överskrider budget, framförallt beroende 

av de extrakostnader bostadsanpassningsenheten står för. 

När det gäller samverkan med andra aktörer är vi relativt aktiva inom Miljösamverkan Sydost där såväl miljö-, 

livsmedel- som hälsoskyddsenheterna deltar. Under nästa år kommer vi att hyra ut en livsmedelsinspektör en dag 

per vecka för att samordna projekt inom MSO livsmedel. Vi samverkar också via Glasbruksprojektet och därtill 

hörande projekt, bl.a. med Glasforskningsinstitutet, SGU m.fl. 

Utöver detta deltar vi i regiongemensamma träffar för samtliga enheter. 

Tillståndsenheten arbetar kommunöverskridande med Torsås och Emmaboda. Med dessa kommuner har vi också 

inlett diskussioner om utökad samverkan som i vissa delar påbörjats. 

Via våra yrkesnätverk, bl.a. kommunala miljöchefer samverkar vi med ett flertal av landets kommuner. 

När det gäller effektiv handläggning är det lite olika mellan de olika enheterna. Några har kommit väldigt långt i 

sin kvalitetssäkringsprocess medan andra saknar resurser för detta förbättringsarbetet och har en del att arbeta med 

innan man uppnår målet. 

När det gäller bygglovshandläggningen är det mycket positivt att vi har blivit betydligt effektivare under 2016 än 

under tidigare år. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Timtaxa Livsmedelskontroll 
 100 %  100 % 

Kommentar 

Under 2016 har ett arbete med att revidera taxan och beräkning av handläggningskostnaden per timme genomförts och KF tog beslut om 
ny livsmedelstaxa 2016-11-28, § 223. Timkostnaden blir 1071 kr från år 2017. 

Timtaxa Miljöbalkstillsyn 
 100 %  100 % 

Kommentar 

Under 2016 har ett arbete med att revidera taxan och beräkning av handläggningskostnaden per timme genomförts och KF tog beslut om 

ny miljöbalkstaxa 2016-11-28, § 223. Timkostnaden blir 883 kr från år 2017. 

Myndighetsverksamhetens ekonomiska utfall (kr) 
    

Kommentar 

Intäkter Bygglovsenheten har fakturerat i betydligt större omfattning än föregående år, främst beroende på bättre följsamhet mot gällande 

bygglovstaxa. Såväl Livsmedelsenheten som Miljöenheten har fakturerat sina årliga tillsynsavgifter och budgeten klaras. 
Hälsoskyddsenheten kommer inte att klara årsbudgeten med anledning av myndighetsnämndens beslut om återbetalning av 2014 års 

avgifter för hälsoskyddstillsyn, se nämndbeslut 2016-04-07. Inte heller Tillståndsenheten klarar budgeterade intäkter. Totalt bedöms årets 

intäkter överskrida budget då framförallt bygglovsenhetens intäkter är högre än budgeterat. Intäkter för 378 tkr flyttas över till 
miljöenhetens personalbudget år 2017 för att utföra den tillsyn vi inte hunnit med p.g.a. frånvaro under året. 

Personalkostnader Med anledning av långtidssjukfrånvaro, tjänstledigheter och förändrad prioritering är personalkostnaderna klart lägre 

än budgeterat. Behovet av resurser är därmed stort och rekrytering pågår. 

Övriga kostnader Övriga kostnader är högre än budget. Det är framförallt bostadsanpassningar som ökat (23 %). Utöver det har vi betalat 

moms (290 tkr) för en del bostadsanpassningar som genomfördes 2015. Inköp av hissar för bostadsanpassning (776 tkr) har flyttats från 

investeringskonto till driftkontot. Arbete med rekrytering och introduktion innebär en del extrakostnader. Kraven på kompetens 
accelererar, verksamheten måste vara flexibel och valet att kompetensutveckla i ett relativt högt tempo bl.a. genomförd grupputveckling, 

ger en del merkostnader. 

Totalt Verksamhetens totala resultat blir negativ med över 1 Mkr, Intäkterna överskrider budget, Personalkostnaderna är klart lägre än 
budget medan övriga kostnader vida överskrider budget, framförallt beroende av de extrakostnader bostadsanpassningsenheten står för. 

 

Hållbar utveckling 

  

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 
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 lotterilagen 

 livsmedelslagstiftningen 

 lag och förordning om måttenheter, mätningar och mätdon (färdigförpackade livsmedel) 

 förordning om retursystem för plastflaskor och metallburkar 

 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. 

 

Tjänstegarantier 

Kommungemensamma 

Kontakt 

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  

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

planerat sammanträde. 

Tjänstegarantin uppnås. 

Protokoll 

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. 

Nämndspecifika 

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 har intensifieras under år 2016. 

 

Uppdrag 

Myndighetsnämnden har inte fått något särskilt uppdrag, men är delaktig i uppdrag där annan ansvarig nämnd 

utsetts. 
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Verksamhet 

Myndighetsnämnden skall främja en hållbar utveckling och verka för en säker, hälsosam och vacker livsmiljö. 

Nämnden fullgör de uppgifter som kommunen enligt lag eller annan författning ansvarar  

 miljö-  

 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 

  

  

 kontroll enligt lagen om vissa  

  

  

 beslut om Nybro kommuns byggnadspris 

Verksamhetens resultat redovisas i TSNs december rapport(ekonomi och personal). Nedan följer en kort resumé 

av verksamheten under perioden januari - december 2016. 

Bygg- och bostadsanpassningsenheterna är igång på ett bra sätt. Handläggning av nya ärenden löper på effektivt 

med korta handläggningstider och återkoppling av ärenden som av olika anledningar drar ut på tiden. Spårbarhet, 

kommunikation och handläggningstid har förbättrats avsevärt inom byggenheten. Faktureringen av bygglov har 

förbättrats avsevärt sedan tidigare då det inte fungerat tillfredsställande. Antal ärenden med 

bostadsanpassningsbidrag ökar och ligger klart över förra årets antal. Arbetet med parkeringstillstånd löper på som 

tidigare. 

Tillståndsenheten implementerar ett för dessa ärenden nytt verksamhetssystem. I övrigt rullar denna verksamhet 

på som tidigare. 

Livsmedelsenheten har tillförts en extra resurs för att handlägga den tillsynstid som vi missat tidigare år. Arbetet 

med detta har fungerat på ett effektivt sätt och enheten har genomfört all planerad tillsyn för året. Enhetsansvaret 

har tagits över av Irina S. Lise-Lotte har beviljats tjänstledighet från 1 november för att prova ett arbete i grann 

kommunen under tiden vikarierar Annelie i hennes tjänst. 

Vi kan konstatera att långtidssjuksfrånvaro har inneburit att vi inte riktigt är i fas med planerad tillsyn. Inom 

miljöenheten använder vi en del av extraresursen för miljötillsyn och eftersom vi saknar resurser har vi också 

tillsvidare anställt extraresursen. Inom miljöenheten har vi också en tjänstledig miljöinspektör som sagt upp sig 

och slutade den sista september. Från mitten av augusti fick vi in en vikarierande miljöinspektör som sagt upp sig 

i förtid och slutar den sista november. Ett rekryteringsarbete har inneburit att vi anställt en ny miljöinspektör från 

den 16 januari 2017. Inbesparade personalkostnader samtidigt med fakturerade intäkter kommer till viss del att 

flyttas till 2017 års budget i syfte att under viss tid anställa en miljöinspektör för att utföra tillsyn som inte hunnits 

med. Rekryteringsprocessen har påbörjats. 

Det pågår mycket arbete med att förbättra miljön kring glasbruken. Arbete pågår i olika faser med Orrefors, 

Orrefors glasskola, Gadderås, Flerohopps och Pukebergs glasbruk. Samtidigt pågår utvecklingsarbete för 

glasavfallssortering och att återvinna glasskärv m.m. 

Arbetet med hälsoskyddstillsyn, inventering och tillsyn av enskilda avlopp och riskbedömning av 

verksamhetsområde för allmänt VA rullar på i planerad takt. Arbete med att färdigställa kommunens VA-plan har 

nu påbörjats och det samt arbetet med att projektera saneringen av Pukebergs glasbruk tar resurser från övrigt 

tillsynsarbete. 

Tyvärr har vi inte hunnit med att arbeta med kvalitetssäkring såsom dokumentering av rutiner, säkerställa 

rättssäkerhet i tillräcklig omfattning, intern kontroll m.m. i önskad omfattning, bl.a. för att händelsestyrda 

aktiviteter tar mycket resurser i anspråk. Vi bedömer att budgeten för år 2017 kan frigöra något mer resurser att 

arbeta med detta! 

Ett initialt forum har arbetat i syfte att förbättra samverkan av liknande verksamhet mellan Emmaboda, Torsås och 

Nybro. Bl.a. har samverkan fokuserat på gemensamma kompetenser som kan delge råd etc. under 

ledighetsperioder. Arbetet fortsätter med att ta fram förslag till handlingsplan som sedan kan fastställas av 

nämnden. 

Vi har anställt en administratör (halvtid) i ett beredskapsarbete under minst ett år. Tjänsten avlastar framförallt 

bostadsanpassnings- och byggenheterna och i vissa delar miljö- och hälsoskyddsenheterna. 
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Myndighetsnämnden har genomfört sju nämndmöten under 2016. Två har ställts in. Oktober månads nämndmöte 

ersattes med politikernas medverkan i en temadag om miljörisker i förorenade områden (Glasbruksområden). 

Resultat i verksamhetens enheter, se också kommentarer per aktivitet i Stratsys. 

Bygglov: Samtliga aktiviteter i verksamhetsplan 2016 har genomförts med undantag för tillsyn över OVK 

(obligatorisk ventilationskontroll), hissar, lekplatser, tillgänglighet offentliga miljöer och byggnader. 

Handläggning av Bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd har genomförts enligt verksamhetsplan 

2016. Antalet bostadsanpassningar har ökat med drygt 20 % år 2016 i jmf. med år 2015. 

Miljötillsyn inkl. Jord & Skogsbruk och Naturvårdstillsyn: I stort sett har planerade aktiviteter i 

Verksamhetsplan 2016 genomförts varav en del är avslutade. Tillsyn av objekt med fast årlig avgift har inte fullt 

ut genomförts enligt plan. Arbete genomfördes 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 första kvartalet 2017.  

Hälsoskydd: Genomförd tillsyn följer i stort sett tillsynsplan under 2016. I övrigt är alla planerade aktiviteter 

påbörjade eller genomförda. 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 inkluderande återstående timmar från tidigare år har genomförts 

enligt plan för 2016. Extra resurs har tillförts för att kunna komma ikapp. Samtliga aktiviteter i verksamhetsplanen 

pågår eller är genomförda. 

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. 

 

Intern kontroll  

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. 

Den interna kontrollen på central nivå görs under kvartal 1 2017 och återrapporteras som särskilt ärende. 
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Ekonomi 

Driftsredovisning 

Resultat tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2014 2015 2016 2016 2016 

BRUTTOINTÄKTER 0 0 0 0 0 

      

Personalkostnader -363 -364 -349 -405 56 

Övriga kostnader -17 -85 -25 -42 17 

BRUTTOKOSTNADER -380 -449 -374 -447 73 

      

NETTOKOSTNAD -380 -449 -374 -447 73 

BUDGET -380 -449 -374 -447 73 

ÅRETS RESULTAT 0 0 0 0 0 

Kommentar ekonomiskt resultat 

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 

några av årets planerade möten ställts in. 

Totalt har nämndens hela kostnadsbudget 2016 underskridits med 73 tkr. 

 

Personal 

Allmänt Myndighetsverksamheten: Kontinuerlig kompetensutveckling är mycket viktig för att kunna utföra 

nämndens uppdrag. I bilagd fil "Kompetensutveckling 2016 Samhällsbyggnad" redovisas genomförd 

kompetensutveckling för 2016. Verksamheten har haft en del tjänstledigheter, sjukfrånvaro och vård av barn som 

inneburit tapp i vår planerade resurskapacitet. Under våren genomfördes två grupputvecklingsdagar på Stufvenäs 

med analys av våra personlighetsprofiler. Medarbetarundersökningen genomfördes under november och kommer 

att innebära framtagande av en reviderad handlingsplan under 2017. Utöver detta har vi för sammanhållning och 

trivsel, träffats och genomfört några speciella aktiviteter på fritiden. 

Sedan 1 oktober har vi under en period av ett år anställt den administratör, på halvtid, som hjälper framförallt 

bostadsanpassnings- och byggenheten med parkeringstillstånd och OVK-protokoll. Detta är en s.k. extratjänst som 

till stora delar bekostas av arbetsförmedlingen. Vår ambition är dock att kunna tills vidare anställa administratören 

under 2017 alternativt 2018. 

Bygglovsenheten: Nuvarande byggnadsinspektör, enhetsansvarig byggenheten, har mycket god kompetens och 

arbetar i ett bra team tillsammans med byggnadsinspektören på bostadsanpassningsenheten samt den nyanställda 

administratören. Dessa kompletterar varandra mycket bra för att vi ska ha en effektiv bygglovsprocess. 

Bostadsanpassningsbidrag m.m.: Nuvarande byggnadsinspektör som arbetar med bostadsanpassningsbidrag har 

under året kommit in och fungerar mycket väl i rollen som enhetsansvarig. Förutom handläggning av 

bostadsanpassningsbidrag kan inspektören bistå bygglovsenheten med resurs och kompetens. 

Miljöenheten: Tjänstledigheter och sjukdomar har inneburit att verksamheten har haft resursbrist under stora delar 

av året. Detta har också inneburit att arbetsfördelningen inte varit så stabil som önskvärt. En inspektör som varit 

tjänstledig har sagt upp sig. Denne har varit ersatt av en vikarie som valt att arbeta åt Nybro Energi. Vi har 

genomfört en rekryteringsprocess som givit oss en tillsvidareanställd erfaren miljöinspektör och en som vikarierar 

och kanske anställs efter en provperiod. Båda dessa påbörjar sin anställning på nyåret 2017. Av de båda 

långtidssjukskrivna har en återgått i arbete medan en kommer att återgå till arbete under 2017. Den extraresurs 

som arbetat åt livsmedelsenheten har från oktober månad 2016 anställts åt miljöenheten. 

Hälsoskyddsenheten: Personalsituationen har varit som planerad. Arbete med Pukebergs sanering har inneburit 

att vi tagit in en extraresurs under sommarhalvåret för hälsoskyddstillsyn. 

Livsmedelsenheten: En extra resurs har tillförts för att tidigare planerade tillsynsaktiviteter har genomförts under 
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2016. Med denna resurs och övriga planerade resurser har planerad livsmedelskontroll genomförts. 

Tillståndsenheten: Personalsituationen har varit som planerats. 

 

Framtid 

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. 

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 tidigare 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 arbetar vi i ett 

team tillsammans, byggnadsinspektörer för byggenheten och för handläggning av bostadsanpassningsbidrag och 

vår administratör. På sikt ökar då flexibiliteten. 

Bostadsanpassning/Parkeringstillstånd 

Med en allt äldre befolkning kommer behovet av bostadsanpassning att öka, detta visar tydligt trenden de senaste 

åren. På sikt kommer kommunens kostnader för bostadsanpassningsbidrag att öka. 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. 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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Sammanfattning 

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 (långtidssjukfrånvaro och tjänstledigheter) har inneburit att nämndens resurser inte varit 

tillfyllest och därför har vissa uppdrag/aktiviteter inkl. tillsyn inte kunnat utföras som planerat under 

verksamhetsåret. 

Nämnden klarar sitt ekonomiska mål, medan myndighetsverksamheten inte klarar sitt mål. Detta beror till största 

delen på utökade bostadsanpassningskostnader som i sin tur sparar kostnader för omsorgsförvaltningen. 

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

tillgängliga resurser och verksamhetsplaner kvalitetssäkras ytterligare! 

Arbetet som påbörjats under 2016 med att kommunen ska vara en "Attraktiv arbetsgivare" är mycket viktigt för 

att vårt tillsynsarbete ska ha en bra grund för att ge avsedd effekt. 

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

Nämndens mål 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Motivation (Index, HME) Målvärde = rikets snitt 
   89,95 % 

Ledarskap (Index, HME) Målvärde = rikets snitt 
   87,4 % 

Styrning (Index, HME) Målvärde = rikets snitt 
   89,6 % 

Den sammanvägda bilden visar på en hög meningsfullhet i arbetet och en god kunskap om arbetsplatsens mål. 

Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i sitt arbete. 

Det finns en förbättringspotential gällande chefens uppskattning för den enskildes arbetsinsatser. 

Flertalet är insatta i den enskilda arbetsplatsens mål, vilket ger bra förutsättningar för god styrning. Dock syns en 

utmaning i att förbättra uppföljning av mål. 

Sammanfattningsvis syns en utmaning i att dels bibehålla den enskildes motivation och engagemang och dels i en 

förbättrad uppföljning av mål och resultat. 

 

Omsorgsnämndens kunder ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande 

Målet är uppnått 

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Socialstyrelsen. 

I januari 2016 delades verksamhetsområdena hemtjänst och särskilt boende för omsorgsassistenter. Det innebär 

att man som medarbetare arbetar antingen i hemtjänst eller på särskilt boende. Detta förväntas ge effekt över tid 

för kundernas upplevda trygghetskänsla i hemtjänsten och på särskilt boende. 

Under 2017 års analysarbete på enhetsnivå läggs ytterligare fokus på området. 

  

  

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 
 102  105 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 
 103  98 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%) 
 102  98 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%) 
 100  105 

 

Omsorgsnämndens kunder ska uppleva att de kan leva och bo självständigt 

Målet är inte uppnått 

En viktig del i socialtjänstlagen är att man ska kunna välja när och hur hjälp, stöd och service ska ges. 

Trots att omsorgsnämnden tydligt påtalat att genomförandeplaner ska finnas på varje person har resultatet sjunkit 

mellan år 2014 och 2015, både i hemtjänst och särskilt boende. 

En analys av orsaken till detta kan vara att biståndsbeslutens beställningar är så pass detaljerade att de används 

som genomförandeplaner. Det är inte tillfredställande då beställningen anger vad som ska göras men inte hur 

insatsen ska utföras. Vilket ska framgå av en genomförandeplan. 

En viktig del i att känna att man kan leva o bo självständigt är att man kan påverka den hjälp man ändå behöver 

och blivit beviljad. Alla som vill ska få medverka själv och ev med närstående för att upprätta genomförandeplan. 
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Där ska insatser planeras så långt som möjligt efter den enskildes önskan. 

Under tertial 1 2016 har enheterna analyserat sitt resultat: 

Där genomförandeplan är upprättad ser verksamheten positiva vinster när det gäller relation till kund och 

närstående, att ta sig tiden att sitta ner för längre samtal ger många vinster. 

Målet är att vid årsskiftet ska 95 % av kunderna ha aktuell genomförandeplan. 

Utmaningen 

 inventering av genomförandeplaner i syfte att säkerställa att de är aktuella 

 fortsatt stöd till personalen i syfte att bli trygg och bekväm med mallen inför skapandet av en 

genomförandeplan 

 hitta former för uppföljning 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Personer i ordinärt boende med hemtjänst äldreomsorg i kommunen med 

aktuell genomförandeplan, andel (%)  69  77 

Personer i permanent särskilt boende för äldre och korttidsboende i 

kommunen med aktuell genomförandeplan, andel (%)  52  70 

 

Omsorgsnämndens kunder ska känna sig trygga med sina vård- och omsorgsinsatser 

Målet är delvis uppnått 

Det samlade resultatet för 2015 visar en överlag positiv bild. 

De nyckeltal som sticker ut i negativ bemärkelse är personalkontinuitet samt kundernas upplevelse av trygghet 

med sina omsorgsinsatser. Analys av nyckeltalen visar att personalkontinuitet samt upplevelse av trygghet har 

blivit bättre 2015 jämför med 2014. Omsorgsnämnden har en högre ambitionsnivå vad gäller personalkontinuitet 

än snittet i riket. 

Under förra året genomfördes ett förbättringsarbete på Norra området. Olika modeller prövades för att få bättre 

kontinuitet, detta med gott resultat. När omorganisationen genomfördes så minskades grupperna ner ytterligare. 

Tanken var att skapa trygghet för den enskilde så att den inte träffar mer än 5 - 7 personer som mest och så är fallet 

idag, förutom nattetid. Kontaktmannaskapet utvecklades, idag har man 2 kontaktmän och de ska vara kända för 

kunden. 

En mätning under första halvåret 2016 visar att kunderna träffar färre anställda, då gruppernas storlek minskats 

samtidigt som planerarna organiserar arbetet utifrån hög kontinuitet hos kunderna. 

Resultatet visar att de har stort förtroende för personalen som arbetar samt att de upplever att de bemöts på ett bra 

sätt. Det tyder på att hemtjänstpersonalen jobbar på bra för att nå upp till omsorgsnämndens mål för att få våra 

kunder att känna välbefinnande och att de har ett värdigt liv. 

Utmaningen är 

 fortsatt arbete med planering, resursfördelning samt kontinuitet för att stärka kundernas känsla av att de 

kan lita på att de får den hjälpen de är beviljade samt att vi visar att vi kan möta och hantera ökat behov 

av stöd och hjälp även i kundernas hem. 

 bibehålla att kunderna är nöjda med hjälpen 

 att skapa en upplevelse av trygghet 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

U. Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), 
andel (%)  101  47 

U. Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet (mycket 

trygga), andel (%)  98  52 

Avvikelser enligt Socialtjänstlagen 
    

Kommentar 

Nyckeltalet är under utveckling och statistiken är inte komplett. 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - information om förändringar, 

andel (%)    114 
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Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - information om 

förändringar, andel (%)  78  90 

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 
dagar, medelvärde  73  157 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - tillräckligt med tid, andel (%) 
 104  100 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - tillräckligt med tid, andel 

(%)  90,41  93,24 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - förtroende för personalen, andel 
(%)    98,92 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - förtroende för personalen, 

andel (%)  100  105,68 

Andel med utförd validerad smärtskattning (vård i livets slutskede) 
   66,7 % 

Andel med dokumenterad munhälsa (vård i livets slutskede) 
   83,3 % 

Avvikelser HSL 
    

Kommentar 

Nyckeltalet är under utveckling och statistiken är inte komplett. 

Andel upprättade riskbedömningar för nytillkomna hemsjukvårdspatienter 

(SeniorAlert)     

Avvikelser enligt Socialtjänstlagen - hemtjänst 
    

Avvikelser enligt Socialtjänstlagen - särskilt boende 
    

Avvikelser enligt HSL - hemtjänst 
    

Avvikelser enligt Socialtjänstlagen - särskilt boende 
    

 

Omsorgsnämndens kunder ska uppleva att de har en aktiv och meningsfull tillvaro som 

främjar hälsan 

Målet är delvis uppnått 

Full måluppfyllelse kan inte ges på grund av att nyckeltalen inom hälso- och sjukvårdens område är ofullständiga. 

Ett förbättringsarbete är under planering avseende kvalitetsregistrering och åtgärder utifrån resultaten där, med 

start hösten 2016. Från och med 2017 läggs ansvaret för rapportering av dessa delar på hälso- och 

sjukvårdsverksamheten. 

Utmaningen ligger i att kontinuerligt erbjuda utevistelse. 

De som vistas på korttiden erbjuds aktivt att delta på de aktiviteter som finns. Alla ska erbjudas promenader och 

utevistelse varje vecka. 

Dagverksamheten - Arbetar aktivt med att möta de intressen och önskemål som finns hos deltagarna. 

Verksamhetens innehåll formas så att det passar de deltagare som är där. 

Förvaltningen arbetar med att utveckla mötesplatserna. Ett större samarbete och erfarenhetsutbyte genom att 

aktivitetsledare är mer som en grupp med gemensamma arbetsplatsträffar. 

Det goda samarbetet med och den fina insats frivilligverksamheten bedriver värdesätts högt av kunder och 

omsorgsnämnd. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel 

(%)  113  115 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjligheten att komma 
utomhus, andel (%)  112  102 

Åtgärd genomförts för de som har risk för undernäring, andel (%) 
    

Åtgärd genomförts för de som har risk för trycksår, andel (%) 
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Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Åtgärd mot nedsatt munhälsa bland personer i särskilt boende, andel (%) 
    

Åtgärd genomförts för de som har risk för fall, andel (%) 
    

 

Omsorgsnämndens kunder ska kunna välja när och hur stöd, hjälp och service ska ges 

Målet är uppnått. 

Målets resultat ska säkerställas genom kundens delaktighet vid genomförandeplanen. Trots att verksamheterna har 

ett lågt värde på antalet aktuella genomförande planer har målet kunnat uppnås. 

Genomförandeplanen är den del som beskriver vad, hur och när den biståndsbedömda hjälpen ska ges och utformas 

och genom ett aktivt arbete med genomförandeplaner kan detta genomsyra ett positivt resultat i ett 

helhetsperspektiv av övriga nyckeltal. 

Utmaning 

 Aktivt stärka och förtydliga utformandet och innehållet av genomförandeplanen i det dagliga arbetet. 

 Samarbete mellan dag och nattpersonal gällande genomförandeplansarbetet. 

Erbjuder kvälls- och helgaktiviteter på flera boenden regelbundet. (Öppen verksamhet) 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

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

andel (%)  96  139 

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för 
uppstigning på morgonen, andel (%)  96  77 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och 

önskemål, andel (%)  101  100 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och 
önskemål, andel (%)  99  100 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel 

(%)  116  107 

 

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

utveckling 

Målet är delvis uppnått 

Under hösten/vintern 2016 planeras ett genomförande av medborgardialog. Planering och fortbildning för 

genomförande påbörjades under 2015. 

Omsorgsnämndens presidium har genomgått SKL:s e-utbildning för medborgardialog. Utbildningen utgår från en 

modell för arbetet med medborgardialog. Modellen har vuxit fram från nationella och internationella erfarenheter 

samt från forskning. 

Modellen innehåller följande: 

 Principer för medborgardialog 

 Organisation 

 Styrningsprocess 

 Dialogprocess 

 Kommunikationsprocess 

 Utvärderingsprocess 

Att tänka efter innan vad omsorgsnämnden vill uppnå med dialogen är viktigt innan den verkställs. 

På grund av revision av Nybro kommuns övergripande revision under våren-sommaren 2017 förläggs 

genomförandet av medborgardialog om Äldreplan till senare delen av 2017. Då visionen är ett underlag i 

framtagande av Äldreplan. 
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Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Antal genomförda medborgardialoger 
 75 %  0 % 

 

Omsorgsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Målet delvis uppnått 

Måluppfyllelsen grundar sig på att även HME-talen inledningsvis är invägda i resultatet. 

Under 2016 har omsorgsförvaltningen prioriterat att arbeta med nyckeltalet "Min närmaste chef visar uppskattning 

för mina insatser". Målsättningen är att 90 % av medarbetarna ska ligga i den övre skattningen i detta påstående. I 

2015 års undersökning var det 55 % som instämde i påståendet. 

Ett antal aktiviteter för att uppnå målsättningen pågår ute i verksamheterna. För att säkerställa detta har 

omsorgskontoret följt upp att samtliga chefer upprättat en handlingsplan tillsammans med sina personalgrupper. 

Dialogen och delaktigheten i vilka aktiviteter som krävs för att nå målsättningen är väsentlig. 

Samtliga chefer inom omsorgsförvaltningen fick februari/mars 2016 i uppdrag att tillsammans med sina 

medarbetare arbeta fram handlingsplaner utifrån resultaten i medarbetarenkäten som genomfördes hösten 2015. 

Fem förbättringsområden har valts ut. Tre områden har valts ut av omsorgsförvaltningens ledningsgrupp och två 

har valts ut av kommunledningen. 

Ett mål har formulerats till varje förbättringsområde. 

I en handlings- och aktivitetsplan har chefen och medarbetarna att till varje målformulering koppla 

aktivitet/genomförande, ansvar, måluppföljning samt resultat. 

Av förvaltningens 19 chefer har 13 handlingsplanerna klara och 3 har handlingsplaner som till viss del är klara. 2 

chefer har inte påbörjat arbetet med handlingsplanerna på grund av längre sjukskrivning. Någon handlingsplan har 

medvetet inte sammanställts för bemanningsenheten på grund av avvecklingen. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 
   61,11 % 

 

Omsorgsnämnden ska ha en budget i balans 

 Målet är inte uppnått 

Omsorgsnämnden ålades att spara -15,4 miljoner kronor inför budgetåret 2015. Beslut om åtgärder togs på 

nämndsmötet 2015-03-25.  Per den 31 december 2015 uppvisade omsorgsnämnden ett underskott på -9,4 miljoner 

kronor. Omsorgsnämnden har därmed verkställt en besparing om -6 miljoner kronor under 2015. 

Under 2016 behövde omsorgsnämnden spara drygt 9 000 tkr. En del i det var förväntningar på ett infört 

planeringssystem. Det har gått i stå på grund av att en dom föll som sa att Nybro kommun skulle genomföra en ny 

upphandling. Detta försköt nämndens möjligheter att hålla sig till planerad tidsram (2018-01-01) för att nå en 

budget i balans. Vidare ska ytterligare 11 korttidsplatser avvecklas. Trycket på behov av korttidsplatser har varit 

fortsatt högt, vilket lett till att avvecklingen av antal platser stannat upp. Under 2017 har det högsta fokus och 

planer för åtgärder finns. 

  

Omsorgsnämnden har för 2016 fått 5 mnkr i tilläggsbudget. 

  

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Riktpunkt för utfall i relation till budget. 
 98,1 %  95,8 % 

Kommentar 

Omsorgsnämnd 

Utfallet 2016 är 234,9 mkr vilket motsvarar 101,9 % av budgeten. Underskottet är i utfallet - 4 400 tkr. Kostnaderna består till största 

delen av personalkostnader. 
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Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 

procent.  98,1 %  95,8 % 

Kommentar 

Omsorgsnämnd 

Resultatet efter 31/12 2016 visar ett resultat av -4,4 mkr, det motsvarar 101,9 % av den totala riktpunkten på 100 %. Utfallet avvek 

1,4 mkr från det prognostiserade resultatet. Avvikelsen beror på högre kostnader för korttiden, tekniska hjälpmedel och telefonväxel. 

Hälsotal - total sjukfrånvaro 
 86,67 %  76 % 

Kommentar 

Den totala frånvaron i december uppgår till 8,5 %. Det är en ökning från föregående månad, med 0,3 %. 

Det är sjukfrånvaro i procent av tillgänglig tid och hänger inte ihop med nyckeltalen för korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro. 

Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro 
 60,62 %  18,25 % 

Kommentar 

Nyckeltalet visar antal personer med mer än sex sjukfrånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna i relation till antalet anställda. 

Utfallet för december är 11,15 % i procent en minskning med 0,68 % sedan november. Uttryckt i personer är antalet med upprepad 

korttidsfrånvaro 67 personer. Det lägsta antalet på mycket länge. 

Nedan tabell över utfallet per chefsansvar i december, med den nya chefsindelningen: 

  

Enhet Chef Antal anställningar Antal med upprepad Andel med upprepad 

   korttidsfrånvaro korttidsfrånvaro 

    i procent 

Administration Omsf Jane Dietrichsson 9 0 0% 

Almen Helene Wiegert 31 2 6% 

Biståndshandl Omsf Linda Pettersson 9 0 0% 

Demensb/Dagvht Maria Klingbjer 41 6 15% 

Demensb/Korttid Anette Bard-Berglund 26 8 31% 

Fröjdekulla/Korttid Carina Alm 50 1 2% 

Förvaltningsadm. Carina Leijon 8 0 0% 

Hemtjänst VC Marie Sjöö 8 0 0% 

HoS Omsf VC Bengt Thörnblad 2 0 0% 

Hälso- o sjukvård Katarina Eriksson 36 0 0% 

Madesjögläntan Emma Ingvarsson 49 9 18% 

Myndigh Omsf VC Mari Rosqvist 2 0 0% 

Natt Hemtjänst Karin Dahlström 35 1 3% 

Norra 1 hemtjänst Pia Andersson 24 2 8% 

Norra 2 hemtjänst Natasa Djurovic 30 4 13% 

Rehabilitering Ewa Sveding 18 0 0% 

Strandv 2/Stallg Karin Becker 33 5 15% 

Strandvägen 1 Emilia Morska 38 4 11% 

Särskilt boende VC Monica Antonsson 8 0 0% 

Södra 1 hemtjänst Ann Söderström 39 7 18% 

Södra 2 hemtjänst Titti Johansson 22 4 18% 

Västra 1 hemtjänst Matilda Strömdahl 25 4 16% 

Västra 2 hemtjänst Tove Ahlqvist (27/2) 18 5 28% 

Öppen v.het Robin Stenberg 8 0 0% 

Östra hemtjänst Ulrika Johansson 33 5 15% 

  602 67  
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Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

  

Extraturer och fattasturer 
    

Kommentar 

Omsorgsnämnd 

Generellt problem i arbetsgrupperna är att det inte finns tillräckligt med vikarier och den ordinarie personalen går in och arbetar, vilket 

ger kostnader för övertid. 

