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Måluppfyllelse 
Vision 

 

Kommunfullmäktiges mål 

 

Nämndens mål 

Individ- och familjenämndens verksamheter ska ha god kvalitet 

Målet är delvis uppnått 

Förvaltningen har under året arbetat med att ta fram processer för de olika verksamhetsområdena. 

Förloppet har kommit olika långt inom förvaltningens verksamhetsområden. Riktlinjer revideras och 

nya tas fram 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. 

Under året har förvaltningen utbildat ca 100 medarbetare, mestadels på OF, i grundläggande 

kompetens gällande kognitiva funktionsnedsättningar. Förvaltningen har också gjort en stor satsning 

inom området psykisk ohälsa där utbildning i första hjälpen för suicidprevention pågår. Till detta har 

kommunen erhållit statsbidrag och utbildning sker i samverkan med LoK och OMF. 

Förvaltningen har under året hanterat flera Lex Sarah anmälningar som också lämnats vidare till IVO 

för vidare granskning och utredning. En ny rutin för rapportering av Lex Sarah och avvikelser har 

tagits fram under hösten. Det pågår ett arbete med att rapportera avvikelser inom förvaltningen, att 

synliggöra dem och att lära av dem. 



 
 

 

 

   4 
 

Under året har det varit svårt att bemanna på flera tjänster inom förvaltningen, anledningen till detta 

beror på uteblivna ansökningar eller personer som saknar kompetens för uppdragen. Att sakna viktiga 

nyckelpersoner på flera tjänster bidrar till att förvaltningens övergripande arbete får en viss 

eftersläpning i kontroller och kvalité. 

Inom OF har ett samverkansarbete inletts tillsammans med kommunal och verksamheten har kunnat  

externrekrytera omsorgspersonal 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 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. 

I början av året fattade Individ- och familjenämnden ett beslut om att OFs verksamhet skulle 

kvalitetsgranskas, vilket innebär att samtlig verksamhet är genomlyst gällande enhetschefernas 

ansvarsområden, antalet medarbetare, budget, verksamhetens innehåll, bemanning, styrprinciper, mål 

mm. 

Nyckeltal 2017 2016 

Öppna jämförelser övergripande 
  

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 jourverksamhetKvalitetsindikatorn 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 ärendenKvalitetsindikatorer 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 ärendenKvalitetsindikatorer 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, mördravård, 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 
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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. 

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 teamSocialstyrelsen efterfrågar om strokeinriktad rehablitering 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 missbruksproble? 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 funktionsnedsättningFrågorna 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 kommunenFrågan 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. 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. 
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Uppsökande verksamhetFrågorna 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 närståendeFrågan 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 rättigheterFrågan 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 bsetår 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 socialtjänstenFrågan 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 
  

Kommentar 

Av 35 frågor i öppna jämförelser kunde 25 besvaras med ja, vilket är positivt. Samtliga av de stora frågorna som, arbetsmarknadsinsatser, 
standardiserade bedömningsmetoder, systematisk uppföljning/utveckling av verksamheten, delaktighet/inflytande för individen och 

rättsäkerhet besvarades med ja. För att säkerställa förbättringsområden och utveckling finns två samverkansfaktorer som vi vill belysa 

extra. I slutet av 2016 skrevs ett nytt avtal om lokal överenskommelse om etablering av nyanlända inom etableringsuppdraget i Nybro 
kommun. Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra roller mellan Nybro kommun och arbetsförmedlingen för bästa möjliga 

integration utifrån ett gemensamt ansvar. 

För att lättare kunna analysera vad de gemensamma insatserna leder till samt understödja tidiga insatser under etableringen är nyheten i 
överenskommelsen en bilaga där vi gemensamt mäter målsättning, indikatorer och nyckeltal utifrån en tydlig ansvarsfördelning som man 

sedan samverkar kring. Målsättningen är att de som lämnar etableringen ska gå till arbete eller studier och att så få individer som möjligt 

blir beroende av försörjningsstöd efter etableringen. Samtidigt som överenskommelsen är ett avtal är den även ett verktyg för en bättre 
samverkan. 

Projekt SAMBA har pågått under hela 2017 och är ett samverkansprojekt mellan Nybro och Emmaboda kommuner, arbetsförmedlingen, 

försäkringskassan och landstinget. 

Projekt SAMBA är nu avslutat. I stället för att behöva ansöka om projektpengar från Samordningsförbundet får ekonomigruppen ett 

permanent stöd på 1 mkr för att stimulera Långsiktig Integrerad Samverkan-LIS mellan olika myndigheter. Resultaten för SAMBA är 

väldigt goda. På fyra år har 108 deltagare varit inskrivna. Antal till studier eller arbete var 47 st, rätt ersättning 13 st och praktik 23 st. 
Hela 77 % av deltagarna har fått någon form av avslut samt en början på ett nytt liv efter en tidigare tillvaro i utanförskap. 

  

Öppna jämförelser barn och ungdomsvård 
  

Kommentar 

Analysen av öppna jämförelser föranleder inga åtgärder från verksamheten under 2017. 

Öppna jämförelser missbruks- och 

beroendevård 
  

Kommentar 

Vad gäller erbjudande om tid för besök inom 3 dagar bedömer vi att vi uppfyller detta väl. I de fall som besöket ej har skett inom 3 dagar 
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har det berott på att klienten inte kunnat acceptera den erbjudna tiden då den ej passat samt vid något tillfälle har klienten uteblivit och då 
erbjudits ny tid. 

På Vuxenenheten har en handläggare specialistkompetens inom anhörigstöd och medberoende. Denna person har överfört kunskap till 

övriga handläggare som också kan genomföra anhörigbehandling vid behov. Vuxenenheten förmedlar kontakt till frivilligorganisationer 
som stödjer anhöriga och i Kalmar finns välfungerande även AL-Anon, NA samt AA. 

Som standardiserad bedömningsmetod använder utredare på Vuxenenheten ASI alternativt ADAD, IDS 100, Jelinekkurvan, 

ambivalenskors, AUDIT och DUDIT samt vid behov MADRAS. Vi har också möjlighet att använda MET. 

Genom egen statistik har vi en fortlöpande kontroll av kön, ålder. Vi har löpande kontakt  och samverkan med sjukvården, främst 

psykiatrin. Det finns bestämda tider för organiserade träffar mellan IFF och vuxenpsykiatrin. 

Skriftliga rutiner för brukarinflytande på individuell nivår finns ej. Däremot är alla handläggare positivt till inställda till och upplyser 
klienten om att hon/han får ta med sig stödperson vid behov. 

Öppna jämförelser våld i nära relationer 
  

Kommentar 

Utifrån de kvalitetsindikatorer som Socialstyrelsen har tagit fram genom Öppna jämförelser för våld i nära relationer indikerar 

besvarandet av frågorna en hög kvalitativ nivå på förvaltningens arbete med våld i nära relationer. 

Öppna jämförelser LSS 
  

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. 

Strukturerat arbetsätt vid utredning 0 av 1 fråga besvarad med JA ( IBIC som stöd vid utredning av den enskilde vuxnas behov av 
insatser enligt LSS). Arbete pågår men ej infört. 

Strukturerat arbetsätt vid uppföljning 0 av 1 fråga besvarad med JA (IBIC som stöd vid uppföljning av den enskilde vuxnas beslutade 

insats enligt LSS) Arbete pågår men ej infört. 

Systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten. 0 av 1 fråga besvarad med JA (Sammmanställt resultat på gruppnivå från 

uppföljningar av biståndsbeslutade insatser enligt LSS utifrån uppsatta mål för den enskilde.) Arbete pågår men ej infört. 

Anknytning till arbetsmarknaden 0 av 1 fråga besvarad med JA. ( har en skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin om att minst 
årligen pröva möjlighten till arbete eller praktikplats för personer som deltar i daglig verksamhet) Detta arbetar vi inte med. 

0 av 1 fråga besvarad med JA (Har verksamheten under en 12-månadersperiod haft en eller flera personer som gått från daglig 

verksamhet till förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden.) 

1 av 1 fråga besvarad med JA (Har ni under en 12-månadsperiod haft en eller flera personer i kommunen som gått från daglig verksamhet 

till skyddat arbete?) 

Ersättningar till personer med funktionsnedsättning 0 av 2 frågor besvarad med JA ( betala ni habiliteringsersättning till personer med 
funktionsnedsättning som deltar i daglig verksamhet enligt LSS samt ersätter för ledsagares omkostnader) Detta kommer troligtvis inte bli 

aktuellt. 

1 av 8 frågor besvarade med JA 

  

Öppna jämförelser stöd till personer med 

psykisk funktionsnedsättning 
  

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. 

Erbjudande av insatser - öppen verksamhet 0 av 1 fråga besvarade med JA 

Strukturerat arbetssätt vid utredning - IBIC som stöd vid utredning av den enskildes insatser enligt SoL? 0 av 1 fråga besvarade 
med JA 

Strukturerat arbetsätt vid uppföljning - IBIC som stöd vid uppföljning av beslutad insats enligt SoL? 0 av 1 fråga besvarade med 

JA 

Arbetslivsinriktad rehabilitering 1 av 1 fråga besvarad med JA (det som efterfrågas är IPS-modellen som är en standardiserad och 

manualbserad utveckling av supported employment. Modellen är rekommenderad i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala 
insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd (2011)) 

Social färdighetsträning 0 av 1 fråga besvarad med JA (det som efterfrågas är ELS-modellen. Modellen är rekommenderad i 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd (2011)) 

Systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten0 av 1 fråga besvarad med JA. (Sammanställning av resultat på gruppnivå från 

uppföljning av biståndsbeslutade insatser utifrån uppsatta mål för den enskilde). Svar: Ej aktuellt, har inte sammanställt resultatet på 

gruppnivå p.g.a individerna i gruppen varit för få. 

Anknytning till arbetsmarknaden0 av 2 frågor besvarade med JA. Frågorna avser om verksamheten under en särskild angiven 12-
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Nyckeltal 2017 2016 

månadersperiod har haft minst en person som gått från biståndsbeslutade sysselsättningsinsatser eller arbetslivsinriktad rehabilitering till 
förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden respektive till skyddat arbete. 

1 av 7 frågor är besvarade med JA 

Andel av OF-verksamhetens personal med 

grundläggande gymnasiekompetens inom 
verksamhetsområdet 

  

Kommentar 

OF har inom sin verksamhet ca 80% som har gymnasieutbildning. Utbildningen kan vara difrentisierad inom olika 
verksamhetsinriktningar. 

29. Vilket serviceutbud finns inom LSS 

grupp- och serviceboende? 
  

Kommentar 

Mätning ej gjord första halvåret 2017 

Andel kontakter med Barn- och 

ungdomspsykiatrin som leder till åtgärd 

från denne huvudman – målgrupp 
ensamkommande barn och unga (kris och 

trauma) 

  

Kommentar 

Mätning ej gjord första halvåret 2017 

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 aktvit 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. Förvaltningen kommer att arbeta utifrån ramverket uppdragsstyrning, 

vilket innebär att arbetsgrupper tilldelas olika uppdrag som skall genomföras, kontrolleras och följas 

upp. 

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. 

Nyckeltal 2017 2016 

Antal barn som aktualiseras till Barn och 

familj från Vuxenenheten 
  

Kommentar 

Det rör sig om 11 familjer under andra halvåret där Vuxenenheten har fått kännedom om missbruk i familjen och därmed aktualiserat 

barnen till Barn och familj. Utifrån de rutiner som finns för den interna samverkan har även kartläggning gjorts av om aktualiseringen till 

Barn och familj har föranlett gemensamt besök med föräldrarna mellan Vuxenenheten och Barn och familj. Så har skett för 5 familjer, 
medan Barn och familj har träffat föräldrarna själva i 6 ärenden. Orsakerna är svårigheter att få till gemensamma tider i nära anslutning 

till inkommen aktualisering, och i något fall berodde det på att Barn och familj sedan tidigare hade fått samma uppgifter från annat håll 

och redan genomfört sin förhandsbedömning. 

Andel av barn och unga som 

uppmärksammats av Vuxenenheten som 

ges stöd 
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Nyckeltal 2017 2016 

Kommentar 

Utav de 18 barn som har aktualiserats till Barn och familj från Vuxenenheten var det endast i fyra fall som utredning inleddes. För 14 utav 

barnen fattades beslut om att ej inleda utredning. 

De fyra barn för vilka utredning beslutades att inledas är 2 syskonpar från 2 olika familjer. Båda utredningarna pågår fortfarande vilket 
innebär att slutsatser kring om de får stöd eller ej inte går att göra ännu. 

Med vägledning från intentioner och viljeinriktning från Barn och familjs ledning har förekomst av barnsamtal, samt huruvida 

barnsamtalen handlar om förälderns missbruk, undersökts. 

I den ena familjen träffade handläggare båda syskonen samtidigt och då berördes inte förälderns missbruk. I den andra familjen var 

samtalsupplägget detsamma, dvs syskonen tillsammans och då var fokus för samtalet helt och hållet på den situation som föranlett 

utredningen - förälderns missbruk. 

Utifrån de uppgifter som finns tillgängliga blir slutsatsen därmed att 2 utav 18 barn som har uppmärksammats av Vuxenenheten till följd 

av uppgift om missbruk i familjen, har getts någon form av stöd utifrån förälderns missbruk. 

Antal ärenden i samarbetsgruppen med 

upprättad samarbetsplanering internt 
  

Kommentar 

Uppföljning ej gjord första halvåret. 

Antal ärenden där en eller flera i en familj 

har en funktionsnedsättning där samverkan 
sker mellan Barn och familj och OF 

  

Antal ärenden med unga missbrukare där 

samverkan sker mellan förvaltningens barn 
och ungdomsvård samt missbruksvård 

  

Kommentar 

Under 2017 har samverkan skett gällande 7 personer. Samverkan har inneburit att vuxenenheten bidragit med MET utredning samt 
motivation och behandlingssamtal. I samtliga ärenden har vuxenenheten bidragit med konsultation samt stöd kring att utflra MET samtal. 

Antal ärenden med föräldrar med 

missbruksproblematik där samverkan sker 

mellan förvaltningens barn- och 
ungdomsvård och missbruksvård 

  

Kommentar 

Samverkan mellan Barn och familj och Vuxenenheten har lett till att 8 föräldrar under andra halvåret har gått i behandling. I 2 familjer 

har båda föräldrarna fått behandling utifrån anhörigstöd. Vuxen och BoF har gemensamt bestämt att dessa insatser skall erbjudas för att 

ge föräldrarna förutsättningar att stå upp för sina vuxna barn (18-20 år) samt hantera sin situation på ett mer effektivt sätt. 4 personer har 

ett eget missbruk där vuxenenheten bistår med behandlingsinsatsen. 

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. Vissa ärenden kan också få sitt stöd via ATV (alternativ till våld). Vuxenenheten 

har haft god framgång med att motivera personer till stöd och behandling. 

Det finns framtagna riktlinjer för hedersrelaterat våld. Arbetsgruppen för hot och våld i nära relationer, 

VIR gruppen, har under året arbetat med att utbilda kollegor internt inom förvaltningen. Det fortsatta 

utvecklingsarbete pågår på hemmaplan. 

En kontaktperson som är helt fristående från myndighetsutövning är anställd på ett projekt under ett år 

med uppdraget att vara ett stöd i våldsärenden i allmänhet. Under ledning av ansvariga enhetschefer 

och handläggare på Vuxenenheten och Barn- och familj ska kontaktpersonen ge individuellt, socialt-, 

känslomässigt- och praktiskt stöd i ärenden Våld i nära relationer. Detta kan ske i olika faser t.ex. 

under uppbrottsprocess för våldsutsatta eller för våldsutövare, i skyddsprocess för våldsutsatta 

och/eller i fas efter skyddsbehov. Uppdraget är att vara stödperson- att stärka den enskildes förmåga 
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att kunna hantera uppkommen situation. Stöd att strukturera vardagen, samtalsstöd, motivationsstöd, 

minska isolering, praktisk hjälp i och utanför hemmet, stöd i vård- och myndighetskontakter etc. 

Nyckeltal 2017 2016 

Antal personer som är utsatta för våld i 

nära relationer 
  

Kommentar 

Under första halvåret 2017 har 26 personer haft kontakt med enheten. Samtliga var kvinnor. I 15 utav dessa kontakter visar det sig vara 

enbart en relationsproblematik oftast i kombination med vårdnadsfrågor. Ett annat syfte till kontakt är att försöka få hjälp att skilja sig och 

erhålla egen bostad. Dessa personer hänvisas antingen att kontakta Familjerådgivning eller ta kontakt med advokat. 

Antal personer som är utsatta för våld i 
nära relationer med biståndsprövade 

insatser 

  

Kommentar 

Under första halvåret 2017 har 4 personer utav 11 fullföljt utredningsprocessen och beviljats insatser. Samtliga var kvinnor. Utfallet 

36,36% är positivt trots att det är lägre än samma period 2016. Flera av de kvinnor som utretts har under utredningen visat sig ha stora 

funktionshinder och bedömning har gjorts att de insatser Individ och familjeförvaltningen kan tillhandahålla ej är adekvata och de har fått 
hjälp till att få kontakt med Landstinget eller med andra enheter inom förvaltningen.(OF) 

Antal personer som utövar våld i nära 

relationer 
  

Kommentar 

Under första halvåret 2017 har enheten haft kontakt med 5 personer som utövar våld i nära relationer. Samtliga var män. En av 

anledningarna till det låga antalet är att det är mycket svårt att nå förövarna då den utsatta av olika anledningar inte varit beredd att 

förändra sin situation och bedömning har gjorts att kontakten med förövaren kan vara direkt farlig. 

Antal personer som utövar våld med 

biståndsprövade insatser 
  

Kommentar 

Under första halvåret 2017 har 2 personer utav 5 personer dvs 40% som utövar våld fullföljt utredningsprocessen och beviljats insatser. 
Båda är män. En anledning till det låga resultatet antas bero på att 3 våldsutövare varit män av utländsk härkomst där det står helt klart att 

det finns stora kulturella skillnader på vad som är våld eller inte. 

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. Som en naturlig följd av detta får också betydligt fler barn och unga skydd, stöd 

och behandling utifrån våldsutsatthet. 

Det är svårt att säga om ökningen av denna målgrupp beror på en faktiskt 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. 

Inom förvaltningen pågår samverkan mellan integration, barn och familj samt ekonomi och 

vuxenverksamheten i de ärenden som sammanfaller. 

I familjerätten möter man ofta föräldrar där det förekommer djupa konflikter som tenderar att befinna 

sig i gränslandet av vad som är att betrakta som våld. Detta skapar i dagsläget svårigheter kring 

gränsdragningar och hur man ska se på detta i relation till familjerättens uppdrag. 

Nyckeltal 2017 2016 

Antal identifierade ungdomar som har 

bevittnat eller utsatts för våld i nära 

relationer 

  

Kommentar 

Under 2017 har 28 ungdomar mellan 13-20 år aktualiserats till följd av att de har bevittnat eller utsatts för våld i nära relationer. Det är en 
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Nyckeltal 2017 2016 

marginell minskning jämfört med föregående år då 31 ungdomar aktualiserades av denna orsak. 

Antal identifierade barn som har bevittnat 
eller utsatts för våld i nära relationer 

  

Kommentar 

Under året har 94 barn i åldern 0-12 år aktualiserats till följd av att de har bevittnat eller utsatts för våld i nära relationer, företrädelsevis i 
barnets hem. Det stora antal som vi under några har har sett växa fram håller därmed i sig. Våld i nära relationer är den tredje vanligaste 

anmälningsorsaken på Barn och familj. 

Antal barn som har fått skydd, stöd eller 

behandling till följd av utsatthet av våld 
  

Kommentar 

Utav alla de barn och unga som har aktualiserats för våld i nära relationer under andra halvåret har anmärkningsvärt hög andel gjort så i 

slutet av året. Det innebär att dessa utredningar är pågående varför slutsatser i väldigt många fall inte kan dras kring stöd, skydd eller 
behandling. Det förklarar även det mycket låga antal barn för halvår 2 som har fått skydd, stöd eller behandling.. 

Vidare rör det sig om ett stort antal syskonkonstellationer bakom siffrorna. I två familjer har barnen omhändertagits omedelbart och 

placerats i familjehem, alternativt med sin ena förälder på utredningshem. I båda fall har våld i nära relationer samverkat med en rad 

andra livsomständigheter och orosanmälningar. Det är således inte enbart våldet som har föranlett beslutet utan en sammanvägning av 

flera faktorer. 