Totalt för månaden finns 1 395 extra timmar rapporterade. Stor andel avser vak, men även extra tid för oroliga omsorgstagare. 

I Alsterbros hemtjänst har omsorgsbehovet ökat och extra turer har fått sättas in under helgerna mellan kl. 7-11. Här saknas timvikarier 

och ordinarie personal går in. Strandvägen, korttiden samt demensgrupperna har också fått extra turer p.g.a. oroliga omsorgstagare. 

Södra och Norra hemtjänst har haft flertalet timmar vak. Det handlar om ärenden med vak dygnet runt i flera veckor. 

November månad saknar statistik. Statistiken är således ej komplett 

  

Budget i balans - Personalkostnader (ackumulerat) 
 90,4 %  94,1 % 

Kommentar 

Totalt resultat för personalkostnader efter november månad är 2,0 mkr, vilket är en förbättring sedan föregående månad med 200 tkr. Den 

justerade riktpunkten är efter elva månader 92,4 % vilket motsvarar 205,3 mkr, utfallet visar 203,3 mkr. Det är varierande resultat på 

enheterna. Trygghetsboendet behöver mer resurser än planerat efter den nya organisationen och visar underskott med 1,5 mkr. På norra 
området har en ny nattpatrull tillsatts för att möta behovet som finns, personalen arbetar över samtliga områden. Positivt resultat 

genereras av att Östra området har vakanta tjänster och går med överskott både inom särskilt boende och hemtjänsten. Flera enheter har 

vänt sitt negativa resultat till ett positivt. Inom rehabilitering har det funnits vakanta tjänster som också ger överskott. 

Den korta sjukfrånvaron är fortfarande hög och påverkar enheternas kostnader. Arbete görs i rehab-processen för att förbättra läget. 

Till och med maj månad har det funnits omsorgstagare kvar på Kvarnbacken. Enheten fick i 2016 års budget inga medel till 

personalkostnader då platserna skulle ha varit avvecklade. Utfallet för detta visar en kostnad utöver budget med drygt 897 tkr. Personal är 
efter hand omflyttade till hemtjänsten på västra området där de täcker upp extraturer och vakanser. 

Rörelse och vakanser på sjukskötersketjänster gör att kostnaderna är höga. Introduktionskostnaderna är nödvändiga och behövs då de 

nyrekryterade sjuksköterskorna ska börja sitt arbete. Köp från bemanningsenheten har behövts göras för att täcka upp för de vakanta 
tjänsterna som funnits under året. Detta har varit mer kostsamt år 2016 jämfört med samma period 2015. För att klara sommarens 

verksamhet har hyrsköterskor tagits in från bemanningsföretag. Kostnaden belastar driftbudgeten med 1,1 mkr. Underskottet är fördelat 

mellan områdena. 

En biståndshandläggares tjänst har köpts in från bemanningsföretag för att klara av verksamheten då tjänster är vakanta till följd av 

föräldraledighet. Kostnaden uppskattas påverka prognosen negativt med 400 tkr. Kostnaden belastar inte personalkostnaderna utan driften 

på östra området. 

Köpta timmar av bemanningsenheten 
 7 342,6 %  105,3 % 

Kommentar 

Omsorgsnämnd 

Budgeterad riktpunkt för de köpta timmarna från bemanningsenheten är i oktober 82,6 % vilket motsvarar 28 412 timmar. 

Enheterna arbetar så långt de kan med årsarbetstid och täcker för varandra. Bemanningen används vid kortare sjukfrånvaro och extraturer. 

På grund av vakanser bland sjuksköterskorna har fler timmar bokats 2016. 

  

Sjukskrivning 28 dagar eller mer 
 72,91 %  118,73 % 

Kommentar 

Nyckeltalet visar hur stor andel som varit sjuka mer än 28 dagar. 

Utfallet för december är 6,99 % en ökning med 0,82 % sedan förra månaden. Antalet personer som är långtidssjukskrivna uppgår till 37. 

Samma antal personer som utfallet i oktober månad. Antalet anställningar var fler i oktober än i december därav av skillnad i det 
procentuella utfallet. 

En ytligare analys tyder på att antalet med långtidssjukskrivning på tjänstemannasidan har sjunkit mot tidigare mättillfällen. 

Förhållandet mellan särskilt boende och hemtjänst visar att 18 personer är långtidssjukskrivna inom särskilt boende varav åtta som arbetar 
på demensboende. 14 personer är sjukskrivna inom hemtjänst. 

Enhet Chef Antal anställningar Antal med 

   långtidsfrånvaro 

    

Administration Omsf Jane Dietrichsson 9 0 

Almen Helene Wiegert 31 0 

Biståndshandl Omsf Linda Pettersson 9 1 

Demensb/Dagvht Maria Klingbjer 41 5 

Demensb/Korttid Anette Bard-Berglund 26 3 
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Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Fröjdekulla/Korttid Carina Alm 50 1 

Förvaltningsadm. Carina Leijon 8 0 

Hemtjänst VC Marie Sjöö 8 1 

HoS Omsf VC Bengt Thörnblad 2 0 

Hälso- o sjukvård Katarina Eriksson 36 0 

Madesjögläntan Emma Ingvarsson 49 5 

Myndigh Omsf VC Mari Rosqvist 2 0 

Natt Hemtjänst Karin Dahlström 35 1 

Norra 1 hemtjänst Pia Andersson 24 0 

Norra 2 hemtjänst Natasa Djurovic 30 2 

Rehabilitering Ewa Sveding 18 0 

Strandv 2/Stallg Karin Becker 33 1 

Strandvägen 1 Emilia Morska 38 3 

Särskilt boende VC Monica Antonsson 8 2 

Södra 1 hemtjänst Ann Söderström 39 3 

Södra 2 hemtjänst Titti Johansson 22 2 

Västra 1 hemtjänst Matilda Strömdahl 25 2 

Västra 2 hemtjänst Tove Ahlqvist (27/2) 18 4 

Öppen v.het Robin Stenberg 8 1 

Östra hemtjänst Ulrika Johansson 33  

  602 37 

 

  

  

 

Omsorgsnämnden ska ha ett effektivt resursutnyttjande 

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 överklagad och domen krävde att Nybro kommun gjorde om upphandlingen. Avtal 

är nu skrivet och införande påbörjades under oktober månad. 

Utbildning för chefer och planerare i bemanningsekonomi är genomförd. 

Utredning inför införande av resursfördelningssystem i hemtjänsten är fullföljd. I och med 2017 års budgetår 

tillämpas resursfördelning i hemtjänsten. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Avtalstrohet 
 97  96 

Kommentar 

Köptroheten uppgår för december uppgår till 91,5 %, internt fördelat i förvaltningen enligt nedan: 

Centralt 75,4 %, Södra: 96,2 %, Västra 95,3 %, Norra 98 % samt Östra 90,6 %. 

Köptroheten har stigit med 9 % sedan förra månaden. Köp utanför avtal betyder att det inte finns avtal. Aktiviteter inom ramen för medel 

för Kampradsstiftelsen ligger utanför avtal. Inköpt inventering- och ärendesystem för trygghetslarm, Nilex, ligger utanför avtal. Detta 
används sedan tidigare även av IT-enheten. 

I övrigt är det som tidigare hjälpmedel till enskilda av olika slag som ligger utanför avtal. 

Omsorgsassistents tid hos kund av arbetad tid 
   75,71 % 
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Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Verkställda timmar i särskilt boende och hemtjänst 
    

Kommentar 

Omsorgsnämnd 

Observera att det endast är verkställda timmar för hemtjänst som redovisas. Hjälp i hemmet kommer inte längre redovisas för Särskilt 

boende. 

De verkställda timmarna uppgår i november till15 109 och i oktober var de 15 121till antalet. Antalet timmar per dag för oktober var 504 
och i oktober var det 489 per dag. 

Fortsatt analys görs med tanke på resursfördelningssystemet som ska börja gälla år 2017. Timmarna ska i procapita stämma överens med 

verkligheten för att rätt resurser ska kunna tilldelas de olika hemtjänstgrupperna.  

Kostnad särskilt boende enligt KPB, egen regi, kr/plats 
   95 

Kostnad hemtjänst enligt KPB, egen regi, kr/beviljad timme 
   92 

 

Hållbar utveckling 

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 ska vara organiserad för att uppnå de krav som ställs i socialtjänstlagen, hälso- 

och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Det upplevdes inte tillfredställande med tidigare 

områdesorganisering varför 2016 präglats av omorganisering av ledning för hållbar och tydligare styrning. 

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. 

Arbetet 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 har gått i stå under 2016 på grund av nyrekrytering av 

utvecklingsstrateg. Under 2016 har dock processer inom biståndshandläggning, avvikelsehantering och 

rehabilitering kartlagts. 

Vad gäller ekonomi tog omsorgsnämnden beslut om en ny inriktning för äldreomsorgen som ska bidra till förbättrat 

ekonomiskt resultat. Beslutet började verkställas under 2015 och pågår även fortsatt in i 2017. 

  

Tjänstegarantier 

Kommungemensamma 

Kontakt 

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. 

Omsorgsnämnden bedömer att garantin är uppnådd under 2016. 

Rapporten "Servicemätning via telefon och e-post Nybro kommun december 2015" visar att vad beträffar 

tillgänglighet per telefon får 67 % svar på sin fråga inom 60 sekunder. Det är en ökning med 34 % sedan mätningen 

2013. Senaste mätningen resulterade i att 78 % upplevde att de fick bra information när frågorna ställts. Det är en 

minskning, då motsvarande resultat var hela 100 % 2015. 

  

Kallelser  

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

planerat sammanträde. 
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Omsorgsnämnden bedömer att garantin är uppnådd under 2016. 

Protokoll 

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 2016. 

Nämndspecifika 

Omsorgsnämnden har tjänstegarantier fastställda 2010-05-18 (ON § 37). 

Därtill har omsorgsnämnden antagit lokala värdighetsgarantier som under 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. 

Tyvärr har personalresurserna under 2016 tillåtit någon utveckling av och revidering av garantierna. Det blir en 

aktivitet under 2017 för förvaltningen. 

 

Uppdrag 

 Kommungemensamma 

Omsorgsnämnden har inga kommungemensamma uppdrag att redovisa för perioden januari-december 2016. 

Nämndspecifika 

1. Ombyggnation av Kvarnbacken 

Planerna för Kvarnbackens ombyggnation har tagit form under året. Ursprungligen är detta ett uppdrag i 

Kommunplan 2015-2017, Uppdrag 2015:10 Demensplatser. Senast maj månad 2017 ska byggnaden vara tömd, 

för start av ombyggnad. Fastigheten beräknas vara inflyttningsklar till sommaren-hösten 2018. 

Nämndens uppdrag till förvaltningen: 

1. Avveckling av bemanningsenheten 

2015-12-09 (ON § 106) tog omsorgsnämnden beslutet att uppdra till förvaltningen att minska antalet bokare med 

1,0 årsarbetare inom bemanningsenheten snarast under 2016 samt att bemanningsenhetens administration ska vara 

avvecklad senast 2017-01-0. 

Bemanningsenheten avvecklades 2016-10-01 i sin helhet. 1,0 bokare enligt beslutet ovan minskades redan under 

januari månad 2016. Samtliga anställda inom bemanningsenheten har fått annat arbete; en bokare har fått arbete 

som administratör i omsorgsförvaltningen efter en pensionsavgång. En tjänst som bokare avvecklades i början på 
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året, ett verkställande av ett uppdrag från omsorgsnämnden. En bokare har fått arbete på 

kommunstyrelseförvaltningen, medborgarkontoret som kommunvägledare, en vakant tjänst. Här uppbär 

omsorgsförvaltningen en lönekostnad till och med 2017-03-31. Ytterligare en bokare har fått arbete som 

koordinator inom individ- och familjeförvaltningen inom omsorg för funktionshindrade (nyinrättad tjänst). 

Enhetschefen för den tidigare bemanningsenheten har fått enhetschefstjänsten för hemtjänstens nattpersonal, en 

nyinrättad tjänst i den nya organiseringen med förtätning av första linjens chef. 

2. Utreda och verkställa återstående delning IFF/OMF 

2015-11-04 begärde omsorgsnämnden hos kommunstyrelsen att fullfölja 2012 års delning av förvaltningen, där 

omsorg om funktionshindrade gick över till individ- och familjenämnden. Uppdraget till förvaltningscheferna gavs 

via kommunchef och hanterades där med aldrig i kommunstyrelsen. Först under 2016 års andra halvår påbörjades 

arbetet, då en extern utredare fanns att tillgå för att hantera uppdraget. uppdraget pågår och ska vara klart att 

redovisas i nämnd under mars månad 2017. 

3. Projekt inom rehabiliteringen "Att få leva tills jag dör" 

Arbetsmetoden att lägga tyngdpunkten på rehabilitering och dess kvalitativa och ekonomiska fördelar har varit 

aktuellt en längre tid. Under 2016 startade ett pilotprojekt i kommunens södra delar som rönt framgång. Vilket lett 

till att arbetsformen fortsätter i ytterligare hemtjänstgrupper under 2017. 

Mål: Alla kunder skall känna sig mycket delaktiga i den vård och omsorg som ges av Nybro kommun, d.v.s. 

skatta 5-6 i denna fråga i utvärderingen. 

Resultat: 

Kunderna skattar i genomsnitt 5,2 poäng i denna fråga efter avslutat projekt. 

Mål: Alla kunder skall känna sig mycket delaktiga i den vård och omsorg som ges av Nybro kommun, d.v.s. skatta 

5-6 i denna fråga i utvärderingen. 

Resultat: Kunderna skattar i genomsnitt 5,2 poäng i denna fråga efter avslutat projekt. 

4. Införande av digitalt planeringssystem i äldreomsorgen 

Omsorgsnämnden har under ett antal år haft svårigheter att klara sin budgetram. Parallellt med detta brottas 

omsorgsförvaltningen med höga sjukfrånvarotal och resultatet av senaste medarbetarenkäten tyder på att det finns 

förbättringsområden ute i verksamheterna liksom ett antal avvikelser och Lex Sarah anmälningar. 

Ett viktigt led i förbättringsarbetet är att få kontroll och kunskap om arbetsbelastning i relation till budgetram. 

Efter förseningar med införandet på grund av överklagning i upphandlingen har genomförandet kommit igång 

under oktober - november månad 2016. Processen beräknas ta cirka ett år. 

5. Införa resursfördelningssystem i hemtjänsten 

Målet har varit att till budgetåret 2017 kunna använda ett system för att fördela resurser efter en specifik modell 

för att bedriva hemtjänst till verkställande enheter. Förutom en tydligare styrning är syftet även att ge lika 

ekonomiska förutsättningar till samtliga enheter. Med hjälp och rekommendation från extern konsult har uppdraget 

genomförts och 2017 kommer modellen att användas. 
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Verksamhet 

Viktiga händelser 

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 sattes i sjön 2016-01-25. 

En ny ledningsorganisering har genomförts under året efter uppdrag från omsorgsnämnden: 

 

Antalet enhetschefer har utökats med sju, en för hälso- och sjukvården, en för rehabiliteringen, en för 

biståndshandläggning samt fyra för hemtjänst och särskilt boende. Under samma period kom Arbetsmiljöverket 

för tillsyn av just 1:a linjens chefer, där antal underställda är en av faktorerna för att ha förutsättningar att kunna 

verka som chef och ledare. 

Resursfördelningssystem 

Ett resursfördelningssystem har tagits fram under året med hjälp av Ensolution, vilket gör att 2017 får hemtjänsten 

sina resurser utifrån verkställda timmar. 

Åtta permanenta platser har legat i malpåse på Fröjdekulla särskilda boende i Alsterbro på grund av byggnation 

av förskola i byggnaden. Trycket på platser till Fröjdekulla har inte varit högt varför det har gått bra. 

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. Området är under ständig bevakning och kan leda till vite för kommunerna om det är långvariga 

svårigheter att verkställa. 

Byggmöten för Kvarnbackens ombyggnation har kommit igång bra under året. En del förändringar har gjorts i 

enighet från ursprungsplanen. Ex. har ett glastak tagits bort och tvättmöjligheter i lägenheterna har tillkommit. 

Statsbidrag för utökad bemanning i äldreomsorgen har nyttjats även under 2016 för bemanning av korttidsplatser, 

trygghetsboende och permanenta platser på Kvarnbacken. Nybro kommun kunde ansöka om cirka 5,2 mnkr. 

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. Dock har arbetet kommit i stå på grund av nyrekrytering av 

utvecklingsstrateg. 

Projekt 

eHälsa: Omsorgsförvaltningen deltar i ett länsprojekt benämnt eHälsa där statsbidrag utgår fram till årsskiftet 



 64(134) 

2015. Samordnare för projektet är anställd av regionförbundet. 

Säker roll- och behörighet: installation av tekniken för säker inloggning samt att ta fram hållbara rutiner.  

Målet är inte uppnått fullt ut. Säkerhetsfrågorna har varit på länsagendan under 2016 och förvaltningen har hållit 

sig ajour i detta arbete. 

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. Under de senare månaderna 2016 har Ipads testats för att hålla säkerhetskrav m.m. 

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. 

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. 

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 

Upphandlingen är slutförd under 2016, efter en överklagningsprocess med ny upphandling som resultat. Införandet 

har precis påbörjats vid ingången av 2017. 

Nybro kommun och så också omsorgsnämnden är engagerade i Vård och Omsorgs College (VO-College) som 

arbetar för att skapa samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsliv. VO-College i Kalmar län består av 3 

styrgrupper regional styrgrupp, styrgrupp söder samt styrgrupp norr. Alla grupperna har träffats 7 gånger under 

2016. Ansökan om certifiering skickades till nationella VO-college i slutet av december 2015. 

Regional styrgrupp certifierades 160331 

Styrgrupp Söder och styrgrupp Norr certifierades 160615- 190630 

Under året har styrgrupperna utsett arbetsgrupper som arbetat med frågor angående validering och 

handledarutbildning. 

 

Intern kontroll  

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 
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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. 

Den interna kontrollen på central nivå görs under kvartal 1 2017 och återrapporteras som särskilt ärende. 

Nämndspecifik verksamhet 

Riskbedömning  Riskvärde Åtgärd 

Basala hygienrutiner 
 

 Uppföljning sker fortsättningsvis i Patientsäkerhetsberättelsen 

Tidig rehabilitering 
 

 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. 

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. 

Introduktion av 
omsorgsassistenter 

 
12 Revidering av nuvarande introduktionsprogram 

Kommentar 

Åtgärden att revidera nuvarande introduktionsprogram läggs in som en aktivitet 

2017 under omsorgsnämndens mål "Attraktiv arbetsgivare". 

Nyckelhantering 
 

8  

Larmrutiner 
 

8  

Samtliga kontrollmoment utom kontroll av nyckelhantering har genomförts under året. Samtliga genomförda har 

också redovisats för nämnd efter avslutad kontroll. 
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Ekonomi 

Driftsredovisning 

Resultat tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2014 2015 2016 2016 2016 

BRUTTOINTÄKTER 25 950 28 982 30 964 23 447 7 516 

      

Personalkostnader -210 430 -216 548 -221 209 -222 222 1 013 

Övriga kostnader -42 489 -44 501 -44 701 -31 771 -12 930 

BRUTTOKOSTNADER -252 919 -261 049 -265 910 -253 993 -11 917 

      

NETTOKOSTNAD -226 969 -232 067 -234 946 -230 546 -4 401 

BUDGET -218 365 -222 661 -230 546 -230 546 0 

ÅRETS RESULTAT -8 604 -9 406 -4 400 0 -4 401 

Investeringsredovisning 

Nettoinvesteringar, tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2014 2015 2016 2016 2016 

 1 704 331 1 521 3 711 2 190 

Kommentar ekonomiskt resultat  

Resultatet för 2016 är ett underskott av -4 400 tkr. 

Under året hade förvaltningen ett sparbeting på 9 037 tkr att hantera, efter första halvåret visade prognosen -12 

500 tkr. I juni månad tilldelades omsorgsnämnden en tilläggsbudget om 5 000 tkr. Omsorgsnämnden har även 

tilldelats stimulansmedel från socialstyrelsen om 5 200 tkr vilka är riktade till ökad bemanning inom 

äldreomsorgen. 

Södra området redovisar underskott på -1 200 tkr. 

Områdeschef: 2 000 tkr. Ett större överskott är här inom rehabilitering då tjänster varit vakanta under året. 

I trygghetsboendet har en ny arbetsgrupp tillsatts, vilket genererar ett underskott på -1 600 tkr. Madesjögläntan har 

haft bemanning över budget, vilket resulterat i ett underskott av -600 tkr. 

Hemtjänsten på Södra området visar underskott, -1 000 tkr. Vid genomgång av larmstatistik utmärker sig södra 

hemtjänst med högt antal larm. Detta kan ha påverkat resultatet. 

Korttiden har inte nått målet att avveckla platser. I budget fanns medel för 26 platser, verksamheten har haft 31 

platser igång, resultat -900 tkr. 

Dagverksamheten och den öppna verksamheten har tillsammans ett överskott av 900 tkr. Det kommer av både låg 

driftkostnad samt att dagverksamheten har haft en vakant tjänst. 

Västra området redovisar underskott på -3 000 tkr. 

Områdeschef: 400 tkr. Hemtjänstintäkterna är högre än budget och vakanta tjänster har funnits både inom 

rehabilitering och biståndshandläggning. Generellt har det varit svårt att rekrytera sjukgymnaster, arbetsterapeuter 

och biståndshandläggare. 

Demensboenden har haft höga kostnader hela året. Extra bemanning har behövts för att kunna bedriva en säker 

vård. Demensboendet har underskott av -1 800 tkr. Kvarnbacken hade under först halvåret extra särskilda 

boendeplatser öppna innan avveckling. Kostnader för de månaderna uppgick till -800 tkr. 

Västra områdets hemtjänst och Stallgården tillsammans har ett nollresultat. Höga kostnader kom i slutet av året 

för tekniska hjälpmedel och gav i bokslutet ett underskott av -800 tkr. 

Norra området har ett överskott på 3 000 tkr. 

Områdeschef: 1 100 tkr beroende på hemtjänstens intäkter för omsorgsavgifter i förhållande till budget och låga 

driftkostnader av förbrukningsmaterial. För sjuksköterskorna och rehabilitering ses även här låga 

personalkostnader till följd av svårigheten att rekrytera personal. 
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På grund av renovering har personalstyrkan varit lägre på Fröjdekulla och genererar ett överskott om 450 tkr. 

Almens särskilda boende har under året haft personal över budget. Orsaken är flertalet höga tjänster som gör det 

svårt att skapa ett schema efter budgeterad bemanning, totalt ett underskott av -850 tkr. Två kökstjänster har 

avslutats och genererat överskott med 300 tkr. 

Hemtjänsten i Alsterbro har ett överskott på 250 tkr. Hemtjänstens i Norra området har 1 550 tkr i överskott, vilket 

skapats av att hålla nere personalbemanningen i förhållande till verkställd tid. Det har sedan mars 2016 funnits en 

extra nattgrupp för att klara uppdraget. Den har genererat ett överskott om 200 tkr. 

Östra området har överskott av 3 100 tkr. 

Områdeschef: -800 tkr. Kostnaderna för sjuksköterskor går över budgeterade medel med -900 tkr. Underskottet 

beror på hög personalomsättning och ökade kostnader för introduktion. Även hög kostnad för övertid, köp från 

bemanningsenheten samt köp av tjänster från externa bemanningsföretag. Extern biståndshandläggning ger ett 

nettounderskott -400 tkr. Intäkterna inom hemtjänsten är höga, medan intäkter inom särskilt boende är låga och 

tillsammans ger de ett underskott av -100 tkr. Östra området har även de ett överskott inom rehabilitering. 

Både Strandvägen och Östra hemtjänst har överskott för personalkostnaderna. Strandvägen har ett överskott av 

1 850 tkr och östra hemtjänst 2 050 tkr. Båda enheterna har vakanta tjänster och låg vikarietillsättning. 

Bemanningsenheten har under året avvecklats och redovisar ett underskott av 750 tkr. Underskottet består av 

personalkostnader, då kostnaderna för övertid, fyllnadstid, ob och jour är högre än budget. Övertiden skapas delvis 

av det nya arbetstidsavtalet samt att ordinarie personal arbetar extra pga. brist på vikarier. 

Förvaltningsgemensamt -5 500 tkr. Här finns årets sparbeting med 9 037 tkr. Tilläggsbudgeten om 5 000 tkr 

placerades här liksom stimulansmedlen för ökad bemanning 5 200 tkr. Matdistributionens intäkter var för högt 

budgeterade och genererar ett underskott med -1,300 tkr. Telefonkostnad för den kommungemensamma växeln 

gav ett underskott på -750 tkr 

Investering Av ramen om 3 711 tkr har 1 521 tkr nyttjats. Telefoner för planeringsverktyget är inköpta, 

totalkostnad för IntraPhone uppgår till 371 tkr outnyttjat medel överförs till 2017. 

Kontorsmöbler för nya arbetsplatser och uppdaterad arbetsmiljö. IT/nätverkskostnader för projektorer på 

Fröjdekulla och i Madesjö. Digital informationstavla på Strandvägen och förbättrat nätverket på Kvarnbacken 

liksom Nilex inventeringssystem för trygghetslarmen belastar investeringsbudgeten. 

 

Personal 

2016-12-31 hade omsorgsförvaltningen 461,61 årsarbetare tillsvidareanställda (531 personer), fördelade enligt 

nedanstående tabell. Det är 14,54 årsarbetare färre än vid bokslut 2016. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden 

är 86,9 % för 2016, baserat på dessa siffror. 

Omsorgsförvaltningen Hemtjänst 
Särskilt 

boende 

Hälso- och 

sjukvård 
Myndighet Förvaltningsadm Total 

Administratörsarbete    5  5 

Handläggare     3 3 

Hantverksarbete, 
vaktmästare m,m 

  2   2 

Ledningsarbete 8 6 2 3 4 23 

Rehabilitering och 

förebyggande arbete 

  14,75 0,75  15,5 

Sjuksköterska   31,96 0,5 0,75 33,21 

Biståndshandläggare    9  9 

Vårdbiträde, 

omsorgsass m.m. 

178,95 184,95 1 6  370,9 

Total 186,95 190,95 51,71 24,25 7,75 461,61 

Utbildningsaktiviteter under året har bland annat varit: 

 Coachande ledarskap 

 Bemanningsekonomi för enhetschefer 

 Utbildning i upphandlingsfrågor 
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 Mentorsutbildning 

 Brandskyddsutbildning 

 Chefen och gruppen 

 Rättigheter och skyldigheter som medarbetare 

 De viktigaste lagarna 

 Demokratiprocessen 

 Informationssäkerhet 

 Digitalisering i omsorgen 

 Teknik och digitala larm 

 Digitalt stöd i hemmet 

 Basal kroppskännedom 

 Strokeutbildning 

 Förflyttningsteknik 

 Neuropsykiatriska diagnoser/svårigheter 

 Ledningsgruppsutveckling 

 IBIC 

2016 belastade utbildning med 612 000 kr i det ekonomiska resultatet för förvaltningen. Det är 1331 kronor per 

tillsvidareanställd. 

Viktiga personalhändelser under perioden har varit: 

 En områdeschef/verksamhetschef ersatt på grund av egen uppsägning. 

 Utvecklingsstrateg ersatt på grund av egen uppsägning. 

 Personalomsättningen för biståndshandläggare har varit hög under året. 

 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. 

Personalbefrämjande åtgärder 

En gemensam tillställning för den s.k. 100-lapp gick av stapeln under november månad. Samtliga anställda bjöds 

på mat och underhållning. 

Nybro kommun erbjuder samtliga anställda ett friskvårdsbidrag som under 2016 uppgått till 750 kronor. Av 

omsorgsförvaltningens 531 tillsvidareanställda är det 165 personer som valt att nyttja erbjudandet (31 %) 

  

Framtid 

För 2016 ansökte Nybro kommun det statsbidrag om det fastställda beloppet 5,2 mnkr för ökad bemanning i 

äldreomsorgen i syfte att användas till just detta. Medlen ska redovisas och ett godkännande väntas en bit in på år 

2017. Medlen har använts för bemanning av korttidsplatser utöver 15 platser, bemanning av trygghetsboendet i 

Madesjö samt bemanning av de permanenta platser som fanns på Kvarnbacken del av år. 

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. 

Planeringsarbetet för ombyggnation av Kvarnbacken har kommit igång under året och lägger en god grund för 

kommande demensomsorg i kommunen. Den utökningen av 17 platser behövs. 

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. 
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Källa: Befolkningsprognos 2015-2024 Nybro kommun 

Fram till 2022 bör ökningstakten avseende äldre personer komma att ha inverkan på behovet av resurser. I nuläget 

klarar inte omsorgsnämnden att inom egen ram bemanna utökningen av de 17 platserna på Kvarnbacken. De 

resurser som frigjorts genom besparingar har behövts i det ordinära boendet. Det bekräftas av 

befolkningsprognoserna. 

Det är tydligt att 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 och/eller genomföra under den närmaste 

framtiden: 

IBIC 

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. 

 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. 

Det pilotprojekt som drevs i södra området under 2016 - "Att få leva tills jag dör", har visat positivt resultat och 

projektet fortsätter under 2017 i andra hemtjänstgrupper. 

e-Hälsa eller IT i människans tjänst eller välfärdsteknik 
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eHälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, använda 

resurserna mer effektivt och skapa en större delaktighet. 

Regeringen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting vill understödja arbetet att ta tillvara 

digitaliseringens möjligheter inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården och har därför ställt sig bakom en 

gemensam vision för eHälsoarbetet fram till 2025: 

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att 

underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser 

för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. 

Regeringens ambition att Sverige ska vara ledande vad gäller att använda IT för att nå politiska mål för tillväxt i 

alla delar av landet, social välfärd, demokrati och klimatförbättringar resulterade 2011 i att man fattade beslut om 

en digital agenda för Sverige, som fick namnet ”IT i människans tjänst". När Kalmar län inledde arbetet med den 

digitala agendan formulerades det regionala målet till ”att på bästa sätt ta tillvara digitaliseringens möjligheter 

för Kalmar län”. Den digitala agendan, för år 2015-2020, antogs i december 2014 av Regionförbundet i Kalmars 

styrelse. 

I den regionala digitala agendan för Kalmar län finns följande mål för området eHälsa: 

 Förbättra invånarnas möjlighet till insyn och delaktighet i hälsoprocessen. 

 Öka tryggheten och höja effektiviteten genom användning av digitala hjälpmedel som en naturlig del av 

hälsoområdet. 

 Förenkla för invånare och personal genom effektiv samverkan mellan huvudmannagränser med hjälp av 

IT. 

Mat och Måltid samt munhälsa 

Omsorgsförvaltningen kommer att ha aktiviteter kring kostens betydelse liksom miljön kring densamma. I 

uppdraget ligger samarbetet med kostenheten, måltider och tider, munhälsa och måltidmiljö som uttalade områden 

att arbeta med förbättringar kring. 

Området munhälsa kommer att få specifika utbildningsinsatser i samverkan med övriga länet. 

Implementering av värdegrunden 

Den värdegrund som slogs fast av omsorgsnämnden under 2016 ska implementeras ute i verksamheterna under 

kommande år. Det är ett väsentligt arbete för god kvalitet. 

Psykisk hälsa 

I samverkan med IFF och LOK deltar OMF i ett projekt kring psykisk hälsa där suicidprevention är prioriterat. 

Projektet drivs med hjälp av statliga stimulansmedel som rekvirerats av IFN. 

Samlad arbetsdag 

På uppdrag av kommunfullmäktige startar omsorgsförvaltningen tillsammans med personal- och ekonomienheten 

ett projekt för att försöka få bort delade turer för omsorgsassistenter. Projektet kommer att drivas som en pilot på 

ett av de särskilda boendena. 

Trygg hemgång 

Förvaltningen har för avsikt att öka tryggheten och hemgång från bl a slutenvård för den målgrupp med särskilt 

stora behov av såväl omsorg som vård. Trygg Hemgång är ett tjänstekoncept som Ronneby gjort sig känt för. 

Hemgång till den egna bostaden för denna målgrupp är inte sällan förknippad med oro och osäkerhet. Detta gäller 

även anhöriga men också inom professionen kan det finnas osäkerhet. Trygg Hemgång är ett sätt att ta bort oron, 

som rönt framgång där det använts. Detta för att undvika onödig användning av korttidsplatser, återinläggningar 

och nya behov av specialistvård som sammantaget leder till sämre livskvalitet för målgruppen. 