En äldre ungdom har också placerats utifrån uppgifter om våld i nära relationer, ungdomen har till följd av aktivt utredningsarbete kunnat 
återförenas med sin familj och hela familjen har fått familjebehandling. 

Vid ett par tillfällen av ärenden som är avslutade framgår erbjudande om skydd i form av akutlägenhet. Någon familj tackar ja medan 

någon annan avböjer. 

Barnahus koncept erbjuder också stöd då barnen kommer hit i samband med polisförhör. Det finns noterat för ett barn varför detta har 

medräknats. 

Individ- och familjenämnden ska aktivt arbeta för förbättrad psykisk och fysisk 
hälsa hos barn och unga genom förebyggande och tidigt riktade stödinsatser 

Målet är inte uppnått: 

Individ-och familjeförvaltningen arbetar både i samverkan med LoK och Omsorgsförvaltningen. 

Under året har fyra MHFA instruktörer utbildats med stöd av statliga pengar som tilldelats kommunen. 

Utbildningen vänder sig till alla och har ingen begränsning gällande ålder. Syftet är att utbilda vidare 

på hemmaplan i första hjälpen för suicid. Det gemensamma samverkans arbetet med LoK fortgår 

genom att socialsekreterare befinner sig ute på skola och förskola denna verksamheten har under 2017 

utökats till samverkan med fler skolor. Målet är att på ett tidigt stadium möta barn och ungdomar. 

Arbetet startade upp under hösten 2016 och har under året visat på goda resultat i de verksamheter där 

förvaltningarna samverkat. Detta kan också få effekter av att föräldrar väljer att ta en kontakt med 

socialtjänsten. 

Anhörigstödet till barn har utformas genom anhörigambassadör för verksamheten barn och unga. 

Nyckeltal 2017 2016 

Antal minderåriga barn som har haft 

kontakt med anhörigstödjare till följd av att 
barnen är anhöriga 

  

Kommentar 

Anhörigstödet har under året inte haft någon regelbunden kontakt med minderåriga barn under 18 år. I slutet av augustimånad bjöd 

anhörigstödet in till en gemnsam aktivitet för barn som är anhöriga. Sex barn deltog i aktiviteten. 

Under 2017 har anhörigstödet tillsammans med vuxen skolan bjudit in till olika föreläsningar bland annat för anhöriga till familjer med 

funktionsnedsatta barn. 

Antal upprättade Samordnade Individuella 
Planer (SIP) barn och unga 

  

Kommentar 

Antalet SIPar har minskat under 2017 

Antal föräldrar som har slutfört 

föräldrautbildningen "Välkommen Hem" 
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Nyckeltal 2017 2016 

Kommentar 

Under våren 2017 hölls föräldrautbildningen "Välkommen hem" för fem olika grupper. 50 personer deltog i utbildningen. 

Utbildningen har ej fortsatt under hösten till följd av att förvaltningen har inväntat ett kommunövergripande avtal som handläggs av 

kommunens upphandlingsenhet. 

Antal ungdomar som har slutfört 
utbildningen "Sharafs hjältar och 

hjältinnor" 

  

Kommentar 

Under första halvåret har 1 ungdomar på HVB och 4 på stödboendet genomfört utbildningen. Två grupper inom Together har slutfört 

utbildningen under samma period. 

Utbildningen har ej fortsatt under hösten till följd av att förvaltningen har inväntat ett kommunövergripande avtal som handläggs av 
kommunens upphandlingsenhet. 

Antal individer i kontakt med 

Migrationskuratorer 
  

Kommentar 

Exakt antal individer där kontakt förmedlats till Migrationskurator via socialsekreterare har inte uppmätts, men vi har uppskattat att det 

rör sig mellan 30-35 individer under 2017. Denna kontakt upplever vi vara ytterst värdefull då vi dels kunnat introducera kuratorn via ett 

gemensamt möte, vilket minskat motstånd och ökat trygghet, men också då kontakt har kunnat ske relativt snabbt. 

Individ- och familjenämnden ska aktivt verka för att bygga effektiva och 
tydliga strukturer för förebyggande och tidiga insatser kring psykisk ohälsa 
hos vuxna personer 

Målet är delvis uppnått: 

Vid årskiftet 2015/2016 kom regeringens överenskommelse Psykisk hälsa att förändras i relation till 

hur den tidigare sett ut. Från att ha haft ett tydligt fokus på strukturella samverkansavtal mellan 

landsting och kommun ormriktades fokus till ett synliggörande av gemensamt handlande för de 

människor huvudmännen är till för, samhällsmedborgarna. Överenskommelsen utökar också sitt fokus 

till att omfatta alla människor med krav på handling på olika nivåer. Överenskommelsen efterfrågar en 

regional handlingsplan mellan länets kommuner och landsting. Ur den länsgemensamma 

handlingsplanen och utifrån den lokalt framtagna analysen har förvaltningsledningen för IFF, OMF 

och LoK gemensamt prioriterat tre behovsområden att påbörja arbete kring 2017. Inom dessa områden 

har fyra instruktörer utbildats i självmordsförebyggande arbete för att genomföra vidareutbildning för 

medarbtare på hemmaplan. 

Prioriterade områden 

 Självmordsförebyggande åtgärder 

 Utveckla kunskap om och användandet av SIP 

 Gemensamt avvikelsesystem. 

Självmordsförebyggande åtgärder:  

Kalmar län har sedan år 2008 legat över riksgenomsnittet vad gäller antal självmord per 100 000 

invånare (Socialstyrelsen). Långt ifrån alla som tagit sitt liv har haft kontakt med vården och mindre 

än hälften har haft kontakt med psykiatrin. 

Behov av likvärdighet, gemensamt förhållningssätt och samordnade insatser för att skapa bättre 

förutsättningar för att lyckas med det suicidförebyggande arbetet är gemensamt för IFF, OMF och 

LoK. Området är dessutom prioriterat utifrån ett behov av ökad kompetens att tillgå vid akuta tillstånd. 

Genom att öka kompetensen med hjälp av MHFA-instruktören (Mental Health First Aid) ges 

möjlighet till både ökad kunskap i akuta skeden men även för det förebyggande arbetet. 

Kunskap och användande av SIP: 
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Länet ligger under riksgenomsnittet när det gäller utförda Samordnade Individuella Planer (SIP). Det 

finns ett stort behov av ökad kännedom och kunskap i användandet av och syftet med SIP. Behovet 

består även av att mäta kvalitet istället för enbart antal genomförda SIPar. Under 2017 beslutade 

Länsgemensamledning om att skolan också skall kunna kalla till SIP möte och överenskommelsen är 

reviderad. Regionförbundet har tagit fram ett utbildningsmaterial som kan användas i kommunen. 

SIP är ett verktyg som ska användas när individer behöver samordnade insater från flera aktörer. På så 

sätt kan psykisk ohälsa uppmärksammas, belysas och avhjälpas i ett tidigare skede. Det finns ett behov 

att medvetandegöra samtlig, berörd personal om möjligheterna med SIP för att underlätta samordning, 

erbjuda individen delaktighet och effektivisera användandets utfall. 

Gemensamt avvikelsesystem: 

Det finns behov av att utveckla ett gemensamt avvikelsesystem för att effektivisera och samordna 

avvikelser. Då kan avvikelserna även användas för att förstå, arbetas med och visa på 

utvecklingsområden. Genom samordning kan erfarenheter och kunskap användas av flera, förkorta 

processer och initiera en direktare hantering och uppföljning. 

På lokal nivå kommer samverkan att ske över förvaltningsgränserna för att skapa förutsättningar för ett 

långsiktigt arbete med området psykisk hälsa utifrån ett gemensamt ansvarstagande från berörda 

parter. 

Ett lokalt arbete i Nybro kommun kring Självmordsförebyggande arbete har startat upp i samverkan 

mellan LOK, OMF och IFF. 

Nyckeltal 2017 2016 

Antal upprättade Samordnade Individuella 

Planer (SIP) vuxna 
  

Kommentar 

Detta nyckeltal sammanställs utifrån berörda verksamheters respektive utfall. Endast verksamheten Integration har redovisat utfall varför 

ingen mätning kan redovisas här på förvaltningsövergripande nivå. 

  

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 som genomfördes 2016 har en svarsfrekvens på 43 %. För 2017 har enkäten ännu inte 

genomförts. Målet är att kunna presentera resultat för 2017 i årsberättelsen. Barnverkställigheten inom 

OF har tidigare varit utspridd på flera olika verksamheter, enhetschefer och personal. Med den 

samordning som genomförts får barn och deras familjer en bättre kvalité och kontroll med så få 

myndighetspersoner och personal som det bara går för de insatser som de är beviljade. 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 pga lägenhetens storlek och de 

brandskyddsregler som gäller. Efter beslut i nämnden om att bygga om Aktivitets centrum till ett 

korttidsboende har förutsättningarna ökat med att kunna ta emot fler barn i Nybro. Avtalet med 

Emmaboda kommun kommer att sägas upp. På Hantverkaregatan finns det barn som vistas där via 

samverkan med barn och familj. 

Den 1 september kunde verksamheten på Aktivitets centrum öppnas för att ta emot barn med beslut på 

korttidsvistelse. 
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Nyckeltal 2017 2016 

Andel omsorgstagare som upplever nytta 

av sina insatser 
  

Kommentar 

2017 har enkäten skickats ut till 274 personer. Utav dessa är det 95 personer som har besvarat enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 
34,6%. 

69,5% svarar alltid och 18,9% svarar ofta. 

Andel omsorgstagare som upplever nöjdhet 
med sina insatser 

  

Kommentar 

2017 har enkäten skickats ut till 274 personer. Utav dessa är det 95 personer som har besvarat enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 
34,6%. 

57,9% svarar alltid och 28,4% svarar ofta. 

Andel omsorgstagare som upplever 

självständighet till följd av insatser 
  

Kommentar 

2017 har enkäten skickats ut till 274 personer. Utav dessa är det 95 personer som har besvarat enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 

34,6%. 

53,7% svarar alltid och 28,4% svarar ofta. 

Antal barn som kan erbjudas korttids på 

”hemmaplan”(LSS) 
  

Kommentar 

Från den 1 september 2017 kan alla barn erbjudas korttidsplats i Nybro 

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 fortätter att ha ett högt inflöde av av ärenden. Fördelaingen mellan de olika 

samhällsaktörer och enskilda personer som anmäler är i stort sett lika som föregående år. De 

vanligaste orsakerna till att barnet aktualiseras är omsorgsbrister och våld i nära relationer. 

Barnomsorgen står för en relativ liten andel av anmälningarna och så har det sett ut även bakåt i tiden. 

Därav pågår samverkansarbete mellan Barn och familj och Lärande- och Kulturförvaltningen i form 

av ett pilotprojekt där föräldrastöd ges av socialtjänsten på förskolan. 

Verksamheten har fullgjort sin utredningsskyldighet och följer upp andel beslut om att ej inleda 

utredning kvartalsvis. Verksamheten noterar en hög andel av beslut att ej inleda utredning under våren. 

Om denna utveckling fortsätter behöver verksamheten på nytt göra intern granskning av underlagen 

för att säkerställa utredningsskyldigheten. 

Under första halvåret har 11 barn familjehemsplacerats. För flera av barnen har verksamheten kunnat 

finna andra lösningar tillsammans med familjen varför familjehemsplacering endast har varit 

kortvarig. 

Under våren har verksamheten arbetat med att ta fram resultatmått för verksamhetens arbete i form av 

frågor kring effekten av vårt arbete. 

Verksamheten har fortsatt svårigheter kring samarbetet med barn- och ungdomspsykiatrin. Genom 

länsgemensamledning har ett arbete kring nya riktlinjer initierats gällande samverkan med BUP. 

Verksamhetschef på Barn och familj ingår i arbetsgruppen. 

Barn och familj har haft en enhetschefstjänster vakant under hösten som har tillgodosetts genom att en 

enhetschef arbetat halvtid och varit ansvarig för familjerätten. 
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Nyckeltal 2017 2016 

Antal inkomna aktualiseringar barn och 

unga per år 
  

Kommentar 

Antalet aktualiseringar till Barn och familj ökar stadigt. Under åren 2012-2015 låg antalet aktualiseringar mellan 601-692 för att 2016 
överstiga 700 (737) aktualiseringar och i år slutar antalet aktualiseringar på strax under 800 aktualiseringar (794). 

 

Utredningsskyldighet - Andel beslut ej 

inleda utredning 
  

Kommentar 

Verksamhetens fullgörande av sin utredningsskyldighet var en utav de punkter som Inspektionen för Vård och omsorg 2016 hade 

synpunkter på och som har följts upp av tillsynsmyndigheten även under 2017. 

För sista kvartalet finns fortfarande osäkerhet kring andel beslut ej inleda till följd av att alla beslut ännu inte har fattats. Över året kan vi 
dock se en tydlig tendens till att verksamheten Barn och familj har ökat andelen beslut om att inleda utredning på inkomna anmälningar. 

Andel av utredningar som avslutas till följd 

av ett förändringsarbete under utredningstid 
  

Kommentar 

Denna uppgift redovisas i samband med Barn och familjs verksamhetsberättelse. 

Antal vårddygn i familjehem 
  

Kommentar 

Denna uppgift redovisas i samband med Barn och familjs verksamhetsberättelse. 

Antal vårddygn HVB (Hem för vård och 
boende) 

  

Kommentar 

Denna uppgift redovisas i samband med Barn och familjs verksamhetsberättelse. 

Antal vårdnadsöverflyttningar 

familjehemsplacerade barn 
  

Kommentar 

Denna uppgift redovisas i samband med Barn och familjs verksamhetsberättelse. 

Antal barn i familjehem 
  

Kommentar 

Denna uppgift redovisas i samband med Barn och familjs verksamhetsberättelse. 

Andel ej återaktualiserade barn 0-12 år 

efter avslutad utredning/insats 
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Nyckeltal 2017 2016 

Andel ej återaktualiserade ungdomar 13-20 
år efter avslutad utredning/insats 

  

Andel av öppna insatser för barn och unga 

som avslutas med måluppfylld 

genomförandeplan 

  

Kommentar 

Denna uppgift redovisas i samband med Barn och familjs verksamhetsberättelse. 

Andel av utredningar som inleds avseende 

barn som är sedan tidigare kända av Barn 
och familj 

  

Kommentar 

Mätning är ej genomförd 

Individ- och familjenämnden ska aktivt arbeta för att understödja 
självständighet och självförsörjning för ensamkommande barn och unga, 
alternativt understödja återförening med familjen 

Vi ser ett ökat antal barn och unga som efter beslut från Migrationsverket kan återförenas med sina 

föräldrar och syskon. När barnen fortfarande är mindeåriga har vi ett ansvar att ordna med boende 

initialt. Förvaltningen är behjälplig med boende under de två första månaderna då återföreningen 

utreds och familjen på egen hand ska söka annat boende. Under tiden startas processen med att flytta 

över vårdnaden till föräldrarna. 

Nyckeltal 2017 2016 

Andel ensamkommande ungdomar som vid 

avslutade insatser har pågående studier 

eller arbete. 

  

Kommentar 

Detta kommer att redovisas i Integrations årsberättelse. 

Antal ensamkommande barn och unga över 

12 år som har fullföljt samhällsorientering 
  

Kommentar 

Arabisktalande unga har haft SO för unga på Åkrahäll under vårterminen. På HVB/stödboende har ett tillfälle med studiebesök av polis 

genomförts. Man har pågående hitta rätt undervisning enskild och ibland i grupp. 

Antal placerade ensamkommande barn och 

unga med hållbara sociala relationer 

utanför boende eller familjehem 

  

Kommentar 

Detta kommer att redovisas i Integrations årsberättelse. 

Individ- och familjenämnden ska ha en kvalitativ vård vid placering i 
familjehem och HVB 

Ett arbete pågår gällande delaktighet och samarbete i familjehemsvården. Resultatet av den enkät som 

genomförts visar på hur det fortsatta stödet ska formaliseras. Arbetet innebär att familehemsteamet 

arbetar för att underlätta och möjliggöra för föräldrar att delta på möten i skola/föskola, samt att man 

verkar för att umgängen mellan barn och föräldrar ska kunna ske i familjehemmet om möjligt. 

Brukarenkäten till placerade barn, deras föräldrar och familjehem genomförs vartannat år på Barn och 

familj. Under hösten kommer denna att genomföras på nytt. 
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Nyckeltal 2017 2016 

Upplevelse av trygghet och trivsel i 

familjehemmet 
  

Kommentar 

Denna uppgift redovisas i samband med Barn och familjs verksamhetsberättelse. 

Upplevelse av trygghet vid och nöjdhet 

med omfattning av umgänge mellan barn 

och föräldrar 

  

Kommentar 

Denna uppgift redovisas i samband med Barn och familjs verksamhetsberättelse. 

Upplevd nöjdhet avseende barnets 

skolgång 
  

Kommentar 

Denna uppgift redovisas i samband med Barn och familjs verksamhetsberättelse. 

Upplevelse av samarbetsklimat föräldrar 

och familjehem 
  

Kommentar 

Denna uppgift redovisas i samband med Barn och familjs verksamhetsberättelse. 

Upplevelse av stöd från 

Familjehemsteamet 
  

Kommentar 

Denna uppgift redovisas i samband med Barn och familjs verksamhetsberättelse. 

Andel genomförda hälsoundersökningar av 

nya placerade barn och unga inom 
avtalsenlig tid 

  

Kommentar 

Denna uppgift redovisas i samband med Barn och familjs verksamhetsberättelse. 

Andel av placerade barn som går ut åk 9 
med gymnasiebehörighet 

  

Kommentar 

Denna uppgift redovisas i samband med Barn och familjs verksamhetsberättelse. 

Antal släktingfamiljehem som slutfört 
föräldrautbildningen "Välkommen Hem" 

  

Antal timmar läxhjälp kommunens HVB 
  

Andel kontakter med Barn- och 

ungdomspsykiatrin som leder till åtgärd 
från denne huvudman 

  

Individ- och familjenämnden ska aktivt arbeta för att understödja 
självständighet och självförsörjning för personer som omfattas av Integrations 
insatser 

SO har arrangerats i olika former. "Va med" - materialet har används för arabiska 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. 

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. 
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Flertalet vuxna med etableringsplan fullföljer SO. SO genomförs nu av integrationsassistenterna samt 

Webb-baserat för mindre språkgrupper. 

Trenden är att allt fler får insatsen klargörande från AF, vilket gör att vi genom mål och nyckeltal i 

LÖKen får en ökad arbetsbelastning på vuxen- etablering. Denna ökade belastning har i sin tur gjort 

att integrationssamtal och utskrivningssamtal fått stå tillbaka. För att stävja detta kommer vi under 

hösten att förstärka med förvaltningens verksamhetsutvecklare som ska ge ett stöd till handläggarna. 

Senaste mätning visade att 16,6% (6 personer av 36) av de som lämnade etableringsuppdraget 

december -16- februari -17 uppbar försörjningsstöd 4 månader efter avslutad tid i 

etableringsuppdraget. 2 av dem via ekonomienheten och resterande via integrationsenheten. 

Resterande del var självförsörjande. Den 30 mars var det 220 personer i kö till SFI. 

Nyckeltal 2017 2016 

Antal dagar i ”Glappet” 
  

Kommentar 

I årets mätningar har ett slumpvis urval av 90 hushåll gjorts för ärenden i Glappet. Vi har kunnat se att tiden i Glappet blivit kortare sedan 

ifjol med ett genomsnitt på 81 dagar. Det är ett 20-tal hushåll som överstiger 100 dagar i Glappet och därmed drar iväg medeltiden, 
orsaken till längre tider i Glappet beror nästan uteslutande på att man inväntar sociala förmåner, vilka sedan återbetalats via begäran om 

retroaktiv utbetalning via Försökringskassan. Andra orsaker till längre tid i Glappet är väntan på barnomsorg eller att omsorgsinsatser ska 

beviljas för anhöriga. 