 

  

  

Sammanfattning 

Av omsorgsnämndens nio mål är två mål uppnådda: 

 Omsorgsnämndens kunder ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande 

 Omsorgsnämndens kunder ska kunna välja när och hur stöd, hjälp och service ska ges 

fem delvis uppnådda: 
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 Omsorgsnämndens kunder ska känna sig trygga med sina vård- och omsorgsinsatser 

 Omsorgsnämndens kunder ska uppleva att de har en aktiv och meningsfull tillvaro som främjar hälsan. 

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

 Omsorgsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare 

 Omsorgsnämnden ska ha ett effektivt resursutnyttjande 

två är inte uppnådda: 

 Omsorgsnämndens kunder ska uppleva att de kan leva och bo självständigt 

 Omsorgsnämnden ska ha en budget i balans. 

Bemötande och helhetssynen har ett fortsatt bra resultat vilket avspeglar sig i måluppfyllelsen. Medarbetarna vet 

vad som förväntas av dem i arbetet enligt medarbetarundersökning liksom att de är insatta i arbetsplatsens mål. 

Det bidrar säkert till upplevd trygghet och gott bemötande hos kunderna. 

Internkontrollarbetet har fungerat väl, dock har kontrollmoment kring nyckelhantering inte hunnits med på grund 

av resursbrist. Ny plan för 2017 är beslutad av omsorgsnämnden. 

Målet att minska antalet korttidsplatser till 15 har inte uppnåtts. Tvärtom har trycket på korttidsplatser varit så högt 

att flera fått öppnas periodvis. Inför 2017 kommer arbetet med denna minskning att ha högsta prioritet. Rent 

lokalmässigt klarar förvaltningen inte fler när ombyggnationen av Kvarnbacken startar. 

Den upprepade korta sjukfrånvaron har ett målvärde på 8 %. Omsorgsförvaltningens genomsnittliga 

korttidsfrånvaro var under år 2016, 13,4 %. Högst redovisade frånvaro var i februari med 16,2 %. Första halvåret 

visar genomsnitt på 14,5 % och andra halvåret 12,2 %. Årets två sista månader har en genomsnittlig frånvaro under 

12 %. Antal personer med upprepad korttidsfrånvaro är 84 i genomsnitt. December månad skiljer sig och har ett 

utfall om 67 personer. 

Långtidssjukskrivningarna har ökat under året. Första sex månaderna av 2016 visar ett utfall på 5,5 % och andra 

halvan 6,5 %. Antalet personer har i genomsnitt varit 37 stycken, i december månad ökar antalet och visar ett utfall 

av 42 personer med en långtidssjukskrivning. Juni och juli månad har de två högsta utfallen med 43 respektive 44 

personer med långtidssjukskrivning. 

Resursfördelningssystem ska i januari 2017 införas och användas för hemtjänsten. Under 2016 har en modell 

arbetats fram tillsammans med konsultfirman Ensolution AB. Resultatet är en modell där enhetscheferna redovisar 

antalet verkställda timmar med avdrag för frånvaro, larmstatistik som omräknas till tid samt avlösarservis mindre 

än 20 timmar. Modellen räknar fram en budgeterad ersättning per timme, vilken för 2017 kommer vara 343 kr. 

Den framräknade timpengen baseras på personalkostnader för omsorgsassistenter. De redovisade timmarna 

multipliceras med timpengen, vilken tilldelas enhetschefen i efterskott. Budgeten matchas mot det faktiska utfallet 

för lönekostnader i redovisningen. Viktigt i detta arbete har varit att biståndsbedömningen är likvärdig oavsett 

handläggare.  Gemensamma rutiner och ett gemensamt arbetssätt är mycket viktigt för att en prestationsbaserad 

resursfördelningsmodell som denna ska uppfylla sitt syfte. 

Det ekonomiska bokslutsresultatet för år 2016 är - 4 400 tkr. Dialogen mellan kommunstyrelse, nämnd och 

förvaltning upplevs som god. Förvaltningen arbetar efter den målbild som togs fram inför budgetåret 2015. 

Tvättavtalet är borta sedan årets början, en besparing 3 000 tkr, antalet särskilda boendeplatser har minskat 

successivt sedan 2015, nu senast i och med förberedelse för Kvarnbackens ombyggnad. Att få upp tid hos kund 

till 70 % har försenats på grund av upphandlingsfördröjningar och minskning av antalet korttidsplatser återstår 

under 2017 att verkställa. 

Året har präglats av att enhetscheferna har haft svårt att klara sitt uppdrag med 40-50 underställda. Även 

områdescheferna har haft svårigheter att klara sitt uppdrag med som närmaste chef över olika professioner och 

ansvar för dagliga operativa frågor som företrädesvis bör ligga på 1:a linjens chefsnivå. Det har gett avtryck i årets 

resultat. Inför 2017 har de fått större förutsättningar i och med förtätningen av antalet enhetschefer. 

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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Måluppfyllelse 

Nämndens mål 

Individ- och familjenämnden ska ha en hög grad av tillgänglighet och service gentemot 

kommunens invånare 

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 

dagjouren och socialjouren 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. 

För nyanlända som kommit till Nybro kommun är det möjligt att söka kontakt via förvaltningens integrationsenhet 

som har öppet två timmar per dag måndag till fredag. 

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 

Resultatet för förvaltningen kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Tillgänglighet telefoni 
   40,98 % 

Kommentar 

Mäts i oktober/november av extern aktör. Resultat för 2016 kan därmed redovisas först i samband med verksamhetsberättelsen. Resultat 

för redovisning har inte över lämnats till förvaltningen, där med kan de inte redovisas. 

Besvarade frågor telefoni 
   46,03 % 

Kommentar 

Mäts i oktober/november av extern aktör. Resultat för 2016 kan därmed redovisas först i samband med verksamhetsberättelsen. Resultat 

har inte överlämnats till förvaltningen där av kan ingen redovisning ske. 

Informationskvalitet telefoni 
   108,7 % 

Kommentar 

Mäts i oktober/november av extern aktör. Resultat för 2016 kan därmed redovisas först i samband med verksamhetsberättelsen. Resultat 
har inte överlämnats till förvaltningen, därför kan ingen redovisning göras. 

Bemötande telefoni 
   104,17 % 

Kommentar 

Detta mäts i oktober/november av extern aktör och redovisas i årsberättelsen. 

Resultaten har inte återredovisats till förvaltningen. 

Andel av epost som besvaras inom 1 dygn 
   91,21 % 

Kommentar 

Detta mäts i oktober/november av extern aktör och redovisas i årsberättelsen. Resultaten har inte återredovisats till förvaltningen. 

Andel besvarade frågor inom 2 dygn 
   98,39 % 

Kommentar 

Detta mäts i oktober/november och redovisas i årsberättelsen. Resultaten har inte återredovisats. 

Svarskvalitet epost 
   143,02 % 

Kommentar 

Detta mäts i oktober/november av extern aktör och redovisas i årsberättelsen. Resultaten har inte återredovisats. 
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Individ- och familjenämnden ska ha ett hållbart medarbetarengagemang 

Målet är inte uppnått 

I slutet av 2016 skickades det ut 402 medarbetarenkäter till alla medarbetare inom IFFs verksamhetsområde. Målet 

med enkäten var att få så stor svarsfrekvens som möjligt, resultatet som inkom till IFF var en ökning från 2015 

med 15% svarsfrekvens. Syftet med enkäten är att medarbetarna skall få en möjlighet att individuellt föra fram 

sina synpunkter gällande Nybro kommun som arbetsgivare. Resultatet av enkätsvaren kommer att presenterats på 

flera nivåer och cheferna har i uppdrag att arbeta med de förbättringsområden som resultatet pekar på. 

Hösten 2016 genomförde Arbetsmiljöverket, AMV, en inspektion för första linjens chefer inom OF. Avsikten med 

inspektionen är att förebygga ohälsa på grund av onödigt påfrestande organisatoriska arbetsmiljöförhållanden. Vi 

har arbetat med den nya AFS:en dels på gemensam chefsutbildning för alla kommuners chefer, men också med 

anledning av AMV:s granskning som blev klar i nov 2016 startade ett antal arbetsgrupper för att lösa, svara på de 

frågor och krav som AMV ställt, arbetet ska vara klart 170331. 

Genom olika samverkansmöten har förvaltningen på ett medvetet sätt öppnat upp för ökad kunskap och delaktighet 

inom flera verksamhetsområden. 

Lokala samverkan är ett forum för att delge medarbetare information kring verksamhetens pågående arbete. Där 

lyfts frågor gällande verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Det finns också utrymme för fackliga frågor. 

På OF är inte personalomsättningen så stor om man tittar på hur många som slutat exempelvis de senaste åren, 

dock är det omsättning p.g.a .av att man byter tjänster inom OF eller får andra uppdrag och detta frestar såklart 

också på organisationen när medarbetare byter chef eller inom handläggning där det också bytt personal, 

kontinuiteten i verksamheten upprätthålls sämre och kan skapa oro. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Andel medarbetare som besvarat medarbetarenkäten 
 87,62 %  69,75 % 

Kommentar 

Mellan åren 2015 och 2016 har antalet svarande av enkäten ökat med ca 15%. 

Motivation: Andel medarbetare som upplever att deras arbete känns 

meningsfullt  94 %  94,23 % 

Kommentar 

Målet är delvis uppnått 

Av de medarbetare som besvarat medarbetarenkäten är det 94% som svarar att de upplever sitt arbete som meningsfull. Av 402 

utskickade enkäter har den bevarats av 282 medarbetare inom IFF, av dessa är det 264 som upplever sitt arbete som meningsfullt 

Motivation: Andel medarbetare som upplever att de lär sig nytt och 

utvecklas i sitt dagliga arbete  70 %  77,7 % 

Kommentar 

Målet är inte uppnått 

Av de medarbetare som bevarat enkäten är det 70% som svarat att de lär sig nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete. Siffran från 2015 har 

minskat med 7%. 

IFF har en svarsfrekvens på 70,1% 

Motivation: Andel medarbetare som ser fram emot att gå till arbetet 
 73 %  76,8 % 

Kommentar 

Målet är inte uppnått 

I svaren i medarbetarenkäten är det 73% av medarbetarna som ser fram mot att gå till sitt arbete. Genom medarbetarsamtal kommer detta 
att följas upp för att synliggöra orsaker till att medarbetare inte ser fram mot att gå till sitt arbete. 

Ledning: Andel medarbetare som upplever att deras närmaste chef visar 

uppskattning för deras arbetsinsatser  59 %  67,3 % 

Kommentar 

Målet är inte uppnått 

Här visas en lägre siffra i förhållande till 2015 gällande att medarbetaren känner sig uppskattad för sin arbetsprestation. Det kan finnas 

flera bakomliggande faktorer till detta resultat. Flera av enhetscheferna inom verksamheten är centralt placerade och träffar inte sina 
medarbetare dagligen vilket kan ha en betydelse. Inom OF har det varit verksamhetsförändringar vilket inneburit att medarbetare har bytt 

chef under året. 

  

Ledning: Andel medarbetare som upplever att deras närmaste chef visar 

förtroende  73,8 %  77,8 % 

Kommentar 
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Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Målet är inte uppnått 

Medarbetarenkäten visar på att 73,8% av de svarande upplever att deras chef visar förtroende för dem. En av orsakerna till minskningen 
från 2015 kan bero på att medarbetaren har bytt chef. 

Ledning: Andel medarbetare som upplever att deras chef ger dem 

förutsättningar att ta ansvar i deras arbete  75,6 %  80,4 % 

Kommentar 

Målet är delvis uppnått 

Av de medarbetare som besvarat enkäten är det 75,6% som upplever att chefen ger dem förutsättningar för att ta ansvar i sitt arbete. Detta 

är också en minskning från 2015. 

Styrning: Andel medarbetare som upplever sig vara insatta i sin arbetsplats 
mål  82,4 %  86 % 

Kommentar 

Målet är delvis uppnått 

Resultatet 82,4% visar på att en stor andel av de som besvarat enkäten är väl insatta i arbetsplatsens mål. 

Styrning: Andel medarbetare som upplever att arbetsplatsens mål följs upp 

och utvärderas på ett bra sätt  57,6 %  60,5 % 

Kommentar 

Målet är inte uppnått 

Resultatet med 57,6% visar på att det brister i måluppföljningen här har vi inte lyckats. Detta är en av de områden som behöver förbättras 

inom verksamheten. 

Styrning: Andel medarbetare som upplever att de vet vad som förväntas av 
dem i deras arbete  60,1 %  92,6 % 

Kommentar 

Målet är inte uppnått 

Resultatet på 60,1% är en rejäl minskning från 2015 med ett resultat på 92,6%. Här blir det viktigt att tydliggöra för medarbetarna inom 

verksamheten vad som förväntas av dem. Visar på att den stora andelen medarbetare som besvarat enkäten vet vad som förväntas av dem 

i sitt arbete. 

Inom IFF har andelen svarande ökat med 15% från föregående år. Detta innebär att resultaten på verksamhetsnivå 

ser annorlunda ut än 2015 då fler på varje arbetsplats besvarat enkäten. IFF kan se att områden som lön fortfarande 

är ett område att arbeta vidare med. Alla har inte kunskap och kännedom om löneprocessen och lönekriterier. 

Utsatthet inom verksamheten visar sig på olika nivåer och alla har inte kännedom om hur de skall gå tillväga om 

de blir utsatta för hot, våld, kränkande särbehandling på sitt arbete. 

 

Individ- och familjenämndens verksamheter ska ha god kvalitet 

Målet är delvis uppnått 

Förvaltningen arbetar aktivt med att tydliggöra processer och rutiner för det löpande arbetet. Nya riktlinjer 

formaliseras utifrån verksamhetens behov. Att handlägga, besluta och verkställa med rätt kvalité för den 

brukare/klient som skall ta emot insatsen är av betydelse både för den enskilde och verksamhetens arbete och 

resultat. Att genomföra kvalitetsmätningar genom enkäter är delvis att mäta hur klienter/brukare upplever vårt 

bemötande, insatser, stöd osv. Ett arbete pågår med att utveckla enkäter som skall kunna användas i verksamheten 

för kvalitetsuppföljning. 

Vi har skickat två av vår baspersonal till utbildning på VoO som startade hösten 2016 och pågår under 2 läsår. 

Vi har utbildat ca 100 medarbetare, mestadels på OF, i grundläggande kompetens gällande kognitiva 

funktionsnedsättningar 

Under året har flera föreläsningar hållits för baspersonal OF t.ex. storföreläsning med Bo Hejlskov "lågaffektivt 

bemötande", med därtill litteratur som finns på alla arbetsplatser. Vi har haft föreläsningar för personal särskilt 

inom boendestöden gällande den problematiken. 

VI har arbetat mycket med avvikelser och utredningar av dem vilket resulterat i förbättringsåtgärder i flertalet 

verksamheter. 

Vi har tillsammans med kommunal börjat externrekrytera omsorgs personal vilket ökar möjligheterna att anställa 

personal med rätt kompetens för området. 

En utbildningsinventering är genomförd inom OF med fokus på om man har relevant utbildning för arbetet, det 
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finns flera utbildningar i kombination med undersköterskeutbildning och eller annan utbildning känns relevant för 

funktionshinderverksamheten. 

Vi har fortsatt satsningen på området dokumentation och tillgång till vårt dokumentationssystem ProCapita för 

baspersonalen så att det blir dokumenterat rätt men också i systemet 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Öppna jämförelser övergripande 
 132,4 %   

Kommentar 

Information i olika format på kommunens webbplats 

De av Socialstyrelsen efterfrågade formaten på webben är "översatt", "lättläst", "lyssna". Därefter efterfrågas om detta informationsformat 

finns för olika målgrupper. Med anledning av att webbformatet styrs centralt utifrån webbens möjligheter och inte utifrån målgrupp eller 

verksamhet i kommunen blir svaren identiska för varje område: kommunen har formaten "översatt" (via google translate) och "lyssna". 
Formatet "lättläst" saknas. Vid förfrågan till kommunens webbansvarige ges svaret att man har bedömt att redaktörerna har svårt att hinna 

med webben som det är och därför erbjuds kommuninvånarna inte möjligheten "lättläst". Webbredaktören framhåller vidare att det är en 

ledningsfråga för hur mycket resurser man vill att de anställda ska lägga på hemsidan. 

Med anledning av att detta beslut har tagits på kommunövergripande nivå och ligger utanför Individ- och familjeförvaltningens påverkan 

tas lättläst bort ur förvaltningens "resultat". 

16 av 16 frågor besvaras därmed med JA. 

 

Social jourverksamhet 
Kvalitetsindikatorn som efterfrågas är huruvida kommunen har jourverksamhet med personal som har socionomexamen all tid utanför 
kontorstid året runt. 

1 av 1 fråga besvarad med JA. (Viss personal saknar socionomexamen men har av arbetsgivaren bedömts ha motsvarande kompetens.) 

 

Intern samordning i enskilda ärenden 
Kvalitetsindikatorer som efterfrågas är skriftliga och på ledningsnivå beslutade rutiner för hur samordning i enskilda ärenden ska ske 

mellan olika områden inom socialtjänsten. 

27 av 33 frågor besvaras med JA. De som saknas är framför allt mellan IFF och Omsorgsförvaltningen: missbruk och äldre, 

socialpsykiatri och äldre samt våld i nära relationer och äldre, LSS och äldre samt äldre och hemlöshet. 

Inom samma område efterfrågas även om uppföljning gjorts under senaste 12-månadersperioden. 
Samtliga befintliga rutiner har följts upp inom denna period. 27 av 27 frågor besvaras med JA. 

 

Extern samverkan i enskilda ärenden 
Kvalitetsindikatorer som efterfrågas är huruvida det finns skriftliga och på ledningsnivå beslutade överenskommelser för hur samverkan i 

enskilda ärenden ska ske mellan socialtjänsten och externa aktörer. 

För området ekonomiskt bistånd finns överenskommelse med Arbetsförmedlingen men saknas med Försäkringskassa, Primärvård och 
vuxenpsykiatri. Samverkan förekommer dock men finns ej nedtecknad. 

För området socialpsykiatri saknas överenskommelser med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

För området våld i nära relationer saknas överenskommelser med primärvård, vuxenpsykiatri och akutmottagning. Överenskommelser 
finns dock med polisen och kvinnojouren. 

För området barn och unga finns överenskommelser med primärvård, tandvård, mödravård, barnhälsovård, barn- och ungdomspsykiatri, 
barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomshabilitering, förskola, skola, polis och Migrationsverket. Däremot saknas 

överenskommelser med statens institutionsstyrelse (SiS) och kriminalvården. 

För området LSS finns överenskommelser med barn- och ungdomspsykiatri samt barn- och ungdomshabilitering men saknas för 
Arbetsförmedling, Försäkringskassa, vuxenpsykiatri och vuxenhabilitering. 

Socialtjänsten saknar även överenskommelse med hemlöshet och frivilligorganisationer. 

Totalt kan 16 av 32 frågor om överenskommelser besvaras med JA. 

Inom samma område efterfrågas även om befintliga överenskommelser har följts upp inom en 12-månadersperiod. 

De överenskommelser som inte följts upp är med kvinnojour, mödravård, barnhälsovård, förskola, skola, mellan LSS och BUP, samt 

mellan LSS och barn- och ungdomshabilitering. För 3 av överenskommelserna är inte uppföljning aktuellt då de har upprättats inom 12-
månadersperioden. De har därför borträknats. 

Totalt besvaras 6 av 13 frågor med JA. 

  

Överenskommelse med landstinget inom missbruks- och beroendeverksamhet 

Överenskommelsen som efterfrågas är rörande personer som missbrukar olika former av preparat och som innehåller gemensamma mål, 

resurs- och ansvarsfördelning mellan kommun och landsting, samt rutiner för samarbete kring enskilda personer. 
Samtliga frågor (3 av 3) har besvarats med JA. Svaren syftar till regional överenskommelse avseende LoB. Det finns lokala arbetsgrupper 

men fungerar inte i praktiken. Rutiner är tveksamt om detta finns. 

Totalt besvaras 3 av 3 frågor med JA. Dock med viss tveksamhet (se ovan). 

  

Överenskommelse om samverkan med bostadsföretag/hyresvärdar på övergripande nivå 

Samverkan finns men en överenskommelse som är skriftlig och beslutad på ledningsnivå saknas. 
0 av 1 fråga besvaras med JA. 

Likaså blir svaret på frågan om överenskommelse med samma aktör i enskilda ärenden. 

0 av 1 fråga besvaras med JA. 
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Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

 

Samlad plan för personalens kompetensutveckling 

Finns inom samtliga verksamhetsområden. 

9 av 9 frågor besvaras med JA. 

Dock har inte uppföljning varit aktuellt inom något område då de upprättats efter den period som efterfrågas. 

  

Standardiserade bedömningsmetoder 

Socialstyrelsen efterfrågar användandet av AUDIT och DUDIT för att identifiera riskfylld eller skadlig alkoholkonsumtion hos vuxna 
personer inom verksamhetsområden som inte specifikt jobbar med missbruk. Endast inom området våld i nära relationer används detta 

vilket beror på att det är samma enhet, Vuxenenheten, som ansvarar för detta område såväl som för missbruk. Inom förvaltningen lotsas 

dock vuxna individer till Vuxenenheten vid misstanke om missbruk. Förvaltningens uppfattning är att det inte vore helt lämpligt att rakt 
av använda sig av dessa bedömningsmetoder inom de områden som efterfrågas. 

2 av 8 frågor besvaras med JA. 

 

Stöd- och boendeinsatser till personer med missbruk eller beroende, psykisk sjukdom eller hemlösa 

Socialstyrelsen efterfrågar specifika metoder "Bostad först", "Vårdkedja" och "Case Management i form av integrerade team". Den 

senaste metoden används i Nybro. 

1 av 3 frågor besvaras med JA. 

 

Rutiner vid indikation på våldsutsatthet av närstående - vuxna 

Skriftliga och på ledningsnivå beslutade rutiner för hur handläggare inom olika verksamhetsområden ska gå tillväga vid indikation på 

våldsutsatthet. Finns inom samtliga verksamhetsområden inom förvaltningen. 

9 av 9 frågor besvaras med JA. 

Samtliga rutiner har följts upp den senaste 12-månadersperioden. 

9 av 9 frågor besvaras med JA. 

  

Kommunal hälso- och sjukvård 

- Enkel fotundersökning 

Skriftliga och på ledningsnivå beslutade rutiner om att personer med kommunal hälso- och sjukvård och som har diabetes typ 1 eller typ 2 
ska få en enkel fotundersökning i olika boendeformer. Finns för samtliga boendeformer. 

4 av 4 frågor besvaras med JA. 

Samtliga rutiner har följts upp den senaste 12-månadersperioden. 
4 av 4 frågor besvaras med JA. Sker årsplanering via Senior Alert. 

 

-multiprofessionella team 
Socialstyrelsen efterfrågar om strokeinriktad rehabilitering erbjuds i ordinärt boende av multiprofessionella team. Det erbjuds inte i 

Nybro. 

0 av 1 fråga besvaras med JA. 

 

Brukarinflytande på övergripande nivå för personer med missbruksproblem 

Har brukarorganisationer getts möjlighet inom en 12-månadersperiod att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen om 
samarbete mellan kommunen och landstinget i frågor som rör personer med missbruksproblem? Synpunkterna har påverkat innehållet vid 

upprättandet av överenskommelse. Det har skett på länsnivå. 

2 av 2 frågor besvaras med JA. 

 

Brukarinflytande på verksamhetsnivå med psykisk funktionsnedsättning 

Frågan handlar om kommunen erbjuder personligt ombud till personer med psykisk funktionsnedsättning. Förvaltningen har 3 personliga 
ombud anställda och delar dessa tjänster tillsammans med Emmaboda och Torsås kommun. 

1 av 1 fråga besvaras med JA. 

  

Brukarinflytande på verksamhetsnivå för personer med missbruksproblem och personer med psykisk funktionsnedsättning 

Frågan handlar om kommunen under en 24-månadersperiod låtit genomföra minst en brukarstyrd brukarrevision för att ge brukare 
inflytande inom verksamheten missbruk eller socialpsykiatri. Så har inte skett inom något av dessa områden. 

0 av 2 frågor besvaras med JA. 

 

Ersättningar till personer med funktionsnedsättning 
Frågorna handlar om kommunen betalar habiliteringsersättning som deltar i daglig verksamhet och om kommunen ersätter för ledsagares 

omkostnader enligt socialtjänstlagen. Ersättning sker till ledsagare enligt faktiska omkostnader. Ingen habiliteringsersättning utgår till 
personer med funktionsnedsättning. 

1 av 2 frågor besvaras med JA. 

 

Övergripande plan för att motverka hemlöshet i kommunen 
Frågan handlar om det finns en skriftlig och på ledningsnivå beslutad plan på övergripande kommunal nivå för att motverka hemlöshet 

och utestängning från bostadsmarknaden. Detta saknas men står utanför förvaltningens beslutandesfär. Frågan borträknas från 
förvaltningens resultat i detta nyckeltal. 

Vidare efterfrågas rutin för att förhindra att barnfamiljer vräks finns skriftlig och beslutad på ledningsnivå samt att denna har följts upp. 
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Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Rutin finns men har ej följts upp inom de senaste 12 månaderna vilket beror på att den upprättades nyligen. 

1 av 1 fråga besvaras därmed med JA. 

 

Uppsökande verksamhet 
Frågorna handlar om det finns uppsökande verksamheter för personer som är akut hemlösa, för personer som riskerar att förlora sitt 
boende och för personer med psykisk funktionsnedsättning. Här har en diskussion förts kring att det sker aktiviteter för att motverka detta 

men inte utifrån den definition som Socialstyrelsen anger i sin frågeställning. 

0 av 3 frågor besvaras därmed med JA. 

 

Kartläggning av vuxna som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående 
Frågan handlar om kommunen inom en 24-månadersperiod har genomfört någon kartläggning av antalet vuxna som utsätts för våld eller 
andra övergrepp av närstående. Så sker i handlingsplanen för våld i nära relationer som årligen lyfts till nämnden för redovisning och 

antagande för nästkommande år. 

1 av 1 fråga besvaras därmed med JA. 

 

Information om den enskildes rättigheter 
Frågan handlar om skriftliga och på ledningsnivå beslutade rutiner om att den enskilde ska informeras om SIP och om att få en kopia av 
sin journal. Frågan består av en matris utifrån dessa två frågor i relation till olika verksamhetsområden inom socialtjänsten. För samtliga 

verksamhetsområden inom förvaltningen finns rutin för att informera om SIP, dock ej avseende att få en kopia av sin journal. Dock 

informeras den enskilde om möjligheten att få ta del av journalen, samt erhåller varje person vid slutet av en genomförd utredning den 

skriftliga utredningen i sin helhet, om det inte av olika skäl är uppenbart olämpligt utifrån den enskildes säkerhet. 

8 av 16 frågor besvaras därmed med JA. 

 

Krisberedskap inom socialtjänsten 
Frågan handlar om det finns en skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin om att krisberedskap ska ingå som en del av 

kravspecifikationen vid upphandling av tjänster i olika typer av verksamheter för särskilt sårbara grupper. Frågan består av en matris 
utifrån denna fråga i relation till olika verksamheter. Utav de verksamheter som är aktuella för Nybro kommun och IFF saknas detta för 

samtliga verksamheter. 

0 av 8 frågor besvaras därmed med JA. 

Ytterligare en fråga handlar om det finns en skriftlig och på ledningsnivå beslutad plan för evakuering av särskilt sårbara grupper i 

boenden som bedrivs i egen regi och för olika boendeformer. Likaså en matris för olika boendeformer som frågan ställs i relation till. För 

samtliga verksamheter som är relevanta för IFF saknas detta. 

0 av 7 frågor besvaras därmed med JA. 

Sista frågan inom detta område handlar om det finns en skriftlig och på ledningsnivå beslutad beredskapsplan för "höga temperaturer" 

inom olika verksamheter. 

Inom de verksamheter som är relevanta för IFF finns detta inom bostäder med särskild service LSS och SoL (barn och vuxna), samt inom 

kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Plan saknas för HVB för barn och unga. 

5 av 6 frågor besvaras därmed med JA. 

  

Sammanlagt besvaras 153 utav 231 frågor i Socialstyrelsens övergripande öppna jämförelser med JA. Detta motsvarar en procentuell 

svarsfrekvens med JA om 64%. 

De ovan redovisade resultaten beskriver 2015. 

  

Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd 
 119 %  105,2 % 

Kommentar 

En lokal överenskommelse mellan Nybro kommun och Arbetsförmedlingen träffades under 2015 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 barn och ungdomsvård 
 105,33 %  107,56 % 

Kommentar 

2016 ändrade Socialstyrelsen hanteringen av Öppna jämförelser. Frågor som tidigare hanterats inom varje specifikt verksamhetsområde 

såsom övergripande intern och extern samverkan förlades helt av Socialstyrelsen till en övergripande öppna jämförelser för kommunen. 
Detta påverkar jämförbarheten i relation till föregående år. Utfallen är ändock inte mindre viktiga utan fordrar en analys av verksamheten 

som underlag för att kunna identifiera eventuella utvecklingsområden. 

Samlad plan för familjehemmens kompetensutveckling 
2 av 3 frågor besvarade med JA (samlad kompetensplan, innehåller utbildning, ej handledning). 

Grundutbildning för jour- och familjehem 
1 av 1 fråga besvarade med JA (Ett hem att växa i) 

Standardiserade bedömningsmetoder familjehemsutredningar 
1 av 2 frågor besvarade med JA (BRAfam används ej, dock används iAS för att bedöma vid familjehemsutredning) 

Standardiserade bedömningsmetoder för utredning av barn med utagerande beteende och/eller annat normbrytande beteende 
0 av 5 frågor besvarade med JA. 

Standardiserade bedömningsmetoder för utredning av barn med missbruk och/eller andra sociala problem 
2 av 6 frågor besvarade med JA (ADAD och MET) 
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Standardiserade bedömningsmetoder för utredning av föräldraförmåga och/eller familjeklimat 

1 av 3 frågor besvarade med JA. (IAS - dock används inte detta för föräldraförmåga eller familjeklimat i barnavårdsutredningar utan vid 
familjehemsutredningar) 

Manualbaserade insatser - föräldrastöd för barn med normbrytande beteende 
0 av 5 frågor besvarade med JA 
 

Manualbaserade insatser - psykosociala behandlingar för ungdomar med antisocialt/normbrytande beteende 
0 av 2 frågor besvarade med JA 

Manualbaserade insatser - barn och ung i familjer med psykosocial problematik 
0 av 4 frågor besvarade med JA 

Systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten 
2 av 4 frågor besvarade med JA (för insatser i öppenvård, ej för insatser i dygnsvård, ej könsfördelad p.g.a. att grupperna varit för få, 

sammanställningen har använts för att utveckla verksamheten) 

Information om rättigheter och kontaktuppgifter 
3 av 3 frågor besvarade med JA 

Öppna jämförelser missbruks- och beroendevård 
 133,4 %  142,2 % 

Kommentar 

Vuxenenheten har en hög andel frågor som besvarats med ja vilket indikerar en god kvalitet i verksamheten. 

Öppna jämförelser våld i nära relationer 
 114,27 %  153 % 

Kommentar 

2016 ändrade Socialstyrelsen hanteringen av Öppna jämförelser. Frågor som tidigare hanterats inom varje specifikt verksamhetsområde 

såsom övergripande intern och extern samverkan förlades helt av Socialstyrelsen till en övergripande öppna jämförelser för kommunen. 

Detta påverkar jämförbarheten i relation till föregående år. Utfallen är ändock inte mindre viktiga utan fordrar en analys av verksamheten 
som underlag för att kunna identifiera eventuella utvecklingsområden. 

Information på kommunens webbplats 
6 av 6 frågor besvarade med JA 

Standardiserade bedömningsmetoder - vuxna som utsatts för våld 
3 av 4 frågor besvarade med JA. Den som är besvarad med Nej är SARA:SV. Denna används inte eftersom FREDA är det 

bedömningsinstrument som Socialstyrelsen rekommenderar för våld i nära relationer; inte SARA. 

Erbjudande av insatser - vuxna som utsatts för våld 
Frågorna avser om verksamheten erbjuder stödsamtal med biståndsbeslut till kvinnor som utsatts för våld, män som utsatts för våld. 

2 av 2 frågor besvarade med JA. 

Erbjudande av insatser - barn som bevittnat våld och barn som själva utsatts för våld 
Frågorna avser om stödsamtal med biståndsbeslut, enskilt eller i pedagogisk verksamhet för barn i grupp, för barn som bevittnat våld och 

barn som själva utsatts för våld. 

2 av 2 frågor besvarade med JA. 

Erbjudande av insatser - vuxna som utövat våld 
Frågorna avser om stödsamtal erbjuds med biståndsbeslut till våldsutövande män respektive kvinnor. 
2 av 2 frågor besvarade med JA. 