Andel av inskrivna i etableringen som bor 
på c/o-adress 

  

Kommentar 

Under 2017 uppgav 124 personer att de var inneboende hos andra vid inskrivningstillfället. Dessa 124 personer utgörs av 94 hushåll varav 
12 av hushållen är barnfamiljer. Bostadsfrågan har under 2017 varit problematisk och stor frustration uttrycks över svårigheterna att finna 

bostäder. Receptionen besöks så gott som veckovis av människor med utgående korttidskontrakt som inte vet vart de ska ta vägen, 

personer som måste flytta runt mellan vänner och bostadssituationer med stor trångboddhet. Under 2017 tog vi fram material för 
en"Boskola" i syfte att vägleda människor om olika vägar till att finna bostäder. Boskolan har hållts av integrationsassistent med 

språkkompetens. Deltagande har erbjudits för de personer som vänt sig till Integrationsenheten i sina bostadsfrågor. 

Andel vuxna med aktiv etableringsplan 

som under första året har fullföljd 
samhällsorientering med minst 60 timmar 

  

Kommentar 

From augusti ändrades upplägget av samhällsorienteringen, från halvtidsstudier 5dagar/ vecka till att ges en dag i veckan under sexton 
veckor. Förändringen gjordes för att fler personer skulle ha möjligheter att delta då bortfallet tidigare varit stort. Överenskommelsen 

gjordes med berörda parter, SFI och Arbetsförmedlingen, i LÖK:en (lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa 

nyanlända). 

193 personer har under 2017 haft sitt första år med aktiv etableringsplan. Av dessa har 145 (75%) genomfört samhällsorientering under 

sitt första år i etableringen. De som inte genomfört samhällsorienteringen är specificerade enligt följande; 

 37 personer deltog ej pga av att andra aktiviteter krockat med plan, eller pga av arbete. Flertalet av dessa har kallats på nytt 
med kursstart januari 2018. 

 10 personer har ej erbjudits samhällsorientering då de haft annat modersmål än arabiska 

 1 person har fått kallelse till kursstart januari. 

I november 2017 gjordes ytterligare en förändring i och med skapandet av etableringsplattformen där den lagstadgade 
samhällsorienteringen blev en del av ett tio veckors introduktionsprogram inkluderande även ytterligare samhällsinformation, 

språkträning och hälsokommunikation. I den nya strukturen kommer alla i målgruppen med arabiska som modersmål att ha genomgått 

samhällsorienteringen innan andra aktiviteter sätts i etableringsplanen. 

När det gäller möjligheterna att erbjuda samhällsorientering för icke arabisktalande så kommer detta att åtgärdas våren 2018. 

Andel vuxna som vid utskrivningssamtal 

upplever sig ha fått med sig de färdigheter 
som krävs för att klara sig i svenska 

samhället 

  

Kommentar 

Arbete med framtagande av brukarenkäter gjordes hösten 2017. Enkäterna ska nu bara fastställas och sedan skickas ut till de som skrivits 
ut ur enheten under andra halvan av 2017. 

Andel vuxna personer som efter 

etableringstiden har egen försörjning 
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Nyckeltal 2017 2016 

Kommentar 

Arbetsförmedlingen rapporterar 161 personer som skrevs ut ur etablering under mätperioden, dvs from september 2016 – augusti 2017. 

Av dessa har 137 personer ej uppburit försörjningsstöd fyra månader efter avslutad etablering och är därmed självförsörjande. 

Andel vuxna som är inskrivna på 

Integrationsenheten som har genomfört 
minst tre strukturerade integrationssamtal 

under en tvåårsperiod 

  

Kommentar 

Inga har genomfört detta under första halvåret då arbetsbelastningen blev för hög på enheten och fick prioriteras bort. I augusti påbörjas 

dessa igen i liten omfattning. 

Andel nyanlända som tycker att det sociala 

stödet har understött förmågan att leva ett 
självständigt liv 

  

Kommentar 

Inte mätt ännu kommer genom framtagandet av brukarenkät. 

Andel nyanlända som har aktiviteten 
"Klargöra dina arbetsförutsättningar" eller 

"Hälsofrämjande aktivitet" 

  

Kommentar 

Arbetsförmedlingen har under 2017 aviserat 36 individer med aktiviteten klargöra dina arbetsförutsättningar eller hälsobefrämjande 

aktivitet i sin etableringsplan. Majoriteten av dessa på halvtid. Förteckning över personer med klargörande eller hälsobefrämjande har 

överlämnads månadsvis vid LÖK-möten. Socialsekreterare har därefter kallat in personen för samtal, vilket i de allra flersta fall har 
kunnat hållas inom en månad. I de fall där första samtal överskridit ett samtal har varit då klienten inte dykt upp vid första kallelse, samt 

över jul- och nyårshelgerna. 

Andel nyanlända som tycker att 
samhällsorienteringen har gett goda 

kunskaper för att kunna leva ett 

självständigt liv med god hälsa 

  

Kommentar 

Enkät framtagen och ska nu ev revideras och sedan fastställas. Mätning kommer att ske av de som genomgått kursen from höstterminen 

2017. 

Andel av nyanlända som kommer till 
kommunens ekonomigrupp som är i behov 

av extra stöd 

  

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. 
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Nyckeltal 2017 2016 

Andel av personer med försörjningsstöd 

som blev oberoende av detta inom 6 

månader 

  

Kommentar 

Nyckeltalet mäts per helår. Andelen i nyckeltalet för 2016 uppgick till 43 %. Tom augusti 2017 uppgår avslutade ärenden till 38 st på 

AMR. 

Andel ej återaktualiserade personer med 
försörjningsstöd efter avslutat 

försörjningsstöd 

  

Kommentar 

82% har inte återkommit till försörjningsstöd inom ett år efter avslutat försörjningsstöd. 

Andel långtidsärenden 
  

Kommentar 

Under 2017 har det varit 54 långtidsärenden aktuella i AMR. Av dessa är 23 avslutade, varav 8 st stod till arbetsmarknadens förfogande 

och 16 st hade hinder mot arbetsmarknaden. 29 långtidsärenden är kvar in i 2018. Av dessa står 2 till arbetsmarknadens förfogande och 
30 st har hinder. 

Kostnad för långtidsärenden 2017 både avslutade och aktuella (54 st): 2 659 928. 

Andel av personer som bedömts kunna stå 
till arbetsmarknadens förfogande som inom 

6 månader blir oberoende av 

försörjningsstöd 

  

Kommentar 

Av 80 avslutade ärenden, är det 43 personer som bedömts stå till arbetsmarknadens förfogande. Av dessa 43 personer är det 24 st som 

avslutats inom 6 månader, vilket motsvarar 56%. 

Av dessa 24 personer som avslutats inom 6 månader är det 20 st som är f d integrationsärenden. 

Andel personer som bedöms sakna 

arbetsförmåga som blir oberoende av 

försörjningsstöd 

  

Kommentar 

Av 155 aktuella ärenden under 2017, bedöms 112 st ha hinder mot arbetsmarknaden. Av dessa 112, avslutades 39 stycken till annan 

försörjning. Andelen avslutade ärenden med hinder uppgick till 35%. 

Andel av personer som bedömts kunna stå 
till arbetsmarknadens förfogande som inom 

1 år blir oberoende av försörjningsstöd 

  

Kommentar 

Av de avslutade 80 personerna, är det 43 st som bedömts stå till arbetsmarknadens förfogande. Av dessa 43 personer är det 36 som 
avslutats inom 1 år. 31 av dessa är f d integrationsärenden. 

Andel av nyanlända som kommer till 

kommunens ekonomigrupp som är i behov 
av extra stöd 

  

Kostnad för försörjningsstöd 

integrationsärenden 
  

Kommentar 

Kostnaden för försörjningsstöd integrationsärenden under 2017 uppgick till 2 925 179 kronor, vilket utgjorde 44% av det totala 

försörjningsstödet på 6 633 472 kronor brutto. 

Antal hushåll integrationsärenden vars 
försörjning enbart består av ekonomiskt 

bistånd 

  

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. 
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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. 

Ett aktivt arbete pågår 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 2017 2016 

Antal ansökningar från enskild person med 

missbruksproblematik 
  

Kommentar 

Under andra halvåret 2017 inkom 34 ansökningar utifårn eget missbruk. 6 av dessa personer är för Vuxenenheten väl kända personer som 
på eget bevåg sökt sig tillbaka efter att ha återfallit i missbruk. 1 person har fått negativa konsekvenser via straffpåföljd och ansöker 

utifrån detta om stöd för sitt missbruk. 

Antal anmälningar 
  

Kommentar 

Under andra halvåret 2017 inkom 73 anmälningar gällande missbruk. Anmälningar från polisen inkommer ej som tidigare (innan polisens 

omorganisation). I media framkommer det ofta att personer gripits för rattfylleri men anmälningar enligt SMADIT är så gott som 

obefintliga. Sjukvårdens anmälningar gällande missbruk har ökat. 

Andel ej återaktualiserade vuxna med 
missbruksproblem efter avslutad 

utredning/insats 

  

Andel av anmälningar vuxna missbrukare 
som leder till beslut att inleda utredning 

  

Kommentar 

Under andra halvåret 2017 har 78 anmälningar gällande missbruk inkommit. Av dessa anmälningar har 16 personer motiverats att ta emot 

öppenvårdsinsatser. Då detta är en grupp som vid besök inte insett hur negativt deras bruk av alkohol och droger är samt att det i flera fall 
helt saknas motivation får 20,5 % ses som ett mycket bra resultat som visar att motiverande samtal har effekt. 

Andel personer med missbruk som 

fullföljer behandling 
  

Kommentar 

Under 2017 har 61 personer avslutats varav 25 personer fullföljt sin behandling och avslutats i samförstånd, dvs 40,98 %. Medelåldern på 

de personer som fullföljt sin behandling är 52,8 år. 3 personer av dessa är under 30 år. Genomsnittlig insatsttid på de som fullföljt sin 
behandling är 313 dagar. 

Antal personer i missbruk som tar emot 

stödinsatser 
  

Kommentar 

23 kvinnor och 45 män har tagit emot insatser under 2017. Vilket innebär 33,8% kvinnor och 66,2% män. 

Antal LVM 
  

Kommentar 

Under 2017 genomfördes ett omedelbart omhändertagande enligt LVM, detta återkallades efter 3 dagar då personen gick med på 1 

månads frivillig placering på Törneby stödboende. 

Andel personer som genom kontakt med 

Vuxenenheten upplever att de har fått 

större kunskap om hur de själva kan 
påverka sin situation 

  

Kommentar 

Nyckeltalet är en del av klientenkäten som genomförs en gång per år i november månad. 
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Andel personer som genom kontakt med 
Vuxenenheten upplever att de har fått den 

hjälp och det stödet de har behövt för att 

göra en förändring 

  

Kommentar 

Nyckeltalet mäts per helår under november månad. 

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 

1 mars 2017 ändrades anhörigstödet på IFF  till  en Anhörigstödjare på 50 %. Anhörigstödjaren på 

individ- och familjeförvaltningen har under året arbetat i samverkan med ambassadörer inom 

förvaltningen. Ambassadörerna har i uppdrag att stödja anhöriga och vara den förlängda armen till 

anhörigstödjaren. Under våren deltog anhörigstödjaren tillsammans med ambassadörerna på 

Anhörigriksdagen i Varberg. Detta med syfte för att få med sig goda exempel som kan användas inom 

det fortsatta utvecklingsarbetet på förvaltningen. Nya studiecirklar har under hösten genomförts i 

samverkan med Vuxenskolan om bla suicid och stroke. Under året har olika aktiviteter genomförts 

som bland annat: Varmbad på Strandvägen tillsammans med äldreomsorgens anhörigstöd där 140 

personer deltog från båda förvaltningarna. 

Ambassadörerna har avsatt tid i sin tjänst för att arbeta med anhörigstöd och några av dem 

medverkade på anhörigdagen den 6 oktober. Under anhörigdagen genomfördes olika föreläsningar. 

Ulrika Olsson om medberoende/missbruk, Erik Bergström (ångestskolan) om psykisk ohälsa, Lena 

Maria Vendelius Klingvall pratade om att våga drömma- att kunna se möjligheter, hopp och glädje 

även om man har olika funktionsvariationer. 

Niklas Åberg kom och pratade om att vara lillebror till sin storasyster med funktionvariationer som 

sedan förändras till att Niklas blev storebror. Det kom 4 barn och 3 vuxna 

Meningsfull fritid arrangerades i Hanemålas gymnastiksalsal där olika representanter ifrån 11 olika 

föreningar tex Nybro scoutkår, Calmif, LindsdalIF, Eriksmåla ridskola m.fl.. 16 barn kom och 8 

vuxna. 

Anhörigstödet har ett samarbete med familjecentrum/öppna förskolan 4 ggr/år. Det ordnades med 

korvgrillning/lek på familjecentrum. 12 barn och 6 vuxna deltog. 

Familjefest/julfest samordnades i samverkan med Lions club Nybro, Nybro/Emmaboda FUB, öppna 

förskolan. Julpyssel och julfika. Tomten kom med julklappar och barn/vuxna fick åka med på en runda 

på stan i limousine som Markus Johansson bidrog med. 12 barn och 6 vuxna deltog. 

Syskonutflykt anordnades till Orranäsasjön i aug tillsammans med Nybro Rotaryklubb, 

Nybro/Emmaboda FUB och Nybro scoutkår. Där paddlades det kanot, badades, lektes och grillade 

korv och det grillades en jättegod efterrätt. 11 barn och 5 vuxna kom. 

Anhörigstödjaren och två anhörigambassadörer var på våren i Borgholm på nätverksträff NKA. Det 

var  sedan ett nätverksmöte på hösten i Nybro kopplat till att IFFs anhörigsamordnare gått en 

utbildning av Anhörigprojektet som har gett ut "Handbokenen för anhörigkonsulenter- att stötta 

anhöriga till personer med psykisk ohälsa". Denna handbok hade anhörigstödjaren som uppgift att 

hålla en utbildning för alla Kalmar läns anhörigkonsulenter. Detta gjordes då på nätverksmötet i 

Nybro. 

Det har inletts en samverkan med psykmott Nybro/ Kalmar landsting. 

Anhörigsamtal (återkommande samtal) har det varit med 12 personer. 
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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 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. 

Ett fortsatt arbete inom anhörigstödet är att fånga anhöriga inom verksamheten för integration. 

Anhörigstödjaren har under hösten deltagit i utbildningen första hjälpen för suicid. 

Nyckeltal 2017 2016 

Antal anhöriga till personer med 
funktionsnedsättning som vänder sig till 

anhörigstödjare 

  

Kommentar 

Kontakterna med anhöriga består av av telefonsamtal, mailkontakt och personlig kontakt. 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 

  

Kommentar 

Anhörigstödet har under året inte haft någon regelbunden kontakt med minderåriga barn under 18 år. I slutet av augustimånad bjöd 
anhörigstödet in till en gemnsam aktivitet för barn som är anhöriga. Sex barn deltog i aktiviteten. 

Under 2017 har anhörigstödet tillsammans med vuxen skolan bjudit in till olika föreläsningar bland annat för anhöriga till familjer med 

funktionsnedsatta barn. 

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 livetsslut samt arbeta med ett rehabiliterande förhållningssätt. Att 

genomföra egenkontroller, att följa upp riskbedömningar, att registrera i Senior Alert. 

Målet är 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. 

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård trädde i kraft 1 januari 2018. 

Under föregående år har Länsgemensamledning arbetat med att ta fram en överenskommelse som 

skall gälla under 2018 med revidering, kontroll och uppföljning till hösten 2018. 

Lokala rutiner har arbetats fram i samverkan mellan kommunen och primärvården.  Praktiska 

anvisningar är framtagna och har kommuniceras till cheferna inom individ- och familjenämnden samt 

omsorgsnämnden under hösten. 

Nyckeltal 2017 2016 

Antal fall 
  

Kommentar 

Antalet fall som redovisas är inte uppdelad i verksamhet eller boendeform Under 2017 är det 79 personaer som fallit inom OFs 

verksamhet. 
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Antal Lex Maria 
  

Kommentar 

Ingen Lex Maria har inrapporterats under året. 

Antal avvikelser läkemedel 
  

Kommentar 

Under 2017 har det inkommit 99 läkemedelsavvikelser. 

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 palliativvård under 2017. 

  

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. 

På grund av oroligheter och den hotbild som funnits mot förvaltningen under sommaren och en bit in i 

tidig höst har öppningstiderna och tillgängligheten varit begränsad. Det har inneburit en strörre 

belastning på Medborgarkontoret som fått ta emot förvaltningens besökare när receptionen varit 

stängd. 

Individ-och familjeförvaltningen har en egen reception som är öppen alla veckans dagar. Måndagar 

och onsdagar har receptionen öppet till kl. 12.00. Detta ska medföra att de som söker insatser och hjälp 

via individ- och familjeförvaltningen skall kunna få kontakt med en handläggare samma dag eller 

dagen efter. Genom dagjouren kan förvaltningen 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 kvällar, nätter och helger ansvarar sydostjouren. 

För nyanlända som kommit till Nybro kommun är det möjligt att söka kontakt via förvaltningens 

integrationsenhet som har öppet under förmiddagen måndag till fredag, med undantag för tisdag som 

håller öppet på eftermiddagen. 

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 årsberättelsen. I vissa delar så som tillgänglighet 

och besvarande av frågor visar förvaltningen på 59%. I de två andra mätningarna visar förvaltningens 

resultat på 100%. 

Nyckeltal 2017 2016 

Tillgänglighet telefoni 
  

Kommentar 

Erfarenhet av tillgängligheten (få svar på frågor) hos kommuner med traditionell växel som kopplar samtalen vidare till handläggare är att 
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de som uppringare får svar i ca 40-50% av samtalen. Kommuner med kontaktcenter/kundtjänst har oftare en högre tillgänglighet. Er 
kommuns totalresultat avseende "tillgänglighet" är i nivå med genomsnittet. 

Besvarade frågor telefoni 
  

Kommentar 

I Nybro kommun besvarades 57 frågor direkt av svarande person (telefonist eller kontaktcenter/kundtjänst) och 12 av 

kontaktcenter/kundtjänst eller en enskild handläggare efter koppling av den svarande personen. Den röda stapeln visar huvudsakligen tre 
kategorier händelser; att vi har fått otillräckliga svar på våra frågor, att frågorna inte har besvarats alls eller att vi inte har kommit i 

kontakt med kommunen p.g.a. att samtalet blivit avbrutet. Er kommuns totalresultat avseende "god svarskvalitet" är i nivå med 

genomsnittet. 

Informationskvalitet telefoni 
  

Kommentar 

Att få bra information när frågor ställs är viktigt. Svaren ska vara tydliga och relevanta och inte leda till att man som inringande person 

känner sig osäker efter samtalet. Sådan information har bedömts som "God". Er kommuns resultat är betydligt lägre än genomsnittet. 

Bemötande telefoni 
  

Kommentar 

Resultaten gällande bemötande när personer söker kontakt med tjänstemän på förvaltningen visar på maxresultat. 

Individ- och familjenämnden ska ha ett hållbart medarbetarengagemang 

Målet är inte uppnått 

I slutet av 2017 skickades det ut 386 medarbetarenkäter till alla medarbetare inom IFFs 

verksamhetsområde. Målet med enkäten var att få så stor svarsfrekvens som möjligt, resultatet som 

inkom till IFF var 67,36%. 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. Inför 2018 har förvaltningen särskilt pekat ut följande tre 

områden som särskilt kommer att belysas. Det är Hållbart arbetsliv, Ledarskap och Chefsskap. 

OF har sedan hösten 2016 när Arbetsmiljöverket, AMV, genomförde sin inspektion för första linjens 

chefer  arbetat med en rad förbättringsområden som visat på goda resultat inom OFs 

verksamhetsområde. Under hösten 2017 var Arbetsmiljöverket på ett uppföljningsmöte och träffade 

ansvarig ledning för förvaltningen. Arbetsmiljöverket har i och med detta avslutat inspektionen och 

accepterat de åtgärder som förvaltningen vidtagit. 

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. 

  

Nyckeltal 2017 2016 

Andel medarbetare som besvarat 
medarbetarenkäten 

  

Kommentar 

Den procentuella andelen har minskat mellan 2016 och 2017 från 70,1% till 67,36%. 

Motivation: Andel medarbetare som 
upplever att deras arbete känns 

meningsfullt 

  

Kommentar 

Målet är delvis uppnått 

Av de medarbetare som besvarat medarbetarenkäten är det 92,30% som svarar att de upplever sitt arbete som meningsfull. Av 386 

utskcikade enkäter har den bevarats av 260 medarbetare inom IFF, av dessa är det 240 som upplever sitt arbete som meningsfullt 
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Motivation: Andel medarbetare som 
upplever att de lär sig nytt och utvecklas i 

sitt dagliga arbete 

  

Kommentar 

Målet är delvis uppnått 

Av de medarbetare som bevarat enkäten är det en ökning från 2016 där 70% svarat att de lär sig nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete till 

77% 2017. Siffran från 2016 till 2017 har ökat med 7%. 

  

Motivation: Andel medarbetare som ser 

fram emot att gå till arbetet 
  

Kommentar 

Målet är delvis uppnått 

I svaren i medarbetarenkäten är det 77% av medarbetarna som ser fram mot att gå till sitt arbete.Det är en ökning från 2016 med 5%. 

Genom medarbetarsamtal finns det möjlighet att följa 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 

  

Kommentar 

Målet är inte uppnått 

Här visas en högre siffra i jämförelse med 2016 på 59% till en ökning med 67,5%  gällande att medarbetaren känner sig uppskattad för sin 

arbetsprestation. Detta är en del av förvaltningens arbete med att medarbetare blir medskapare samt ledningsidén om att vi är en lärande 

organisation. 

  

Ledning: Andel medarbetare som upplever 

att deras närmaste chef visar förtroende 
  

Kommentar 

Målet är delvis uppnått 

Medarbetarenkäten visar på en ökning till 76% från 73,8% 2016 av de svarande som upplever att deras chef visar förtroene för dem. En 
av orskakerna kan vara att medarbetarna känner sig mera delaktiga. 

Ledning: Andel medarbetare som upplever 

att deras chef ger dem förutsättningar att ta 

ansvar i deras arbete 

  

Kommentar 

Målet är delvis uppnått 

Av de medarbetare som besvatat enkäten är det en ökning från 75,6% 2016 till 81% 2017 som upplever att chefen ger dem förutsättningar 
för att ta ansvar i sitt arbete. 

Styrning: Andel medarbetare som upplever 

sig vara insatta i sin arbetsplats mål 
  

Kommentar 

Målet är delvis uppnått 

Resultatet för 2017 visar på en ökning till 86% från 82,4% 2016 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 

  

Kommentar 

Målet är inte uppnått 

Resultatet 2017 har ökat till 60% från 57,6% 2016 gällande uppföljning av arbetsplatsens mål och utvärdering. Detta är ett av de områden 

som blivit bättre under 2017 men fortfarande behöver utvecklas. 

Styrning: Andel medarbetare som upplever 

att de vet vad som förväntas av dem i deras 

arbete 

  

Kommentar 

Målet är delvis uppnått 
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Resultatet från 2016 visar på 60,1% det har skett en markant ökning under 2017 till 87,5%. Det har utvecklats och blivit mera tydligt för 
medarbetarna vad som förväntas av dem i deras arbete. 

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. 

I förvaltningens kommande styprinciper presenteras brukare/klient som medskapare, vilket innebär att 

alla skall ges förutsättning att kunna medverka i sin egen planering. 

Nyckeltal 2017 2016 

Andel nöjda klienter Ekonomi 
  

Kommentar 

34 personer har svarat på årets brukarenkät. Frågor som handlar om bemötande, tillgänglighet, information och utförande får ett 

medelvärde på 8,8 utav 10 möjliga. Frågor som handlar om hjälpen har levt upp till den enskildes förväntningar får 8,7, vilket är högre än 
2016 år då värdet var 8,5. 

Andel nöjda klienter Barn och familj 
  

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. 

Andel nöjda klienter Vuxenenheten 
  

Kommentar 

Enkät utförd vecka 47-48 2017 

46 enkäter gällande både missbruk, anhörigstöd och Hot och våld har lämnats eller skickats ut och är fördelade enligt följande: 26 

personer missbruk, 7 personer utifrån anhörigstöd och 13 personer utifrån Hot och våld som var aktuella på vuxenenheten under vecka 

47. 

Jag upplever att jag blir sedd och hörd av min handläggare. 

Av de 29 som svarat anser 100% att de blivit sedda och hörda av sin handläggare. 15 personer har lämnat kommentarer: Lyssnar och 

kommer med bra tips, man blir verkligen sedd och hörd, tusen tack för allt, bra stöd, skönt att veta att jag blir uppringd om ni inte är på 
plats då jag söker er, känns som hon vet vad hon pratar om och lyssnar på allt, lyssnar och förklarar på ett bra sätt, jag möts av respekt, 

god lyssnare som är förstående, bra diskussioner och bra förklaringar, trevliga och snälla, aldrig några problem med att få kontakt, 

känner en stor trygghet, lyhörd, bra på att uppmuntra. 

Jag upplever att jag fått stöd och motivation under utredningstiden. 

Av de 29 som svarat anser 28 personer dvs (96,55%) att de fått stöd och motivation under utredningstiden och 1 inte. 16 personer har 

lämnat positiva kommentarer och 1 har lämnat negativ kommentar. Positivakommentarer: har hjälpt mig att hålla mig ren, man blir 
hörd, tagen på allvar, förtroende, respekt, bra kommunikation, fick snabb hjälp, hjälp att se saker från annan syn än sin egen, bra samtal 

med en som begriper vad det handlar om, bra att de frågar hur man ska gå tillväga med saker och ting, uppmuntran, förståelse, 

peppande och informationsrika samtal, trevligt och sakligt, skönt med någon som står på min sida, har fått hjälp att våga stå på mig och 
att jag har rätt att känna det jag känner, man får hjälp att bygga upp energi och ork inför tuffa beslut. 

Negativ kommentar: jag har så svårt att bli motiverad. 

Jag upplever att jag fått större kunskaper i vad jag själv kan förändra. 

Av de 29 som svarat har 27 personer dvs (93,10%)svarat att de fått större kunskap i vad jag själv kan påverka i min förändring och 2 

personer anser inte det. 

19 personer har lämnat positiva kommentarer och 2 har lämnat negativa kommentarer. 
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Positiva kommentarer: fått insikt i att jag inte är ensam, har blivit starkare i mig själv, jag har förstått att jag inte kan förändra någon 
annan, stödsamtalen bra, har fått klart för mig vad jag överhuvudtaget kan påverka, hur jag kan gå vidare i livet, lärt mig se mina gamla 

mönster, få bättre koll på hur jag mår, ta ett steg tillbaka, mitt levnadssätt blivit betydligt bättre, insikt, påbörjat en resa med mig själv, 

hantera mitt samvete och min självkänsla, personal är kunnig och grupperna bra, fått kunskap, att tänka annorlunda i jobbiga 
situationer, har fått bra info hur jag kan försöka gå till väga, bra diskussioner, förklaring och förståelse, att det är upp till mig att skapa 

mitt liv och min framtid, 

Negativa kommentarer: det är väl bra med sociala kontakter annars vet jag vad som gäller, problemet är min självkänsla och den är 
inte lätt att påverka för jag tror den spökar i allt. 

Jag upplever att jag fått den hjälp och det stöd jag behöver för att göra en förändring. 

Av de 29 som svarat anser 28 personer dvs (96,55%) att de fått den hjälp och stöd de behövt för att göra en förändring. 16 personer har 
lämnat har lämnat positiva kommentarer och 1 person negativ kommentar. 

Positiva kommentarer: de har ordnat in mig på avgiftning så jag kunde bryta, Atv är bra för mig, jag kan idag bryta vissa mönster, jag 

har idag koll på vad jag ska tänka på det har hjälpt mig att må mycket bättre, man tänker efter, bra stöd, självkänsloprogrammet var bra, 
enskild samtal bra, jag förstår att alkoholen inte är lösningen på mina problem, skönt att alltid kunna fråga på det man funderar på, jag 

har mycket kvar-svårt att förändra, proffsig och kunnig personal som hjälper mig, jag har fått kunskap om min missbrukarpersonlighet, 

framtidshopp att det ska bli bra, fått ord och förklaring varför jag beter mig som jag gör, bra med tips hur jag kan hantera vissa 
situationer som kan dyka upp. 

Negativ kommentar: de borde fatta att den enda som kan hjälpa mig är jag själv. 

Är det något i kontakten med vuxenenheten som du skulle vilja kommentera. 

Av 29 enkäter som inkommit har 5 personer har lämnat kommentarer: Alla de jag träffat är superduktiga och har hjälpt mig mycket, 

kompassen är bra, tack för att jag alltid känner mig välkommen på Kompassen, allt har fungerat perfekt, jag är glad att min livssituation 

gjorde att jag kom till vuxenenheten där jag fått bra hjälp. 

Andel av insatser till vuxna med 

missbruksproblem som ges på frivillig väg 
  

Kommentar 

Under 2017 har 1 persom omhändertagits jml LVM. Det omedelbara omhändertagandet återtogs och klienten gått med på frivilliga 
insatser. 

Andel av insatser till barn och unga som 

ges på frivillig väg 
  

Kommentar 

Under 2017 års första kvartal har totalt 38 nya insatser påbörjats. 5 utav dessa gavs med stöd av LVU fördelat på 3 barn vilket förklaras 

av att 1 ungdom har totalt 4 påbörjade insatser varav 3 är med stöd av LVU och en med stöd av SoL. Detta återspeglar srävan efter att ge 

frivilliga insatser då det är möjligt. 

Andel omsorgstagare som upplever 

delaktighet vid insatser 
  

Kommentar 

2017 har enkäten skickats ut till 274 personer. Utav dessa är det 95 personer som har besvarat enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 
34,6%. 

50,5% svarar alltid och 30,5% svarar ofta. 

Andel omsorgstagare som ej deltagit vid 
genomförandeplanering 

  

Kommentar 

Detta mått mäts inte 

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 pga 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. Under året har ett särskilt specialistteam 
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inrättats för att hantera ansökningar inom personlig assistans, med fokus på rättssäkerhet. 

Inom integrationsenheten har det varit svårt att följa angivna tider för uppföljning. Det finns 

fortfarande eftersläpningar i beslut vilket innebär att begäran om förlängd utredningstid uppstår. För 

att förhindra att eftersläpningar fortgår kommer integration - vuxen under 2018 att försträcka med två 

socialsekreterare. 

Det höga trycket av mottagandet under 2015 påverkar i perioder 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. Det är fortfarande svårigheter med att få tolk i den 

omfattning och vid de tidpunkter som verksamheten är i behov av tolk på grund av att tolk inte gått att 

ordna. 

  

Nyckeltal 2017 2016 

Genomsnittlig utredningstid utredning barn 

och unga 
  

Genomsnittligt antal utredningsdagar 
ensamkommande barn och unga 

  

Antal dagar mellan PUT och särskilt 

förordnad vårdnadshavare 
  

Genomsnittlig utredningstid samtliga LSS-
insatser 

  

Andel uppföljda beslut personer med 

funktionsnedsättning 
  

Antal ej verkställda beslut personer med 
funktionsnedsättning 

  

Kommentar 

Det finns 8 beslut ej verkställda varav 3 ej verkställda på egen begäran 

Andel upprättade genomförandeplaner 
inom 2 månader från verkställighet av 

insatser för personer med 

funktionsnedsättning 

  

Antal dagars väntetid vid nybesök från 
nybesök till beslut inom försörjningsstöd 

  

Kommentar 

Detta nyckeltal ger jämförelse med riket då det tillhandahålls genom Kolada. Det synliggör antal dagar som den enskilde får vänta från 
ansökan till beslut fattas vid nybesök. Det har under en längre tid pågått ett intensivt arbete med att effektivisera utrednings och 

beslutsprocessen. Detta arbete har gett snabba och tydliga resultat i form av en väntetid som är på 14 dagar. 

Antal dagar i genomsnitt från inledd 
utredning till avslutad utredning vuxna med 

missbruksproblem 

  

Kommentar 

Årets antal utredningsdagar är i balans. Detta betyder att den enskilde inte ska behöva vänta länge på ett beslut. Dock ska heller 
utredningar hastas igenom då risken finns att stödet ej blir individanpassat. I utfallet ska även räknas in att de personer som ansöker från 

anstalt ofta har betydligt längre utredningstider med anledning av att de ansöker långt innan de har avtjänat fängelsestraffet. 

Antal 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 överklagts till förvaltningsdomstolen som har bifallit 25 ärenden 
till nämndens fördel. Till klientens förmån har förvaltningsdomstolen bifallit två ärenden.Detta innebär att rättssäkerheten  uppgick till 

92% . Nyckeltalet är 85% Härmed är målet uppnått. 
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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. 

Syftet med verksamheten är att den enskilde får: 

 större möjligheter att påverka sin situation och vara delaktig i samhället 

 möjlighet att leva ett mer självständigt liv och få en förbättrad livssituation 

 möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor 

 rätt hjälp, rådgivning och stöd utifrån sina egna önskemål, behov och lagliga rättigheter 

 ett fungerande nätverk omkring sig 

 myndigheterna att samverka utifrån den enskildes behov 

Målet för verksamheten är att: 

I samarbete med den enskilde, försöka förbättra dennes levnadsvillkor och upplevda livskvalitet. 

Personligt ombud har också som mål att uppmärksamma och synliggöra systemfel. 

Från och med den 1 oktober utökas verksamheten inom personligt ombud, Borgholms kommun 

kommer att tillhöra ansvarsområdet. 

Nyckeltal 2017 2016 

Antal personer i kontakt med Personligt 
Ombud 

  

Kommentar 

Flödet av ärende under 2017 har varit stort. Det har medverkat till att nya klienter satts på kö med undantag för Borgholms kommun som 

tillkom i oktober. 

Antal personer som haft kontakt med personligt ombud uppgår till 83 personer från våra fyra kommuner, 75 av dem blev ärende och 

under året har vi avslutat 27 klienter. Antalet personer säger egentligen inget om hur många uppdrag vi haft under året. En person kan ge 

oss ett flertal uppdrag av olika karaktär, utifrån behov och önskemål. 

Några konkreta förbättringar av livskvalitet för de 75 klienter som vi arbetat med under 2017 

 5 personer blev beviljade boendestöd 

 9 personer gick till egen försörjning 

 8 personer fick bostad 

 2 personer har blivit beviljade skuldsanering 

 9 personer fick en sysselsättning i form av utbildning eller praktik 

 3 personer fick god man 

 10 personer fick ta del av fondmedel 

 22 personer har gått från ingen försörjning till försörjningsstöd 

 20 personer har vi hjälpt med en eller flera överklaganden 

 3 stycken har fått genom sjukersättning och 2 stycken har fått genom aktivitetsersättning 

  

8 personer kom på något sätt i kontakt med personligt ombud men blev inte något ärende. 

Kontakten med de personliga ombuden har skett genom att på egen hand, via anhörig eller via annan myndighet söka hjälp. 

Personliga ombuden har under året främst arbetat på individnivå men även på strukturell nivå. 

Att arbeta på individnivå innebär att vara enskilda individer behjälpliga med: 

 Att tillsammans med den enskilde identifiera och formulera dennes behov och önskemål av vård, stöd och service. 

 Att tillsammans med den enskilde se till att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och genomförs. 

 Att bistå - och om medgivande finns -företräda den enskilde i kontakter med olika myndigheter. 
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 Att se till att den enskilde får vård, stöd och service utifrån egna önskemål, behov och lagliga rättigheter. 

 Att arbeta på strukturell nivå innebär att utifrån individnivå upptäcka och kartlägga systemfel inom olika områden och lyfter 

fram dem till berörda parter såsom exempelvis olika myndigheter och ledningsgruppen. 

Andel personer som har lotsats till annat 
stöd 

  

Kommentar 

Antalet personer som valt att gå vidare med annat stöd och som avslutat sin kontakt med personligt ombud uppgår till 27 personer under 
2017. 

8 personer kom på något sätt i kontakt med oss men blev inte något ärende. 

Orsakerna var följande: 

 2 personer hade ingen egen önskan om kontakt, här räknar vi även in de personer som vi inte lyckades få kontakt med igen 

efter ett första telefonsamtal eller besök. 

 4 personer nekade vi stöd på grund av att det finns annat professionellt stöd runt personen i form av t.ex. god man eller 

boendestöd. 

 1 person tillhörde ej målgruppen 

 1 person löste uppdraget själv innan kontakt började 

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 rättsäkerhet som vi har att hantera, alla bemöts på lika villkor. 
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Antal brukare med LSS-insatser fördelat på 

kvinnor och män 
  

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 

33 personer har avslutats till arbete. Av dessa är 20 män och 13 kvinnor. 

Antal personer som får ersättning från 

Försäkringskassan fördelat på kvinnor och 

män 

  

Kommentar 

11 personer har beviljats aktivitets- eller sjukersättning från FK. Av dessa är 8 män och 3 kvinnor. 

Andel kvinnor respektive män inom 

missbruksvårdens samtliga vårdformer 
  

Kommentar 

Hela året 2017 har 23 kvinnor och 45 män beviljats insatser för missbruk. Utav dessa är det 8 kvinnor som erhållit anhörigstöd. Detta 

innebär att 33,8% är kvinnor och 66,2% är män. 

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 
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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. 

Planering pågår 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 tex boendestödsinsatserna fungerar. 

Det diskuteras och arbetas aktivt i verksamheten om arbetstagarens placering inom daglig verksamhet 

och 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. 
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Antal personer med missbruk som med 

stöd av socialtjänsten deltar i någon form 
av aktivitet 

  

Kommentar 

Vuxenenheten har inte placerat någon person i åtgärd då detta sedan halvårskiftet 2015 är överflyttat till Arbetsmarknad/Rehab 

Antal personer med ekonomiskt bistånd 

som med stöd av socialtjänsten deltar i 

någon form av aktivitet 

  

Kommentar 

Vuxenenheten har remitterat över 2 personer som med stöd av socialtjänsten deltar i någon form av aktivitet. 

Antal personer som lämnar daglig 

verksamhet/dagverksamhet för att gå ut i 
öppen arbetsmarknad 

  

Andel nyanlända med etableringsplan som 

efter utskrivning har fullföljt 60 timmars 

samhällsinformation 
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Antal tillfällen samhällsinformation per år 
ensamkommande flyktingbarn 

  

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. I samverkan med LOK har förvaltningarna anställt två integrationskuratorer. 

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. 

Inom OF finns det en verksamhet 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 
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Antal besökare ungdomsmottagningen 
  

Antal besökare föräldramottagningen 
  

Antal personer i familjerådgivning 
  

Kommentar 

Under 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 til Kalmar from 1/10 2016. Fram till dess utfördes 

familjerådgivningen i egen regi genom den konsult som förestått familjerådgivningen under flera år. Under sista halvåret 2017 hade 
familjerådgivningen 145 samtal med invånare som sökte stöd från Nybro kommun. 

  

Antal personer i samarbetssamtal genom 
familjerätten 

  

Antal personer som ges rådgivande samtal 

på Öppna förskolan 
  

Antal nybesök Budget -och skuldsanering 
  

Kommentar 

Nyckeltalet mäts per helår. 

Andel personer i behov av 

budgetrådgivning som erhåller en 

långsiktig  lösning för att hantera sin 
vardagsekonomi inom 6 månader 

  

Kommentar 
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Av 15 ärenden på budgetrådgivningen erhöll samtliga ärenden en långsiktig lösning inom 6 månader. 

Antal anhörigkontakter till personer med 
missbruk 

  

Kommentar 

Under andra halvåret 2017 inkom 5 ansökningar gällande anhörigstöd. Samtliga beviljades insats. Därutöver har Vuxenenheten kunnat 
motivera anhöriga till missbrukare att ta kontakt med frivilligorganisationerna. Det man ser är att behovet tycks öka då det är fler och fler 

anhöriga som hör av sig med sin oro och frustration kring att missbrukaren ej vill förändra sitt beteende. Vi erbjuder mer aktivt stöd till 

anhöriga som kontaktar Vuxenenheten , då en av handläggarna på enheten är utbildad och specialiserad på anhörigstöd. 

Antal informationsbesök ekonomiskt 
bistånd 

  

Kommentar 

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. 

Inom AMR pågår ett aktivt arbete med att främja levnadsvillkoren för barn och unga i familjer med 

långvarigt ekonomiskt bistånd. Detta ingår 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 tex. behov av fritidsaktiviteter, utrustning, 

sommaraktiviteter eller familjeutflykter. 