Skyddat boende - erbjudande av skyddat boende biståndsbeslut 
2 av 2 frågor besvarade med JA (män och kvinnor). 
Kommentar: Något tveksamt kring männen då jourlägenheter ej uppfyller kriterierna i Socialstyrelsens frågor. Dock utgör länsavtalets 

tillhandahållande av lägenheter samt stöd något mer än endast en lägenhet. Dock krävs ett mer aktivt arbete inom länet för att säkerställa 

att insatser kopplas på till den som bor i det skyddade boendet. 

Skyddat boende till personer med missbruks- och beroendeproblematik med biståndsbeslut 
1 av 2 frågor besvarade med JA (för kvinnor genom kvinnojouren, dock ej män). 

Skolgång för barn som vistas i skyddat boende 
1 av 1 fråga besvarad med JA (skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur handläggaren ska säkra skolgången för barn i skyddat 

boende) Finns mellan IFF och LoK. 

Personalens kompetensutveckling 
2 av 4 frågor besvarade med JA (fortbildning har genomförts både för handläggare som utreder behov hos vuxna respektive hos barn, ej 

vidareutbildning på högskolenivå). Fördjupning på högskolenivå erbjöds under våren men både handläggare inom Vuxen som Barn och 
familj avböjde med hänvisning till befintlig utbildning samt tidsskäl. 

Systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten 

3 av 3 frågor besvarade med JA. 
 

  

Öppna jämförelser LSS 
 109 %   

Öppna jämförelser stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning 
 50 %   

Antal upprättade Samordnade Individuella Planer (SIP) barn och unga 
    

Kommentar 

Detta nyckeltal mäts i slutet av året. Nyckeltalet utgör en del av återrapporteringen till SKL avseende kommunens medverkan kring 
särskilda satsningar kring psykisk ohälsa för barn och unga. 
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Antal upprättade Samordnade Individuella Planer (SIP) 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. Riktlinjen för SIP kommer att revideras centralt via Länsgemensamledning. 

Det skall ges möjlighet för skolan att kalla till SIP. 

Andel av OF-verksamhetens personal med grundläggande 

gymnasiekompetens inom verksamhetsområdet  72,43 %   

Kommentar 

OF har inom sin verksamhet ca 80% som har gymnasieutbildning. Utbildningen kan vara differentiserad inom olika 

verksamhetsinriktningar. 

29. Vilket serviceutbud finns inom LSS grupp- och serviceboende? 
   101,1% 

 

Individens/familjens behov av stöd ska stå i fokus, och förvaltningens samlade resurser och 

kompetens ska användas på ett kreativt och lösningsfokuserat sätt. 

Målet är delvis uppnått 

Individ- och familjeförvaltningen arbetar aktivt med att ha brukaren/ klienten i centrum. Det ställer krav på att den 

interna samverkan i förvaltningen fungerar. Genom att skapa arbetsgrupper internt med olika uppdrag är detta en 

bidragande framgångsfaktor för att nå gemensamma lösningar som gagnar brukaren/klienten på bästa sätt. 

Detta arbete genomförs bland annat genom att skapa strukturella förutsättningar för en samverkan mellan Barn 

och familj och OF avseende barn och unga i familjer där en eller flera familjemedlemmar har en 

funktionsnedsättning. Likvärdig samverkan sker mellan Barn och familj och Vuxenenheten avseende unga 

missbrukare och missbrukande föräldrar. 

Vi har fortsatt med gemensamma BOOFF-möten vilket innebär att de är kompletterande möten till nuvarande 

SAMP, men där enbart samverkansärenden/frågor mellan BoF och OF hanteras. Vi har upplåtit korttidsplatser för 

interna andra behov av korttid. 

  

  

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Antal ärenden i samarbetsgruppen med upprättad samarbetsplanering 

internt  121,74 %  100 % 

Kommentar 

Under första halvåret har totalt 57 samarbetsärenden hanterats av samarbetsgruppen. 18 utav dessa var helt nya ärenden. Detta är en 

markant ökning sedan föregående mätningar, vilket indikerar att samarbetsgruppen som forum nu är införlivat i verksamheten och 

fungerar mycket väl. Denna ökning ger också signaler om att målvärdet behöver justeras inför nästa mätperiod. 

Under våren har OF verksamheten också kunnat bidra med en fast representant i kärngruppen vilket är mycket positivt. 

  

Antal ärenden där en eller flera i en familj har en funktionsnedsättning där 

samverkan sker mellan Barn och familj och OF     

Kommentar 

Under andra halvåret har Barn och familj och OF verksamheten haft samverkan kring totalt 9 nya familjer där en eller flera i familjen har 

funktionsnedsättning. Totalt har 27 ärenden under hela 2016 berörts av samverkan mellan verksamheterna i någon mån. Samverkan har 
rört allt från konsultation och diskussion mellan verksamheterna till gemensamma insatser. Det har tillskapats en särskild 

beredningsgrupp, under namnet BOOFF, där nya ärenden eller nya behov i redan pågående ärenden tas upp. Målsättningen är att samtliga 

ärenden så småningom ska kunna hanteras i förvaltningens ordinarie samarbetsgrupp. Uppfattningen är att samverkan hela tiden 
utvecklas och att familjer inom målgruppen idag får stöd som bättre motsvarar deras behov. 

Antal ärenden med unga missbrukare där samverkan sker mellan 

förvaltningens barn och ungdomsvård samt missbruksvård     

Kommentar 

I sammanlagt fem ärenden har samverkan skett mellan Barn- och familj och Vuxenenheten under andra halvåret 2016. Samverkan har 

även innefattat den unges föräldrar. Samverkan har inneburit allt från konsultation till gemensamma planeringsmöten och insatser. Ibland 

har vuxenenheten gjort MET utredning och i vissa fall har även behandlingssamtal genomförts av vuxenenheten. 

Under 2016 har således samverkan mellan Barn och familj och vuxenenheten skett i sammanlagt 8 ärenden. 
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Antal ärenden med föräldrar med missbruksproblematik där samverkan sker 

mellan förvaltningens barn- och ungdomsvård och missbruksvård     

Kommentar 

Samverkan mellan vuxenenheten och Barn och familj har skett i tio ärenden som avser föräldrar med missbruksproblematik. I dessa 

ärenden har gemensamma besök från vuxen och BoF med föräldrarna skett, där föräldrarna har fått information om vilken hjälp och stöd 

de kan få från vuxenenheten. I fem av ärendena har föräldrarna fått insatser från vuxenenheten. 

I sammanlagt 16 ärenden under 2016 har således samverkan mellan Barn och familj och vuxenenheten skett när det gäller föräldrar med 

missbruksproblematik. 

 

Individ- och familjenämnden ska aktivt arbeta tillsammans med den enskilde för att uppnå 

oberoende av försörjningsstöd 

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. 

För att ha koll på verksamheten finns en bred statistisk bas utöver mål och nyckeltal. Härmed kan verksamheten 

genomföra analyser av olika målgrupper för att anpassa arbetssätt och metoder utifrån specifika målgruppers behov 

och förutsättningar. För att lyckas med detta arbete bryts de olika målgrupperna ned i mindre ärendekategorier 

utifrån kostnader och behov. På så sätt kan verksamheten följa utvecklingen och göra prioriterade satsningar för 

varje undergrupp. 

Denna mätning genomförs per helår. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Andel långtidsärenden 
 104 %  92 % 

Kommentar 

Sista augusti har AMR 35 långtidsärenden. Dessa ärenden är fördelade på språkhinder 13 st, psykisk ohälsa 18 st och softärenden 4 st. 

Andelen långtidsärenden på AMR är hittills 51 %. Ärenden med komplexa hinder blir kvar på AMR och tar lång tid att arbeta bort till 

annan försörjning. Det totala antalet ärenden på AMR tom augusti har varit 126 st varav 46 % är avslutade. Dvs 58 st.. Av de kvarvarande 

68 ärendena är det 77 % (52 st) som har hinder mot arbetsmarknaden. 

Andel av personer som bedömts kunna stå till arbetsmarknadens förfogande 

som inom 6 månader blir oberoende av försörjningsstöd     

Kommentar 

AMR har haft 155 aktuella ärenden under 2016. Av dessa bedömdes 101 st ha hinder mot arbetsmarknaden samt resterande 54 st 

bedömdes kunna stå till arbetsmarknadens förfogande i någon omfattning. 

85 personer har avslutats i AMR. Det är 50 st avslutade som har hinder och resterande 35 st bedömts ha en arbetsförmåga i någon 
omfattning. Av dessa 35 st har 15 st blivit oberoende av försörjningsstöd inom sex månader. 

Av de 15 personerna som blivit självförsörjande inom sex månader, har 8 st gått till arbete, varav 7 integrationsärenden. 3 st har flyttat, 2 

har fått ändrade förhållanden samt 2 har fått annan ersättning. 

Andel personer som bedöms sakna arbetsförmåga som blir oberoende av 
försörjningsstöd     

Kommentar 

Under 2016 avslutades 50 personer som bedöms sakna arbetsförmåga på AMR. De fördelar sig enligt följande: 

aktivitetsersättning/sjukersättning: 17 

arbete: 9 

annan ersättning: 9 

Flyttat: 8 

ändrade förhållanden: 3 

studier: 2 

ej avhörd: 
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Individ- och familjenämnden ska arbeta för att barn och unga som är i behov av stöd och 

skydd får detta genom ett nära samarbete med familjen och andra viktiga personer eller 

aktörer. 

Målet är delvis uppnått 

Verksamheten fortsätter att ha ett högt inflöde av ärenden och ännu ett år uppgår nivåerna av aktualisering till det 

högst uppmätta antalet sedan mätningarna började 2004. Andelen anmälningar ligger i nivå med 2015 då 

verksamheten såg ett trendbrott med en stor ökningar just avseende anmälningar. 

Verksamheten har haft en pågående tillsyn från Inspektionen för vård och omsorg, IVO gällande 

förhandsbedömningar. Under våren fick verksamheten kritik med krav på åtgärder avseende 

utredningsskyldigheten samt att förhandsbedömningar tenderade att utgår för mycket från de vuxnas perspektiv. 

Under sommaren erhöll verksamheten beslutet från IVO, att tillsynen avslutats med hänvisning till att 

verksamheten vidtagit flera åtgärder för att säkerställa att barns behov av stöd och skydd blir utredda på ett 

rättssäkert sätt. 

Andelen beslut ej inleda utredning uppgick under året till 36,7 % vilket kan betraktas som en rimlig nivå. 

Utifrån resultatet av den brukarenkät som genomfördes av Familjehemsteamet, FHT, har två utvecklingsområden 

valts som man kommer att arbeta vidare med. Områdena är samarbetet mellan familjehem och placerade barns 

biologiska föräldrar samt, föräldrars delaktighet i placerade barns skolgång. 

När det gäller vård utanför hemmet, fortsätter den positiva utvecklingen kring placering på HVB, på så sätt att 

antalet vårddygn minskat för varje år sedan 2013. Antalet vårddygn i familjehem ökade dock under 2016. 

Det samarbete som under våren inleddes på ledningsnivå mellan verksamheten och mödra- och barnhälsovård, 

utökades med representant från LoK, förskoledelen. Detta blev ett av resultaten efter PSYNK-kartläggningens 

uppföljande chefsmöte i början av sommaren. Samarbetet har tyvärr lagts på is p.g.a. av svårigheter inom 

mödrahälsovårdens organisation. 

Verksamheten har fortsatt svårigheter kring samarbetet med barn- och ungdomspsykiatrin. Verksamheten inväntar 

nu dialog på länsnivå mellan landsting och länets kommuner. I avvaktan på detta kommer verksamheten istället 

avvikelserapportera när situationer inte fungerar utifrån den enskildes behov av stöd och hjälp. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Andel av utredningar som avslutas till följd av ett förändringsarbete under 

utredningstid  80 %   

Kommentar 

75 utredningar avslutades utan vidtagande av åtgärd under andra halvåret 2016. Av dessa har 18 avslutats som en direkt följd av ett 
förändringsarbete under utredningstiden (andel = 24 %). 

Den främsta orsaken har varit att utredningsprocessen i sig har lett till en ökad insikt hos familjen, främst hos föräldrarna- kring vikten av 

att ta ansvar utifrån föräldraskapet- att kunna se sin egna del och föräldrarna emellan bättre kunna samarbeta kring barnen med ett ökat 
fokus på barnets/ungdomens bästa. Andra orsaker är samverkan med andra aktörer, t.ex OF utifrån LSS-lagstiftningen, etablerad kontakt 

och beviljat stöd från Bup, initierad kontakt med familjerådgivning, barn- och ungdomshälsan etc. 

Antal vårddygn i familjehem 
 89 %  87,58 % 

Kommentar 

Antal vårddygn i familjehem följs genom inrapportering till Socialstyrelsen, som rapporteras in i början av året och avser föregående år. I 

det nationella nyckeltalet innefattas även familjehemsplacering av ensamkommande flyktingbarn. I det här redovisade nyckeltalet 

redovisas endast placering i övrig barn och ungdomsvård som verksamheten Barn- och familj ansvarar för. Inom nyckeltalet redovisas 
inte barn som vårdnadsöverflyttats till familjehemmet. Under 2016 har antalet vårddygn i relation till föregående år ökat med ca 1500 

dygn. Detta kan härledas till en kombination av att verksamheten i slutet av 2015 fick ett tiotal nya placeringar samt att många barn som 

placeras kommer från miljöer med omfattande och varaktiga omsorgsbrister, som medför långvariga placeringar. 

Antal vårddygn HVB (Hem för vård och boende) 
 107,22 %  125,81 % 

Kommentar 

Antalet vårddygn i HVB följs genom inrapportering till Socialstyrelsen som rapporteras in i början av året och avser föregående år. I den 

nationella statistiken innefattas även placering av ensamkommande flyktingbarn. I detta nyckeltal redovisas endast placeringar i övrig 
barn och ungdomsvård som hanteras av verksamheten Barn och familj. Trenden sedan 2013 är att verksamheten stadigt lyckats minska 

antalet vårddygn i HVB. Sedan föregående år har antalet vårddygn minskat med 88 dygn. 

Antal vårdnadsöverflyttningar familjehemsplacerade barn 
    

Kommentar 

Under 2016 har fyra familjehemsplacerade barn vårdnadsöverflyttats till sina familjehem. Detta kan jämföras med sex 
vårdnadsöverflyttade barn föregående år. Verksamheten har i allt större utsträckning de senaste åren initierat vårdnadsöverflytt för de 

barn, där man inte ser att en återgång till de biologiska föräldrarna är möjlig. Det är även lagstyrt att ett övervägande om att inleda 
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utredning om vårdnadsöverflytt ska göras efter att ett barn varit stadigvarande placerat i tre år. 

 

Individ- och familjenämnden ska tillförsäkra god hälsa och goda skolprestationer hos 

placerade barn och unga 

Målet är delvis uppnått 

Inom målet följs två nyckeltal; andel genomförda hälsoundersökningar av nya placerade barn och andel barn som 

är placerade, som går ut åk 9 med gymnasiebehörighet. Nyckeltalet avseende hälsoundersökningar följs för första 

gången i år då avtalet mellan landsting och länets kommuner slöts vid årsskiftet. De anvisningar som följt med 

avtalet har varit otydliga och det pågår ett revideringsarbete kring de praktiska anvisningarna på länsövergripande 

nivå. Under hösten hölls en genomgång för hela verksamheten avseende hur vi i avvaktan på revidering kan tolka 

avtalet och tillämpningen av detta. Av de barn som borde ha omfattats av avtalet, vilket var 8 st, har 5 st genomgått 

hälsoundersökning. Två av barnen som inte undersöktes enl avtalet, var mindre barn som har kontinuerlig kontakt 

med barnhälsovården. 

När det gäller placerade barn skolgång har nyckeltalet i år följts med lokala data, som visar att samtliga barn som 

verksamheten har placerade i familjehem och som gick ut åk 9 under våren, hade gymnasiebehörighet. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Andel genomförda hälsoundersökningar av nya placerade barn och unga 

inom 6 månader från placering  62,5 %   

Kommentar 

Hälsoundersökningar enligt avtalet har inte genomförts i tre fall. Det finns inga särskilda skäl för dessa, utöver att två av barnen var 

mycket små och hade kontinuerlig kontakt med barnhälsovård. 

Andel av placerade barn och unga som går ut åk 9 med gymnasiebehörighet 
 175,44 %  107,02 % 

Kommentar 

Nyckeltalet mättes 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 har 2016 följts med lokal data i Familjehemsteamet. Samtliga barn som verksamheten har placerade i familjehem och som 

gick ut åk 9 inför sommaren, uppnådde gymnasiebehörighet. 

 

Individ- och familjenämnden ska särskilt uppmärksamma och stödja barn till föräldrar med 

pågående missbruk 

Målet är uppnått 

Under 2015 uppmärksammades att mycket få av de barn som aktualiserades från Vuxenenheten till Barn och 

familj, inte erhöll stöd utifrån förälderns missbruk eller konsekvenserna för barnet av detta. Utifrån detta riktades 

särskilt fokus på denna grupp. 

Barn och familj har i samverkan med Vuxenenheten upparbetat riktlinjer och rutiner avseende samverkan kring 

signaler om föräldrar med missbruksproblematik. Kort sammanfattat går rutinen ut på att träffas gemensamt med 

föräldern för att prata om såväl missbruk som missbruk i relation till föräldraskap. Rutinerna gick i skarpt läge i 

början av maj månad 2016. 

Det kan konstateras att ungefär dubbelt så många barn och unga har aktualiserats från Vuxenenheten till Barn och 

familj 2016 i jämförelse med 2015. Drygt 60 % av dessa barn och unga får stöd på något sätt i relation till förälderns 

missbruk. Detta behöver inte innebära att man får fortsatta insatser, då det ofta är fullt tillräckligt att under 

utredningsprocessen få hjälp att prata om och synliggöra hur man som barn påverkas av en förälders missbruk. 

Området kommer även fortsättningsvis att vara ett utvecklingsområde inom samtliga arbetsgrupper på Barn- och 

familj. Planeringen är att under våren 2017 i samverkan mellan Vuxenenheten och Barn och familj, kunna erbjuda 

gemensamma insatser riktade just till målgruppen barn/ungdomar som lever med föräldrar/omsorgsgivare i 

missbruk. 
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Antal barn som aktualiseras till Barn och familj från Vuxenenheten 
 287,5 %  133,33 % 

Kommentar 

Under andra halvåret har 23 barn aktualiserats till Barn och familj från vuxenenheten. Av dessa var 15 barn i åldern 0-12 år och 8 barn 

var i åldern 13-18 år. Detta är en markant ökning och kan jämföras med 8 barn första halvåret, samt 4 barn motsvarande period 2015. 

Ökningen förklaras främst av att några familjer med flera barn aktualiserats. 

Sammanlagt har således 31 barn inom denna målgrupp aktualiserats från vuxenenheten till Barn och familj under 2016. Detta kan 

jämföras med 15 barn totalt under 2015. 

Andel av dessa barn och unga som ges stöd 
 121,8 %  50 % 

Kommentar 

Av 23 aktualiserade barn och unga från Vuxenenheten har samtal (stöd) under förhandsbedömning och/eller utredningsprocess skett med 
11 barn/ungdomar kring förälders/annan omsorgsgivares missbruksproblematik. 3 barn/ungdomar har haft beviljade insatser med inslag i 

genomförandeplan avseende förälders/omsorgsgivares missbruk. 

 

Individ- och familjenämnden ska säkerställa att ensamkommande barn och unga får sina 

behov tillgodosedda i samma utsträckning som andra jämngamla barn. 

Målet är delvis uppnått 

Läxhjälp ges i alla boendeformer samt öppenvårdsinsatser. Gruppen ensamkommande placerade i släktinghem 

omfattas idag inte av läxstöd. De riskerar därför att få en sämre utveckling gällande skolprestation då de oftast är 

placerade hos släktingar som själva är asylsökande eller just fått PUT. Arbetet med att hitta åtgärder för att säkra 

deras läxstöd måste därför fortsätta. Hälsoundersökningar inom ramen för BBIC har ännu inte påbörjats. Vi 

upplever att något fler barn får kontakt med BUP än tidigare. Uppföljningar med BBIC struktur har inte genomförts 

då detta tagits bort i nya BBIC. 

Vi ser en trend av att flera ensamkommande på grund av sin livssituation och livserfarenheter har en allvarlig 

psykisk ohälsa samt beteendeproblematik. Deras behov kräver specialkompetens som inte kan tillgodoses av 

traditionellt HVB. Kräver således dyrare placeringar och vi kan prognostisera dyrare kostnader för detta. 

Hittills i år har tre fått avsluta studier då de inte uppnått behörighet till gymnasiet innan 20 års ålder. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Antal familjehemsplacerade ensamkommande barn och unga som avslutar 
grundskolan med gymnasiebehörighet  4,76 %  0 % 

Kommentar 

1 ungdom som varit familjehemsplacerad är i pågående studier inom gymnasieprogram. Denne ungdom har varit i Sverige i tre år. För 

övrigt har de flesta ensamkommande ännu inte varit så lång tid i Sverige så att de hunnit läsa in och erhålla godkända betyg som 
möjliggör gymnasiekompetens. Skolan har svårt att få ihop fulla skoldagar till ungdomarna vilket vi ser som bekymmersamt. 

Antal timmar läxhjälp kommunens HVB 
 100 %   

Kommentar 

Läxhjälp har erbjudits på Storgatan HVB på stående tider två timmar/två kvällar i veckan under hela året. Därutöver har enskild läxhjälp 
getts till enskilda individer i enlighet med genomförandeplan. Hur många som deltagit vid läxhjälpstillfällena har varierat, från 2- 10 

personer per tillfälle. Ytterst få gånger har igen valt att få läxhjälp. 

På Hantverkaren/ Stödboende har läxhjälp erbjudits i personallokalen sedan hösten 2016. Läxhjälpen har varit två timmar/två dagar i 
veckan på stående tider. Till dessa tillfällen var samtliga med insats stödboende och öppenvård välkomna. Deltagandet har varit i snitt 2-4 

personer per tillfälle. 

Läxhjälp har erbjudits på Madesjö HVB på stående tider två timmar/två kvällar i veckan under hela året. Därutöver har enskild läxhjälp 
getts till enskilda individer i enlighet med genomförandeplan. Hur många som deltagit vid läxhjälpstillfällena har varierat, från 2- 8 

personer per tillfälle. Ungdomar har även kommit till personal när de haft läxor utöver läxhjälpen, Detta har skett med 1-3 ungdomar 

dagligen. 

Läxhjälp inom Alsterbro HVB: 

Sedan v. 22 har läxhjälp erbjudits med ca 2 h/dag, alltså 14 timmar i veckan av dessa timmar har ungefär hälften utnyttjats av 2-3 

personer varje dag. 

Under v 26-33, (sommarlovet) bedrevs sommarskola, med 2-3 h/dag, i boendet med pedagog tillgänglig minst 3-5 ggr/vecka. Det var 5-6 

pojkar med vid varje tillfälle. 

Under hösten v 34-52 har läxhjälp erbjudits med ca 2h/dag och det har varit varierat deltagande beroende på hur mycket pojkarna har haft 
att arbeta med i skolan men det går att sammanställa att minst 2-3 pojkar har utnyttjat hjälpen varje dag, i perioder har fler varit aktiva i 

behovet av stöd. 

Under v 52 (jullovet) har läxhjälpen varit densamma som under hösten och det har varit en pojk som har utnyttjat hjälpen minst 2 ggr 
under den veckan. 



 84(134) 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Det alla på boendet kan se, personal som pojkar, som följd av det frekventa arbetet med skolarbetet är att språkutvecklingen hos pojkarna 

har tagit ett stort kliv framåt. Som exempel kan tas att vid veckosamtal har vi inte behövt boka tolkar sedan höstterminen började i 
augusti, utom vid väldigt specifika tillfällen. 

Andel av ensamkommande barn och ungdomar som har genomgått stor 

hälsoundersökning inom 1 år från placeringsdatum  0 %  0 % 

Kommentar 

Hälsoundersökningar enligt BBIC har ej genomförts för ensamkommande under året. Information om tillämpning har avvaktats. Dock har 

alla haft hälsoundersökning via asylhälsovården och därutöver har de som haft behov fått kontakt med sjukvård. 

Antal uppföljningar som skett med stöd av BBICs uppföljningsstruktur 
 100 %   

Kommentar 

Ej aktuellt då uppföljningsstrukturen tagits bort från BBIC. 

Andel kontakter med Barn- och ungdomspsykiatrin som leder till åtgärd 

från denne huvudman  37,5 %   

Kommentar 

10 barn och unga har remitterats till BUP av verksamheten integration. Av dessa ledde 3 till åtgärd från BUP. BUP har vid ett tillfälle 
bjudit in till samverkansmöte. Vid mötet blir det tydligt att ensamkommande kommer ha fortsatt svårt att bedömas få hjälp av BUP. Möte 

på chefsnivå bör initieras. 

 

Individ- och familjenämnden ska aktivt arbeta för att understödja självständighet och 

självförsörjning för personer som omfattas av Integrations insatser samt ensamkommande 

barn och unga. 

Målet är delvis uppnått 

Alla målen utom ett mäts på årsbasis. Hittills i år har nio barn- och ungdomar avslutats. Tre på grund av ålder, 

men fortsätter med vuxenutbildning. En har återvänt till hemlandet. Resterande har återförenats med sina familjer 

i Sverige och tillhör nu deras hushåll och har fortsatta studier. 

Hittills i år har SO har arrangerats i olika former. "Va med" - materialet har används för arabisk- och daritalande 

gymnasieelever under skoltid, genom Fryshuset ges utbildning kring samhällsfrågor vilka främjar öppenhet, 

demokrati, jämlikhet och jämställdhet och i det löpande arbetet på HVB lyfts samhällsfrågor på ett strukturerat 

och planerat sätt. 

Trenden är att det är ett fåtal i HVB som har lyckats etablera sociala relationer utanför Integrationsenheten. Ännu 

går det inte att bedöma hur det ser ut i familjehemmen. 

Vad gäller dagar i glappet är uppfattningen att för ensamstående eller par utan barn har tiden i glappet kunnat  

förkortats på grund av införandet av att redan initialt begränsa boendekostnader till högst godtagbara. Däremot 

märker vi av inskränkningar av andra myndigheters regelverk, såsom socialförsäkringar och LMA medför ökad 

tid i glappet och högre kostnader för försörjningsstöd. Fortsatt högt inflöde egenbosatta personer på c/o-adress. Av 

280 st inskrivna i år har ca 1/4 c/o-adresser. 

Flertalet vuxna med etableringsplan fullföljer SO. 

Utskrivningssamtal utförs i dag i högre utsträckning än tidigare. Framtagande av mall för mätning av nyckeltalet 

pågår. Trenden är att fler ärenden än tidigare går över till ekonomiskt bistånd men då måste detta ställas i jämförelse 

med de ökande volymerna av inskriva i etableringen. 

Utredningstiderna för utredning gällande ensamkommande är fortsatt långa. Prognosen är att vi kan vara i kapp i 

november 2016. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Andel ensamkommande ungdomar som vid avslutade insatser har pågående 

studier eller arbete.  90 %   

Kommentar 

Av 8 utskrivna ungdomar hade 6 personer pågående studier och en person var i arbete. En person var arbetssökande. Av antalet utskrivna 

var 4 återföreningsärenden. 

Antal ensamkommande barn och unga över 12 år som har fullföljt 

samhällsorientering  74,29 %   
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Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Kommentar 

Under året har 36 elever fått SO i skolregi på modersmål. Utöver detta har alla ensamkommande i HVB fått SO i form av enskild 
genomgång av hitta rätt materialet. Tema träffar på boendet samt annan utbildning tex Sharafs. Vi har ännu inte kunnat erbjuda alla inom 

målgruppen nyanlända unga. Under 2017 kommer ytterligare satsning att göras för att kunna erbjuda alla unga nyanlända. Det bästa 

skulle vara att LoK utbildar sina modersmålslärare och att SO kan genomföras i skolans regi för dessa. 

Antal placerade ensamkommande barn och unga med hållbara sociala 
relationer utanför boende eller familjehem  23,17 %   

Antal dagar i ”Glappet” 
 -8,89 %   

Kommentar 

Glappet avser tiden mellan ersättningsformerna enligt LMA och etableringsersättning. Asylsökande får försörjning genom en 
dagersättning som regleras i lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Ersättningen betalas ut i förskott. Efter 

uppehållstillstånd kan en nyanländ invandrare enligt etableringslagen få etableringsersättning och under vissa förutsättningar 

etableringstillägg och bostadsersättning om han eller hon deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan. Etableringsersättningen är 
prestationsbaserad och betalas därför ut i efterskott. Tiden från sista utbetalningen av LMA-ersättning till första utbetalningen av 

etableringsersättning varierar beroende på när den nyanlände har sitt första etableringssamtal. Detta resulterar i ett temporärt 

likviditetsproblem för den nyanlände i samband med att etableringsperioden påbörjas. Nyanlända som saknar försörjning kan under denna 
tid behöva vända sig till kommunen för att få ekonomiskt bistånd. Kommunerna erhåller statlig ersättning för utgifter för ekonomiskt 

bistånd som kan uppstå mellan den sista utbetalningen av LMA-ersättning och den första utbetalningen av etableringsersättningen. 

Ersättningen som uppgår till 3000kr per barn och 4000 kr (EBO) respektive 7500 (ABO) och kan därmed förväntas täcka ca 1,5 månaders 
utbetalt försörjningsstöd enligt risknorm. 

För att få fram en genomsnittstid för Glappet har vi slumpvis studerat 87 olika ärenden och mätt tiden från första till sista utbetalning i 

Glappet. Detta gav oss en genomsnittstid på 94 dagar. Orsaken till den långa tiden i Glappet är flertalet; 

 Personen har fått vänta på kallelse till arbetsförmedlingen 

 Fram till 160601 gavs respit om fyra månader vid hyreskostnader som översteg högst godtagbara vid nytecknande av 
hyreskontrakt. 

 Långa väntetider för barnomsorg 

 Vid anhöriginvandring har personen stundtals fått vänta lång tid på såväl personnummer som ska ge möjlighet att ansöka om 

sociala förmåner, eller etableringsinsatser. 

 Handläggningstiden av socialförsäkringstillhörighet och beslut om sociala förmåner. 

Andel av inskrivna i etableringen som bor på c/o-adress 
 -440 %   

Kommentar 

Under 2016 uppgav 148 personer (32%) vid tidpunkten för inskrivning att de var inneboende hos annan person. 20 av dessa var barn 
tillhörande 11 olika hushåll. 

Andel vuxna med aktiv etableringsplan som under första året har fullföljd 

samhällsorientering med minst 60 timmar  92 %   

Kommentar 

Samhällsorientering på modersmål för arabisktalande startade 160215. Under 2016 gavs fyra kurser där sammanlagt 68 personer deltog. 

Samhällskommunikatören är utbildad via Regionförbundet där han också hållit kurser tidigare, han anställd modersmålslärare i 

kommunen och Integrationsenheten har under året köpt en halvtidstjänst av hans arbetsgivare. Under vårterminen hölls kursen två 
dagar/vecka men efter önskemål från Arbetsförmedlingen ändrades kurstiden till halvtidsstudier måndag- fredag, detta för at få en mer 

sammanhängande etableringsplan. Sedan HT 2016 hyrs kurslokal av Fryshuset, vilket fungerat bättre än vårterminen då kursdeltagarna 

fick flyttas mellan olika lediga lokaler. Material för utvärdering av kursen är under upprättande och utvärderingen kommer att ske genom 
telefonintervjuer på modersmål, eller om så önskas genom att besvara en enkät. 

  

240 personer har noterats med första året med aktiv plan under 2016. Av dessa har 185 genomfört samhällsorientering under sitt första år 
i etableringen. De som inte genomfört samhällsorienteringen är specificerade enligt följande; 

 39 av personerna har flyttat från kommunen under sitt första år i etablering. 

 2 personer var i heltidsarbete 

 5 personer hade aktiviteter i planen som inte gick att kombinera med samhällsorienteringen 

 1 person hade aktiv plan men med klargörande 100% av hälsoskäl och bedömdes inte ha hälsa till att klara någon 

sysselsättning 

 9 personer kallades med deltog ej 

Räknar man bort de som flyttat från kommunen innan samhällsorientering hunnit erbjudas kvarstår 201 personer. Utfallet av genomförd 

samhällsorientering blir således 92%. 

Andel vuxna som vid utskrivningssamtal upplever sig ha fått med sig de 

färdigheter som krävs för att klara sig i svenska samhället     

Kommentar 

På grund av högt mottagande har utskrivningssamtal fått prioriterats bort och endast genomförts i begränsad omfattning. Det har heller 

inte framtagits en standardiserad blankett/frågor för framtagande mätbart system. Detta kommer göras 2017. 

Andel vuxna personer som efter etableringstiden har egen försörjning 
 82,35 %   
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Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Kommentar 

Vid uppföljning av sysselsättningstal för riket och länet så har Nybro en måluppfyllelse över riks och länssnitt. 