Nyckeltal 2017 2016 

Andel barn i befolkningen som ingår i 

familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd 

jämfört med riket (Kolada) 

  

Kommentar 

Den senaste rapporten från Kolada visar att andel barn i befolkningen med långvarigt ekonomiskt bistånd uppgick till 0,9. Andelen i riket 

uppgick till 1,9. 

Andel av barn och unga med långvarigt 
ekonomiskt bistånd som beviljats särskilt 

bistånd för fritidsaktivitet 

  

Budgeten ska vara i balans genom kontinuerlig effektivisering och optimering. 

Målet är inte uppnått. 

Individ- och familjenämnden redovisar ett bokslut för 2017 med ett underskott på 1,5 mkr. I början av 

2017 visade resultatet på nämnden med stora underskott. Som mest visade prognosen på ett minus 

med 14 mkr. Nämnden har tilldelats 6 mkr i utökad ram. Förvaltningen har under året arbetet för att 

effektivisera sin verksamhet, hitta kostnadseffektiva lösningar för bemanning, återsökning av medel 

från Försäkringskassan och Migrationsverket, vakanshållit tjänster. Utbetalning av försörjningsstöd 

har minskat liksom höga kostnader för placeringar. 

I vissa fall klarar vi inte att hålla oss inom upprättade avtal, som bland annat beror på svårigheten att 

finna tolkhjälp, där tillgång på tolk saknas. Andra avtal tillsammans med andra kommuner i länet har 

visat på högre kostnader än budgeterat. Inom förvaltningen kan vi se att korttidsfrånvaron bland 

medarbetarna har sjunkit. 
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Nyckeltal 2017 2016 

Riktpunkt för utfall i relation till budget. 
  

Kommentar 

Individ- och familjenämnden redovisar ett utfall på 100,8% som överstiger riktpunkten på 100%. Nämnden uppfyller därmed inte målet. 

Detta är exklusive integrationsverksamhetens under- eller överskott. 

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

  

Kommentar 

Individ- och familjenämnden redovisar ett utfall på 100,8% som överstiger riktpunkten på 100%. Nämnden uppfyller därmed inte målet. 

Detta är exklusive integrationsverksamhetens under- eller överskott. 

Avtalstrohet 
  

Kommentar 

Avtalstroheten för individ- och familjenämnden ligger över målvärdet. 

Hälsotal - total sjukfrånvaro 
  

Kommentar 

Förvaltningen uppvisar i december total sjukfrånvaron på 8,8%. 

Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro 
  

Kommentar 

Den upprepande korttidsfrånvaron visar på en minskning mellan november och december månad från 4,52% till 4,14%. 

Sjukskrivning 28 dagar eller mer 
  

Kommentar 

Andelen långtissjukskrivna under december månad visar på 8,28%. Förvaltningen har fortfarande flera medarbetare som är sjukskrivna på 

del av sin tjänst 

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv 
  

Kommentar 

Under första halvåret har statistikdatabasen Kolada publicerat utfall och rikets genomsnitt för kostnad barn och ungdomsvård/invånare. I 

detta nyckeltal återspeglas tydligt resultatet av det aktiva arbete som har pågått inom verksamheten Barn och familj såväl som inom 

förvaltningen kring effektivt nyttjande av tillgängliga resurser. 

Kostnad insatser för personer med 
funktionsnedsättning kr/inv 

  

Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv 
  

Kommentar 

Den totala kostnaden för vuxen uppgår till 281 kr /invånare. Länssnittet ligger på 533 kr och riksgenonsnittet ligger på 607 kr. Den 
hemmaplansbaserade uppenvåreden är välfungerande och väldigt få placeringar behöver genomföras. De placeringar som genomförs är 

endast under kortare perioder för stabilisering av tillståndet. 

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv 
  

Kommentar 

Nyckeltalet avser den totala kostnaden för verksamheten ekonomiskt bistånd för 2016. Underlaget är hämtat från Kolada som har en 
eftersläpning i redovisningen på ca ett halvår. Per invånare låg kostnaden för Nybro kommun på 697 kr, riket, 1 065 kr och Kalmar län 

750. Analysen visar att 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. Vid analys 
av arbetsmiljöenkäten visar den att satsningen på fler handläggare skapar en bättre arbetsmiljö och trivsel för personalen då man hinner 

med sitt arbete och får arbeta med kvalitet och utveckling. 

Noterbart är att hela årsbudgeten för projekt SAMBA på 2,5 mkr ligger i den totala kostnaden för ekonomigruppens verksamhet. Projektet 
delas med Emmaboda kommun och tre andra myndigheter men har Nybro kommun som huvudman. Omräknat skulle kostnaden per 

invånare för Nybro kommun ligga på knappt 600 kr/invånare. 

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. Dvs 

inledningsvis fångar verksamheten upp de ärenden som behöver samhällets stöd och i slutändan har verksamheten färre långtidsärenden 
som på sikt blir självförsörjande på egen hand eller får rätt ersättning från sjukförsäkringssystemet och som förhållandevis inte belastar 

försörjningsstödet över tid. Härmed har verksamheten en bra balans mellan in och utflöde. 
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Nyckeltal 2017 2016 

Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd (enl 
Sos), kr/inv 

  

Kommentar 

I Kolada finns inget värde för 2017. Men uppskattningsvis ligger värdet för 2016 på ca 325 kr/invånare. 
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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 vi oss till vårt uppdrag? Vad köper vi in för varor och tjänster? 

Hur är dessa producerade? Hur bemöter vi människor i vår omgivning? Hur tar vi hand om avfall som 

uppstår? 

Individ-och familjeförvaltningen arbetar kontinuerligt med att följa prognoserna för det ekonomiska 

utfallet. Det sker genom uppföljning på nämnden, i förvaltningsledningen, genom samverkan mellan 

verksamhetschefer och ekonomen samt på lokal samverkan. 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 bla ekonomiska, resursmässiga, 

gemensamma lösningar, avsaknad av dubbelarbete, snabbare hantering och säkerställd 

myndighetsutövning. Genom att arbeta utifrån förvaltningen ledningsidé och styrprinciper har vi ökat 

samverkan mellan de olika verksamhetsområdena och skapat ett chefsforum där övergripande 

förvaltningsinformation kommuniceras. 
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Tjänstegarantier 
Tjänstegarantin är av kommunen en offentligt deklarerad standardnivå som beskriver vad 

brukaren/invånaren kan förvänta sig av en kommunal tjänst, service eller verksamhet. Befintliga 

resurser, metoder, organisation och kompetens utgör nivå för tjänstegarantin. 

Tjänstegarantierna ska vara tydliga, uppföljningsbara och ha ett kvalitetsdrivande fokus. De är en del 

av kommunens kvalitetssystem. Genom att tydliggöra tjänsterna, garantera en viss kvalitetsnivå samt 

att systematiskt åtgärda eventuella brister som uppstår i verksamheten syftar garantierna till att öka 

förtroendet för kommunens verksamhet hos kommuninvånarna. 

Kommungemensamma 

Gott bemötande, god tillgänglighet och insyn 

Vi lovar dig 

Vi lovar dig gott bemötande, god information och god tillgänglighet när du vänder dig till oss i olika 

frågor och ärenden. 

Med god tillgänglighet menar vi att du kommer att få återkoppling på dina frågor via e-post och 

telefon inom två arbetsdagar och att vi meddelar dig om tiden blir längre än dessa två dagar. Gäller ej 

vid ansökan eller anmälan. 

Med god information och insyn menar vi att det finns samlad information på kommunens webbplats 

som beskriver hur verksamheten fungerar, vilka resultat som görs och hur du kan påverka. På så sätt 

vill vi ge dig möjlighet att vara delaktig i kommunens utveckling. 

  

Vi förväntar oss 

Vi förväntar oss att du hör av dig till oss om du upplever att du inte fått ett bra bemötande i din kontakt 

med kommunen. 

  

Om vi inte håller vad vi lovar 

En tjänstegaranti talar om vad du har rätt att förvänta dig av oss i olika frågor. Vi arbetar ständigt för 

att förbättra oss och tar tacksamt emot synpunkter som hjälper oss i vårt kvalitetsarbete. 

Framför dina synpunkter skriftligt via e-post, webb eller via telefon. Den årliga avstämningen 

redovisas på hemsidan. Om vi inte håller vad vi lovar, erbjuds du kontakt med ansvarig tjänsteman. 

Avstämning 

IFF har en egen reception som besvarar telefonsamtal dagligen. Personer som söker tjänstemän på 

förvaltningen har möjlighet att få en personlig kontakt med receptionens personal som i sin tur tar 

emot telefonmeddelanden. Tjänstemän på IFF kontaktar personer inom angiven tid antingen via 

telefon eller via mail, ibland även via brev. 

Det är också möjligt att söka en tjänsteman direkt via deras direktnummer. 

Resultatet i åretsmätning visar på att förvaltningen når upp till 100% gällande information och ett gott 

bemötande. 
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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 i samverkan med 

sydostjouren och det går alltid att nå någon socialsekreterare. Förvaltningen klarar sina tjänstgarantier. 
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Uppdrag 
Individ-och familjenämnden har i uppdrag att hålla budget. 

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. Tidigt under året kunde nämnden se att 

förvaltningen skulle gå mot ett stort budgetunderskott. Detta föranledde att nämnden fattade beslut om 

att genomföra en verksamhetsanalys på OF. I analysarbetet har det uppmärksammats flera delar som 

kan effektiviseras samt förslag på minskade kostnader. 

Förvaltningen fick också i uppdrag att ta fram delar i verksamheten för att hålla budget. Förslagen 

antogs av nämnden i juni. Förvaltningen har i uppdrag att ta fram en tidplan för genomförandet av de 

förändringar i verksamheten som ska genomföras för att komma ner inom budgetramen. Vissa 

åtgärder har visat på resultat i den ekonomiska uppföljningen. Från ett underskott i mitten av året på 

14 mkr till ett resultat på 1,5 mkr i underskott vid årets slut. Nämnden har tilldelats en ramökning på 

6 mkr under 2017. 

Under hösten fattade förvaltningsledningen ett beslut om att förvaltningen arbetar efter styrmodellen  

"Uppdragsstyrning" och ansvarsfullt. Vilket innebär att uppdrag skall alltid adresseras, tidssättas, göra, 

genomföra, följas upp och kontrolleras innan beslut fattas av förvaltningsledningen för verkställande. 
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Verksamhet 
Årets verksamhet 

Nämnden och förvaltningens arbete har under året fokuserat på att nå kostnadseffektiviseringar. 

Genom att tillskapa ett specialistteam inom personlig assistans har kostnader för assistansen kunnat 

begränsas och  ärenden har överklagats till förvaltningsrätten. 

OF har sedan hösten 2016 haft en utredare på plats för att organisera upp främst personlig assistans, 

både privat och kommunalt anordnad, som inneburit att OF sett över alla de beslut som finns som är  

fattade av Försäkringskassan och kommun. Uppdraget har också inneburit att hitta felkällor så som att 

försäkringskassan inte gjort alla utbetalningar. Avtal mot de privata assistansbolagen har 

kvalitetssäkrats och rätt beslut och ersättningar har justerats. 

Under våren 2017 avvecklades boendet i Madesjö som vi hyrt av Omsorgsförvaltningen. Det innebar 

att ungdomarna fick bo två och två på HVB hemmet i Alsterbro. Vilket också medför oroligheter 

bland dem. Under året har Nybro kommun inte tagit emot något ensamkommande barn. De nya 

ersättningssystemet som trädde i kraft den 1 juli har stor betydelse på vad integrationsverksamheten 

tidigare har fått i ersättning. Vi beräknar att intäkterna från migrationsverket kommer att sjunka under 

året. På grund av att flera ungdomar fått lämna HVB hemmet är det inte möjligt för förvaltningen att 

behålla lokalerna i Alserbro. Dessa har sagts upp och HVB verksamheten kommer att flytta till 

Morgonstigen efter årsskiftet. 

Individ och familjeförvaltningen blev tilldelad 15 mkr av de integrationsmedel som regeringen 

lämnade till kommunerna i slutet av 2015.  Flera verksamhetsinsatser är igång och har bidragit till 

positiva effekter inom förvaltningen. Exempel på det är integrationskurator, förebyggande insatser 

inom rehab, samverkan med LoK. Nämnden har fattat beslut om att pågående verksamheter fortgår 

under 2018 med stöd av de medel som är återsökta via Migrationsverket. 

Trycket på integrationsenheten har minskat gällande utredningar av ensamkommande barn, fokus är 

de som kommer på anknytning, ungdomar som blir åldersupphöjda och måste lämna HVB på grund av 

ålder och ska placeras i stödboende eller till och med återgå till Migrationsverket. Flera ungdomar 

uttrycker sin oro gällande uppehållstillstånd och att väntan på besked är lång. Detta har medfört en 

förskjutning att hantera andra typer av svårigheter än den direkta ansökan om insatser. 

Förvaltningen arbetar aktivt med att söka olika statsbidrag för att kunna fortsätta med de påbörjade 

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. 

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. 

Personliga ombud har under året 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 tex. 

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 samt brist på bostad 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. Uppdraget om att tillsätta en ledningsgrupp för de personliga 

ombuden har under våren verkställts, den består av de personliga ombuden och socialchefer från 
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Nybro, Emmaboda och Torsås kommun. Från och med oktober har Borgholms kommun tillkommit. 

Under hösten har ledningsgruppen också utökats med representanter från försäkringskassan och 

landstinget. 

Förvaltningens anhörigstöd har under våren utvecklats. Anhörigambassadörer har utbildats och det 

finns ansvariga ambassadörer inom varje verksamhetsområde med undantag för integration. 

Resultatet med att överta bemanningsenheten inom den egna förvaltningen visar på positiva siffror. 

Verksamheten arbetar effektivt med att i första hand lösa frånvaron inom det egna arbetslaget med 

stöd av sin årsarbetstid, när det inte är möjligt sker en beställning till bemanningsenheten. De bokade 

timmarna har minskat med 2 000 timmar från 2016. 

Under våren har arbetet gällande uppdrag att genomföra en översyn om förvaltningsdelning mellan 

IFF och OMF fortgått i samverkan mellan förvaltningscheferna och konsult Jan Lagerkvist. Arbetet 

har bedrivits i tre arbetsgrupper sammansatta av representanter från båda förvaltningarna. Därutöver 

har en fjärde grupp bestående av tre ekonomer från kommunstyrelsen analyserat budgettekniska frågor 

som ingår i uppdragsdirektivet. För att få en helhetssyn på framför allt samverkansfrågorna har 

grupperna vid olika tillfällen träffats gemensamt och löpande hållit varandra uppdaterade. 

Efter avslutat arbete har förvaltningscheferna gemensamt slagit fast att de ekonomiska 

förutsättningarna ska vara klara och att omföringar i budgeten mellan nämnderna ska ske från och med 

2018-01-01 i förekommande fall där det är genomförbart. 

Individ- och familjenämnden fattade i februari ett beslut om att genomlysa OFs verksamhet med fokus 

på ekonomi, kvalitet och effektivitet. Uppdraget har fått namnet "Uppdrag OF" och benämns i olika 

sammanhang. Uppdraget skulle resultera i att komma till rätta med de ekonomiska underskotten i 

verksamheten.  En genomlysning skulle genomföras för att utröna kostnader, dubbelarbete samt 

effektivt nyttjande av resurser. Enskilda intervjuer genomfördes med samtliga enhetschefer. Som har 

utmynnat i att det finns flera utvecklingsområden som beskrivs i utredningsrapporten. Nästa steg är att 

ge utredarna i uppdrag att upprätta en handlingsplan för det fortsatt utvecklingsarbetet på OF som 

kommer antas av  nämnden i februari 2018.Översyn kontaktpersoner enl LSS är klart. Alla 48 ärenden 

har omprövats eller följts upp. 

Morgonstigens gruppbostad i OF:s regi är avvecklad. Korttidsboendet Stjärnan är igång. Ytterligare 

två barn från Emmaboda kommer introduceras våren 2018, därefter inga mer köp av plats i 

Emmaboda. 

Under sommaren har en ordningsvakt funnits på Balder. Detta beroende på hotbild på vår förvaltning, 

Kommunhuset Balder samt Arbetsförmedlingen. I anslutning till oroligheter och skalskydd har en 

trygghetsvandring genomförts på IFF på 1:a våningen. 

En ombyggnad av aktivitetscentrum är iordningställd och utrustad med ett sprinklersystem för att 

kunna ta emot funktionshindrade barn som är i behov av korttidsvistelse. OF har inte kunnat verkställa 

beslut på korttidsvistelse och två ärenden har granskats av IVO. Ett av dem gick vidare till 

Förvaltningsrätten där IVO föreslog Förvaltningsrätten att utdöma ett vite till Nybro kommun på 

255 tkr. Förvaltningsrätten avslog IVOs begäran och gav Nybro rätt i ärendet. 

  

  

  

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 
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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. 

På Individ- och familjeförvaltningen sker internkontroll  i januari, april, juli och oktober månad. Det 

sker ett urval av ärenden ur delegationslistorna - två ärenden inom vardera ekonomigrupp, vuxengrupp 

samt barn- och familjeenhet. Respektive attestant skall därefter, utifrån ett fastställt formulär, granska 

det utvalda ärendet. Följande kontrolleras: 

Beslut 

1. Har beslutsfattaren beslutanderätt enligt delegation?2. Finns beslutsunderlag i form av utredning/ 

journalanteckning?3. Är beslutsunderlaget tillräckligt? 

Utredning 

4. Är utredningen tillräcklig för det fattade beslutet? 5. Framgår det att utredningen är kommunicerad? 

Utbetalning 

6. Är utbetalningen/-arna riktig/-a i förhållande till beslutet? 7. Är utbetalningen/-arna rätt konterad/-e? 

8. Finns det verifikationer till alla utbetalningar? 9. Är betalningsmottagaren/-arna riktig/-a? 

Loggarna 

10. Är inloggade personer behöriga? 

Berörda handläggare kommer givetvis att vidtalas före och efter kontroll. 

Ekonomisk kontroll genomförs varje månad av utfall och prognos samt avvikelser. Som rapporteras 

till nämnden. 
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Ekonomi 
Driftsredovisning 

Resultat tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2015 2016 2017 2017 2017 

BRUTTOINTÄKTER 79 426 109 567 106 836 99 045 7 791 

      

Personalkostnader -184 629 -206 854 -213 614 -211 137 -2 476 

Övriga kostnader -77 079 -96 150 -90 766 -83 961 -6 806 

BRUTTOKOSTNADER -261 708 -303 004 -304 380 -295 098 -9 282 

      

NETTOKOSTNAD -182 282 -193 437 -197 544 -196 053 -1 491 

BUDGET -182 839 -182 919 -196 053 -196 053 0 

ÅRETS RESULTAT 557 -10 518 -1 491 0 -1 491 

Investeringsredovisning 

Nettoinvesteringar, tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2 015 2016 2017 2017 2017 

 -628 701 -1 805 -1 814 9 

Kommentar ekonomiskt resultat och årsprognos 

Ekonomiskt resultat och årsprognos: 

Individ- och familjenämnden redovisar ett underskott på -1,5 mnkr i bokslutet 2017.Det är inkl. de 

centrala integrationsmedel som omförts under året på totalt 10,5 mnkr samt ramtilldelningen på 6 

mnkr. 

Förvaltningen har haft en ojämn prognos under året totalt sett.Redan vid början av året visade Individ- 

och familjeförvaltningen en mycket dyster prognos som steg uppemot -12,5 mnkr i tertialbokslutet. 

Prognosen skiftade mycket under första delåret,detta till största del på grund av att personlig 

assistansersättning från försäkringskassan var mycket osäker då försäkringskassan drog in ersättning 

på flera ärenden, intäkter om flermiljon belopp. Förvaltningen blev tilldelad en ramtilldelning på 6 

mnkr då det flaggats för högre kostnader inom assistansen. Intäkter börjades återsökas av 

migrationsverket för att täcka kostnader i ärenden inom personlig assistans som var 

integrationsärenden. Försäkringskassans utredningar gentemot ärenden inom personlig assistans 

frystes även under andra halvåret och det riskerades inte längre ytterligare indragningar av 

intäkter.Allt arbete resulterade i lägre och mer jämna prognoser under andra halvåret där de legat 

mellan -1,4 till -2,5 mnkr i underskott. 