 

Individ- och familjenämnden ska arbeta aktivt för att vuxna personer med missbruk ska få den 

hjälp, stöd och behandling som de behöver 

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. 

Vuxenenheten satsar på att försöka motivera personer som blivit omhändertagna genom rattfylleri och LoB. Denna 

satsning har resulterat i att ett flertal personer har insett sitt behov av stöd från vuxenenheten och har därför själva 

ansökt om hjälp. 

Under 2016 har ett aktivt arbete inletts med att identifiera och motivera ungdomar och deras föräldrar till att ta 

emot stödinsatser från både vuxen och barn- och familj. För att kunna genomföra detta arbete har personal från 

båda verksamheterna genomgått metodutveckling. Med stöd av ledningsgruppen har riktlinjer tagits fram för att 

få process och styrning i detta arbete. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Antal ansökningar från enskild person med missbruksproblematik 
    

Kommentar 

Under andra halvåret 2016 har 18 personer själva ansökt och stöd och hjälp för sitt missbruk. 10 av dessa personer är på vuxenenheten 

kända personer som på eget bevåg sökt sig tillbaka efter att ha återfallit i missbruk. 3 personer har fått negativa konsekvenser såsom 

straffpåföljd eller väntar åtal och har därmed kommit till insikt om behov av stöd och hjälp. 

Antal anmälningar 
    

Kommentar 

Under andra halvåret 2016 har det till vuxenenheten inkommit 80 anmälningar. Samma period 2015 inkom 110 anmälningar. 

Andel av anmälningar vuxna missbrukare som leder till beslut att inleda 

utredning     

Kommentar 

Av de 80 anmälningar gällande missbruk som inkommit under andra halvåret 2016 är det 12 personer som motiverats till att ta emot 

insatser. Då detta är en mycket svårmotiverad grupp så är 12 personer dvs 15% ett positivt resultat. 

Andel personer med missbruk som fullföljer behandling 
    

Kommentar 

Under 2016 har 41 personer avslutas och 18 personer dvs 43,9% avslutades i samförstånd. Av de 18 personerna som fullföljt sin 

behandling var 3 personer under 30 år och de övriga 15 har en medelålder på 46 år. Genomsnittlig insatstid för dem som fullföljt 

behandlingen uppgick till 392 dagar. 

Antal personer i missbruk som tar emot stödinsatser 
    

Kommentar 

74 personer har under 2016 varit aktuella på vuxenenheten utifrån missbruk. 

Antal LVM 
    

Kommentar 

Under 2016 har 2 personer varit placerade enl. LVM och i båda fallen gjordes ansökan om LVM vård 1015. Båda placeringarna 
avslutades 2016. 2 personer har blivit omedelbart omhändertagen enl. LVM och båda återtogs efter 4 respektive 9 dagar då klienterna gått 

med på frivilliga insatser. 

 

Individ- och familjenämnden ska arbeta för att människor med funktionsnedsättning får den 

hjälp och stöd som behövs för att den enskilde ska uppleva god livskvalitet 

Målet är devis uppnått 

Brukarenkäten 2016 har en svarsfrekvens på 43 %. Resultaten från årets enkät redovisas i årsberättelsen. Vi måste 
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arbeta för att få upp svarsfrekvensen till 2017. Inom boendestöden är det 86 av 90 svarande som anger ja alltid/ofta 

svar på frågorna. Inom daglig verksamhet svarar 92 av 111 ja alltid/ofta på frågorna. Inom personlig assistans 

svarar 26 av 30 ja alltid/ofta på frågorna. Inom mobila team svarar alla 25 ja alltid/ofta på frågorna. Inom 

gruppbostad svarar 11 av 16 ja alltid/ofta på frågorna. 

Barnverkställigheten på OF har under denna period gått in i verkställighet. Barnverkställigheten har varit utspridd 

på flera olika verksamheter, enhetschefer och personal. Syftet med denna omorganisation är att ta ett helhetsgrepp 

kring de behov som finns och att barn och deras familjer får ett så kontinuerligt stöd som möjligt och kontakt med 

så få myndighetspersoner och personal som det bara går för de insatser som de är beviljade under OF:s ansvar. 

Personal är på plats med utgångspunkt från en provisorisk lägenhet på Hantverkaregatan. De kan nu verkställa ett 

korttidsbeslut i taget dvs. de kan ta emot ett barn åt gången p.g.a. lägenhetens storlek och de brandskyddsregler 

som gäller. I barnverkställigheten finns numera också insatserna avlösarservice och ledsagarservice. Vi köper 

fortfarande platser i Emmaboda kommun och kommer inte kunna säga upp det avtalet förrän 2017 eller förrän det 

nya korttidsboendet står klart. Vi har fortfarande ett antal korttidsplatser enl. LSS på "Hantverkaren", där är nu 

fullbelagt. Det boendet har också barn som vistas där via samverkan med barn och familj. Det kommer troligtvis 

redovisas långa väntetider på korttidsplats även fortsättningsvis, då det krävs att vi får tillgång till ett 

korttidsboende med flera platser samtidigt. Just nu är det mellan 3 och 4 barn som inte kan erbjudas korttidsboende. 

Målsättningen är att vi ska kunna vara i full drift under hösten 2017. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Andel omsorgstagare som upplever nytta av sina insatser 
 96 %  157,83 % 

Andel omsorgstagare som upplever nöjdhet med sina insatser 
 95 %  154,5 % 

Andel omsorgstagare som upplever självständighet till följd av insatser 
 90 %   

Antal barn som kan erbjudas korttids på ”hemmaplan”(LSS) 
    

Kommentar 

I nuläget är det möjligt att kunna erbjuda fyra barn korttids på hemmaplan. 

 

Individ- och familjenämnden ska aktivt arbeta för att vuxna personer som lever med våld i 

nära relationer får det stöd och behandling som de behöver 

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. 

Under 2016 håller riktlinjer för hedersrelaterat våld på att utarbetas. Arbetsgruppen för hot och våld i nära 

relationer har under våren varit på planeringsdagar för uppföljning av det pågående arbetet med hot och våld i nära 

relationer samt implementering av hedersrelaterat våld. Detta utvecklingsarbete har därefter fortsatt på 

hemmaplan. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Antal personer som är utsatta för våld i nära relationer 
    

Kommentar 

Under andra halvåret 2016 har 16 våldsutsatta personer varit i kontakt med vuxenenheten. 9 utav dessa har varit kvinnor med utländsk 

bakgrund och där det i några fall funnits en hederskontex som gör att man av olika skäl inte varit beredd att förändra sin situation. Dels 
har det i samtal i flera fall framkommit att det istället funnits en relationsproblematik oftast i hop med vårdnadsfrågor och där syftet har 

varit att få hjälp i att t.ex. skilja sig och erhålla egen bostad helst på annan ort. 

  

Antal personer som är utsatta för våld i nära relationer med biståndsprövade 
insatser    333,33 % 

Kommentar 

Under första halvåret 2016 har 13 våldsutsatta personer utav 18 fullföljt utredningsprocessen och beviljats insatser. Samtliga var kvinnor. 
Utfallet på 72,2 % är mycket positivt då det krävs ett intensivt motivationsarbete för att lyckas motivera våldsutsatta personer att ta emot 

hjälp. 
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Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Antal personer som utövar våld i nära relationer 
    

Kommentar 

Under andra halvåret 2016 har 8 våldsutövande personer haft kontakt med vuxenenheten. 1 var kvinna. 

Antal personer som utövar våld med biståndsprövade insatser 
   250 % 

Kommentar 

Under första halvåret 2016 har 7 våldsutövande personer av 10 fullföljt utredning och beviljats insats. Samtliga var män. Utfallet 70 % är 

mycket positivt 

 

Då nämnden får kännedom om ett barn som utsätts för eller bevittnar våld i nära relationer ska 

nämnden tillgodose barnets behov av skydd, stöd och behandling. 

Målet är uppnått 

Allt fler barn och unga aktualiseras hos Barn och familj med anledning av att de utsatts för/bevittnat våld i nära 

relation. Under 2016 aktualiserades totalt 123 barn och unga till följd av denna problematik. Totalt 55 barn och 

unga inom målgruppen omfattades av någon form av skydd, stöd eller behandling. 

Det är svårt att säga om ökningen av denna målgrupp beror på en faktisk ökning av våld i nära relationer. Det är 

dock tydligt att det arbete som bedrivits inom förvaltningen kring målgruppen har bidragit att fler barn och unga 

med denna problematik uppmärksammas och kan få stöd och hjälp. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Antal identifierade ungdomar som har bevittnat eller utsatts för våld i nära 
relationer     

Kommentar 

På samma sätt som målgruppen 0-12 år är antalet identifierade barn 13-20 år med aktualiseringsorsak våld i nära relationer under andra 
halvåret 2016 ungefär på samma nivå som under andra halvåret 2015 som då var 11 st vilket var en dramatisk ökning från mätperioden 

dessförinnan. 

Totalt har 31 ungdomar aktualiserats under 2016 med anledning av våld i nära relationer. Detta kan jämföras med 24 aktualiserade 
ungdomar inom målgruppen 2015. Att antalet identifierade ungdomar inom målgruppen ökar talar för att verksamhetens arbete kring 

området våld i nära relationer har bidragit till att fler ungdomar uppmärksammas. 

Antal identifierade barn som har bevittnat eller utsatts för våld i nära 
relationer     

Kommentar 

Under andra halvåret 2016 har 39 barn aktualiserats till följd av våld i nära relationer, vilket kan jämföras med 42 barn motsvarande 

period föregående år. 

Under 2016 har totalt 92 barn i målgruppen aktualiserats, vilket är en ökning från 73 barn under 2015. Verksamheten kommer således i 

kontakt med ett stort antal barn som upplever våld i sin närmiljö. Det är svårt att säga om detta beror på en faktisk ökning av våld i nära 

relationer i samhället eller det snarare beror på att verksamheten har riktat särskilt fokus på dessa frågor sedan förvaltningens 
handlingsplan togs fram. 

Antal barn som har fått skydd, stöd eller behandling till följd av utsatthet av 

våld     

Kommentar 

Utifrån orsaken våld i nära relationer placerades 3 tonåringar på HVB-hem enligt LVU och 3 tonåringar i familjehem enligt SoL- en av 

tonåringarna omplacerades under fortsatt utredningstid till HVB-hem enligt SoL. 1 tonåring beviljades övrig stöd-/behandlingsåtgärd i 

form av egen lägenhet på annan ort och 1 tonåring beviljades träningsboende med parallellt stöd från OF utifrån funktionshinder. 1 barn 
placerades tillfälligt i familjehem enligt SoL, placeringen kunde avslutas under utredningstiden och barnet flyttade åter hem till 

föräldrarna. 5 barn placerades tillsammans med sina mammor på kvinnojour, 1 av dessa barn var även placerad tillsammans med sin 

mamma på HVB-hem samt tillfälligt boende utifrån upprättat länsavtal om att erbjuda våldsutsatta tillfälligt boende i annan kommun i 
länet. 1 barn placerades i enligt LVU i hemmet hos den andre föräldern. Samma barn beviljades familjesamtal/familjebehandling. Ett 

syskonpar beviljades samtalsstöd från vuxenenheten parallellt med att en av föräldrarna hade enskilt stöd beviljat. 5 barn/ungdomar hade 
insatser beviljade genom ATV. Av dessa hade 1 barn tillsammans med sina två syskon beviljat bistånd i form av 

familjesamtal/familjebehandling. 

Likväl som föregående mätperiod 2015 gavs flera av ovan insatser parallellt med att föräldrarna fick stöd genom vuxenenheten och i vissa 
fall av ATV. 

Det som kan konstateras är att ett stort antal insatser har varit beviljade på en eller båda föräldrar på vuxenenheten utan att insatser 

parallellt har varit beviljade på barnet/ungdomen. Antalet barn/ungdomar som direkt berörs är 16 st. Av dessa är det ett par med stor 
syskonskara. Det som går att utläsa i mätningen är att anledningen till att bistånd på barnet/ungdomen inte beviljats skulle kunna vara att 

flera av barnen har låg ålder samt att ett flertal är äldre ungdomar som själva varit tydliga med att de inte för egen del önskar insatser. 

Under året har totalt 55 barn omfattats av någon form av skydd, stöd eller behandling till följd av att de utsatts för och/eller bevittnat våld 
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Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

i nära relationer. Motsvarande siffra för 2015 var 30 barn. Denna ökning följer av att också antalet barn som aktualiserats inom 

målgruppen ökat mellan 2015 och 2016. 

 

Individ- och familjenämnden ska aktivt verka för en god hemsjukvård 

Målet är uppnått 

Patientsäkerhetsarbetet inom individ- och familjenämnden har tydliggjorts sedan patientsäkerhetslagen trädde i 

kraft januari 2011.  I lagen framkommer skyldigheten att dokumentera i en patientberättelse hur 

patientsäkerhetsarbetet har bedrivits och vilka åtgärder som vidtagits. Förvaltningens ledningssystem bygger på 

SOSFS 2011:9 och hemsjukvården skall bedrivas genom att vård-och omsorg skall vara av god hygienisk standard 

och framtagna hygienrutiner skall följas. Att arbeta förebyggande för att minimera risker, identifiera risker och 

bedöma risker. Att aktivt arbeta medvetet med de fyra hörnstenarna vid vård i livets slut samt arbeta med ett 

rehabiliterande förhållningssätt. Att genomföra egenkontroller, att följa upp riskbedömningar, att registrera i 

Senior Alert. 

Målet under 2016 har varit att öka antalet riskbedömningar, att registrera dem och följa upp dem. Att minska 

antalet personer som befinner sig i en risk. Minska användandet av läkemedel och genomföra 

läkemedelsgenomgångar samt rapportera avvikelser. Att fortsätta utvecklingen av e-hälsa och 

dokumentationssystemet Procapita. Att utveckla arbetet med habiliterande synsätt. Samt att utveckla arbetet med 

hälsoinspiratörerna på förvaltningen för att arbeta mer hälsofrämjande. 

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård beräknas kunna träda i kraft 2018, det pågår 

ett arbete mellan kommun och landsting för att hantera tolkningen av avtalet. Det nya avtalet ställer krav på att 

kommunen behöver en annan strategi än den nuvarande för att kunna hantera utskrivningen från sjukhuset. 

Huvudmännen måste vara överens om gemensamma riktlinjer för samverkan enligt denna lag som reglerar vid 

vilken tidpunkt betalningsansvaret övergår till kommunen. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Antal fall 
   117,39 % 

Kommentar 

Det stora antalet fall som redovisas är i bostad med särskild service, det är 65 fall som inte kan uppvisa någon synlig skada. Fem fall visar 
på att det finns en synlig skada och inga frakturer har inträffat. 

Av de brukare som bor i ordinärt boende uppvisar 15 att det inte finns någon synlig skada. Fyra i ordinärt boende visar på en mindre 

synlig skada. 

Antal Lex Maria 
   100 % 

Kommentar 

Ingen Lex Maria har inrapporterats under året. 

Antal avvikelser läkemedel 
   111,5 % 

Kommentar 

Antalet läkemedelsavvikelser uppgår till 114 stycken för 2016. 

Antal uppföljningar och åtgärder till följd av läkemedelsavvikelser 
    

Kommentar 

Här finns inga siffror inrapporterade. 

Antal brukare registrerade i palliativa registret 
    

Kommentar 

Inom OFs verksamhetsområde finns ingen som varit aktuell för palliativ vård under 2016. 

 

Individ- och familjenämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 

närstående som är långvarigt sjuk eller har ett funktionshinder 

Målet är uppnått 

Anhörigstödjaren på individ- och familjeförvaltningen har under året arbetat med att ta fram ett antal ambassadörer 

inom förvaltningen. De har genomgått en webbutbildning genom NkA. Ambassadörerna har i uppdrag att stödja 
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anhöriga och vara den förlängda armen till anhörigstödjaren. 

Under våren har det genomförts föreläsningar i samverkan med studieförbundet. 

Ambassadörerna kommer i höst att ha avsatt tid i sin tjänst för att arbeta med anhörigstöd. Under har några av dem 

deltagit i studiecirklar samt medverkat på anhörigdagen i oktober. 

Under sommaren har det anordnats aktiviteter och möten för minderåriga barn som är anhöriga. 

Anhörigstödjaren har genomfört samtal både individuellt och i grupp för de som önskar att medverka. Delar av 

anhörigstödet innebär att kunna ge råd och stöd till den som vårdar en närstående, enskilda samtal, information 

och vägledning. Som anhörig ges det möjlighet att träffa andra anhöriga samt att få egen tid för återhämtning. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Antal anhöriga till personer med funktionsnedsättning som vänder sig till 

anhörigstödjare    230 % 

Kommentar 

Målet är uppnått 

IFFs anhörigstödjare arbetar med att möta anhöriga som är i behov av stöd. Stödet ges individuellt eller i grupp. Anhörigstödet har under 

början av året genomfört ett antal olika föreläsningar som riktat sig till anhöriga. 

Kontakterna med anhöriga består 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 av de 

anhöriga har fått någon form av anhörigstöd utifrån sin närståendes sjukdomstillstånd från Landstinget. 

Antal minderåriga barn som har haft kontakt med anhörigstödjare till följd 
av att barnen är anhöriga  500 %   

Kommentar 

Anhörigstödet har under året haft kontakt med två minderåriga barn under 18 år samt syskon som är anhöriga. Anhörigstödjaren har haft 
kontakt med fyra syskon som är oberoende av varandra. 

Anhörigstödet har erbjudit syskon som lever i familj tillsammans med funktionsnedsatt, två aktiviteter under året. Första aktiviteten var 

en dag på Ödevata fiskecamp, andra tillfället var en hel dag på Barnens Gård i Karlskrona. 

Under 2016 har anhörigstödet tillsammans med föreningen FUB och öppna förskolan erbjudit Familjeträffar för familjer med 

funktionsnedsatta barn. 14 anhöriga har deltagit, 8 av dessa är minderåriga syskon. 

  

 

Individ- och familjenämndens insatser ska stärka den enskilde att leva ett självständigt liv 

Målet är delvis uppnått 

Det finns en stor utmaning avseende nyanlända svenska både de som är asylsökande och de som befinner sig i 

etableringsfasen. Det är tydligt att socialtjänstens framgång i relation till dessa målgrupper, likväl andra 

målgrupper, i stor utsträckning är avhängig andra aktörer och samhällssystemet i stort. Detta ställer stora krav på 

att kommunen gemensamt samverka för att uppnå en god integration och aktivt arbeta för att få ned de ökade 

kostnaderna. Det finns svårigheter med att tillgodogöra sig det svenska språket, samhällets värderingar och kultur 

har försämrats avsevärt till följd av ett ökat tryck och därmed rejäla fördröjningar för den enskilde att kunna komma 

in i SFI, men även till följd av ökat tryck på Integrationsverksamheten som inte längre har möjlighet att i samma 

utsträckning ge råd och stöd samt samhällsorientering. 

Risken är uppenbar att integration och möjlighet till självständigt liv fördröjs till följd av detta. Med beaktande av 

att statlig ersättning endast utgår under de 2 år som etablering pågår, kommer allt fler att bli beroende av 

försörjningsstöd under etableringen. 

Individ -och familjeförvaltningen deltar i ett kommunövergripande arbete i samverkan med andra samhällsaktörer 

med syfte att samverka för ökad integration. 

Ekonomi och Vuxen uppvisar goda resultat i de mätningar som finns tillgängliga på nationell nivå. Enheten för 

vuxna i etablering och deras familjer arbetar aktivt för att klienten på egen hand skall klara sin vardag dock ser vi 

att försörjningsstödet ökar och vi har fler som är i behov av tolk på grund av att de inte lärt sig svenska språket. 

Kommunen har ingått en 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. 
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Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Andel ej återaktualiserade barn 0-12 år efter avslutad utredning/insats 
    

Kommentar 

Av de barn i ålder 0-12 år som helt avslutades hos socialtjänsten under första halvåret 2015 har 73% inte återkommit inom ett år. Detta är 

en liten minskning i relation till förra årets utfall på 76 %, som då också var rikets genomsnitt och motsvarade målvärdet. 

Nyckeltalet ingår i KKiK undersökningen (kommunens kvalitet i korthet) och publiceras i den nationella databasen KOLADA. Då måtten 
för 2016 ännu inte publicerats i KOLADA, kan utfallet inte mätas i relation till målvärdet dvs. rikets genomsnitt. 

Andel ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år efter avslutad 

utredning/insats     

Kommentar 

Av de ungdomar i ålder 13-20 år som helt avslutades hos socialtjänsten under första halvåret 2015 har 75% inte återkommit inom ett år. 

Detta är en ökning i relation till förra årets utfall på 68 %. Rikets genomsnitt var då 78 % och motsvarade målvärdet. 

Nyckeltalet ingår i KKiK undersökningen (kommunens kvalitet i korthet) och publiceras i den nationella databasen KOLADA. Då måtten 
för 2016 ännu inte publicerats i KOLADA, kan utfallet inte mätas i relation till målvärdet dvs. rikets genomsnitt. 

Andel av öppna insatser för barn och unga som avslutas med måluppfylld 

genomförandeplan     

Kommentar 

18 st öppenvårdsinsatser har avslutats under andra halvåret 2016. Av dessa avslutades 7 st till följd av måluppfylld genomförandeplan 

(andel= 38,9%). 8 insatser avslutades på den enskildes begäran. 3 ärenden avslutades då insatsen inte hade avsedd effekt. 

Det finns ett tydligt fortsatt behov kring fortsatt utvecklingsarbete kring genomförandeplaner och måluppfyllda sådana vid avslut av 
insats. Upprättade rutiner och riktlinjer i kvalitetsplan kring upprättande av genomförandeplaner ska fortsatt gälla kring vikten av att 

insatserna (målen) initialt upprättas av ansvarig handläggare i behandling/insats tillsammans med ansvarig utredningshandläggare och 

familj. När det gäller mål och nyckeltal ska ett arbete göras kring att mäta på annat sätt än helt måluppfylld genomförandeplan. För att få 
mer information kring måluppfyllelse är det av värde att även mäta hur målen delvis är uppfyllda vid avslutad insats. Utifrån 

implementeringen av ”nya BBIC” kommer även mätningar ske huruvida skydds- och riskfaktorer har minskat eller ökat. 

Andel ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem efter avslutad 
utredning/insats     

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. Nyckeltalet mäts per helår. 

Andel ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd efter avslutat 
försörjningsstöd     

Kommentar 

Av 84 avslut 2015 är det 16 ärenden som blivit återaktualiserade under 2016. Av dessa 16 ärenden är det fortfarande 9 ärenden som är 

aktuella sista augusti. Av de 9 ärenden som är kvar är det 1 f.d. integrationsärende. Dvs 11 % är återaktualiserade till sista augusti. 

 

Individ- och familjenämndens verksamheter ska präglas av delaktighet och självbestämmande 

för den enskilde 

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. 

Vi ser att kostnaderna för ökade tolktjänster kvarstår vilket är en garanti för att människor kan vara delaktiga och 

kunna uttrycka sina behov och sin åsikt. 

För gruppen ensamkommande barn ser vi att bristen på gode män kvarstår vilket i hög grad påverkar målet om 

delaktighet och självbestämmande. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Andel nöjda klienter Ekonomi 
 133,33 %  133,33 % 

Andel nöjda klienter Barn och familj 
 100 %  100 % 
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Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Kommentar 

Det pågår ett arbete kring att ta fram brukarenkäter för olika delar av verksamheten. Familjehemsteamet var först ut att kunna färdigställa 
en ny enkät som sammanställts och redovisats. Hur ett enhetligt mått som motsvarar tidigare andel nöjda klienter ska se ut får 

verksamheten arbeta vidare med när samtliga delar av verksamheten färdigställt sina enkäter. Detta arbeta beräknas vara klart under våren 

2017. 

Andel nöjda klienter Vuxenenheten 
   133,33 % 

Andel av insatser till vuxna med missbruksproblem som ges på frivillig väg 
    

Kommentar 

Under 4 kvartalet 2016 har 1 person omhändertagits jml LVM. Det omedelbara omhändertagandet återtogs efter 9 dagar då klienten gått 

med på frivilliga insatser. 

  

Andel av insatser till barn och unga som ges på frivillig väg 
    

Kommentar 

Av det totala antalet insatser för barn och unga 2016, har 87 % av dessa kunna ges på frivillig väg enligt Socialtjänstlagen. Utfallet för 

2015 var 89,6 % och fler insatser har således 2016 behövt ges med stöd av tvångslagstiftningen, LVU. 

Andel omsorgstagare som upplever delaktighet vid insatser 
 93 %  150,17 % 

Andel omsorgstagare som ej deltagit vid genomförandeplanering 
    

Andel genomförda samtal med barn med funktionsnedsättning 
    

Kommentar 

Alla barn blir erbjudna att delta vid upprättandet av sin genomförandeplan, som sker inom 3 veckor. En del av dem väljer att inte vara 

med men det är inte p.g.a. att de inte vill utan att de inte kan. 

 

Individ- och familjenämndens verksamheter ska präglas av rättssäkerhet för den enskilde 

Målet är delvis uppnått 

IFF arbetar med en hög rättssäkerhet för den enskilde individen. Flera delar av verksamheten arbetar med att följa 

utfall i domar och rättsfall inom området. 

Inom integrationsenheten klarar vi inte att genomföra angivna tider för uppföljning. Det finns fortfarande 

eftersläpningar i beslut vilket innebär att begäran om förlängd utredningstid uppstår. Det höga trycket av 

mottagandet under 2015 påverkar arbetet för handläggarna inom integrationsverksamheten. Besluten som fattas är 

rättssäkra såtillvida 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. Ofta förekommer det att 

torkförmedlaren meddelat att tolk inte gått att ordna. Problemet med att många barn inte har fått en god man förrän 

efter en längre tid kvarstår. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Genomsnittlig utredningstid utredning barn och unga 
    

Kommentar 

Den genomsnittliga tiden för utredning av barn och unga var 2016, 112 dagar, vilket kan jämföras med 88 dagar för 2015. Rikets 

genomsnitt var då 108 dagar. Inte sedan år 2011, då utfallet var 113 dagar, har verksamheten haft ett värde i närheten av årets. Under de 

senaste fyra åren har verksamhetens utfall inom detta nyckeltal kunnat presenteras med god marginal till rikets genomsnitt. Då KOLADA 
ännu inte publicerat resultaten för 2016 finns det i dagsläget inget målvärde (rikets genomsnitt) angett. Trots en ökning av antalet 

utredningsdagar har verksamheten dock fortfarande god marginal till den lagstadgade utredningstiden som är fyra månader dvs. ca 120 

dagar. 

Genomsnittligt antal utredningsdagar ensamkommande barn och unga 
 104,17 %   

Antal dagar mellan PUT och särskilt förordnad vårdnadshavare 
 30 %   

Genomsnittlig utredningstid samtliga LSS-insatser 
    

Andel uppföljda beslut personer med funktionsnedsättning 
    

Antal ej verkställda beslut personer med funktionsnedsättning 
 -400 %  -100 % 

Antal dagars väntetid vid nybesök från nybesök till beslut inom 

försörjningsstöd     
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Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Antal dagar i genomsnitt från inledd utredning till avslutad utredning vuxna 

med missbruksproblem     

Andel överklagade beslut där domstolen fastställer nämndens beslut 
avseende rätten till försörjningsstöd     

Kommentar 

Totalt fick 135 personer avslag vid första beslutet av dem har 27 ärenden överklagats till förvaltningsdomstolen som har bifallit 25 
ärenden till nämndens fördel. Till klientens förmån har förvaltningsdomstolen bifallit två ärenden. Detta innebär att rättssäkerheten under 

2016 uppgick till 92% . Nyckeltalet är 85%  Härmed är målet uppnått. 

  

 

Individ- och familjenämnden ska ge särskilt stöd till personer med långvarig och omfattande 

psykisk funktionsnedsättning som har behov av stöd för att kunna tillvarata sina rättigheter i 

samhället. 

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 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Antal personer i kontakt med Personligt Ombud 
 110,31 %  110,31 % 

Kommentar 

Personligt ombud hade under 2016 

Antal kvinnor: 29 

Antal män: 24 

Under året utökades verksamheten med 25 nya klienter, var av 11 var kvinnor och 14 var män. 

Åldrar på klienterna var fördelade enligt nedan 

Antal kvinnor: 29 

Antal 18-29 år: 11 

Antal 30-49 år: 8 

Antal 50-64 år: 9 

Antal 65 år och uppåt: 1 

Antal män: 24 

Antal 18-29 år: 6 

Antal 30-49 år: 7 

Antal 50-64 år: 10 

Antal 65 år och uppåt: 1 

Av antalet klienter som sökte kontakt med personligt ombud var det 10 som hade helt eller delvis hemmaboende barn under 18 år. 

Antalet klienter som avslutades under året var 16 kvinnor och 12 män. 

Andel personer som har lotsats till annat stöd 
   183,32 % 

Kommentar 

Under 2016 var det 28 st som avslutades, av dem lotsades 50% vidare till annat stöd (14st). 

Några som avslutades lotsades till flera olika stöd. 

7 st till boendestöd 

2 till stöd inom IFO ang barn 

1 till arbetscoach 

1 till PRE 

2 till särskilt boende 

2 till arbetsförmedlingen 

3 till IFO ekonomi uppbyggd bra fungerande kontakt 

1 till advokat 

1 till god man ev 2 till ej beslut färdigt vid avslut 

1 hemtjänst. 
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Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Detta är var det stöd som erhölls vid avslut i kontakt med personligt ombud. 

De flesta av dem blev självgående efter stöd från personligt ombud med undantag av några som av olika anledningar avslutade själva 
innan uppdraget var slutfört. 

 

Individ- och familjenämnden ska aktivt verka för en lika behandling mellan kvinnor och män 

Målet är uppnått 

Att möta människor som är av olika kön, ålder, sexuell läggning, etnisk bakgrund har ingen betydelse för det 

bemötande som ges av förvaltningen. Förvaltningen arbetar aktivt för att kunna möta alla människor som är i 

behov av socialtjänstens insatser. Betydelsen av att vara kvinna eller man påverkar inte den rättssäkerhet som vi 

har att hantera, alla bemöts på lika villkor. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Antal brukare med LSS-insatser fördelat på kvinnor och män 
    

Kommentar 

Saknas uppgifter. 

Andel ensamstående föräldrar som erhåller ekonomiskt bistånd fördelat på 
kvinnor och män     

Antal personer som går mot anställning från försörjningsstöd fördelat på 

kvinnor och män     

Kommentar 

Under 2016 fick 30 personer som var aktuella på AMR ett arbete. Av dessa var 18 män och 12 kvinnor. 

Antal personer som får ersättning från Försäkringskassan fördelat på 

kvinnor och män     

Kommentar 

Under 2016 fick 17 personer aktivitetsersättning eller sjukersättning från FK. Det var 7 män och 10 kvinnor som fick ersättning. 

Andel kvinnor respektive män inom missbruksvårdens samtliga vårdformer 
    

 

Individ -och familjenämnden ska arbeta aktivt för att individer med insatser från nämnden ska 

ges stöd och hjälp till en meningsfull sysselsättning 

Målet är uppnått 

Inom OF:s verksamhet kan man få beslut om daglig verksamhet enl. LSS eller dagverksamhet enligt SoL. Inom 

vilken verksamhet man sedan får sin sysselsättning vet man inte exakt när man sökt och fått insatsen beviljad. Det 

finns ett stort antal verksamheter att arbeta i och alla dessa verksamheter tar emot brukare oavsett om det är ett 

LSS-beslut eller SoL-beslut, det är en mycket tydlig förändring som är gjord då OF tänker sig att det är de 

individuella behoven och önskemålen som ska styra och inte nödvändigtvis lagstiftningen och/eller 

personkretstillhörighet. Alla beslut har i dagsläget en väg in via en enhetschef som i sin tur har 3 coacher till sin 

hjälp. När en person blivit beviljad denna insats får man träffa en coach som under en tid träffar personen och gör 

en kartläggning över önskemål/intressen och förmågor m.m. Efter det görs en matchning ute i våra verksamheter 

alternativt individuella placeringar på platser inom näringslivet som coacherna redan har eller skaffar beroende på 

vad kartläggningen av personen visar. Det är två enhetschefer i dagsläget som arbetar med OF:s verksamheter 

inom sysselsättning. Vi har i dagsläget många utspridda verksamheter, vissa måste vara det t.ex. lantlig omsorg 

eller kaffeköket med mycket tydliga arbetsuppgifter på det stället man är. Planering pågår dock för att strukturera 

om verksamheten med i huvudsak tre inriktningar i den mån det är praktiskt möjligt. Produktion/legoarbeten, 

sinnesträning/kommunikation samt externa placeringar. Målet för hela denna insats ska vara dels att man kan byta 

jobb inom våra verksamheter, både när man skaffat sig förmågor för svårare arbetsuppgifter men även när man 

kommer upp i ålder eller försämrad i sina funktioner att man kan byta till enklare arbetsplats. Målet att komma ut 

i reguljär arbetsmarknad är helt nödvändigt för att det ska genomsyra arbetssättet i alla våra verksamheter för att 

hitta dem som på sikt skulle kunna klara detta. Inom OF i stort jobbas det mycket med samverkan, kopplingen 

även till detta mål är att chansen/möjlighet till att få jobb, men också behålla det- internt eller externt, ökar om 

t.ex. boendestödsinsatserna fungerar. 

Det diskuteras och arbetas aktivt i verksamheten om arbetstagarens placering inom daglig verksamhet och 
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dagverksamhet för att kunna ha fokus på att någon med hjälp av rätt väg inom OF:s sysselsättning ska kunna 

erbjudas arbete på reguljär arbetsmarknad. Arbetscoacherna ser över matchningarna både internt men även de nya 

arbetstagarna som ska börja. Sysselsättningen ska och matchningen av denna ska öka brukarens känsla av 

samhörighet och meningsfullhet, den ska bidra till personlig utveckling och självständighet så långt det är möjligt. 

I takt med åldrande eller hälsotillstånd är det aktuellt att se över ens placering för att bättre matcha arbetstagarens 

behov och förmågor med verksamhetens utformning och innehåll. 

För att klara ökade behov av sysselsättningsverksamhet jobbar vi för att samla en verksamhetsinriktning nämligen 

"produktionen" under ett tak. Detta förväntas ge samordningsvinster vad gäller lokalbehov, personalbehov men 

det viktigaste att den som arbetar får möjlighet till en arbetsplats som är individuellt anpassad men att arbetstagaren 

ingår i ett större integrerat sammanhang. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Antal personer med missbruk som med stöd av socialtjänsten deltar i någon 

form av aktivitet    100 % 

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  100 %  125,71 % 

Kommentar 

Av totalt 122 ärenden som varit aktuella på AMR till sista augusti har 39 st varit inskrivna på Arbetsförmedlingen och deltagit i olika 

program. Av dessa 39 st är 25 st f.d. integrationsärenden. Detta innebär att AMR drivit 69 ärenden själva. AMR har haft 14 softärenden 
där vi inte kan påverka utfallet. Av de 69 ärenden AMR drivit själva är det 25 st som varit ute i aktivitet. I de flesta fall har det varit 

rehabprocesser. 11 st av dessa har haft sin aktivitet på Del-Ta. I SAMBA har 9 ärenden från ekonomigruppen varit inskrivna. 

Antal personer som lämnar daglig verksamhet/dagverksamhet för att gå ut i 

öppen arbetsmarknad    100 % 

 

Individ- och familjenämnden ska ge kommunens invånare råd och stöd vid särskilt utmanande 

livssituationer 

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. Det har blivit påtagligt hur den psykiska 

ohälsan ökar. Förvaltningen möter många personer som mår psykiskt dåligt, detta varierar både i ålder och mellan 

män och kvinnor. Flera av dem efterfrågar stöd på olika sätt. 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 vilket gjordes 

under sommaren i samverkan med LoK. Delar av hennes uppdrag är att 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 inflyttning som skall ha särskilt fokus på 

just den ungdomens mående och behov. 

Projektdirektiv överlämnat från IFF-nämnd till TSB-nämnd med kravet att korttidsboende skulle stå klart 170101, 

detta har av olika anledningar blivit förskjutet och är därmed ej klart. Vi har startat ny verksamhet under ett tak 

som verkställer alla LSS-beslut för barn och unga under 18 år med en verkställare (enhetschef) och en 

personalgrupp. Den verksamheten är också integrerad med viss personlig assistans som gäller barn där barnet 

ifråga har fler LSS-insatser som innebär att man delvis har samma personal som arbetar, både utifrån kontinuitet 

för barnet men också för dess familj som inte behöver ha så många kontakter. 

Gemensam mötesplats har skapats på Aktivitetscentrum för dem i målgruppen som har någon form av beslut hos 

oss, SoL eller LSS 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Antal besökare ungdomsmottagningen 
 96,15 %  63,41 % 

Kommentar 

Under 2016 har 25 ungdomar haft kontakt med ungdomsmottagningen, vilket kan jämföras med 26 ungdomar 2015. Utfallet har 
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Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

påverkats en del av deltidsfrånvaro på kuratorstjänsten under de första fyra månaderna av året. 

Kuratorn har även deltagit vid 8 klassbesök på högstadiet, då man informerat om ungdomsmottagningen. 

Antal besökare föräldramottagningen 
 142,86 %  37,84 % 

Kommentar 

Under 2016 har 20 föräldrapar/ensamstående föräldrar haft kontakt med föräldramottagningen. Sammanlagt 62 samtal har hållits på 

föräldramottagningen. 

Utfallet har påverkats en del av deltidsfrånvaro på kuratorstjänsten under de första fyra månaderna av året. 

Utöver detta har kuratorn på föräldramottagningen deltagit i 10 föräldragrupper ihop med landstinget. 

Antal personer i familjerådgivning 
 96,67 %  136,67 % 

Kommentar 

er 2016 har familjerådgivningen övergått till att organiserats länsgemensamt med Kalmar kommun som huvudman. Därav har 
verksamheten inte kunnat erhålla statistik för hela året. Familjerådgivningen övergick till Kalmar from 1/10 2016. Fram till dess utfördes 

familjerådgivningen i egen regi genom den konsult som förestått familjerådgivningen under flera år. 

Under perioden januari-juni hade familjerådgivningen 59 samtal fördelat på 29 par/ensamma. Det har varit par i åldern 35-45 som 
kommit, där övervägande delen haft barn. 

Kalmar har återrapporterat att man haft 12 samtal från Nybro tredje kvartalet 2016. Hur många par som omfattas har verksamheten inte 

erhållit uppgifter om. 

Antal personer i samarbetssamtal genom familjerätten 
 100 %   

Kommentar 

Nyckeltalet följs specifikt för första året i verksamhetsplanen. Verksamhetens ambition är att kunna arbeta förebyggande med 

samarbetssamtal för att hjälpa föräldrar att hitta lösningar kring sina gemensamma barn och på sikt förhindra domstolsprocess. 80% av 

dessa föräldrapar har lyckats hitta samförståndslösningar genom samarbetssamtalen. 

Antal personer som ges rådgivande samtal på Öppna förskolan 
 100 %   

Kommentar 

Avsikten var att följa nyckeltalet för första gången från 2016. Under året har antalet nyanlända besökare ökat markant på Öppna 

förskolan. Detta har påverkat verksamheten på så sätt att rådgivningen blivit mer av en del av den löpande verksamheten och varit svår att 
avskilja på ett sätt som varit möjligt att mäta. Meda anledning av detta finns inga data att tillgå och nyckeltalet kommer att tas bort till 

nästkommande år. 

Antal nybesök Budget -och skuldsanering 
    

Kommentar 

59 nybesök avser både budgetrådgivning och skuldsanering. 

Av 26 budgetrådgivningsärenden var 24 ärenden motiverade till att medverka till en långsiktig lösning av sin vardagsekonomi. I två av 

ärendena saknades viljan att förändra sitt beteende. 

Andel personer i behov av budgetrådgivning som erhåller en långsiktig 
lösning för att hantera sin vardagsekonomi inom 6 månader  102,22 %  111,11 % 

Kommentar 

Andelen personer i behov av budgetrådgivning som erhöll en långsiktiglösning för att hantera sin vardagsekonomi inom 6 månader 
uppgick till 92%. Nyckeltalet är 90%, därmed är målet uppnått. 

Antal anhörigkontakter till personer med missbruk 
   100 % 

Kommentar 

Under andra halvåret har 4 personer ansökt och beviljats anhörigstöd genom vuxenenheten. Därutöver har vuxenenheten varit behjälpliga 

i att förmedla kontakt med frivilligorganisationer i 4 ärenden. I samarbetet med Barn och familj ang. unga missbrukare har vuxenenheten 
haft samtal med föräldrar om medberoende i 3 ärenden. 

Antal informationsbesök ekonomiskt bistånd 
    

Kommentar 

Av totalt antal 190 st nybesök inom ekonomigruppen har 37 st (20 %) varit informationsbesök. I genomsnitt har mottagningsgruppen 24 
nybesök per månad. Exempel på informationsbesök är rådgivande till annan myndighet, information till integrationsärenden, information 

om rätten till bistånd, hänvisning till budgetrådgivning, information vid hot och våld i nära relationer, upprätta kontakter vid avhysningar 

och avstängning av el. 

 

Individ -och familjenämnden ska främja levnadsvillkoren för barn och unga i familjer med 

långvarigt ekonomiskt bistånd 

Målet är uppnått 
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Inom AMR pågår ett aktivt arbete med att främja levnadsvillkoren för barn och unga i familjer med långvarigt 

ekonomiskt bistånd. Från 2015 ingår detta i ekonomigruppens riktlinjer och rutiner. Vid avstämningen för 

långtidsärenden (biståndsberoende i mer än 10 månader) lyfts dessa behov aktivt av respektive handläggare till 

föräldrarna vid ansökan om försörjningsstöd. Utöver detta erbjuds även barnsamtal från åk 4 där barnen själva får 

berätta om sin situation T.ex. behov av fritidsaktiviteter, utrustning, sommaraktiviteter eller familjeutflykter. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Andel barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt 

bistånd jämfört med riket (Kolada)     

Kommentar 

Finns ännu ingen uppgift att utläsa vi Kolada för 2016. 

Andel av barn och unga med långvarigt ekonomiskt bistånd som beviljats 
särskilt bistånd för fritidsaktivitet    100 % 

 

Budgeten ska vara i balans genom kontinuerlig effektivisering och optimering. 

Målet är inte uppnått 

Individ- och familjenämnden redovisar ett resultat på minus 10,5 miljoner kronor. 

I vissa fall klarar vi inte att hålla oss inom upprättade avtal, i första hand beror det på svårigheten att finna tolkhjälp, 

där tillgång på tolk saknas. Inom förvaltningen kan vi se att korttidsfrånvaron bland medarbetarna har sjunkit 

medan långtidssjukskrivningarna ökar. Det finns varierande orsaker till sjukskrivning, delar av medarbetare är 

sjukskrivna på del av sin tjänst. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Riktpunkt för utfall i relation till budget. 
 100 %  100,3 % 

Kommentar 

Individ- och familjenämnden redovisar efter december månad ett underskott på - 10,5 mkr. Detta motsvarar ett utfall på 106 % i relation 
till budgeten och nämnden uppfyller därmed inte målet på 100%. 

  

Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 
procent.  94 %  100,3 % 

Kommentar 

I slutprognosen för 2017 visar individ- och familjenämnden ett underskott på - 10,5 mkr. Detta motsvarar ett resultat på 106 % och 

nämnden uppfyller därmed inte målet på högst 100 %. 

Avtalstrohet 
 60  95 

Kommentar 

Avtalstroheten för individ- och familjenämnden ligger fortfarande över riktpunkt på grund av svårigheten att få tag på tolk. 

Hälsotal - total sjukfrånvaro 
 -116,67 %  13,33 % 

Kommentar 

Förvaltningen uppvisar ett slutresultat på 9,5% av den total sjukfrånvaro. Under i stort sätt hela året har förvaltningen visa på låga siffror 
gällande korttidsfrånvaron. I december kan förvaltningen se en markant ökning. 

Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro 
 67,67 %  51 % 

Kommentar 

Den upprepande korttidsfrånvaron visar fortfarande på låga siffror, riktpunkten är på 3%. Resultatet på den samlade korttidsfrånvaron upp 

når 3,97%. 

Sjukskrivning 28 dagar eller mer 
 10,86 %  22,86 % 

Kommentar 

Andelen långtidssjukskrivna är under november 6,62 % av medarbetarna som är långtidssjukskrivna. Vi har fortfarande flera av dem som 

är sjukskrivna på del av sin tjänst. Procentantalet har ökat något under sista halvåret. 

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv. 
 107,28%  90,28% 

Kommentar 

Uppgiften hämtas vanligtvis från Räkenskapssammandraget, men har ännu inte publicerats för 2016. Nyckeltalet har därför räknats fram 

manuellt för 2016, genom beräkning av hela verksamhetens Barn och familj bruttokostnad /antal invånare i kommunen. Då SCB:s senaste 
uppgifter om antal invånare i kommunen inte sträcker sig längre än tom november 2016, finns det en felmarginal i utfallet. Det finns inte 
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Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

heller publicerade uppgifter för rikets genomsnitt utan föregående års uppgift som var 1800 kr/inv. har använts. Utifrån dessa uppgifter 

kommer nyckeltalet att preciseras mer exakt vid nästa delårsbokslut. 

Med dessa felmarginaler har kostnaden sänkts från 1975 kr/inv. föregående år till 1669 kr/inv. Detta kan främst härledas till mycket låga 

kostnader för institutionsvård och konsulentstödda familjehem under 2016. I de fall verksamheten haft placeringar på institution har dessa 

kunnat hållas förhållandevis korta. Verksamheten har haft stadigt fallande kostnader inom nyckeltalet sedan 2013, vilket ses som ett 
resultat av målmedvetet strategiskt arbete på flera nivåer. 

Sedan 2013 har också ett aktivt arbete bedrivits gällande verksamhetsöverskridande samverkan för att nyttja förvaltningens resurser 

optimalt. Även detta har haft betydande påverkan. 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, på flera plan. 

Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning kr/inv. 
   73,85% 

Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv. 
   149,91% 

Kommentar 

Totalkostnaden för vuxen och missbruksvården för vuxen uppgick för 2015 till 283 kr/invånare. Kostnaden för Kalmar län uppgick till 

417 kr och riket till 573 kr. 

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv. 
   135,43% 

Kommentar 

Nyckeltalet avser den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd. Per invånare låg kostnaden för Nybro kommun på 689 kr, riket, 1 084 kr, 

Kalmar län 830 och jämförbara kommuner 832 kr. Ekonomigruppens koncept att har tillräckligt med handläggare för att få tid att utreda 
och arbeta med förändringsarbete är en framgångs- och kvalitetsfaktor både ur ett individperspektiv såväl som ur ett ekonomiskt 

perspektiv. 

En annan förklaring till att Nybros försörjningsstöd ligger lägre än jämförelsen ovan är att Nybro har större andel hushåll med bistånd 1-3 
månader än andra kommuner. Däremot har Nybro lägre kostnader för försörjningsstöd 4-9 månader samt 10 månader och därutöver. 

Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd (enl. Sos), kr/inv. 
    

Kommentar 

Nyckeltalet mäter endast kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd per invånare. Nyckeltalet för Nybro kommun på 266 kr/invånare 

ligger betydligt lägre än övriga kommuner i en jämförelse. Riket låg på 723 kr och Kalmar län 504 kr. 

 

Hållbar utveckling 

Individ-och familjeförvaltningen arbetar kontinuerligt med att följa prognoserna för det ekonomiska utfallet. 

Resultatet presenteras på individ-och familjenämnden varje månad. Uppföljning sker 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 effektiviserats 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. 

 

Tjänstegarantier 

Kommungemensamma 

Kontakt 

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. 

Individ- och familjeomsorgen förfogar över egen reception som är öppen alla arbetsdagar. Detta garanterar den 

enskilde möjlighet att få kontakt och att framföra sitt ärende. Vi kan även genom vår sociala jour erbjuda enskilda 

i akut behov av hjälp att få kontakt med någon tjänsteman eller förtroendevald med befogenhet att agera dygnet 

runt årets alla dagar. Den sociala jouren nås via larmnumret 112, Polismyndigheten eller Kvinnojouren. 

Kallelser  

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

planerat sammanträde. 
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Individ- och familjenämnden fullföljer denna garanti. Kallelsen med vidhängande handlingar tillställs även 

massmedia. 

Protokoll 

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. 

Denna tjänstegaranti uppfylls. De delar av protokollet som omfattas av sekretess är dock undantagna. 

Nämndspecifika 

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. 

 

Uppdrag 

Uppdrag som tilldelades av kommunfullmäktige till individ-och familjenämnden om att minska sin budgetram 

inför 2016 har genomförts. Samtliga besparingar är genomförda, dock har förvaltningen utsatts för flera ytter 

påfrestningar som har stor inverkan på årets resultat som går mot ett underskott på 10,5 miljoner kronor. 

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 togs tagits fram från förvaltningen gällande budgetbesparingar inför 2016. Förslagen redovisades för 

nämnden i oktober 2015. I november 2015 fattade nämnden beslut gällande besparingarna. Förvaltningen tog fram 

en tidplan för genomförandet av de förändringar i verksamheten som skulle åtgärdas för att komma ner inom 

budgetramen. 

 

Verksamhet 

Nämnden och förvaltningens arbete har under året fokuserat på att genomföra de besparingar som nämnden fattat 

beslut om. En av de verksamheter som varit hårt ansatt under året är integrationsverksamheten. Verksamheten har 

inte haft möjlighet att hålla de utredningstider som är lagstadgade samt att kunna följa upp beslutade insatser. För 

att klara trycket på HVB har förvaltningen under året hyrt delar av verksamhet inom omsorgen för att tillgodose 

behovet av HVB för ensamkommande barn. 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. 

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. 
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Under våren 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 2016 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 2016 inte varit fulltaliga under hösten. En person har varit helt sjukskriven 

som ersattes med en vikarie på 75% 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. 

Verksamheten anhörigstöd på individ och familjeförvaltningen har utvecklats under året. Anhörigstödjaren har 

tillsammans med anhörigambassadörerna arbetet aktivt inom samtliga verksamhetsområden för att bygga upp ett 

gott anhörigstöd. Ambassadörerna har i delar av sin ordinarie tjänst haft uppdrag direkt mot anhörigstödet. 

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 2015 inleddes en samverkan med omsorgsförvaltningen för att ta fram ett utvärderingsdokument som kan 

användas på hela verksamheten för Anhörigstöd, detta är ett arbete som fortgått under 2016. 

 

Intern kontroll  

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. 

Ekonomi/Inköp 

Riskbedömning  Riskvärde Åtgärd 

Hantering av bensinkort 
 

6  

Inköp utan giltigt avtal 
 

9  



 101(134) 

Riskbedömning  Riskvärde Åtgärd 

Representation 
 

6  

Förvaltningens bensinkort förvaras på besinmacken och kontrolleras därifrån. Kopia lämnas till administratör för 

kontroll av drivmedel. Ansvarig chef beslutsattestera. 

I förekommande fall finns en riksfaktor att inköp utförs utanför giltligt avtal. 

Förvaltningen har en mycket liten andel av representation 

Förtroendevalda 

Riskbedömning  Riskvärde Åtgärd 

Uppföljning av politiska 

beslut 
 

4  

Researvoden till 
förtroendevalda 

 
2  

Kontroll av arvoden för 

förtroendevalda. 
 

6  

Vid regelbunden presidieöverläggning tas beslut upp som fattats av KF och KS för remissvar till nämnden. Beslut 

som fattats av egen nämnd följs upp gällande ekonomi på nämndssammanträden, i månadsrapport, delårsbokslut 

och årsberättelse. 

Researvoden till förtroendevalda betalas enligt reglementet. 

Egenkontroll rapporteras via nämnd sekreterare till kassan för utbetalning. 

Personal 

Riskbedömning  Riskvärde Åtgärd 

Hög sjukfrånvaro 
 

6  

Rapportering av arbetstid 
 

6  

Veckovila i samband med 

beredskap 
 

6  

Nämndspecifik verksamhet 

Riskbedömning  Riskvärde Åtgärd 

Felaktig 
livsmedelshantering HVB 

 
6  
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Ekonomi 

Driftsredovisning 

Resultat tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2014 2015 2016 2016 2016 

BRUTTOINTÄKTER 64 538 79 426 43 122 42 373 749 

      

Personalkostnader -176 395 -184 629 -179 307 -174 392 -4 915 

Övriga kostnader -66 711 -77 079 -56 838 -50 486 -6 352 

BRUTTOKOSTNADER -243 106 -261 708 -236 145 -224 878 -11 267 

      

NETTOKOSTNAD -178 568 -182 282 -193 023 -182 505 -10 518 

BUDGET -181 555 -182 839 -182 505 -182 505 0 

ÅRETS RESULTAT 2 987 557 -10 518 0 -10 518 

Investeringsredovisning 

Nettoinvesteringar, tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2014 2015 2016 2016 2016 

Investeringsbudget -805 -628 -771 -1 581 880 

Kommentar ekonomiskt resultat  

Individ- och familjenämnden redovisar ett underskott på 10,5 mnkr för 2016. Vilket är ett sämre resultat än 

prognosen visat under hösten. Resultatet för integration finns inte redovisat i årsbokslutet. Målet är att kostnader 

och intäkter skall ta ut varandra. Vi kan se att kostnaden för EKB verksamheten är högre än intäkterna samtidigt 

som intäkterna för vuxen etablering är högre än våra kostnader. Personalkostnaderna redovisar ett underskott på 

4,9 mnkr och övriga kostnader redovisar ett underskott på 6,3 mnkr. Vid bokslutet 2015 hemställde individ- och 

familjenämnden att överskottet för 2015 skulle läggas i resultatutjämningsfonden. Detta då nämnden kunde 

förutspå att det skulle bli svårt att klara av budgeten de kommande åren med tanke på de sparbeting som åligger 

nämnden. 

Vid årets början hade individ- och familjenämnden ingen information kring försäkringskassans reformering av 

besluten enligt personlig assistans. Dessa beslut gällande indragningar av insatser har i sin tur påverkat kommunens 

kostnader som fått överta kostnader för assistansen. 

Nämnden redovisar överskott i investeringsbudgeten med 880 tkr. Men hänvisning till att nämnden under 2017 

planerar att starta upp en ny korttidsverksamhet bör det beloppet reserveras för att täcka större kostnader 

sprinklersystem samt inventarier. 

 Budget 2016 Utfall 2016 Avvikelse 

Central administration -8 910 -9 373 -462 

Ekonomi och vuxen -15 671 -15 667 3 

Barn och familj -32 261 -31 411 850 

Integration 0 0 0 

OF -125 663 -136 572 -10 909 

Totalt -182 505 -193 023 -10 518 

 

Central administration 
Verksamheten redovisar ett underskott på 462 tkr. Det är främst IT-kostnader, telefonkostnader, 

leasingkostnader, annonsering samt obudgeterad tjänst för anhörigstöd som överstiger budgeten. 

Barn och familj 

Inför 2016 hade verksamheten Barn och familj omfattande besparingar. En generell besparing på 1,2 mnkr till 

följd av att flera familjehemsplaceringar tillkom i slutet av 2015 utan att det fanns utrymme i budget för 2016. 
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Därutöver beslutade nämnden om en besparing motsvarande en tjänst, ca 480 tkr, inom verksamheten. 

Familjehemsvården gör ett förväntat underskott motsvarande 1,1 mkr. dessa kostnader har kunna kompenseras 

genom mycket låga kostnader för såväl intuitionsvård som konsulentstödd familjehemsvård där verksamheten vid 

bokslut gör ett överskott på 910 tkr respektive 850 tkr. 

Där till har verksamheten kunnat inhämta omfattande intäkter under året. Till följd av en mycket stor ökning av 

integrationsärenden har verksamheten kompenserats med 1,1 mkr från de integrationsmedel kommunen tilldelats. 

490 tkr avser kostnader som kommer att återsökas från Migrationsverket har i år bokats upp som upplupna intäkter 

för första gången. Det innebär att verksamheten detta år får dubbla intäkter just i detta avseende. 

Förra året presenterade verksamheten det bästa resultatet under hela 2000 talet, vilket då var -15 tkr. För första 

gången så långt tillbaka det går att eftersöka resultat i bokslut kan verksamheten för 2016 presentera ett positivt 

resultat med 850 tkr. 

Ekonomi och vuxen 
Verksamheten visar ett nettoöverskott för 2016 med 3 432 kr. De främsta orsakerna till att budgetramen kunde 

hållas var att vuxen inte hade fler långvariga LVM placeringar efter de som avslutades i början av året. 

Utbetalningarna av försörjningsstöd minskade under hösten med flera avslut bland nyanlända. Av totalt 73 

integrationsärenden under 2016 kunde 35 ärenden avslutas varav 20 individer gick till arbete. 

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. Under året har inte 

alla intäkter från återsökningar inkommit. Migrationsverket har dock i slutet på året betalat ut 60% av återsökta 

belopp för vissa ansökningar. Under året har vi haft flera externa HVB hems placeringar som inte kunnat återsökas 

med full kostnadsersättning. Under 2016 har det anvisats 6 barn till Nybro jämförbart med 98 föregående år. Detta 

innebär att intäkterna för anvisade barn är mycket små och kan inte på något sätt finansiera den myndighetsenhet 

som krävs för att utreda och följa upp de anvisade placerade barnen. Myndighetsenheten har idag 6 

socialsekreterare och 0,5 tjänst chef. Under året har vi haft 3 HVB hem i drift. Då två av dessa varit nya har vi haft 

höga initiala kostnader. P.g.a. fackliga krav på dubbelbemanning har kostnaderna varit höga framför allt pga 

dubbel nattbemanning. 2017 kommer innebära sänkta ersättningar och krav på mindre kostsamma 

boendelösningar. För att förbereda omställningen till Stödboende har vi under året samlat på oss lägenheter. För 

dessa bostäder har vi betalat tomhyror. Vuxen-etablering tog under 2016 emot 460 personer 300 av dessa var 

vuxna resterande deras barn. 15 av dem var anvisade enligt det formella systemet. Övriga var egenbosatta. Vi kan 

se att glappet i genomsnitt är 94 dagar mot det tänkta 45. Detta innebär att kommunen ersätter den enskilde utöver 

det belopp som ersätts från staten för försörjningsstöd i glappet. Utöver detta tillkommer schablonersättning för 

övriga kostnader. Dessa redovisar ett överskott. Vi ser även att övriga socialförsäkringssystem begränsar 

möjligheterna till ersättning för våra nyanlända vilket medför kostnadsökningar hos oss då de inte kan bli 

självförsörjande. Under året arbetades ny LÖK fram för att styra ärenden mot självförsörjning 

OF 

Resultatet för OF visar på ett underskott med 10,9 miljoner kronor. Underskottet beror bland annat på flera faktorer 

som varit opåverkbara. Inför 2016 hade OF en besparing på 1 mkr. Utfallet för bemanningsenheten visar på 

ca 3 mkr mer än budget. Det har under året tillkommit fyra nya personliga assistansärenden till en kostnad av 3 

miljoner som ej var budgeterade. 1,8 miljoner mindre i intäkter av försäkringskassan än vad som var budgeterat. 

0,5 miljoner på grund av utökning av insatser i gruppbostad. Semesterersättningen har betalats ut motsvarande 0,6 

miljoner mer än det som var budgeterat. Barnverkställigheten visar på ett underskott med 1 miljon kronor. 

Bemanningsenheten avvecklades 161101 och övertogs i egen drift. 

På Morgonstigen bor en brukare kvar i väntan på att annan plats kan erbjudas. Vi har en i kö till gruppbostad. I 

nuläget är det inte aktuellt med nedläggning, detta bör i så fall föregås av en mycket noggrann omvärldsanalys. 

Bemanningen på Morgonstigen är neddragen. 

Alla verksamheter som hade besparingskrav på 3% av sysselsättningsgraden har genomfört detta. 

Kommunfullmäktige beslutade i maj om att behålla personlig assistans i kommunal drift och att ej lägga ut på 

entreprenad. Detta innebar att OF tillsatte en utredare som arbetar med att se över bland annat avtal och fakturering 

från de privata bolagen. Vi har nu ca 30 ärenden i egen regi och 25 ärenden i privat regi. 
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Personal 

Det totala antalet anställda inom individ-och familjeförvaltningen är i stort sätt oförändrad 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%. 

Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn har varit låg under året, andel egenbosatta samt de som kommit på 

anknytning har varit stor. Därmed är arbetssituationen på integration oförändrad och mycket ansträngd för att hinna 

handlägga och följa upp alla ärenden. Handläggarna har inte klarat att hålla utredningstiderna. Under året har nya 

verksamheter fått startas upp för att klara mottagandet. Verksamheten öppnade HVB hem i Alsterbro samt att det 

tecknades ett avtal med Gunnabo om att köpa HVB platser. I höstas fick Gunnabo stänga i anslutning till en 

genomförd inspektion av IVO som visade på missförhållanden. Ungdomarna placerades omgående till annat 

boende. Hantverkargatan har blivit ett stödboende 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. Ett antal nya medarbetare har anställts under året och projektet SAMBA 

utökade med ett projektspår inom integration med en projektledare. Inom OF har det saknats enhetschefer under 

året vilket innebär en ökad arbetsbelastning på de enhetschefer som varit i tjänst. Detta visar också rapporten som 

genomförts av arbetsmiljöverket. Under hösten har OF fått ett visst stöd av förvaltningschefen och arbetet har 

fördelats på ett annat sätt mellan chefer och chefsnivåer. 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. Ett beslut fattades under hösten om att verksamheten behöver utökas för att klara 

inflödet av alla nya ärenden som kommit. Ett beslut om att inrätta tre nya tjänster fattades, två av dem kommer att 

finansieras via integrationspenarna, delarna av den tredje tjänsten finansieras genom statsbidrag. 

 

Framtid 

Under 2016 har förvaltningen haft flera större utmaningar framför sig. Två upphandlingar har genomförts som 

omfattat personlig assistans och HVB för ensamkommande barn. Förvaltningen tilldelades ett uppdrag med att nå 

budget i balans under 2016. Flera förslag presenterades för nämnden i november 2015. Dessa antogs av nämnden 

i december.  Förvaltningen har haft i uppdrag att upprätta en tidplan kring genomförandet. Samtliga 

besparingsförslag har genomförts under 2016 dock får vi inte fullt utslag förrän 2017. 

Ett nytt avtal har upprättats mellan Nybro, Emmaboda och Torsås kommun gällande de personliga ombudens 

uppdrag och verksamhet. Målet är att fortsätta utveckla metoder för det strukturella arbetet. Under året har en 

ledningsgrupp för personligt ombud bildats med förvaltningschefer inom de tre kommunerna samt de personliga 

ombuden. I denna ledningsgrupp ska de på ett systematiskt sätt kunna lämna över olika brister och systemfel som 

upptäcks. 

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. 

OF har under hösten tagit över ansvaret för delar av bemanningsenheten. Två koordinatorer har anställts och 

ansvarar för bl.a. bokning av vikarier, schemaplanering, rekrytering, introduktion mm. Målet med detta är att 

minska OFs kostnader för bemanningsenheten, att kunna påverka och styra verksamheten samt effektivisera. En 

enhetschef inom OF fick i höstas ett utredningsuppdrag inom personlig assistans, målet med utredningen är att få 

kontroll på beslut, utförda timmar, ersättningar, upprätta avtal med privata utförare.  Andra utmaningar 

förvaltningen står inför är omstruktureringen av HVB och ungdomarna som blir 18 år under året, bristen på 

bostäder och det som sker efteretableringen. Ersättningen från försäkringskassan när besluten omprövas och 

insatserna dras in. 
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Sammanfattning 

Individ- och familjenämnden redovisar ett stort underskott på 10,5 mnkr för 2016. Siffrorna bakom underskottet 

visar på flera oförutsedda kostnader inom OF som verksamheten inte kunnat påverka. Det handlar bland annat om 

ersättningar från försäkringskassan som inte betalats ut. Reducering och även indragna ersättningar efter 

omprövning av beslut på personlig assistans. Kostnader som uppkommit på grund av att beslut inom 

korttidsvistelse för barn inom LSS inte kunnat verkställas. Bemanningsenhetens kostnader för 2016 ligger över 

den budgeterade siffran med ca 2 mkr. Ekonomi och vuxenenheten går mot ett litet plusresultat på 3 tkr, barn och 

familj visar på ett överskott med 850 tkr. detta beror på minskat utfall av placeringskostnader. Central 

administration visar på ett underskott med 432 tkr, delar av detta är en besparing på 300 tkr, en ofinansierad tjänst 

som anhörigsamordnare, ökade leasingkostnader och höjda avgifter. Delar av integrationspengarna har fördelats 

till utförda aktiviteter under 2016. Eftersom att verksamheten har en god kunskap om att ersättningarna från 

migrationsverket minskar samt att andelen personer som går ur etableringen blir fler under 2017 har förvaltningen 

medvetet valt att skjuta över pengar till 2017. 

Försörjningsstödet är en av de insatser som ligger kvar ungefär på samma nivå som 2015. Köp av 

bemanningsenheten har inte kunnat hållas inom ram för avsatta medel. 

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

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

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

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

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

utveckling av verksamheten och därmed sammanhängande kvalitetsfrågor. 

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

att antalet långtidssjukskrivningar har ökat. 

I december månad 2015 hade Nybro kommun tagit emot 130 barn som anvisats till kommunen. Under 2016 har 

det tillkommit två barn. Antalet barn 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. 