Central administration visar ett underskott på -2,3 mkr.Underskottet beror på ökade kostnader gällande 

Barnahus,Kvinnojour,Regionförb,Familjerådg samt ATV med totalt -600 tkr som i start av 2017 inte 

meddelats förvaltningen.Flera av dessa nämnda verksamheter är i ett samverkansavtal med andra 

kommuner i länet.Kursavgifter för OF ledningsgruppsutveckling medförde underskott på 

kurskostnader med ca -200 tkr samt ökade kostnader för Avonova företagshälsan översteg budget med 

-235 tkr.Andra orsaker till det stora underskottet är ökade IT kostnader med omkring -450 tkr. 

Verksamheten Ekonomi och Vuxen redovisade ett överskott med 3,3 mnkr.Av budgeterade 16 279 tkr 

förbrukades 12 999 tkr vilket motsvarar 80 % av budgeterade medel.De främsta orsakerna till 

överskottet är att övriga kostnader visade ett överskott med 1 469 tkr.Här ingår tex försörjningsstödet. 
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Personalkostnaderna hade ett överskott med 582 tkr pga sjukskriven personal.Dessutom låg LVM 

kostnaderna långt under budget med 890 tkr.Nettoöverskott för försörjningsstödet uppgick till 6,6 mkr 

och fördelade sig på 3,7 mkr till övriga ärenden samt 2,9 mkr till integrationsärenden.Dvs 44 % av 

försörjningsstödet. 

Verksamheten Barn och familj redovisar med ett överskott på 0,6 mnkr.Personalkostnaderna visar ett 

överskott på 1,7 mnkr, detta på grund av obemannade tjänster samt att det vid sjukskrivningar inte har 

tillsats personal i samma utsträckning. Övriga kostnader visar ett underskott på -1,5 mnkr och beror 

främst på att kostnaden för institutionsvården överstigit budget.I bokslutet bokades en upplupen intäkt 

på +300 tkr som är en intäkt som återsöks av migrationsverket under 2018 men som gäller kostnader 

för placeringar under delår två 2017. 

Familjehemsvårdens kostnader går totalt sett med ett överskott på +492 tkr.Institutionsplaceringarnas 

resultat summeras till ett underskott med -569 tkr.Detsamma gäller för de konsulentstödda 

familjehemsplaceringarna som går med ett underskott på -414 kr. 

Integrationsverksamheten Verksamheten Integration redovisar för 2017 en budget i balans.Detta efter 

omföringar av intäkter under året till balanskonton med totalt 34 mnkr.Detta är till största del intäkter 

som migrationsverket är skyldiga kommunen för 2016 samt 2017 och som inkommit under året i 

efterhand för kostnader som varit.Dessa intäkter kommer sparas för att kunna täcka kommande ökade 

integrationskostnader de närmaste åren. Det inkom även en intäkt under december månad från 

migrationsverket som ska hjälpa ensamkommande att stanna kvar i kommunen.Nybro kommuns andel 

är 890 tkr. 

Verksamheten OF redovisade ett underskott på -3,1 mnkr.Detta till största del på grund av 

Bemanningsenheten som resulterade i ett underskott på ca 3,5 mnkr,samt barnverkställigheten med ny 

korttid Stjärnan som ej varit budgeterad fullt ut.Ramtilldelningen på 6 mnkr resulterade i att personlig 

assistans endast gick med underskott på -1,4 mnkr efter höga underskottsprognoser under första 

delåret pga. indragna assistans ersättningar. Underskottet på personlig assistans beror på högre 

personalkostnader än budgeterat och hör samman med bemanningsenhetens resultat.En annan stor 

faktor till att underskottet är lägre än prognostiserat är arbetet som genomförts stora delar av året med 

uppdrag OF,där flera andra verksamheter gått med överskott samt att OF:s verksamhet på 

Morgonstigen lades ned 171031. 

Investeringsbudget:  
Den stora investeringen för IFF 2017 är sprinklersystem vid ombyggnaden av fd Aktivitetscentrum till 

en beräknad kostnad på ca 960 tkr.Sedan tillkommer inköp av nya möbler på barn och familj som 

omfattar ca 300 000 kr,samt utrustning till Bokens dagverksamhet.Fiberanslutningar har genomförts 

på flera håll och dessa kostnader har gått på investeringsbudgeten. 
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Personal 
Det totala antalet anställda inom individ-och familjeförvaltningen är i stort sätt oförändrat under året. 

Den totala sjukfrånvaron var i början av året hög men har sjunkit sedan juni månad. Den upprepade 

korttidsfrånvaron är fortfarande låg och visar vid årets slut 3,9%. 

Arbetssituationen i integrationsverksamheten är fortfarande ansträngd även om den visar på att 

inflödet minskat under året så ställs det fortfarande krav på utredningstider, samtal och uppföljningar 

som släpat efter på grund av det höga trycket som varit. I anslutning till att omställningar inom HVB 

verksamheten var nödvändig att genomföra beslutade nämnden i december om att organisera 

integations verksamhetsområde. Området har fördelats mellan Barn och familj som ansvarar för EKB 

delen och Ekonomi och vuxenenheten som ansvarar för integrations vuxenenhet. 

Det är fortfarande stora svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens till tjänster som 

socialsekreterare och enhetschefer. Detta innebär att de under sommaren varit färre socialsekreterare 

och chefer i tjänst än var det brukar att vara när tjänsterna är fulltaliga. På vissa tjänster har det inte 

varit möjligt att ta in vikarier utan verksamheten har fått ställa om och anpassa sig utifrån vad som 

varit möjligt att genomföra. 

Under sommaren har det funnits tillräckligt med semestervikarier inom OF för att täcka behoven vid 

semesterledigheter. Den ordinarie personalen har inte behövt flytta sin semester för att klara 

verksamheten. Därmed har också kostnaderna för övertid varit låga eller inte förekommit alls i vissa 

verksamheter. 

Personalsituationen har varit instabil under större delen av året. Främst på grund av sjukskrivningar, 

personal som slutat samt svårigheter att rekrytera handläggare med erfarenhet. Inom AMR har det 

varit en del rockader. Erfarna handläggare har gått mot nya utmaningar. 1:e soc.sekr inom AMR har 

blivit verksamhetsutvecklare för IFF inom ekonomi, integration och OF. En handläggare har blivit 1: 

soc.sekr i mottagningsgruppen och en handläggare har gått till SAMBA. Samtidigt blir detta en 

förstärkning av verksamheten då ingen av dessa personer försvinner bort från verksamheten. En 

organisation som är i ständig utveckling måste kunna ge varje erfaren medarbetare nya utmaningar 

samtidigt som de nyanställda får ta ökat ansvar. 
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Framtid 
Individ- och familjenämnden fattade i februari ett beslut om att genomlysa verksamheterna på OF. 

Förvaltningschefen fick i uppdrag att utse personer som skulle genomföra uppdraget. 

Uppdrag OF har genomförts av utvecklingssamordnare, två verksamhetschefer och förvaltningens 

ekonom. En första genomlysning är avslutad och har resulterat i flera idéer och förslag till fortsatt 

utvecklingsarbete som kommer att leda mot goda resultat av samverkan och ett lärande. 

Uppdraget kommer att fortsätta men på en annan nivå, där olika delar skall utvecklas, provas och 

verkställas. 

Förvaltningsledningen på individ- och familjeförvaltningen har genomfört ett omfattande 

utvecklingsarbete för en effektivare ledningsorganisation. Utifrån ledningsidén att samverka över 

verksamhetsgränser och att skapa en lärande organisation har tre styrande principer antagits: 

Brukare/Klient som medskapande, Medarbetare som medskapande, Effektivt nyttjande av tillgängliga 

resurser 

Förvaltningens styrmodell kan beskrivs som en uppdragsstyrning genom: 

- Göra, - Genomföra, - Resultat (Följa upp), - Kontroll (Återkoppla) 

Det vägledande begreppet för modellen är "Ansvarsfullt". 

Förvaltningsledningen skall medverka i organisationen där man kan göra mest nytta för utvecklingen 

av verksamheten. Deltagandet internt och externt skall vara till gagn för den egna förvaltningen eller 

bidra med kunskap till annan förvaltning. 

Förvaltningsledningens utvecklingsarbete har presenterats på lokalsamverkan, för samtliga chefer 

inom förvaltningen på chefsforum och på nämnden i september. 

Ett nytt omtag har gjorts gällande de personliga ombudens uppdrag och verksamhet, avtalet med 

Emmaboda och Torsås kommuner har reviderats. Målet är att fortsätta att utveckla metoder för det 

strukturella arbetet. Under våren startade vi en övergripande ledningsgrupp mellan kommunerna och 

under hösten har landstinget och försäkringskassan också medverkat. Ett önskemål inkom från 

Borgholms kommun som ville ansluta sig till verksamheten personligt ombud och gjorde det i oktober. 

När ledningsgruppen träffades under våren deltog socialchefen från Borgholms kommun samt 

länsstyrelsen. Regeringen utkom i juni 2013 med en förordning om statsbidrag till kommuner som 

bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

Detta innebär krav på fungerande ledningsstrukturer för verksamheterna för att få statsbidrag. Det 

tidigare meddelandebladet gäller fortfarande tillsammans med förordningen som arbetsbeskrivning för 

personligt ombud. 

Förvaltningen har genomfört två dialogmöten tillsammans med nämnden för att ta fram fokusområden 

inför 2018. De utvalda fokusområden som nämnden antagit är: - Missbruk bland barn och unga                

- Riktade insatser inom psykisk hälsa barn och unga. Nämnden kommer under 2018 att kvartalsvis få 

information gällande de båda fokusområdena. 

Förvaltningen har i samverkan med Omsorgsförvaltningen tagit fram lokala riktlinjer för den nya 

lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården. 

En fortsättning på plattformsarbetet för nyanlända i etablering kommer att utökas med den "Nya 

plattformen". Arbetet sker i samverkan med Kommunstyrelsen. Samverkansprojekten med stöd av 

integrationspengarna är igång. Flera av dem har utmynnat i goda resultat  i form av utbildning och 

lärande både för de nyanlända samt personal inom olika verksamhetsområden. Några av dem sker i 

samverkan med både LoK och Fryshuset. 

Från 2018 kommer integration-vuxen att ingå i verksamheten ekonomi/vuxen. Redan under senhösten 
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påbörjades arbetet med att kartlägga ärendena på integration. Planen är att stärka stödet till varje 

individ för bästa möjliga integration under etableringen. För att stärka individens integrationsprocess 

och motverka segregation och utanförskap har verksamheten satsat på 3 nya tjänster. Syftet är att 

kunna arbeta med tätare individuella uppföljningar, förstärkning av utredningsfunktionen och 

utveckling av både rehabprocessen samt arbetsmarknadsspåret. I satsningen ingår en förstärkning av 

ledningsfunktionen med en 1: socialsekreterare som kommer från ekonomigruppens 

mottagningsgrupp. När enhetschefen på integration valde att säga upp sig har tjänsten återbesatts med 

en enhetschef som tidigare arbetat i ekonomigruppens mottagningsgrupp. 

Projekt SAMBA är nu avslutat. I stället för att behöva ansöka om projektpengar från 

Samordningsförbundet får ekonomigruppen ett permanent stöd på 1 mkr för att stimulera Långsiktig 

Integrerad Samverkan-LIS mellan olika myndigheter. Resultaten för SAMBA är väldigt goda. På fyra 

år har 108 deltagare varit inskrivna. Antal till studier eller arbete var 47 st, rätt ersättning 13 st och 

praktik 23 st. Hela 77 % av deltagarna har fått någon form av avslut samt en början på ett nytt liv efter 

en tidigare tillvaro i utanförskap. Under 2017 har SAMBA:s rehabspår arbetat med 12 nya deltagare. 

12 deltagare har även avslutats med följande utfall: 2 st till fortsatt rehabilitering, 6 st till rätt 

ersättning, 1 st till studier och 3 st till jobb. 
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Sammanfattning 
Individ- och familjenämnden redovisar efter en justerad årsprognos ett underskott på -1,5 mnkr.  I 

detta resultat är inte integrationsverksamheten inkluderad. I juni fattade Kommunfullmäktige ett beslut 

om att tilldela Individ- och familjenämnden en ramökning på 6 mnkr. Pengarna tilldelades OF för 

kostnader till personlig assistans. 

Central administration visar på ett underskott med -2,3 mkr. Flera av dessa kostnader beror delvis på 

ökade kostnader som inte funnits budgeterade centralt. Dessa är bland annat sydostjouren, ATV, 

Barnahus, IT-kostnader, företagshälsovård. 

Ekonomi och Vuxen redovisade ett överskott med 3,3 mnkr. Av budgeterade 16 279 tkr förbrukades 

12 999 tkr vilket motsvarar 80 % av budgeterade medel. De främsta orsakerna till överskottet är att 

övriga kostnader visade ett överskott med 1 469 tkr. Här ingår tex försörjningsstödet. 

Personalkostnaderna hade ett överskott med 582 tkr pga sjukskriven personal. Dessutom låg LVM 

kostnaderna långt under budget med 890 tkr. 

Barn och Familj visar ett överskott med 0,6 mnkr. Som delvis beror på intäkter gällande 

integrationsärenden samt personalkostnader med anledning av att flera tjänster varit vakanta. 

Familjehemsvårdens kostnader har varit lägre än budget under hela året, totalt sett går 

familjehemsvården med ett överskott på +492 tkr. Kostnaderna för Institutionsplaceringarna har varit 

över budget och resultatet summeras till ett underskott i denna del med -569 tkr. Detsamma gäller för 

de konsulentstödda familjehemsplaceringarna där resultatet summeras till ett underskott på -414 tkr. 

OF redovisade ett underskott på -3,1 mnkr. Detta till största del på grund av Bemanningsenheten som 

resulterade i ett underskott på ca 3,5 mnkr, samt barnverkställigheten med ny korttid Stjärnan som ej 

varit budgeterad fullt ut. Ramtilldelningen på 6 mnkr resulterade i att personlig assistans endast gick 

med underskott på -1,4 mnkr efter höga underskottsprognoser under första delåret pga. indragna 

assistans ersättningar. Underskottet på personlig assistans beror på högre personalkostnader än 

budgeterat och hör samman med bemanningsenhetens resultat. En annan stor faktor till att 

underskottet är lägre än prognostiserat är arbetet som genomförts stora delar av året med uppdrag OF, 

där flera andra verksamheter gått med överskott samt att OF:s verksamhet på Morgonstigen lades ned 

171031. 

Köp av bemanningsenheten har minskat under året med 2 000 timmar. 

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

på utveckling av verksamheten och därmed sammanhängande kvalitetsfrågor. Detta kommer delvis 

ske genom förvaltningens ledningsidé. 

När det gäller sjukfrånvaron har siffrorna minskat gällande korttidsfrånvaro som redovisade 3,9 % i 

december. 

Den stora utmaningen kvarstår inom integration som ställer nya krav på att verksamheten skall 

anpassa sig utifrån nya förutsättningar gällande både åldersupphöjningar, tillfälliga uppehållstillstånd, 

familjeåterföreningar och minskade statliga ersättningar. Bostad är fortfarande en högaktuell fråga. Att 

möta dessa människor som är i behov av hjälp, stöd och insatser ställer stora krav på medarbetarna. 

Efterfrågan på stöd och hjälp via socialtjänsten är fortfarande hög. 

Inom förvaltningen har det varit svårt att rekrytera nya medarbetare detta har medfört ett ökat tryck på 

de som finns i verksamheten. Det är svårt att med rekrytering av nya medarbetare särskilt 

socialsekreterare och chefer med erfarenhet. 

Individ- och familjenämnden får avslutningsvis sammanfatta att året varit ganska utmanande för 

förvaltningen med stort underskott på flera miljoner som ställt stora krav på att alla medarbetare har ett 

ansvar att bidra till förvaltningens effektivitet och målet att nå budget i balans. 
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Måluppfyllelse 
Vision 

 

Kommunfullmäktiges mål 

 

 

Nämndens mål 

God tillgänglighet, service och kvalitetssäkring i det interna och externa 
stödet. 

Målet är delvis uppnått. 

Förvaltningens verksamhet är god gällande extern service i frågor som åtkomst till handlingar, 

besvarande av synpunkter och medborgarförslag samt utifrån den resurs som tillsatts för att hantera 

konsumentrådgivning. Under 2018 kommer konsumentrådgivningen att hanteras från Kalmar. 

Verksamhetsplanen för kommunstyrelsen är färdigställd och går upp för beslut i kommunstyrelsen i 

januari 2018. Syftet är att kvalitetssäkra verksamheten utifrån kommunstyrelsens reglemente liksom 

att tydliggöra rollen gentemot berörda förvaltningar och allmänhet. 

Mätningen av kommunstyrelseförvaltningens stöd till övriga förvaltningar genomförs under september 

månad och visar på ett förbättrat resultat över lag. Behov finns dock av utvecklingsinsatser gällande 

stöd och väglednings samt ständiga förbättringar utifrån ett helhetsperspektiv. Insatserna kommer att 

bli av generell karaktär då det har varit mycket svårt att utläsa vad och hur de svarande förvaltningarna 
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önskar för förbättringsåtgärder. 

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

utvecklande arbetssätt och möjliggöra transparens, öppenhet och tillgänglighet. Redan nu skapas 

förutsättningar för enkelhet, tydlighet och effektivitet. Vårt intranät kommer att möjliggöra en 

gemenskap, samhörighet och delaktighet. 

 

Nyckeltal 2017 2016 

2. Hur stor andel av medborgarna som tar 
kontakt med kommunen via telefon får ett 

direkt svar på en enkel fråga? 

  

3. Hur stor andel av medborgarna uppfattar 

att de får ett gott bemötande när de via 
telefon ställt en enkel fråga till kommunen? 

  

Våra ärenden handläggs effektivt. 
  

Avdelningen har en god tillgänglighet 
  

Avdelningen ger oss stöd och vägledning. 
  

Avdelningen kännetecknas av ett gott 

bemötande. 
  

Avdelningen arbetar med ständiga 
förbättringar utifrån ett helhetsperspektiv. 

  

Andel som får kontakt med handläggare via 

telefon inom 61-120 sekunder, (%) 
  

 

Räddningstjänstens verksamhet ska vara god och kvalitetssäkrad. 

Målet är uppnått 

Verksamhetens fordon och utrustning har förnyats och är bra skick. De fordon som uppvisat briser är 

dokumenterade och plan för utbyte är upprättad. 

Efterfrågan gällande utbildning är stor både inom Nybro kommun som av vissa privata företag. I syfte 

att tillgodose utbildning på andra språk kommer Räddningstjänsten i Nybro att samverka med 

Emmaboda. 
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Andel (%) elever som är nöjda med 

utbildning Brandkunskap för alla / Upp i 
rök. (Egen statistik.) 

  

Andel (%) kommunanställda som är nöjda 

med BKA utbildningen. (Egen statistik) 
  

Kommentar 

Inga utbildningar i augusti månad. 

Antal genomförda konditionstest för 

räddningstjänstpersonal. (Egen statistik) 
  

Kommentar 

Många småskador och några längre sjukskrivningar gör att vi har ett sämre test resultat än vanligt. 

Antal internutbildningar för 

Räddningstjänsten. (Egen statistik) 
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Kommentar 

Vår övnings ambition har visat sig ligga något högt under året än vad vi kunnat nå upp till. 

Räddningstjänst - myndighetsärenden. 

(NKI, Insikt) 
  

 

God medborgardialog och möjligheter till delaktighet och inflytande för 
invånaren. 

Målet är delvis uppnått. 

Samverkansavtalet mellan Nybro kommun och Nybro närpolisområde har genererat i 5 

trygghetsvandringar. Fler trygghetsvandringar finns inplanerade och resultatet redovisas 

återkommande i Brottsförebyggande rådet. 
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1. Hur stor andel av medborgarna som 

skickar in en enkel fråga via e-post får svar 

inom två arbetsdagar? 

  

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

utveckling? 

  

15. Hur väl upplever medborgarna att de 
har insyn och  inflytande över kommunens 

verksamhet? 

  

Nöjd-Inflytande-Index (NII) 
  

Antalet medborgarförslag (Egen statistik) 
  

Antal ärende som Ungdomsrådet är 

delaktiga i. (Egen statistik) 
  

 

God kommunutveckling genom information och insyn. 