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

socialsekreterare med erfarenhet. 

Individ- och familjenämnden får avslutningsvis sammanfatta att 2016 varit ett år med många utmaningar, det har 

inte varit möjligt att kunna möta alla yttre faktorer som påverkat nämndens utfall av budget. 
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Måluppfyllelse 

Nämndens mål 

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har 

möjlighet att nå de nationella målen. 

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 på nationella proven i årskurs 3 har, efter flera år av låga resultat, brutit trenden. Andelen 

elever som klarat samtliga delprov har ökat från 55 % till 75 % vilket innebär en markant ökning från en 

bottennotering i relation till riket, till ett utfall över rikets snitt. 

 Resultaten för de nationella proven för 2016 är fortsatt goda i åk 6 och 9. 

 I Öppna jämförelser grundskola 2016 ses fortsatt goda resultat för Nybro kommun men med en något 

nedåtgående trend gällande resultat. Även om placeringen inte längre är topp-20 återfinns Nybro bland 

de 25 % med bäst utfall av deltagande kommuner. 

 Resultatet för åk 9 är stabilt och i paritet med rikets snitt när det gäller behöriga till yrkesprogram och 

andel som har nått kunskapskraven i samtliga ämnen. Även resultat för betyg är goda i relation till riket. 

 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. I Öppna jämförelse för 2016 uppvisar gymnasieskolan återigen goda resultat 

i förhållande till riket. Övervägande del av nyckeltalen är gröna vilket innebär att Nybros gymnasieskola 

tillhör landets 25 % högst rankade. 

Följande utvecklingsområden kan ringas in: 

 Antal barn inskrivna i förskola. Förskolan hade under 2016 fortsatt en lägre lärartäthet och fler antal barn 

inskrivna per årsarbetare än rikets snitt. Antalet inskrivna barn har ökat markant de senaste åren och även 

om andelen anställd personal ökat i takt med barnantalet har det varit svårt att lokalmässigt planera och 

genomföra en utbyggnad av verksamheten. I och med statsbidraget för minskade barngrupper har riktade 

insatser gjorts för att förbättra situationen. Personal har rekryterats, behörighet har inte kunnat säkras på 

samtliga tjänster, men upplevelsen har inledningsvis varit att arbetsmiljön för personalen har förbättrats 

genom satsningen. Minskade barngrupper förväntas även vara till fördel för barnen genom lugnare miljö, 

ökad trygghet och högre lärartäthet (mer tid för varje barn). 

 Kösituationen för förskolan förbättrades under inledningen av hösten 2016. Trycket var inte lika hårt som 

det tidigare varit, även om vissa enheter fortfarande haft fler sökande än platser. Det finns en förväntad 

förnyad kösituation då det finns många nyanlända familjer, asylsökande och/eller som fått besked om 

uppehållstillstånd som förväntas söka plats (utifrån antal födda barn eller barn som närmar sig 

förskoleålder). 

 Samtidigt som köerna för förskola minskat något har motsvarande ökning skett på fritids. Antalet barn 

födda 2010, som nu börjat förskoleklass och därmed även önskar fritidsplacering, är betydligt högre än 

det antal barn som lämnade verksamheten i våras. Trots att flera nya fritidsavdelningar öppnats i och med 

läsårsstarten är trycket på fritidsverksamheten hög. 

Planerade och avslutade aktiviteter för att bibehålla och stärka måluppfyllelsen: 

 Matematiklyftet är nu i sitt slutskede. Läslyftet tar nu vid på många enheter. Utfallet av matematiklyftet 

har varit positivt men det är nu av yttersta vikt att bibehålla den förnyade kunskap som matematiklyftet 

gett och implementera den i undervisningen. 

 Under läsåret 2016/2017 sker en stor central fortbildningssatsning för att utbilda samtlig personal i att 

arbeta och undervisa utifrån ett formativt förhållningssätt. Inledningen med föreläsningar och reflektion 

utifrån läst litteratur har tagits emot positivt av lärare från samtliga verksamheter. 
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Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning i förskola - kommunal 

regi (Nybro vs riket)    148,98 % 

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning i förskoleklass 

- kommunal regi (Nybro vs riket)    147,58 % 

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning i fritidshem - kommunal 
regi (Nybro vs riket)    166,67 % 

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning i grundskola - kommunal 

regi (Nybro vs riket)    103,49 % 

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning i särskola - kommunal 
regi (Nybro vs riket)    111,36 % 

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning i gymnasieskola 

- kommunal regi (Nybro vs riket)    91,36 % 

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning i vuxenutbildning 
- kommunal regi (Nybro vs riket)    86,9 % 

Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskola - kommunal regi (SCB) 
   90,57 % 

Lärartäthet, antal elever per lärare i förskoleklass (heltidstj.) 
   112,73 % 

Antal elever per årsarbetare i fritidshem (heltidstjänster) - kommunal regi 

(SCB)    123,47 % 

Lärartäthet, antal elever per lärare i grundskola (heltidstj.) 
   118,18 % 

Lärartäthet, antal elever per lärare i särskola (heltidstj.) 
   120,59 % 

Lärartäthet, antal elever per lärare i gymnasieskola (heltidstj.) 
   131,09 % 

Lärartäthet, antal elever per lärare i vuxenutbildning (heltidstj.) 
   100 % 

Antal barn per avdelning i förskola - kommunal regi (SCB) 
   85,38 % 

Antal barn per avdelning i fritidshem - kommunal regi (SCB) 
   126,47 % 

Elevers (åk 8) syn på skolan och undervisningen i relation till riket. 
 105,33 %  112 % 

Andel (%) elever i åk 3 som nått godkänd på alla delproven i ämnesproven i 
svenska och matematik i relation till riket .  105,63 %  78,57 % 

Andel (%) elever i åk 6 som nått godkänd på alla delproven i ämnesproven i 

svenska, matematik och engelska i relation till riket .    102,15 % 

18. Andelen behöriga elever till ett yrkesprogram. 
 98,84%  101,06% 

21. Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år inkl IM. 
 114,08 %  98,6 % 

Meritvärde (åk 9) i relation till riket. 
 98,95 %  96,55 % 

Andel (%) elever i Nybro kommun som i relation till riket i åk 9 som nått 
målen i alla ämnen.  102,27 %  108,53 % 

Fullföljd utbildning med examen inom 3 år, andel (%) - Nationella 

program, gymnasieskola.  112,8 %  117,57 % 

Fullföljd utbildning med examen inom 3 år, andel (%) - Gymnasieskolan 
totalt  118,46 %  98,6 % 

Andel (%) behöriga till eftergymnasiala studier i relation till riket. 

- Gymnasieskolan totalt    100 % 

Genomsnittlig betygspoäng (gy) i relation till riket. 
 104,96 %  102,86 % 

 

Barn, elever och studerande i förskola och skola som behöver särskilt stöd för sitt lärande och 

för sin utveckling skall erbjudas detta på ett tidigt stadium. 

Målet är delvis uppnått. 

Andelen barn och elever som upplever att de får den hjälp och det stöd de behöver uppgår till 94 %. Detta måste 

ses som ett mycket gott resultat och visar på en god kvalitet. Detta resultat är från enkätundersökningen med barn, 

elever och föräldrar i nov-dec 2016. Under våren 2016 genomförde Skolinspektionen en motsvarande 
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enkätundersökning inför den regelbundna tillsynen som genomfördes hösten 2016. Där indikerade svaren på en 

nedåtgående trend från hösten 2015 till våren 2016. Detta syns dock inte lika tydligt i vår egen enkät då resultatet 

visserligen sjunkit men bara med en procentenhet vilket får ses som en för liten minskning för att kunna dra en 

säker slutsats. Detta behöver således följas upp på sikt för att se om det ändå är inledningen på en nedåtgående 

trend. 

  

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Jag får den hjälp av de vuxna som jag behöver. (SKL) 
 93,94 %  95,44 % 

 

All verksamhet i förskola och skola ska vara fri från mobbing och kränkande behandling. 

Målet är inte uppnått. 

Under 2016 fortsatte andelen barn och elever som känner sig kränkta eller mobbade i våra verksamheter att öka. 

Trenden bekräftades även av föräldrarna som uppfattade kränkningar som en stigande problematik. Antalet 

inkomna anmälningar om kränkningar till huvudman från enheterna är dock stabilt. Den ökande andelen indikerar 

en oro i verksamheterna men också på att antalet elever som har svårigheter socialt och emotionellt ökar. Detta ses 

även gällande antal s.k. hemmasittare, ökad ogiltig frånvaro och trycket på elevhälsan som vittnar om ett ökat 

behov av deras insatser. 

Vid uppföljning av inkomna anmälningar sker nu även identifikation av om rapporterad incident är ny eller om 

det är ett ärende som har en upprepande natur d.v.s. om det är samma elever som återkommer vid anmälan. Vid 

den första avstämningen 2016 visade det sig att över hälften av inkomna ärenden hade en historik av tidigare 

anmälningar. Dessa ärenden kommer att följas särskilt för att klargöra om personalen som arbetar med dessa barn 

och elever har de resurser och möjligheter som krävs för att komma till rätta med problematiken. Under 

inledningen av läsåret 2016/2017 kändes mönstret från våren igen. Ett flertal av inkomna kränkningar var således 

av återkommande karaktär. Analysen av detta är att kränkning och mobbning inte har en generell ökning, att fler 

och fler drabbas eller upplever sig drabbade. Däremot ses en ökning av incidenter bland elever som ofta 

förekommer i situationer som präglas av negativa tendenser som mobbning och kränkning. Vid årets sista mätning 

sjönk antalet tydligt, analysen visade då på att några ärenden med återkommande karaktär hade nått positiva 

resultat utifrån genomförda insatser. 

  

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Under den här terminen har jag känt mig kränkt eller mobbad. 
 0 %  0 % 

På min skola framgår det tydligt att kränkande behandling inte accepteras. 
 85,51 %  78,7 % 

Antal inkomna anmälningar (kränkning och trakasseri) 
 0 %  0 % 

 

Biblioteket ska främja läsning och tillgång till litteratur och information. 

Målet är delvis uppnått. 

Det samlade resultatet visar på relativt goda förutsättningar för biblioteket att erbjuda ett varierat bestånd som 

präglas av allsidighet och kvalitét. Biblioteket har ett läsfrämjande uppdrag och försöker genom utbud och 

aktiviteter uppmuntra till läsning. 

Följande områden ligger till grund för bedömningen: 

 Det totala antalet utlån av medier på huvudbiblioteket och bokbussen har minskat 2016, framförallt under 

årets första månader. Man kan anta att minskad tillgång till nya böcker samt minskade öppettider och ett 

minskat antal hållplatser för bokbussen har påverkat utlåningsstatistiken. 

 Översyn av mediehanteringen på huvudbiblioteket pågår och en övergripande medieplan ska upprättas 

2017. 

 Utlån av e-medier har ökat något under året, man kan se en liten ökning från och med andra kvartalet 

2016. Det är främst den strömmande e-ljudboken som står för ökningen. För att främja läsning av e-

böcker har biblioteket från och med mars ökat avgiftsgränsen per nedladdning från 20 kronor till 30 

kronor (i enlighet med SKLs rekommendationer) vilket lett till ett större utbud av nyare titlar. Biblioteket 
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erbjuder informationsträffar i grupp och/eller enskilt för de som behöver hjälp med nedladdning. 

Vi arbetar kontinuerligt med ett särskilt fokus på barn och ungdomar som målgrupp. 

 En av våra insatser under året har varit att titta på hur miljön på vår unga-avdelning är anpassad för 

målgruppen. Vi har uppgraderat avdelningen med nytt möblemang som utgör nya sittplater för 

avkoppling och studier. Något som har efterfrågats av målgruppen. 

 Eftersom vi minskat öppettiderna på huvudbiblioteket och därmed tillgängligheten till böckerna så har vi 

bland annat försökt underlätta för småbarnsföräldern genom att tillgängliggöra barnböcker i så kallade 

"föräldralådor" som på prov är placerade på 14 avdelningar på kommunens förskolor. Vi har fått mycket 

positiv respons från föräldrar och förskolepersonal och hoppas att vi kan utöka så att fler förskolor får 

föräldralådor. 

 I samband med projektet RELÄ - idrott och läsning har vi medverkat vid Pukebergs fotbollsskola och 

även upprättat ett idrottsplatsbibliotek vid Nybro Ridklubb. Vi har också samarbetat med Nybro Vikings 

som blivit utrustade med "boktrunkar" som innehåller läsning för långa väntetider, t.ex. vid färd till och 

från match. Alla våra delprojekt i RELÄ har bemötts positivt av de berörda målgrupperna och vi uppfattar 

det som att vi har lyckats belysa läsning på ett inspirerande sätt. Genom RELÄ har vi fått med oss många 

bra erfarenheter när det gäller att arbeta tillsammans med barn och unga utanför bibliotekets miljö. 

 Våra familjelördagar är ett lyckat koncept och vi hade två stycken under året - en familjelördag med tema 

som passade de lite yngre barnen och en som vände sig till äldre barn. Familjelördagarna är mycket 

uppskattade och välbesökta. 

 Under året drog landstinget in Barnhälsovårdens föräldragrupper. Av den anledningen fick biblioteket 

inte de sedvanliga besöken från denna målgrupp. Nyblivna föräldrar är en viktig målgrupp eftersom vi på 

ett tidigt stadie kan belysa högläsningens vikt för barnens språkutveckling. Eftersom vi i nuläget inte vet 

om Barnhälsovårdens föräldragrupper kommer tillbaka har vi börjat titta på andra sätt att nå denna viktiga 

målgrupp. 

 Ansökan till Statens Kulturråd (läsår 2016/2017), för att främja intresset för läsning bland barn och unga 

(på folk- och skolbiblioteken) blev beviljad. Förra läsåret fick man avslag på ansökan på grund av att 

Nybro kommun sänkt anslaget till biblioteksmedier för vuxna. Stödet går i första hand till 

förskoleklassprojektet Lässurr. Höst- och vårboken får också del av bidraget liksom projektböcker som 

klasserna kan behålla hela terminen. 

 Bokbussens sagoturer har genomförts som planerat. De vänder sig från och med årskiftet enbart mot 

förskolorna i Nybro kommuns ytterområde. Målsättningen är att dessa förskolor ska få minst ett 

sagotursbesök per läsår. Förskolorna i tätorten erbjuds dramatiserade sagostunder på biblioteket vid två 

till fyra gånger per år. 

Biblioteket som en naturlig mångkulturell mötesplats spelar en viktig roll i integrationsprocessen. 

 Det finns flera utvecklingsområden och ett stort behov av goda exempel. Folk- och skolbiblioteken har 

beviljats visst bidrag av de statliga integrationsmedlen som kommunen har fått ta del av. Det har gjort det 

möjligt att bättre möta efterfrågan av litteratur för studier och för lästräning. Men mer litteratur behövs, 

både studielitteratur och litteratur på de nyanländas modersmål. Utbudet på en del språk är fortfarande 

begränsat och leveranstiderna långa. Från och med 2017 kommer Kalmar stadsbibliotek inte längre att 

erbjuda depositioner på utländska språk till länets bibliotek. Ett mindre bidrag till inköp av utländsk 

litteratur kommer tillfälligt att fördelas ut till biblioteken. Det är i dagsläget svårt att spekulera i hur detta 

kommer att påverka biblioteken och servicen till personer med annat modersmål än svenska. Även 

Internationella biblioteket kommer att genomgå strukturförändringar som kan få negativa konsekvenser 

för landets bibliotek. 

 För ökad tillgänglighet skapades avdelning "Ny i Sverige" i biblioteket, fler läromedel i ämnet svenska 

samt lexikon m.m. har köpts in. Utlånen på avdelningen har ökat med över 80 % under året. 

 Samarbetet med SFI har förstärkts, huvudbiblioteket administrerar bland annat elevernas kurslitteratur. 

Ett liknade kursbibliotek har anordnats för de som studerar i ABFs regi. 

 Antalet bokade biblioteksvisningar har ökat. Biblioteket tar regelbundet emot grupper från SFI, AlphaCE 

och Plattform Nybro m.fl. Under 2017 kommer Nybro bibliotek att vara en aktiv part i det regionala 

integrationsprojektet som ska leda till att öka och utveckla integrationen på länets bibliotek. 

 De nyanlända får också mycket hjälp med praktiska saker såsom kopiering, samhällsinformation och 

tillgång till datorer och internet. 

Biblioteket uppmärksammar särskilt personer med olika typer av funktionsnedsättning. 

 Troligtvis kommer utlån av talböcker att sjunka i takt med att den digitala kunskapen ökar. Målgruppen 

kan då ladda ned böcker själv med hjälp av Legimus. Detta kommer att påverka nyckeltalen för Boken 

Kommer-låntagare negativt, medan nyckeltalet för Legumusnedladdare kommer att öka. Detta ser vi som 

positivt då biblioteket, genom olika aktiviteter, strävar efter att öka den digitala delaktigheten. 

 I nuläget finns det fem ideella högläsare i kommunen. Detta antal vill vi fördubbla då det finns både 
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uttalade och outtalade behov. Här samarbetar biblioteket med Studieförbundet Vuxenskolan och under 

2017 kommer vi tillsammans, genom marknadsföring, att försöka engagera nya högläsare. 

 Antalet Boken kommer har minskat. I förhållande till antalet funktionsnedsatta och äldre i kommunen är 

dock behovet av "Boken kommer" förmodat stort. Arbete pågår med att via kontakter med omsorgen 

sprida information om tjänsten.  

Biblioteket har en särskild samling och kompetens att värna om. 

 På Nybroavdelningen finns olika typer av material och information om Nybro. Böcker, småtryck och 

artiklar. På avdelningen finns två datorer avsedda för släktforskning. 

 Den digitala tjänsten Nybrokunskap.se, som är enkel att söka i, samlar kunskap inom ämnet. 

Webbtjänsten uppdaterades och fick en förbättrad design våren 2016. Antalet sökning ökar stadigt och 

arbetet med insamling av artiklar pågår. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Antal nyförvärv av media för barn och unga. 
   100 % 

Antal nyförvärv av media för vuxna. 
   79,69 % 

Antal utlån per invånare. 
   97 % 

 

Kulturskolan skall erbjuda en lärande miljö i estetiska uttrycksformer. 

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 gitarr, dans och bild). 

 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 egen kreativitet och utveckling av lärarnas kompetens. 

 Pedagogiskt utvecklingsarbete i lärargruppen. 

 Fortsatt arbete med att rekrytera fler elever i synnerhet blåselever för att besätta framtida behov i 

regionens orkestrar, bl a med samarbete med Nybro musikkår m fl. 

Aktiviteter för att stärka måluppfyllelsen under 2016/2017 är bl.a. fler ensembler i elgitarr och blås samt olika 

projekt såsom t ex elevkonserter på turné i kommunens skolor. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Antal utbildningsplatser. 
   100 % 

Jag tycker att jag utvecklas och lär mig nya saker i mitt ämne på 

Kulturskolan.    97,52 % 

 

Allmänkulturen ska tillsammans med läroplanerna för förskola och skola stärka och skapa 

goda förutsättningar för integration av kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete. 

 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 kullturgarantin har följande program genomförts. 
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 Hamlet med Teater Jaguar för åk 5-6 

 Tuffa killar, skolbio för åk 3-4 

 Musikaliska mojänger med Sexton strängar för 3-5 år 

 Romeo och Julia med Ölands dramatiska teater för åk 7-8-9 

 Lässurr för åk fskl+1+2 

 Kulturskolans konsert för åk fskl+1+2+3 

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 redovisades den 29 september och godkändes av Kulturrådet. En ny ansökan 

för Ht17-VT18 har skickats till kulturrådet, svar väntas i maj. 

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. 

 

Fritidsgårdsverksamheten ska vara välkomnande, inspirerande, trygg och dess aktiviteter skall 

ge möjligheter till nya upplevelser och erfarenheter. 

 Målet är uppnått. 

Verksamheten på fritidsgården kännetecknas av en välkomnande, trygg och inspirerande atmosfär. Aktiviteter som 

planerats och genomförts har bland annat varit 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 men trenden har glädjande nog varit uppåtgående. Aktiviteter speciellt för tjejer har också genomförts 

på söndagarna och där har besöksantalet varit upp till 25 besökare. För att intressera så många som möjligt har 

inbjudan och uppmuntran att komma spridits via en Facebook-grupp, uppsökande verksamhet på skolor och 

boenden. Syftet med planerade aktiviteter och andra inslag är att skapa möjligheter för våra besökare att få nya 

erfarenheter. 

  

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Jag känner mig trygg i verksamheten. (enk) 
 86,11 %  100 % 

Aktiviteterna på fritidsgården är varierade och inspirerande. (enk). 
   100 % 

 

Biblioteksutbildad personal ska vara en pedagogisk resurs i skolan. Verksamheten främjar 

utvecklande av informationskompetens, verkar lässtimulerande och tillgängliggör 

kompensatoriska medier. 

Målet är delvis uppnått. 

Det samlade resultatet visar att det finns förutsättningar för att skolbiblioteket ska kunna vara en pedagogisk resurs 

i skolans verksamhet. 

Följande områden ligger till grund för bedömningen: 
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Att skapa läslust och läsvana är en av skolbibliotekspersonalens viktigaste uppgifter. 

 Nyckeltalet "Antal genomförda bokprat riktat till grundskolan” uppnås ej under året. Utfallet har ett starkt 

samband med att det inkommit färre förfrågningar om bokprat från pedagogerna. Detta kan bero på 

personalförändringar på skolorna och skolbiblioteken. Nya samarbetsvägar måste byggas upp och 

erbjudandet om bokprat behöver marknadsföras mer igen. Att läsa högt för barn och ungdomar är ett 

effektivt sätt att stimulera till läsförståelse och läsutveckling. Vi ser en fortsatt stor efterfrågan på denna 

tjänst. 

 Många elever med behov av lässtöd i form av Legimus har nu tillgång till tjänsten. Fler pedagoger får 

information om möjligheten till lässtödet vilket gör att insatser sätts in i ett tidigare skede. 

 En "Ny i Sverige-hylla" har tillkommit på samtliga skolbibliotek under året, med anpassat bokbestånd för 

de nyanlända eleverna. Tillgängligheten av media på olika språk underlättar även för denna målgrupp att 

kunna utveckla sin läsförmåga. 

Medie och informationskunnighet (MIK). 

 Lektioner i källkritik och bibliotekskunskap har efterfrågats något mindre under året. Kunskaper i 

källkritiskt tänkande visar sig däremot bli alltmer viktigt för att kunna navigera i det ökade 

informationsflödet och bör implementeras i alla ämnen, vilket även många pedagoger uppmärksammat 

den senaste tiden. Detta gör i sin tur att efterfrågan på lektioner i källkritik troligtvis kommer att öka under 

2017. Utvecklingsarbetet inom skolbiblioteksverksamheten pågår i syfte att undersöka hur 

biblioteksverksamheten på bästa sätt kan bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna. 

Att öka bemanning på framförallt två av grundskolebiblioteken (Fagerslätten och Hanemåla) är ett viktigt 

utvecklingsområde för att skolbiblioteken ska kunna ge ett aktivt stöd och vara den pedagogiska resurs som det är 

tänkt. 

  

Barn, elever och studerande och deras föräldrar i förskola och skola skall uppleva att de har 

inflytande och möjlighet att påverka den dagliga verksamheten. 

Målet är delvis uppnått. 

Måluppfyllelsen från 2016,när det gäller barn och elevers uppfattning om sitt inflytande och sin delaktighet i den 

dagliga verksamheten visar på en fortsatt 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 

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. 

Föräldrarna känner förhållandevist högt förtroende för att de kan göra sin röst hörd gällande hur de uppfattar 

verksamheten och att deras åsikter beaktas. 
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Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Jag får vara med och påverka den dagliga verksamheten. 
 75,06 %  80,99 % 

Som förälder kan jag framföra mina synpunkter om verksamheten och 
upplever att de tas emot på ett bra sätt.  94,81 %  97,22 % 

 

Biblioteket ska vara tillgängligt för alla och anpassat till kommunens behov där lån av 

litteratur ska vara avgiftsfri oavsett publiceringsform. 

Målet är delvis uppnått. 

Det samlade resultatet visar på att det finns förutsättningar för att biblioteket ska kunna vara tillgängligt för alla 

och anpassat efter användarnas behov. 

Följande områden ligger till grund för bedömningen: 

 Besöksantalet på huvudbiblioteket har ökat med 4 595 under året. Totalt så hade biblioteket 101 443 

besökare 2016 (antalet kommuninvånare har ökat med 517). 

 Biblioteket har skrivit in 1 203 nya låntagare under året. 

 De virtuella besöken har också ökat sedan lanseringen av den nya responsiva webbplatsen, Arena. Det är 

viktigt att inte glömma bort betydelsen av de virtuella besöken eftersom biblioteket erbjuder fler och fler 

e-tjänster som låntagarna har tillgång till hemifrån. På webbplatsen presenterar biblioteket hela sitt utbud 

i en och samma portal, som är en hemsida och OPAC (katalog) i ett, och som ger bra möjligheter både 

vad gäller sökningar, nedladdning av e-böcker och användarmedverkan. 

Tillgängligheten till biblioteket (inklusive bokbuss och skolbibliotek) har minskat genom den neddragning av 

öppettiderna som genomfördes från och med våren/sommaren 2015. 

 Mot bakgrund av det endast finns ett fast folkbibliotek i kommunen, den ökade efterfrågan, behovet av 

studieplatser och de stora antalet nyanlända i kommunen är det önskvärt att kunna utöka öppettiderna. 

Från att ha haft ett KKIK-mått på 16 har huvudbiblioteket efter besparingen nu ett mått på 10 och kommer 

därmed inte upp till medelnivån för kommunbiblioteken i landet som är 17 timmar (här ingår numera 

även meröppna bibliotek*). Ett prioriterat utvecklingsområde är därför att arbeta för ökade resurser så att 

biblioteksrummet åter kan bli mer tillgängligt för allmänheten. KKIK mäter antal timmar som biblioteket 

är öppet före/efter klockan 8-17 vardagar samt öppettiden på lördagar och söndagar (terminstid). 

 För att öka tillgängligheten inom ram har bibliotekets tidningsrum öppnats en timme tidigare på vardagar 

(kl. 8). Först på försök, nu permanent under terminstid. 

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. 

 Antalet studieplatser har utökats i samband med uppdateringen av avdelningen för barn och unga. 

 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. 

 Biblioteket erbjuder bokningsbara datorer och annan teknisk utrustning till allmänheten. Biblioteket har 

utökat antalet bokningsbara studiedatorer med fem bärbara för att bättre möta efterfrågan. 

 Biblioteket erbjuder tjänsten "Boka en bibliotekarie" som främst syftar till att öka den digitala 

delaktigheten genom undervisning och vägledning i den digitala världen. Minskningen av antalet 

undervisningstillfällen kan till viss del förklaras med att mycket personaltid gått åt till arbete med 

integration (gruppbesök, inköp mm). 

 Digital delaktighet kommer att vara ett starkt prioriterat område för biblioteket under 2017 och framåt. 

Utveckla den digitala verksamheten för att ligga närmare användaren kommer att att vara ett viktigt 

uppdrag för biblioteket. 

 Andelen låntagare som behöver personalens hjälp vid lån och återlämning är fortfarande stor. Många nya 

låntagare har på grund av språk- och tidsbrist inte kunnat introducerats i rutinerna med självutlån, som 

det var tänkt. Det är viktigt att personalen i möjligaste mån fortsätter att arbeta aktivt med att instruera 

och koppla pinkoder till lånekorten, när det ges möjlighet. Fler material såsom DVD-film kommer 

löpande att förses med RFID-etikett som möjliggör självutlån även av dessa medier. Målvärdet på 75 % 

självutlån bibehålls. 



 114(134) 

Enligt bibliotekslagen ska varje kommun ha en biblioteksplan. Biblioteksplanen ska vara ett redskap för personal 

och beslutsfattare i utvecklingen av verksamheten men även synliggöra utbudet och servicen för medborgarna 

samt gynna deras möjlighet att påverka och ställa krav. Biblioteket arbetar för nuvarande med att ta fram sin andra 

biblioteksplan då tidigare plan är föråldrad. Biblioteksplanen förväntas gå ut på remiss våren 2017. *Meröppet 

bibliotek är biblioteket som är öppna vissa timmar utan bemanning. 

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 svarade 322 personer (respondenter från 15 år och 

uppåt) på 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. 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. Nästa enkät kommer att genomföras våren 2017. 

  

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Andel (%) av besökarna som upplever bibliotekets service och utbud som 

bra eller mycket bra.    106,77 % 

Antal bokbusshållplatser. 
   84,21 % 

Öppethållande  - huvudbiblioteket. 
 58,82 %  71,43 % 

 

Kulturskolans elever och deras föräldrar skall uppleva att de har inflytande och möjlighet att 

påverka verksamheten. 

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 bättre 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 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Kulturskolan lyssnar och tar hänsyn till mina åsikter. 
   98,28 % 

 

Fritidsgårdsverksamheten strävar efter att barn och ungdomar skall uppleva att de har 

inflytande och möjlighet att påverka verksamheten. 

 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 2016 innebar 

integrationen att ett stort antal ungdomar med andra modersmål än svenska sökte sig till verksamheten. Då flera 
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av dessa ungdomar flyttat till kommunen med kort varsel och i vissa fall också flyttade från kommunen igen efter 

en kortare period har just kontinuiteten försvårats ytterligare. Dock har, under året sista månader, antalet nya 

ungdomar minskat något och flera är återkommande besökare vilket har ökat möjligheten att skapa relationer och 

erbjuda en mer personlig verksamhet 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Jag får vara med och påverka fritidsgårdsverksamheten och dess innehåll. 

(enk)    100 % 

 

Utifrån folkhälsomålet "Delaktighet och inflytande i samhället" ska alla verksamheter inom 

Lärande och kultur skapa möjligheter till inflytande och delaktighet samt stärka möjligheter 

till social och kulturell delaktighet. 

Målet är delvis uppnått. 

Måluppfyllelsen gällande barn och elevers uppfattning om huruvida de har delaktighet och inflytande över dagen 

i förskola och skola sjunker och uppgår 2016 till 75 %. Det är främst eleverna i grundskolan som indikerar på att 

de nu upplever att deras möjlighet att påverka har minskat. I övriga verksamheter är upplevt inflytande och 

delaktighet förhållandevis högt. 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 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 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 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. 

  

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Jag har inflytande över och delaktighet i den dagliga verksamheten i 

förskolan, skolan och på fritidsgården. (enk)  75,06 %  80,99 % 

Tillgänglighet-Bibliotek 
 58,82 %  71,43 % 

Antal elever i kulturskolan. 
 99,3 %  85,63 % 

Antal besökare på Mejeriet. 
 107,55 %  100 % 

 

Allmänkulturen ska ta vara på idéer och kreativitet med fokus på unga. 

Målet är uppnått. 

Analys av måluppfyllnad görs utifrån nedan beskrivna aktiviteter och deras utfall: 

Stöd till Musical goes on, en grupp bestående av 18 ungdomar som genomförde tre musicalföreställningar för 

allmänheten samt en föreställning för kommunens niondeklassare. 

Stöd till nio ungdomar att resa med Nybros Musikkår på en konsertresa till Tyskland. 
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Stöd till teaterföreställning på Gula Grillen. 

Stöd till Nybrorevyn. 

 

Biblioteket ska vara en stimulerande och attraktiv mötesplats för alla genom att erbjuda ett 

brett utbud av tjänster och kulturella upplevelser 

Målet är delvis uppnått. 

Det samlade resultatet visar på att biblioteket är en viktig mötesplats, ett kultur-, utbildnings- och 

aktivitetscentrum. Aktiviteter som arrangeras har syftet att främja läsning, bildning och kultur. 

Följande områden ligger till grund för bedömningen: 

 Antalet publika aktiviteter för barn och ungdomar 0-16 år (dramatiserade sagostunder med pyssel, 

lördagssagostunder, barnteatrar, temadagar och tipspromenader m.m.) har minskat något men antalet 

ligger fortfarande inom målvärdet. 

 Utbudet av publika aktiviteter för vuxna har varit bra. Ett varierat utbud med exempelvis föredrag om 

antikviteter och design, Syriens historia, författarbesök av Tove Folkesson, utställningar, bokcirklar och 

släktforskningshjälp har erbjudits. Aktiviteterna har med några undantag anordnats av arrangörerna 

själva. 

 Biblioteket finns med på Facebook och Instagram, två viktiga och kostnadsfria marknadsföringskanaler. 

Antalet följare har ökar stadigt. Antalet inlägg har ökat och biblioteket håller allmänheten uppdaterad om 

vad som händer på biblioteken och förser även användarna med aktuella axplock om vad som händer i 

litteraturvärlden. 

Att nå fler barn och unga är en prioriterad fråga och att utveckla aktiviteterna för att bättre nå dessa grupper är ett 

viktigt utvecklingsområde för biblioteket. 

  

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Antal genomförda publika aktiviter för barn och unga. 
   143,33 % 

Antal besökare. 
   84,65 % 

Antal genomförda publika aktiviteter för vuxna. 
   102,22 % 

 

Förskola ska erbjudas till barn som är i behov av detta och i den omfattning som det behövs. 

Målet är inte uppnått 

Vid inledningen av höstterminen var kösituationen något förbättrad jämfört med tidigare. Ett stort antal barn 

lämnade förskolan i juni för övergång till förskoleklass och fritidshem, antalet nya i kö var färre än de som 

lämnade. Dock behövs beredskap då ett stort antal barn förväntas placeras i kö från de nyanlända familjer som 

kommit till kommunen. Uppgiften baseras på andelen födda och/eller som närmar sig förskoleålder. 

Då Sveriges kommuner och landsting-SKL presenterade resultaten för Kkik 2016 (Kommunernas kvalitet i 

korthet) låg Nybro kommun sämre än rikets snitt när det gällde att kunna erbjuda placering på önskad enhet till 

önskat placeringsdatum. 

  

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

5. Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten får 

plats på önskat placeringsdatum?  43,75%  61,54% 

6. Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte får plats för sitt barn 
inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum?  85,71%  26,09% 
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Verksamheten i förskola och skola ska utformas så att alla barn, elever och studerande 

tillförsäkras en miljö som präglas av trygghet och studiero. 

Målet är delvis uppnått. 

Måluppfyllelsen för 2016 uppvisar ett stabilt utfall relaterat till tidigare 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. Trots att antalet 

som upplever sig utsatta för kränkning eller mobbning ökar förändras inte upplevd trygghet. Andelen som uppger 

att förskolan eller skolan är tydliga med att motverka och tydligt markera att kränkningar inte accepteras kan också 

ses som en trygghetsfaktor. Vilket dock inte förmildrar det ökande antalet kränkning och mobbing. För bibehållen 

upplevd trygghet måste antalet minskas. Förtroendet för verksamhetens personal är dock fortsatt högt hos barn och 

elever. 

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. Varje barn eller 

förälder som inte känner trygghet är 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 

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. 

  

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Jag känner mig trygg i verksamheten/ skolan. 
 93,32 %  90 % 

Jag har förtroende för mitt barns lärare. 
 94,63 %  96,72 % 

 

Kulturskolan ska vara en inspirerande mötesplats för estetisk verksamhet som bevarar och 

utvecklar kulturtraditioner. 

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. 

Flera nya konstellationer bildas i så kallade "projektensembler" för att prova nya och olika ensembler. Nya fasta 

ensembler har också bildats såsom elgitarrensemblen "riffers corner". 

Utvecklingsområden som ringats in är: 

 Kulturskolan behöver bredda sitt utbud av olika konstnärliga och estetiska uttryck såväl i 

kulturtraditionen men kanske främst i nutida former som t ex foto, film, gaming, ljud och ljusteknik, 

nycirkus, drama, graffiti mm. Detta bör på sikt göras i kursutbud men kan initieras redan nu i projekt 

inom befintlig verksamhet. 
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Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Det är god trivsel på Kulturskolan. 
   99,61 % 

 

Fritidsgårdsverksamheten ska vara tillgänglig för alla och anpassad till besökarnas behov. 

 Målet är 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. Det stora antal nya besökare som kommit till gården stora 

delar av år 2016, där ungdomar flyttade in och också hastigt lämnade kommunen igen, försvårade 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 är förhållandevis stort och antalet 

besökare har tidvis varit högt. 

Verksamheten håller öppet till klockan 23.00 på fredagar och till 24.00 på lördagar. Under söndagarna bedrivs 

aktiviteter speciellt riktade till tjejer. Under sommaren 2016 hade fritidsgården öppet även under sommarens 

lovveckor i syfte att ytterligare öka tillgängligheten. 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Jag upplever att jag får den hjälp jag behöver på fritidsgården. (enk) 
 97,06 %  100 % 

 

Allmänkulturen bidrar till att utveckla estetiska och kulturhistoriska värden. 

Målet är uppnått. 

Analys av måluppfyllnad görs utifrån nedanstående aktiviteter och dess utfall: 

Stöd till bevarande av stenbil och uppbyggnad av minimuseum om stenröjning. 

Bidrag till kulturföreningar och studieförbund. 

Kulturföreningsträff 

Konst Runt, i samverkan med Torsås och Emmaboda kommun. I år ansvarade allmänkulturen för 

samlingsutställningen som förlades till utställningshallen i Pukeberg 

Utdelning av eldsjälspris inom kultur på Qvarnaslät. 

 

Allmänkulturen utvecklar och bevakar konst i det offentliga rummet. 

Målet är uppnått. 

Analys av måluppfyllnad görs utifrån nedanstående aktiviteter och dess utfall: 

Verkställande av antirasistiskt konstverk (Pärra Andreasson) 

Verkställande av renovering av Glas i centrum 

Pågående fotografering och inmatning i nytt konstregister av kommunens konstsamling med syftet digital 

konsthall enligt kulturutskottets beslut. 

Tömning av all konst på Kvarnbacken 

 

Fritidsgårdsverksamheten ska genom aktiv samverkan med andra kompetenser utvecklas och 

skapa möjligheter att möta nya behov. 

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 
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Fryshuset i Kalmar län. 

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 för en ömsesidig positiv utveckling 

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Fritidsgården samverkar aktivt med andra kompetenser och externa aktörer. 
    

 

Förskola och skola ska utveckla samarbete mellan verksamheterna och främja 

entreprenörskap, samverkan med arbetsliv och närsamhället i övrigt. 

Målet är nytt och antogs vid Lärande- och kulturnämndens möte i maj 2016. Det kommer att ersätta målet 

Verksamheten i förskola och skola ska bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar 

entreprenörskap och entreprenöriellt lärande fr.o.m. läsåret 2016/2017. 

  

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Verksamheten ger barn/ elever möjlighet att utveckla sin förmåga att 

granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna 

framtiden. 
   80 % 

Eleverna ges tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av 

vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan 

tillgodoses. 
   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 % 

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 % 

 

Allmänkulturen stödjer kreativa näringar. 

Nedantstående är aktiviteter som gör att målet för 2016 får ses som uppnått: 

1% konst till Skattkistan med konstnären Pamela Carlsson 

Planeringsträffar inför Konst Runt med konstnärer. 

 

Lärande och kultur ska ha en god ekonomisk styrning 

Målet är delvis uppnått. 

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: 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, där budgeterade medel inte är tillräckliga. Flera kostnadsslag där årliga kostnadsökningar är naturliga 

har inte indexhöjts på flera år. 

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 
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Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Riktpunkt för utfall i relation till budget. 
 100 %  99 % 

Kommentar 

LoKs prognos för December 2016 är att vi kommer att klara Riktpunkten 100% 

  

Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 

procent.  100 %  99 % 

Kommentar 

Årsprognosen är att LoK har ett nära noll resultat 2016 

Avtalstrohet 
 92  86 

Kommentar 

Målet är delvis uppnått. 

Förvaltningen uppvisar fortsatt relativt goda siffror. Ett medvetet arbete pågår i förvaltningen för att stabilisera nivån över målvärdet. 

Kommunens ekonomisystem 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 
 60 %  71,11 % 

Kommentar 

Under hösten har andelen total sjukfrånvaro legat under målvärdet. Men en ökning har setts varje månad från juli och nu i november är 

andelen åter över målvärdet. 

Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro 
 29,33 %  56,33 % 

Kommentar 

Upprepade korttidsfrånvaron sjunker och trenden är bruten efter att ha varit i stigande sedan januari 2016. 

Sjukskrivning 28 dagar eller mer 
 -6 %  49 % 

Kommentar 

Efter en inledning av hösten med sjunkande antal ses åter igen en ökning. Antalet ligger konstant över målvärdet. 

 

Resursfördelningen inom Lärande och kultur ska beakta folkhälsomålet "Barn och ungas 

uppväxtvillkor". 

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. 

Sammantaget ges en positiv bild av måluppfyllelsen. 

  

Nyckeltal 2016 
Måluppfylln

ad 2016 
2015 

Måluppfylln

ad 2015 

Jag får hjälp och stöd i skolarbetet om jag behöver det. (enk) 
 93,94 %  95,44 % 

Jag upplever att mitt barn får hjälp och stöd i skolarbetet om det behöver 

det. (f.enk)  91,58 %  90,8 % 

Medelvärde i Salsa (Nybro vs riket) 
 100 %  100 % 
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Hållbar utveckling i relation till verksamheter inom Lärande och kultur 

Skolans och förskolans läroplaner styr innehållet och anger hur lärandet för hållbar utveckling kan synliggöras i 

olika teman, ämnesområden eller enskilda ämnen. De insatser som görs ska syfta och leda till högre måluppfyllelse 

liksom utveckling både för den enskilde och verksamhet. 

Hållbar utveckling inom Lärande och kulturs verksamheter innebär bl.a. att göra barn och ungdomar delaktiga i 

sin lärprocess i syfte att förbereda dem för framtiden och att i undervisningen integrera frågeställningar runt miljö, 

sociala och ekonomiska frågor. Alla ska känna lust att lära, vara delaktiga i arbetet och få sina kunskaper och 

färdigheter insatta i ett sammanhang. 

 

Utgångspunkt 

Lärande- och kulturs verksamheter vill uppfattas som stabil, professionell, med god kvalitet och framåtanda. Vi 

ska leva upp till såväl kommunens vision, som visionen om kommunens utbildningspolitik liksom arbeta för en 

hållbar utveckling inom alla våra verksamheter. Vår helhetssyn handlar inte minst om socioekonomiska aspekter. 
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Exempel på temaområden/integrerade ämnesområden 

 

Tjänstegarantier 

Kommungemensamma 

Kontakt 

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. 

Serviceundersökningen gällande tillgänglighet och upplevelsen att få svar på ställd fråga uppvisar bra resultat för 

Lärande och kultur. Övervägande är upplevelsen av tillgänglighet god likväl för gott bemötande. 

Kallelser  

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

planerat sammanträde. 

Tjänstegarantin uppnådd för 2016 avseende publicering av kallelser på kommunens hemsida via Politikerportalen. 

Protokoll 

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 2016 uppfylld. 
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Nämndspecifika 

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 ocn 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. 

 

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.  

Uppdrag 

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. Under 2016 arbetades ett projektförslag fram av ansvariga på Lärande 

- och kulturförvaltningen i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen. Insatser har inletts på förskolorna. 
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I Kommunplan 2017-2019, uppdrag 2017:3, har Lärande och kultur fått i uppdrag att bredda barnomsorg på 

obekväm arbetstid, så att fler kan utnyttja den. Översyn pågår. 

I Kommunplan 2017-2019, uppdrag 2017:4, har Lärande och kultur fått i uppdrag att ta fram en modell för att ge 

alla lärare ett lönelyft, inte bara de som omfattas av det statliga lärarlönelyftet. Arbetet är påbörjat. 

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.  

Handlingsplanen presenterades vid Lärande- och kulturnämndens första möte i januari 2016.  Insatser pågår, andra 

har ännu inte inletts men kommer att planeras in under 2017. 

 

Verksamhet  

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. 

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 fortsatte 

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 2016 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 

åtgärder vidtagits: 

Gemensam rättning av nationella prov i årskurs 6 genomfördes även 2016. Gemensam rättning leder till en 

likvärdig bedömning och avlastar den enskilde läraren som kan ha en omfattande arbetsbörda under perioden som 

nationella proven genomförs. 

Verksamhetsträffar har genomförts för förskoleklass, fritidshem, speciallärare/pedagoger och lärare i åk 1-3. 

Träffarna anordnas av utvecklingsledaren och resursgruppen och planeras utifrån uppkomna behov som t.ex. 

förändrade förutsättningar, mål och resultat eller tänkbara utvecklingsområden. 

Från och med höstterminens start inleddes en omfattande utvecklingssatsning i formativt förhållningssätt. Den 

involverar samtlig personal i förskola och skola. 

Matematiklyftet är nu i stort sett avslutat, utfallet har varit positivt. Fr.o.m. läsåret 2015/2016 startade även 

Läslyftet upp och kommer att omfatta samtliga skolenheter innan det avslutas. 

Skolverkets satsning på mindre barngrupper i förskolan har möjliggjort en strukturförändring i verksamheten. Den 

har inneburit att avdelningarna delats upp i flera, mindre och att personalstyrkan har kunnat utökas. Trots svårighet 

att rekrytera behörig personal har utfallet varit positiv och förskolans personal har uttryckt att stressen minskat. 

Detta syntes även i medarbetarenkäten som genomfördes i slutet av året. 

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 
Skolverket har erbjudit prioriterad insats med stöd för att stärka kvaliteten i nyanländas lärande. Projektet som 

kommer att pågå till 2018 inleddes under hösten då en projektledare anställdes med hjälp av projektets ekonomiska 

stöd. Under 2017 kommer ett flertal insatser att startas upp. 

  

För biblioteket visar det samlade resultatet på relativt goda förutsättningar för biblioteket att erbjuda ett varierat 

bestånd som präglas av allsidighet och kvalitét. Biblioteket har ett läsfrämjande uppdrag och försöker genom utbud 

och aktiviteter uppmuntra till läsning. Skolbiblioteken innebär en pedagogisk resurs i skolans verksamhet. 

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 
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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. 

Kulturskolan levererar undervisning i musik, dans och bild av hög kvalitet. Undervisningen ger eleverna glädje, 

nyfikenhet och färdighet inom estetiska/konstnärliga uttrycksformer. 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 har lyckats. Flera nya konstellationer bildas i så kallade "projektensembler" för att prova nya 

och olika ensembler. Nya fasta ensembler har också bildats såsom elgitarrensemblen "riffers corner".  Kulturskolan 

behöver bredda sitt utbud av olika konstnärliga och estetiska uttryck såväl i kulturtraditionen men kanske främst i 

nutida former som t ex foto, film, gaming, ljud och ljusteknik, nycirkus, drama, graffiti mm. Detta bör på sikt göras 

i kursutbud men kan initieras redan nu i projekt inom befintlig verksamhet 

Allmänkulturen har under året kunnat fördela bidrag från Skapande skola till flera olika intressanta projekt i 

kommunens skolor.  Särskilt utmärkande under året var uppförandet av konstverket Olika barn leka bäst. En 

pågående utvärdering av Kulturutskottets överflyttning från Kommunstyrelsen till Lärande och kultur har gjort att 

utvecklingsarbetet blivit något avvaktande i väntan på dess utfall. Inför 2017 är förhoppningen därmed att ny 

energi kan läggas in i utvecklingsarbetet. 

Utmaningar i och för verksamheten. 

Integrationsfrågan: Den stora inflyttning av nyanlända som skett under några år har under 2016 succesivt gått 

över i ett annat skede. Flera har nu övergått i etableringsfas med familjeåterföreningar som följd. Nu krävs åtgärder 

för att på längre sikt utveckla verksamheterna för de nya förutsättningar som råder. Fler barn behöver allmän 

förskola och för ungdomar och vuxna kan ett framtida ökat behov av vuxenutbildning ses. Fortsatt är köerna till 

SFI längre än önskat och en utbyggnad försvåras av lärar- och lokalbrist. 

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. Samtliga har dock erbjudits 

placering inom den lagstadgade 4-månadersgränsen.  Situationen löses genom att erbjudande om placering lämnas 

på andra enheter än de som önskats i första hand. Det 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 2016/2017 men i några fall har 

rekryteringssvårigheter krävt tillfälliga lösningar. I framför allt förskolan har behörighet inte kunnat säkras, vilket 

inneburit tillfälliga anställningar av outbildad personal. 

 

Intern kontroll  

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. 

Den interna kontrollen på central nivå görs under kvartal 1 2017 och återrapporteras som särskilt ärende. 
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Nämndspecifik verksamhet 

Riskbedömning  Riskvärde Åtgärd 

Hantering av konstverk 
 

6 Förbättra informationen gällande hantering av konstverk. 

Utlåning/uthyrning av 
instrument 

 
3  

Uppföljning av det 

systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom 

Lärande- och 

kulturförvaltningens 
verksamheter. 

 
  

Ogiltig frånvaro. 
 

3 Skapa gemensamma riktlinjer och rutiner. 

 

Ekonomi 

Driftsredovisning 

Resultat tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2014 2015 2016 2016 2016 

BRUTTOINTÄKTER 50 494 61 494 90 497 61 194 29 303 

      

Personalkostnader -272 447 -281 808 -310 595 -292 539 -18 055 

Övriga kostnader -145 039 -150 624 -158 344 -147 115 -11 230 

BRUTTOKOSTNADER -417 486 -432 432 -468 939 -439 654 -29 285 

      

NETTOKOSTNAD -366 992 -370 938 -378 442 -378 460 18 

BUDGET -366 463 -371 812 -378 460 -378 460 0 

ÅRETS RESULTAT -529 874 18 0 18 

Investeringsredovisning 

Nettoinvesteringar, tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2014 2015 2016 2016 2016 

 7 035 6 300 8 584 8 510 -74 

Kommentar ekonomiskt resultat och årsprognos 

Lärande och kulturs bokslut 2016 har en positiv avvikelse på ca 18 tkr, p.g.a. att vi har fått extra statsbidrag från 

Skolverket och Migrationsverket för att vi har många nyanlända. 

Vi har haft högre lokal- och personalkostnader än budgeterat 2016 p.g.a. fler barn/elever, men vi har kunnat 

kompensera detta med integrationsmedel, då merparten av dessa elever är asylsökande eller nyanlända. 

*** 

IKE-kostnaderna överskred budget med ca 5 405 tkr, bl.a. p.g.a. att vi har fler barn i skolor med höga avgifter, och 

att flera grundskoleelever valt andra skolor inför ht 2016: 

- Solhaga har 6 elever från Nybro Kommun á 410Tkr = Årskostnad 2 460 tkr (ökn. med 3 elever fr. vt16) 

- Gymnasiesär. har 23 elever á 350 tkr = Årskostnad 8 050 tkr (ökn. med 5 elever fr. vt16 ) 

- Naturbruksgymnasierna har 10 elever á ca 210 tkr  = Årskostnad 2 106 tkr 

Bäckebo skola har vilat fr.o.m. ht 2016, flera av dessa elever har valt att gå i annan kommun. 
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*** 

Lärande och kultur har under 2016 fortsatt att göra personalsamordning mellan Gymnasiet o Vuxenutbildningen, 

och på det sättet minskat kostnaderna för Åkrahäll. 

Vi har aktivt arbetat med skolskjutsplanering för att få ner kostnaderna, och vi klarade att hålla budget 2016 i 

balans. 

Våra måltidskostnader för 2016 är lägre än budgeterat, bl.a. för att Bäckebo skola har vilat under ht 16, och att 

Ljunghaga har haft färre elever under Ht16 än förväntat. 

Lärande och kultur har haft stor personalomsättning i lärarkåren 2016, och det har varit stora problem att rekrytera 

behöriga lärare till lediga tjänster i de flesta av verksamheterna. Vi har p.g.a. det haft lägre personalkostnad i 

grundbemanningen än budgeterat. Under ht16 kom Lärarlönelyftet som gav drygt 100 lärare en välkommen 

löneökning.  Och vi hoppas att kommunens egen satsning till lärarna 2017, kommer att ge oss bättre möjligheter 

att få behålla våra duktiga lärare i Nybro. 

*** 

Osäkerheter - Stora osäkerheter finns gällande statliga medel för integrationen. Inga utbetalningar har ännu gjorts 

från Migrationsverket gällande de sökta Asylbidragen sen ht 2015, och vi har inte fått några beslut om våra 

ansökningar är godkända. 

Vi har fler riktade statsbidrag än tidigare. Det är tacksamt med inriktningarna, bl.a Lågstadielyftet o 

Förskolesatsningen. Men det innebär en ökad adm. inför ansökan, och även osäkerhet om ifall vi får behålla 

pengarna vi tilldelas. De ska genomgå en redovisningsprocess, och vi får ibland betala tillbaka delar av bidraget, 

om granskningen visar att vi har uppfyllt de kriterier som de har satt upp. Kriterierna är ofta inte helt utformade 

när man söker bidragen, så det har kommit överraskningar på blanketterna vi ska fylla i. Samtidigt är det viktigt 

att vi anställer på alla tilldelade tjänster för vi behöver förstärkningen. Osäkerhet finns dock hela tiden på ifall vi 

kommer att få betala tillbaka. 

  

Personal 

Viktiga händelser för verksamheter inom Lärande och Kultur 

 Statsbidrag har möjliggjort minskade barngrupper i förskolan. Utfallet har varit positivt även om 

behörighet inte kunnat säkras vid rekrytering av extra personal. 

 Under läsåret 2015/2016 genomfördes 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. 

 Under läsåret 2016/2017 fokuserar den centrala fortbildningen formativt förhållningssätt. Inledningen av 

satsningen har tagits emot väl av berörd personal.  

 Förvaltningens egen fest hölls på Kristallen i inledningen av året, vilket var en mycket uppskattad 

tillställning! 

  

Personalbefrämjande åtgärder 

 Arbetsmiljöfrågorna är ständigt i fokus och riskbedömningarna ligger till grund för prioriterade insatser. 

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.  Det ryms nu inom befintlig ram. 

Förskolans och fritidshemmets personal har fått arbetskläder i form av regnställ och fleecejacka. 

 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 

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. Under 2016 har arbetet ytterligare förstärkts genom att två 

pedagoger som del i sin tjänst ansvarar för vikarieanskaffning och rutiner i samband med detta, gäller för 

förskolan. 
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Framtid 

Bilden av Lärande- och kultur är viktig ur många aspekter. Kvalitén i dess 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. Vi ska leva upp till såväl kommunens vision, som 

visionen om kommunens utbildningspolitik. Verksamhetens kvalitet ska synas i såväl nationella jämförelser som 

vid granskningar och uppföljningar från Skolverket och Skolinspektionen. Verksamheterna kännetecknas av 

likvärdighet och en röd tråd från förskola till vuxenutbildning. Intentionen är en god arbetsgivare som personal 

söker sig till eller väljer att stanna hos oss. Arbetsmiljön är i fokus och ger rimliga förutsättningar. 

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. 

  

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 formativt förhållningssätt. 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, med den viktiga friskfaktorn som ”en lyckad skolgång” innebär. 
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 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 det kraftigt ökande behoven av SFI, 

modersmålsundervisning och studiehandledning. 

  Lokalutredning 

Behovet av lokaler är stor för samtliga verksamheter. Planeringen kräver långsiktighet. Samtidigt finns ett akut 

behov som måste hanteras skyndsamt för att klara situationen. Lokalfrågan är en av de viktigaste prioriteringarna 

för att klara kvalitén i verksamheterna. 

 Kompetensförsörjning 

Andelen outbildad personal i verksamheterna ökar då behörig personal inte går att rekrytera i tillräcklig mängd. 

Att säkra undervisningens kvalitet blir utifrån det en utmaning för huvudman, rektorer och förskolechefer.  

  

Sammanfattning 

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. 

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

Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund återfinns Nybro högt i ranking.  Även kunskapsmässigt och i SKL:s 

Öppna jämförelsers-Elevernas syn på skolan fortsätter Nybro att ligga högt. Under 2016 återhämtades även det 

goda resultatet i nationella prov åk 3, vilket tidigare har legat lågt i jämförelse med riket. Under året fick 

förskoleklassen och fritidshemmen specifika läroplansdelar för att tydliggöra verksamheternas syfte och uppdrag. 

Implementering av dess betydelser pågår på enhets- och verksamhetsnivå. Förväntningarna är att det ska stärka 

verksamheternas särart och elevernas förutsättningar för lärande och utveckling. 

Lärande och kultur har ett stort fokus på kvalitets-/förbättringsarbete. En framgångsfaktor för skolverksamheternas 

kvalitetsarbete har varit vägvalet att synliggöra kvalitetsarbetet i verktyget Stratsys. Men även väl fungerande 

årshjul för uppföljning av kvalitet på enhets-, verksamhets- och nämnds nivå. Under hösten 2016 genomförde 

Skolinspektionen regelbunden tillsyn. Överlag var utfallet av tillsynen positivt. Skolinspektionens beslut fokuserar 

enbart på brister men genom uteblivna beskrivna brister tolkar vi deras utfall som att vår verksamhet i stort följer 

de lagar och riktlinjer som vi ska och håller förväntad kvalitet. 

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. Under året har nätverksträffar startats 

upp för att stärka det kollegiala lärandet. Här har förstelärarna i de flesta fall haft en samordnande funktion. 

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. Skolverkets satsning för att höja kvalitén i nyanländas lärande är ett mycket 

positivt tillskott i arbetet. Inte bara ekonomiskt utan även genom olika stöd- och utvecklingsinsatser från 

Skolverkets sida. En del av medlen används för att finansiera en projektledare. På så vis kan projektet få en tydlig 

samordning vilket förväntas ge ett bättre utfall på sikt än om det skulle delats upp på redan befintlig personal. 

Satsningen pågår till juni 2018 och det ekonomiska tillskottet kommer att ligga på över 3 milj. kronor. 

På kultursidan har bland annat färdigställandet av konstverket Olika barn leka bäst bidragit till ett positivt inslag 

under året. Biblioteket och Kulturskolan är en viktig del av kommunens kulturella arena och erbjuder ett brett 

utbud. Biblioteket har fyllt en viktig funktion för de nyanlända och har i god omfattning arbetat för att möta 

nytillkomna behov och efterfrågan av t.ex. litteratur. Antalet besökare har ökat under året efter en tydlig nedgång 

2015 liksom nya lånekortstagare. I Kulturskolans verksamhet har flera nya konstellationer bildats i så kallade 

"projektensembler" för att prova nya och olika ensembler. Nya fasta ensembler har också bildats såsom 

elgitarrensemblen "riffers corner". 

Det finns stora utmaningar att hantera. Ett ökande antal barn och unga uppvisar oroande tecken på psykisk ohälsa. 

Antalet upplevd kränkning är oacceptabelt högt. Hemmasittare och hög frånvaro är allvarliga tecken på att de 

insatser som hela tiden görs ändå inte räcker till. Dessa frågor är alltid prioriterade och så länge de består eller ökar 

fortgår arbetet med att söka nya metoder för att stärka och hjälpa varje individ! Detta är ett ständigt pågående 

utvecklingsområde för hela förvaltningen då det inte bara berör utbildningsdelen utan även i hög grad framför allt 

Mejeriet och Kulturskolan. 
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Trots stora utmaningar råder i stort en positiv förväntan på samtliga verksamheters utveckling. Den höga 

ambitionsnivån, medarbetarnas engagemang och kompetens samt tydliga strukturer för kvalitetsarbete är god 

grogrund för ett fortsatt framgångsrikt utvecklingsarbete på sikt. 



 131(134) 

 

Hållbar utveckling 

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Nybro kommun är värdkommun 

med gemensam överförmyndarnämnd för Emmaboda-, Nybro-, Torsås och Uppvidinge kommun. 

Nämndens uppgift och mål är att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter drabbas av 

rättsförlust. Det kan vara omyndiga eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller 

funktionsnedsättning inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. För den som har 

behov av hjälp medverkar nämnden till att god man, förvaltare eller förmyndare utses. 

Nämnden kontrollerar sedan att de utsedda personerna fullgör sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt. 

Huvuduppgifterna för överförmyndarnämnden är tillsyn och kontroll över gode män, förvaltare och förmyndare, 

granskning av gode mäns, förvaltares och förmyndares årsredovisningar. 

Fastställande av arvoden till gode män, förvaltare och förmyndare samt beslut om dessa ska betalas av kommunala 

medel eller av den enskildes medel. Information till och utbildning för gode män, förvaltare och förmyndare. 

Kontakter med myndigheter, domstolar, förvaltningar som är berörda av överförmyndarnämndens tillsyn i enskilda 

ärenden. 

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 

är myndighetens arbete för närvarande i balans. 

 

Tjänstegarantier 

Kommungemensamma 

Kontakt 

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  

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

planerat sammanträde. 

Tjänstegarantin efterlevs. 

Protokoll 

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. 

Nämndspecifika 

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 
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möjlighet att träffas för att utbyta erfarenheter. 

 

Uppdrag 

Att leva upp till myndighetens mål. 

Uppdraget under 2017 är att implementera nytt webbaserat verksamhetssystem och ny schablonbaserad rutin för 

arvoden till gode män för ensamkommande. 

Arbetsgruppen kan behöva genomföra en ny fördelning av arbetsuppgifter efter uppföljning och genomgång av 

kvalitet och mängd. 

 

Verksamhet 

Verksamhetens omfattning har varit relativt stor och stabil, inga större förändringar i antalet ärenden. 

Antalet ensamkommande barn är fortfarande högt men har minskat något i kommunerna. För ett år sedan var det 

ca 150 ensamkommande i de fyra kommunerna som väntade alldeles för länge för att få en god man. Idag är denna 

obalans borta. 

I slutet av 2016 fanns i Nybro totalt 362 registrerade ärenden med ställföreträdare, (varav 69 för ensamkommande) 

I Emmaboda: 210 (varav 65 ensamkommande) 

I Torsås: 117 (varav 37 ensamkommande) 

I Uppvidinge: 134 (varav 35 ensamkommande) 

Det har kommit in ett fåtal anvisningar på ensamkommande per månad under den senaste tiden. Uppehållstillstånd 

tar tid, oftast minst 12 månader och även om UT inträder kommer de att ligga kvar hos överförmyndaren minst 12 

månader därefter. 

Under 2017 kommer ca 80 barn av nuvarande ca 200 bli myndiga och inte behöva god man enligt lag. 

 

Intern kontroll  

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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Ekonomi 

Driftsredovisning 

Resultat tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2014 2015 2016 2016 2016 

BRUTTOINTÄKTER 5 821 6 337 9 781 3 079 6 702 

      

Personalkostnader -5 622 -5 963 -9 169 -2 874 -6 295 

Övriga kostnader -2 140 -2 496 -2 904 -2 497 -407 

BRUTTOKOSTNADER -7 762 -8 459 -12 073 -5 371 -6 702 

      

NETTOKOSTNAD -1 941 -2 122 -2 292 -2 292 0 

BUDGET -1 883 -2 166 -2 292 -2 292 0 

ÅRETS RESULTAT -58 44 0 0 0 

Kommentar ekonomiskt resultat  

När det gäller det gemensamma kontoret finns ett betydande överskott för 2016 p.g.a. viss frånvaro i 

handläggargruppen och för att extratjänsten började något senare än planerat. 

Överskottet följer med över till 2017 och kommer att användas som administrativ resurs. 

Personal 

Den samlade arbetsbelastningen har varit hög under 2016. 

Trycket och förändringarna har inneburit en tuff belastning på den lilla organisationen. Under några få år har 

antalet medarbetare gått från två till fyra-fem. Detta ställer höga krav på anpassning och relationsbyggande såväl 

inom som utom organisationen. Under 2016 har gruppen haft två handläggare med beaktansvärd frånvaro av olika 

skäl. 

En visstidsanställd handläggare slutar under våren 2017 och ny deltidsanställd, tillsvidareanställd introduceras 

under våren 2017. Uppdraget för den nyanställde är att avlasta såväl i ”vanliga” ärenden som för 

ensamkommandeärenden. 

Framtid 

Uppdraget under 2017 är att implementera nytt webbaserat verksamhetssystem och ny schablonbaserad rutin för 

arvoden till gode män för ensamkommande. 

Arbetsgruppen kan behöva genomföra en ny fördelning av arbetsuppgifter efter uppföljning och genomgång av 

kvalitet och mängd. 
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Uppdrag 

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. 

 

Årets verksamhet 

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

Revisorerna har under 2016 träffat kommunfullmäktiges presidium, samtliga nämnders presidium och/eller 

verksamhetsföreträdare undantaget valnämnd, myndighetsnämnd och överförmyndarnämnd. Under 2016 har 

följande särskilda granskningar genomförts utöver normal revisionsverksamhet: 

 Koncerninterna försäljningar av verksamheter och tillgångar inom Nybro kommunkoncern 

 Måltidsverksamheten 

 Samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst 

 Ekonomistyrning inom omsorgen 

 

Ekonomi 

Driftsredovisning 

Resultat tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2014 2015 2016 2016 2016 

BRUTTOINTÄKTER 0 0 0 0 0 

      

Personalkostnader 150 178 184 155 -29 

Övriga kostnader 802 774 768 797 29 

BRUTTOKOSTNADER 952 952 952 952 0 

      

NETTOKOSTNAD 952 952 952 952 0 

BUDGET 952 952 952 952  

ÅRETS RESULTAT 0 0 0 0 0 

 

Framtid 

Granskningar kommer att genomföras mot bakgrund av risk- och väsentlighetsanalys. Enligt nya riktlinjer inom 

god revisionssed kommer revisorerna stärka upp den grundläggande granskningen av kommunens verksamhet. 

 

 

 

 