Målet är delvis uppnått. 

Kommunens information i syfte att skapa så god insyn som möjligt för invånaren förbättras ständigt. 

Resultaten visar på stadig och stabil utveckling. 
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13. Hur god är kommunens 
webbinformation till medborgarna? 

  

Antal besökare på Arkivens dag. (Egen 

statistik) 
  

Antal aktiva aktörer som använder Nybro 
24.se (Egen statistik) 
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En långsiktigt god hushållning med mark, vatten och naturresurser 

Målet är delvis uppnått. 

Målet är en viktig strategiskt resursfråga och hanteras av Samhällsbyggnad. Arbetet är i en ständig 

utvecklingsprocess och fokuserar på hur vi använder våra mark- och vattenresurser på bästa sätt 

liksom hur vi minimerar negativ påverkan på människors hälsa och omgivande natur- och 

kulturmiljön. 

Det finns en nära samverkan mellan fysisk planering och näringslivsutveckling vilken bland annat 

syftar till att öka attraktionskraften för både företag och invånare. 

 

Nybro kommuns varumärke ska stärkas. 

Målet är delvis uppnått. 

Visionen är nu beslutad i kommunfullmäktige. Det innebär per automatik en översyn av mål och 

dokument - allt i syfte att skapa så god genomslagskraft som möjligt. Insatser planeras under tidig vår. 

Handlingsplan gällande företagsklimatet har gett resultat och visar på gott bemötande och kvalitativ 

handläggning. 

Utbildningskonceptet Broa över fortgår och går nu in på sin andra omgång. Satsningen syftar till att 

utveckla en positiv samarbetskultur och framtidsanda genom kompetenshöjning med fokus på 

näringsliv, föreningsliv och kommun. 
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Befolkningsantal. (SCB) 
  

Kommentar 

Befolkningen ökade med 95 personer 2017. 

Nöjd-Region-Index (NRI, SCB 

Medborgarundersökning) 
  

Medias attityder till företagande. 

(Företagsklimat.se, SN) 
  

Kommentar 

Trenden i årets enkätundersökningen är negativ gällande företagens uppfattning om medias attityder till företagande. I Nybro kommun 

har vi tidigare haft en positivare attityd än riket i genomsnitt men denna har nu vänts och ligger under riket (3,56). 

Vi har under året genomför följande aktiviteter för att kommunen ska ha en bra samarbete med media- bjudit in media till alla aktiviteter 

som vi genomfört- varit tillgängliga för att svara på frågor och delge fakta.- vi har också uppmanat organisationer och företag att ta 

kontakt med media för att förmedla goda nyheter. 

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

näringslivsklimatet i kommunen. 

Vilka utmaningar/möjligheter finns? 

 att bli tydligare 

 att fortsätta att vara tillgänglig och förberedd vid olika händelser 

 pressinbjudningar 

 informera om våra olika mätningar och resultat 

 varit aktiv med socialmedia 

Vi kan inte i dagsläget förklara vändningen av trenden. 

Andel (%) nöjda besökare på 

resecentrum/turistinformationen (Egen 

statistik, Index) 

  

Nöjd - Medborgar - Index (NMI) 
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Nybro kommun är en attraktiv arbetsgivare. 

Målet är delvis uppnått. 

Nybro kommun utvecklas som arbetsgivare. Policyn för Attraktiv arbetsgivare är nu beslutad i 

kommunfullmäktige och personalavdelningen har tagit fram en handlingsplan. Under sen höst startade 

insatser synliggörande av pågående projekt, allt i syfte att tydliggöra Nybro kommun som en attraktiv 

arbetsgivare. 
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Antal osakliga löneskillnader. (Egen 

statistik) 
  

 

Nybro kommun ska upplevas som en trygg kommun. 

Målet är delvis uppnått. 

Invånare och besökare ska känna sig trygga i Nybro, men senaste mätning gjord av SCB visar på en 

nedgång. En anledning till lägre resultat kan vara de incidenter som under tidig höst resulterade i 

väktare till och från funnits i Balders foajé. 

De trygghetsskapande aktiviteterna som under våren påbörjades kommer att under hösten intensifieras. 

Insatser sker bl a utifrån samverkansavtal mellan 

 Nybro kommun och Nybro närpolisområde 

 Nybro kommun och Fryshuset 
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9. Hur trygga känner sig medborgarna i 
kommunen? (Ta bort) 

  

 

Räddningstjänsten ska verka för att hindra och förebygga olyckor samt att 
utföra räddningsuppdrag på ett effektivt sätt. 

Målet är delvis uppnått 

Den operativa verksamheten med utryckningsverksamhet fungerar mycket bra. Som en del i 

förebyggandearbetet har utryckande personal utför hembesök i flerfamiljsfastigheter. 

Tillsynsverksamheten har under året gjort färre tillsyner på grund av hård arbetsbelastning. Under 

2018 kommer organisationen att ses över och omfördelning av arbetsuppgifter ske i syfte att 

effektivisera verksamheten. 

Förebyggandeprojektet mellan omsorgen och räddningstjänsten fortsätter. 
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Antalet omkomna i trafikolyckor i Nybro 

kommun. (MSB) 
  

Antalet omkomna i bränder i Nybro 

kommun. (MSB) 
  

Utbildning i brandskydd - enskilda (Egen 

statistik) 
  

Utbildning i brandskydd 

- kommunanställda (Egen statistik) 
  

Antal skolungdomar som är utbildade i 

Brandkunskap för alla/ Upp i rök. (Egen 

statistik) 

  

Antal genomförda tillsyner. (Egen statistik) 
  

Antal SAMS uppdrag. (Egen statistik) 
  

Andel (%) genomförda olycksutredningar 

efter räddningsinsats. (Egen statistik) 
  

Antal genomförda akut Restvärdesuppdrag. 

(Egen statistik) 
  

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. 

Resultaten visar på en klart positiv trend. De största förbättringarna syns gällande attityder och service 

till företagen, tillämpning av lagar och regler, information och dialog. Kommunens upphandling har en 

något negativ trend och företagens uppfattning om medias attityder till företagande. 

En framgångsfaktor är att vi till fullo har fullföljt  den beslutade handlingsplanen finns god dialog och 

service  för ett gott företagsklimat. Det interna arbetet som pågår genom samverkan över 

enhetsgränser, förvaltningar och kommunala bolag. En annan är verksamhetens fokus på ett gott 

klimat och utvecklande relationer i det personliga mötet ger positiva resultat. Här spelar 

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

gemensamt av kommunledning, ledande politiker och berörda tjänstemän. 

Vi genomför många aktiviteter i samverkan med flera samarbetspartner . Ett samarbete är med Nybro 

Företagsgrupp. Med medel från SydostLeader driver vi nu utbildningskonceptet Broa Över. 

Satsningen omfattar 100 personer i det lokala näringslivet och föreningslivet och syftar till att utveckla 

en positiv samarbetskultur och framtidsanda genom kompetenshöjning. Första 

utbildningsgenomgången är genomförd med 50 deltagare och nästa omgång startar våren 2018. 

Utmaningen är fortsatt att skapa ett gott och hållbart samspel mellan attityder, regler, institutioner och 

kunskaper som finns i företagarens närmiljö. 
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33. Vad ger företagarna för 

sammanfattande omdöme om 

företagsklimatet i kommunen? 

  

Kommentar 

SKL:s servicemätning Insikt visar på det sammanvägda värdet 71 av kommunens myndighetsutövning och ligger strax över 

riksgenomsnittet på 70. Undersökningen genomförs löpande från med år 2017. Vi ser tydligt på flera av siffrorna att vi har förbättrats oss 

betydligt och som på bygglov tillhör vi en av de bästa i landet. 

Kommunpolitikernas attityder till 

företagande. (Företagsklimat.se, SN) 
  

Kommentar 

Enligt denna mätning, så har politikerna i attityder till företagande en fortsatt stigande trend från föregående mätning enligt företagens 

uppfattning. Vi har ett högre värde mot riket (3,37) som har en dalande trend. 

Detta visar på att vi bör fortsätta och 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- Kommunledning fortsätter att göra 

företagsbesök- KSAU 4 företagsbesök/år och rutiner har upprättats för detta- Handlingsplan för bättre dialog, kommunikation och service 
har tagits fram och genomförs. 

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 Facebook. 

Företagen upplever kommunala 
tjänstemäns attityder till företagande. 

(Företagsklimat.se) 

  

Kommentar 

Tjänstemännens attityder är fortsatt på uppåtgående, Vi har nå gått förbi rikets genomsnitt (3,26) . 

Arbetet och de aktiviteter som har startats kommer att fortsätta men intensifieras. Under våren och föregående år har det gjorts många 

insatser av större karaktär för att förbättra dialogen och kommunikationen. I dag har vi strategier och handlingsplaner för det fortsätta 
arbetet. 

Företagsklimat, kommunranking 

(Företagsklimat. se SN) 
  

Kommentar 

Inga resultat har kommit ännu. 

Vilket sammanfattande omdöme vill du ge 

företagsklimatet i kommunen? 

(Företagsklimat.se (SN) 

  

Kommentar 

På frågan till näringslivet om det sammanfattande omdömet om företagsklimatet har vi en fortsatt uppåtgående trend. Vi är nu nästan 

uppe på riksgenomsnittet (3,36). 

Arbetet och de aktiviteter som har startats kommer att fortsätta och det är ett långsiktigt arbete vi har framför oss. Under våren och 

föregående år har det gjorts många insatser av större karaktär för att förbättra dialogen och kommunikationen. I dag har vi strategier och 

handlingsplaner för det fortsätta arbetet. 

 

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

Nybros näringsliv går bra, företagen gör nyinvesteringar, anställer och utvecklar. 

Insatserna som görs inom Näringsliv syftar att i möjligaste mån underlätta för företag att starta, växa, 

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

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

attraktionskraften för både företag och invånare. Insatser görs för 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. Ett 

axplock av Näringslivsenhetens insatser gentemot företagen är; 
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 synliggörande av samarbetspartners inom området kompetensutveckling och affärsutveckling. 

 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 agerar som en företagslots och ska vara en kommunal service som fungerar som en 

länk mellan företagare och kommun. Den ska förenkla och underlätta kommunikationen när det gäller 

t.ex: 

 myndighetsutövning 

 information inför företagsetablering 

 visa på lediga lokaler och/eller lämplig planlagd mark till företag 

 lotsa till rätt kontakt i den kommunala organisationen 

 verka för kompetensutveckling i regionen 

Utmaningar är fortsatt att arbeta fram strategier och genomföra för näringslivets utveckling integrerade 

i en övergripande plan för kommunens utveckling. Detta med syfte att stimulera till ytterligare 

nyföretagande hos våra unga, möjliggöra för väletablerade företag att utvecklas och på samma gång 

synliggöra Nybro som etableringsort. 
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32. Antal nya företag som har startats per 

1.000 invånare i kommunen? 
  

Antal nya företag i Nybro Kommun. 

(Företagsregistret) 
  

Skolans attityder till företagande. 

(Företagsklimat. se SN) 
  

Kommentar 

Riksgenomsnittet är 3,75 och riket har en dalande trend och Nybro kommun går emot rikstrenden och fortsätter att förbättrar attityden. 

Vi hade ett försiktigt negativt resultat år 2016 gällande företagens uppfattning om skolans attityder till företagande. Men trenden är vänd i 

årets mätning och i år visar mätningen en förbättring och vi ligger över riksgenomsnittet (3,75) dvs vi har en postiv trend i vår kommun 
och riket en något negativ trend. 

 Kommunen satsar på ungt företagande 

 Skolan är aktiv att samverka med näringslivet 

 Skolan levererar goda studieresultat. 

Antal UF-företagare. (Statistik UF) 
  

Kommentar 

Antalet registrerade i december för läsåret 17/18 

Handelsindex- för total handel, 

detaljhandel (HUI) 
  

 

Verksamheten ska kännetecknas av stöd, service och kvalitetssäkrad 
handläggning i arbetsmarknads- och näringslivsfrågor. 

Målet är uppnått. 

Kommunen erbjuder en god service, med god tillgänglighet liksom en snabb, kvalitativ och rättssäker 

service. Myndighetsförvaltningen och Näringsliv har en kontinuerlig dialog för att informera 

kommunens näringsliv på bästa sätt. Syftet är 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. 
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Insatser har under året gjorts för att olika aktörer ska "kroka arm" och samverka för ett attraktivt 

näringslivsklimat i Nybro. I dag finns en nära samverkan med fysisk planering, myndighetsutövning 

och näringslivsenheten liksom till de kommunala bolagen. Syftet är att tillsammans ökad 

attraktionskraft för företag och invånare. 

Utmaningarna är fortsatt god och förbättrad tillgänglighet samt att alla ser nyttan av samverkan och att 

vara tydlig i informationen. 
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Myndighetsutövning (NKI, Insikt) 
  

Tillämpning av lagar och regler gentemot 

företagare. (Företagsklimat.se, SN) 
  

Kommentar 

Vi har en fortsatt uppåtgående trend och har ett bättre resultat än riksgenomsnittet (3,18) vars trend var något negativ. 

Under våren och föregående år har det gjorts många insatser av större karaktär för att förbättra dialogen och kommunikationen. En 

framgångsfaktor tror vi är det interna arbetet som pågår genom samverkan över enhetsgränser och förvaltningar. 

Arbetet och de aktiviteter som har startats kommer att fortsätta. I dag har vi strategier och handlingsplaner för det fortsätta arbetet. 

Service till företagen (Företagsklimat.se, 

SN) 
  

Kommentar 

Vi fortsätter den stigande trenden och uppnår riksgenomsnittet 3,06. Detta innebär att vi har en kraftigt stigande trend sedan 2012 med 

någon dipp. 

Information till företagen. 
(Företagsklimat.se, SN) 

  

Kommentar 

Kommunen har en fortsatt stigande trend och i år har vi ett bättre resultat än riksgenomsnittet (3,03) vars trend är något negativ. 

Vi ser här att de aktiviteter vi har gjort för att bli tydligare, öka dialogen och kommunikationen har burit frukt. Vi kommer att fortsätta 
enligt plan. 

Kommunens 

upphandling  (Företagsklimat.se SN) 
  

Kommentar 

Rikets genomsnitt är 2,66 och vi har ett något sämre värde. Riket följer vår trend som är negativ. Betyget är inte godkänt enligt 

företagarna. Detta trots vi har gjort  ett flertal insatser: 

 Kommunen har tagit fram en inköpspolicy för att bli tydligare externt och internt 

 Utbildat tjänstemän som gör inköp 

 Utbildningar i offentlig upphandling (för näringslivet) 

 Informerar om offentlig upphandling i nyhetsbrev och dylikt 

 

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. 

Insatser görs på olika nivåer - regionalt och lokalt liksom på grupp- och individnivå. 
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Antal inskrivna deltagare på 

AME/Ungdomsservice uppdelat på 

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

  

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

Andel (%) arbetslösa i ålder 18-24 år. 

Uppdelat mellan olika program på AF. 
  

30. Andelen förvärvsarbetare i kommunen. 
  

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

försörjning.( Egen statistik) 

  

Kommentar 

Merparten av de som gått till egen försörjning är extratjänster och nystartsjobb i kommunens verksamheter, främst inom lärande- och 

kulturförvaltningen. 

Antal i praktik uppdelat på egen 

verksamhet, kommunal och privat.(Egen 
statistik) 

  

Kommentar 

Under 2017 har AME och Integration slagits samman till en enhet. Alla deltagare har därmed inte registrerats. Enheten har arbetat med ett 
40 -tal ärenden till som antingen lett till praktik eller extratjänst. 

 

Effektiv resursanvändning. 

Målet är delvis uppnått. 

Effektiv resursanvändning handlar om att styra resurser så effektivt som möjligt inom ekologisk, 

ekonomisk och social dimension, vilket i sig förutsätter ett strategiskt arbete. 

En förutsättning för effektiv resursanvändning är att det råder en samsyn kring nivån på kommunens 

välfärdstjänster. Det handlar om kvalitet och effektivitet på välfärdstjänsterna till lägsta möjliga 

kostnad utifrån medborgares och brukares perspektiv. 
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Hur stabil är IT-miljön, vi för egen statisk 
över de prioriterade IT-systemen 

  

Minska andelen serversystem utan 

supportavtal (Egen statistik) IT 
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Budget i balans 

Målet är uppnått. 

Kommunstyrelsen har ett överskott mot budget på 792 tkr. De olika enheterna har olika förutsättningar 

att klara budgeten, vilket också visar sig i utfallet. Men helheten ger ett överskott. 
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Riktpunkt för utfall i relation till budget. 
  

Kommentar 

Målet är uppnått då utfallet är 99  procent. Ser olika ut på de olika enheterna. Det är olika förutsättningar för att klara budgeten. 

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

  

Kommentar 

Målet är uppnått då resultatet inte överstiger 100 procent. 

Avtalstrohet 
  

Kommentar 

Kommunstyrelsen uppnådde inte målet om 95 procents avtalstrohet, utfallet är 88 procent. Vi saknar bland annat avtal med konsulter för 

utveckling av ledningsgrupper m.m. Detta håller vi på och åtgärdar. 

Hälsotal - total sjukfrånvaro 
  

Kommentar 

Hälsotalet 3,1 % avser november månads frånvaro, motsvarande månad föregående år var utfallet 6,4 %. 

Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro 
  

Kommentar 

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

Sjukskrivning 28 dagar eller mer 
  

Kommentar 

Två personer har haft sjukfrånvaro 28 dagar eller mer. 
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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 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? 

Under senare delen av våren tillsatte koncernledningsgruppen en arbetsgrupp med uppdrag 

att länka samman mål och förbättra förutsättningarna för måluppfyllelse inom exempelvis miljö, 

klimat, folkhälsa, funktionshinder, integration m.m. 

att kvalitetssäkra delar av kommunens förebyggande arbete inom främst folkhälso- och miljöområdet. 

att tydliggöra, gentemot utomstående myndigheter och intressenter liksom internt om, hur långsiktiga 

hållbarhetsfrågor hanteras. 

Gruppen är förvaltningsövergripande stöd- och beredningsgrupp har mandat i hållbarhetsfrågor 

kopplat till uppdraget. Prioriteringar och initiativ förankras i koncernledningsgruppen. Vid behov tas 

inriktningsbeslut av respektive förvaltningschef/bolagschef. 

Kontinuerlig dialog förs med koncernledningsgruppen, förvaltningarnas ledningsgrupper liksom med 

de grupper som berörs och/eller kan ge värdefull information inför och under processer. Den 

återkommande dialogen är en avgörande del i kvalitetssäkringen och möjliggör även långsiktighet och 

effektivitet. Gruppen för anteckningar som publiceras på intranätet i syfte att skapa tydlighet, 

kontinuerlig information och inspel till ständiga förbättringar. 
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Fokusområden för arbetet under 2017 

 Delaktighet och inflytande i samhället 

 Socialt och kulturellt deltagande 

 Ekonomiska och sociala förutsättningar 

 Barn och ungas uppväxtvillkor 

 Miljöer och produkter 

 Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel 
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Tjänstegarantier 
Tjänstegarantin är av kommunen en offentligt deklarerad standardnivå som beskriver vad 

brukaren/invånaren kan förvänta sig av en kommunal tjänst, service eller verksamhet. Befintliga 

resurser, metoder, organisation och kompetens utgör nivå för tjänstegarantin. 

Tjänstegarantierna ska vara tydliga, uppföljningsbara och ha ett kvalitetsdrivande fokus. De är en del 

av kommunens kvalitetssystem. Genom att tydliggöra tjänsterna, garantera en viss kvalitetsnivå samt 

att systematiskt åtgärda eventuella brister som uppstår i verksamheten syftar garantierna till att öka 

förtroendet för kommunens verksamhet hos kommuninvånarna. 

Kommungemensamma 

Gott bemötande, god tillgänglighet och insyn 

Vi lovar dig 

Vi lovar dig gott bemötande, god information och god tillgänglighet när du vänder dig till oss i olika 

frågor och ärenden. 

Med god tillgänglighet menar vi att du kommer att få återkoppling på dina frågor via e-post och 

telefon inom två arbetsdagar och att vi meddelar dig om tiden blir längre än dessa två dagar. Gäller ej 

vid ansökan eller anmälan. 

Med god information och insyn menar vi att det finns samlad information på kommunens webbplats 

som beskriver hur verksamheten fungerar, vilka resultat som görs och hur du kan påverka. På så sätt 

vill vi ge dig möjlighet att vara delaktig i kommunens utveckling. 

  

Vi förväntar oss 

Vi förväntar oss att du hör av dig till oss om du upplever att du inte fått ett bra bemötande i din kontakt 

med kommunen. 

  

Om vi inte håller vad vi lovar 

En tjänstegaranti talar om vad du har rätt att förvänta dig av oss i olika frågor. Vi arbetar ständigt för 

att förbättra oss och tar tacksamt emot synpunkter som hjälper oss i vårt kvalitetsarbete. 

Framför dina synpunkter skriftligt via e-post, webb eller via telefon. Den årliga avstämningen 

redovisas på hemsidan. Om vi inte håller vad vi lovar, erbjuds du kontakt med ansvarig tjänsteman. 

Avstämning 

Avstämningen visar på god tillgänglighet när det gäller svarstider via telefon och e-post. Bemötandet 

via telefon är gott. 

Tillgängligheten via webb är mycket god, då bland annat SKL:s webbundersökning ”Information till 

alla” visar att vi får max poäng d v s 100 % när det gäller kontaktpersoner och bäst i länet när det 

gäller information till invånaren. 
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Nämndspecifika 

Nämndspecifika tjänstegarantier kommer att tas under 2018. 

 

Uppdrag 

Uppdragen redovisas på övergripande nivå. 
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Verksamhet 
Årets verksamhet 

Kommunledningen har under året haft ett antal projekt som pågått såsom översyn av visionen, 

granskning av teknik- och samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden m.m. Bolagisering av 

fastigheterna pågår och där fastighets personal har överförts till Nybro Bostads AB från den 1 

september. Fastigheterna kommer att överföras vid årsskiftet. Flera policy/program och 

handlingsplaner har tagits fram, som exempel ANDTs och Våldbejakande extremism. 

Ekonomienheten arbetar med att införa fler avtal i Visma Proceedo, likväl som att få till 

internfaktureringen. Byte av konsulter gör att arbetet går långsamt. Arbetet med 

systemdokumentationen har påbörjats. Vi ser över internkontrollen för att få ett mer strukturerat arbete 

med detta. En riktlinje är framtagen för beslut i kommunstyrelsen. Ett flertal upphandlingar har skett 

under året, såsom skrivare/kopiatorer, olika konsulter, m.m. Ett flertal upphandlingar har även gjorts åt 

Nybro Bostads AB, exempelvis Kvarnbacken. 

IT-enheten har under våren och sommaren infört ny teknisk kommunikationsplattform, Office 365 till 

våra anställda. Nästa steg blir att vi lär oss att effektivisera det dagliga arbetet med stöd av Office 365. 

Alla allmänna konferenslokaler i kommunhuset har genomgått byte av utrustning, vilket möjliggör att 

våra användare kan utnyttja videomötesteknik på ett mycket enkelt sätt. Samma utrustning och 

mjukvara används också för krisledningsorganisationens arbete där Nybro kommun har visat hur 

moderna verktyg kan förbättra vår effektivitet även vid skarpa lägen. Vi fortsätter att erbjuda en 

modern IT-miljö till våra användare, vilket gör att vi kan upprätthålla bättre säkerhetsnivå och fortsätta 

att utveckla våra verksamheter med stöd av moderna IT-stödsystem. Ett steg i detta arbete är att vi har 

infört Windows 10 i våra datorer. 

IT-enheten har också varit en aktiv stöd i arbetet när skolförvaltningen införde 1 till 1 på högstadiet. 

IT-enheten har haft återkommande teknikmöten med Emmabodas IT-avdelning där vi har framför allt 

påbörjat ett samarbete inom nätverksområdet. 

Koncern gemensamma VIT-gruppen (verksamhetsutveckling med stöd av IT) har arbetat med följande 

projekt: Nytt Intranät och e-tjänster i Kalmar län. IT-avdelningen leder VIT-gruppens arbete. 

Arbete med GDPR har påbörjats. IT-enheten har också tagit fram en ny faktureringsmodell, IT som 

tjänst. 

Arbetsmarknad och Integration har sedan den 1 februari 2017 slagits samman och bildat en enhet. 

Under första halvåret har projektet Globen som finansierats via Tillväxtverket och 

Samordningsförbundet avvecklats. Projektet praktiksamordning som finansierats via Länsstyrelsens § 

37 medel har avslutats och ingår nu i ordinarie verksamhet. Under hösten 2017 har projektet 

etableringsplattform startat upp och det finansierats via kommunens integrationsmedel samt 

Länsstyrelsens § 37 medel. Projektet mötesplatser som finansierats via Länsstyrelsens § 37 medel har 

pågått under första halvåret 2017 och beräknas vara slutför 30 september 2017 och skall då 

slutredovisas till Länsstyrelsen. Projekt plattform har fortgått med en fortsatt hög efterfrågan. Ett 

samarbetsprojekt med individ- och familjeförvaltningen, lärande- och kulturförvaltningen och 

kommunstyrelseförvaltningen avseende språkinlärning startade upp i januari 2017 och samordnas via 

kommunstyrelseförvaltningen. 

Projektet mötesplatser har nu slutredovisats till Länsstyrelsen med ett mycket positivt resultat inte 

minst med tanke på samarbetet med civilsamhället. Nya medel har sökts och erhållits via 

Länsstyrelsens § 37 medel till bosättningsprojekt, vilket kortfattat innebär att inventera privatbostäder 

samt vara behjälplig med vilka regler som styr privatuthyrning. Projektet startar upp årsskiftet 

2017/2018. 
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Sommarferieplatserna har kunnat utökas med hjälp av statsbidrag på 177 tkr till prioriterade 

ungdomsgrupper. 

Räddningstjänsten  har under våren fått den nya deltidsorganisationen i Nybro på plats och den 

fungerar bra tillsammans med dagtidsorganisationen (kombinationstjänster). Vi känner nu att vi har 

den organisation vi skall ha i kommunen. 

Projektet med det breddade uppdraget och samverkan med omsorgen är i gång, utbildningarna 

kommer i gång inom det snaraste och studiebesök i Varberg för personalen är bokat. 

Räddningstjänsten var inblandad i en större skogsbrand tillsammans med räddningstjänsten Östra 

Kronoberg, insatsen gick bra trots det kolossalt varma och blåsiga vädret. Kostnaderna för insatsen 

kommer Uppvidinge ta och vi debiterar våra kostnader till dom, statligt bidrag kommer ges till 

Uppvidinge. 

Den nya risk- och säkerhetsorganisationen i kommunen är på väg att fungera och i detta arbete har vi 

gjort förändringen att utse Thomas Lundberg från beredskapssamordnare till kommunens 

säkerhetschef. Denna funktion kommer att ha ledande och samordningsansvar för hela kommunens 

arbete med risk och säkerhet, vi ser positivt på detta och kan nu optimera hela säkerhetsarbetet. 

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

Processorienterad ärenderegistrering genom EDP, e-arkiv genom Sydarkivera och sammanhållen 

elektronisk ärendehantering pågår inom Kansli, Arkiv och information. Förberedelser inför nytt 

dataskydd, GDPR, har börjat. Personalförändringar sker under året för sekretariatet. Börjat förbereda 

val 2018. Arkivansvarig har fått ett särskilt uppdrag, att konsulta i Nybro-Emmaboda-Torsås 

kommuner för att förbereda och anpassa till GDPR, dataskyddsförordningen. 

Informationsenheten leder ett projekt för nytt system för intranät. Svartbäcksmåla, simhallen och 

webshop är stora och nya områden för information/kommunikation. Ny strategisk kommunikatör 

anställd. 

Delvis ny lagstiftning inom ÖF-området. Systemförändring i verksamhetssystem. Hög 

arbetsbelastning på Överförmyndarens verksamhet med ensamkommande barn inledningsvis under 

året. Myndigheten har under våren kommit ifatt när det gäller gode män. Tidsbegränsad resurs har gett 

resultat och den mycket svåra situationen är nu troligen "endast" svår under resten av 2017. Arbetar 

med kvalitet utifrån Länsstyrelsens tillsyn. 

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

många nyanlända vänder sig hit för att få vägledning och service. Nu finns även en språkstödjare här, 

vilket ökar möjligheten till god service. Fyra s.k. InfoPoints har startats inom turism i kommunen. 

Avdelningen är delaktig i arbetet kring destinationsbolag för glasriket, samverkansavtal mellan bolaget 

och turistinformationen i Nybro. Konsumentvägledningen flyttas till Kalmar via avtal. 

Ett telefoniprojekt har genomförts. Byte av operatör o leverantör, till Telenor. Har varit ett mycket 

omfattande arbete för den lokala projektgruppen. Arbetar aktivt med samhällsbyggnad för att öka 

information och upplysning, vägledning och råd från medborgarkontoret. 

Personalenhet – under våren rekryterades en vikarierande förvaltningschef till samhällsbyggnad och 

innan semestern påbörjades rekryteringen av en ny förvaltningschef till samma förvaltning. Tjänsten 

tillsattes under hösten av en intern sökande. 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. Förra året införde vi Adato som stöd för rehabiliteringsprocessen. I år har vi även infört 

LISA, ett stöd för det systematiska arbetet med att minska arbetsskadorna, samt för skade- och 

tillbudsrapportering. Vi planerar att även införa SARA, ett stöd för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 

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

pågått under året med sikte på ett införande under hösten. Detta arbete har nu stoppats och parkerats av 

vår leverantör då de inte varit tillfreds med den nya versionen. Ett större omtag har gjorts och arbetet 
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med att verifiera den nya versionen pågår. Det ser nu betydligt bättre ut och vi siktar på ett införande 

under våren 2018. 

Personalenheten deltar i det viktiga arbetet med att införa ett nytt intranät och vi har i samband med 

det lanserat en Chefs- och medarbetarhandbok där man kan få information om det mesta som rör 

personalfrågor. 

Under året har vi förstärkt vårt ledarutvecklingsprogram med personlighetstestet Jobmatch kombinerat 

med ett personligt utvecklingsstöd. Utbildningsplatserna på Länets ledarskapsutbildning samt 

chefskörkortet har utökats till 7 respektive 16. Utbildningen i Medarbetarsamtalet har körts i repris för 

dem som inte gått den tidigare. Där deltog 21 chefer. Utbildningsprogrammet har också utökats med 

UGL – Utveckling, Grupp, Ledare – samt IL – Indirekt Ledarskap. 

Ett karriärutvecklingsprogram för lovande framtida ledare och specialister har körts för första gången 

och där har sju medarbetare deltagit. Deltagarna har även tilldelats var sin mentor under programtiden. 

En ny omgång kommer att köras under 2018. 

Arbetet med löneöversynen genomfördes enligt tidplan. 

Vi har tagit emot 1 praktikant från Linnéuniversitetet. 

Personalenheten deltar i arbetet med Attraktiv arbetsgivare. 

Personalenheten har haft en aktiv roll i arbetet med fastighetsbolagiseringen. 10 medarbetare från 

Samhällsbyggnad har flyttats över till NBAB i en verksamhetsövergång. 

Personalenheten leder arbetet med att hitta lösningar på sammanhållen arbetstid. 

Arbetet med Heltid som norm har påbörjats. 

Pensionsinformation för ”äldre” medarbetare genomfördes i maj, där drygt 100 medarbetare valde att 

delta. 

Arbetet med GDPR har påbörjats 

Näringsliv - myndighetsförvaltningen och näringsliv har haft en kontinuerlig dialog för att informera 

kommunens näringsliv på bästa sätt. Syftet är 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. Insatser har under året gjorts för att olika aktörer ska "kroka arm" och samverka för ett 

attraktivt näringslivsklimat i Nybro. I dag finns en nära samverkan med fysisk planering, 

myndighetsutövning och näringslivsenheten liksom till de kommunala bolagen. Syftet är att 

tillsammans ökad attraktionskraft för företag och invånare. Vi har kommunicerat till näringslivet mång 

av de utvecklingsprojekt som finns i kommunen via olika aktiviteter 

Strategier & handlingsplaner - vi har under året arbetat med att genomföra handlingsplanen för 

handels- och servicestrategi för Nybro kommun, samt handlingsplanen för god kommunikation, dialog 

och service för ett bra företagsklimat. Just nu arbetar enheten fram ett förslag till handlingsplan för att 

utveckla besöksnäringen. Handel- och besöksnäringen får extra stöd, då en heltidstjänst 

(näringslivutvecklaren) har arbetat och kommer att arbeta med dessa frågor på heltid. 

Kombiterminalen - kommunens har sedan april avtal med EWG Miljöbolag gällande driften av 

terminalen, vilket innebär att kommunen också har fått en nyetablering till kommunen. 

Nyföretagande - tittat på lite nya projekt för att se om något skulle kunna stimulera nyföretagande. 

Nyhet för året är att Nyföretagarcentrum sitter vid medborgarkontoret halv dag i veckan för ge 

företagen rådgivning 

Eu- projekt - vi är delfinansiärer och delaktiga i 4 olika Eu projekt som ska ge företagen bättre 

förutsättning för tillväxt. 
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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. 

Under året har ett arbete pågått för att förbättra den interna kontrollen. Det är utvecklingsstrateger och 

ekonomer som arbetat fram nya riktlinjer för intern kontroll. Denna antogs i kommunstyrelsen i 

januari 2018. 

Ett flertal granskningar har gjorts under året av ekonomienheten och dessa har redovisats separat. 
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Ekonomi 
Driftsredovisning 

Resultat tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2015 2016 2017 2017 2017 

BRUTTOINTÄKTER 12 701 16 150 14 736 11 224 3 512 

      

Personalkostnader -57 556 -60 872 -65 117 -62 551 -2 566 

Övriga kostnader -29 369 -30 571 -34 486 -34 331 -155 

BRUTTOKOSTNADER -86 925 -91 443 -99 603 -96 882 -2 721 

      

NETTOKOSTNAD -74 224 -75 293 -84 867 -85 658 791 

BUDGET -74 693 -77 541 -85 658 -85 658  

ÅRETS RESULTAT 469 2 248 791 0 791 

Investeringsredovisning 

Nettoinvesteringar, tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2 015 2016 2017 2017 2017 

Ramanslag Kommunstyrelsen 7 140 6 460 3 664 3 210 -454 

Båt med trailer   43 100 57 

Stegbil   0 3 500 3 500 

4 -hjulig MC   120 150 30 

Räddningsutrustning   844 400 -444 

Total 7 140 6 460 4 670 7 360 2 690 

      

Kommentar ekonomiskt resultat och årsprognos 

Kommunstyrelsen har ett positivt utfall. 

Enhet/Område Utfall Budget Avvikelse 

Kommunledning 19 210 19 992 782 

Arbetsmarknad och Integration 3 020 3 279 259 

Näringslivsenhet 2 692 2 698 6 

Ekonomienhet 10 412 9 369 -1 043 

Personalenhet 10 224 10 496 272 

IT-enhet 6 132 5 667 -465 

Administrativ enhet 14 146 14 146 1 723 

Räddningstjänst 19 031 18 290 -741 

Total: 84 867 85 658 792 

  

Kommunledning - överskottet beror på till stor del av ej helt nyttjad budget för övriga främmande 

tjänster, reklam och information. 
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Arbetsmarknads och Integration - Positivt utfall främst beroende på god ekonomisk hushållning på 

arbetsmarknadsenheten samt externt ansökta medel som bidragit positivt till det ekonomiska utfallet. 

Näringsliv -  Enheten visar ett försiktigt positivt resultat, vilket beror på god hushållning och att några 

färre nätverksträffar än planerade. 

Ekonomienhet - har ett negativt utfall vilket beror till stor del på ökade kostnader för 

ekonomisystemen, konsulter och advokater. 

Personalenhet -  visar ett positivt resultat på totalnivå. Friskvården går dock kraftigt minus precis som 

tidigare år då budgeten inte motsvarar kostnaderna för friskvårdsbidrag och simhall. 

IT-enhet - har haft extra kostnader för konsult till säkerhetstest av vår it miljö, men även att Aruba 

internetförbindelse och IT analys som är obudgeterade. 

Administrativ enhet - har stort positivt utfall vilket beror på sparsamhet, flexibilitet i teamen, bra 

kontroll samt väl tilltagen budget för telefoni/växel/medborgarkontor. 

Räddningstjänst - då ny deltids organisation har tagits i bruk i Nybro har kostnaderna varit svåra att 

förutse. Del i underskott är kostnader för körkort till de nyanställda deltidarna som politiken lovade att 

vi skulle bekosta, denna kostnad finns inte i budget och är ca 200 000 kr. 

Investeringar 2016 gjordes i räddningsfordon, slangtvätt, IT-stöd, modul till personalsystem m.m. 

Under 2017 har investeringar gjorts i IT, båt med trailer, 4-hjulig MC och räddningsutrustning. För att 

kunna investera i stegbilen 2018 måste överskottet på 2 690 tkr överföras till investeringsbudget 2018. 
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Personal 
På kommunstyrelseförvaltningen har kommunledningschef anställts från och med maj, ett utökat 

uppdrag för ekonomichefen. Ny kommunikationsstrateg är anställd sedan mitten av augusti. Ny 

samhällsbyggnadschef är tillsatt under hösten. 

På ekonomienheten har en ekonomiadministratör gått i pension och ny är anställd. Från juli månad är 

ytterligare upphandlare anställd. 

IT-avdelningen har problem med återkommande sjukskrivningar, vilket i sin tur har inneburit fortsatt 

ökad arbetsbelastning och försämrad arbetsmiljö. Men samtidigt, det är mycket som fungerar väldigt 

bra. Vi har många duktiga tekniker som är mycket omtyckta av våra kunder. Två av teknikerna har 

valt att gå vidare i sin karriär: Vi har lyckats göra en framgångsrik rekrytering under året och vi 

kommer att fortsätta vår rekrytering under början av 2018. 

Arbetsmarknad och Integration har från och med 1 februari 2017 slagits samman. För att utveckla 

samarbetet har en gemensam planeringsdag genomförts. Personalen har deltagit i utbildningstillfällen 

gällande våra verksamhetsområden samt informerat om kommunens integrationsarbete på 

Almedalsveckan. En ny planeringsdag är planerad under september 2017. Under hösten 2017 har 2 

nya medarbetare startat upp etableringsplattformen med språk och hälsa. Sedan tidigare finns 

plattformen som nu också ingår i etableringsplattformens verksamhet samt att samhällsorienteringen 

(SO) också ingår i etableringsplattformen. En arbetshandledare på arbetsmarknadsenheten 

rekryterades under hösten 2017, men valde tyvärr att återgå till sin tidigare tjänst så en ny rekrytering 

är pågående. 

Räddningstjänsten har under våren och sommaren haft flera långtidssjukskrivningar, detta har 

medfört ökade kostnader och en väldigt hård press på personalen, eftersom vi har schemalagd 

semester så har det inte funnits nog med personal. Vi har därför akututbildat några av de nya 

deltidsbrandmännen att kunna tjänstgöra på heltid med mycket bra resultat. 

Administrativa enheten - ny handläggare på överförmyndarenheten. Långtidsvikarie på 

turistinformationen ger möjlighet till resurs och samarbetsavtal med Glasriket. Ändrat om i 

arbetsgruppen när administratör i växel/medborgarkontor fått nytt arbete i samhällsbyggnad. 

Arkivansvarig konsultar för Nybro-Emmaboda-Torsås kommuner när det gäller förberedelser och 

anpassning till GDPR, dataskyddsförordning. Ny medarbetare i arkivet, från 

överförmyndarexpeditionen. 

Personalenheten har under året ersättningsrekryterat en HR-konsult. 

Näringsliv - efter beslutad omorganisation övergick näringslivschef och näringslivsutvecklare 2016 

till Samhällsbyggnad.  Näringslivsenheten arbetar fortfarande direkt mot Kommunstyrelsen. 

Näringslivsutvecklaren har som uppdrag att fokusera på handel och besöksnäring och övrig 

verksamhet har näringslivschefen. 
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Framtid 
Kommunledningen fortsätter med att arbeta fram en verksamhetsplan och att stärka ledningsgruppens 

arbete. Verksamhetsplanen är klar och har antagits i kommunstyrelsen i januari 2018. 

Kommunikationsstrategen kommer att arbeta med att kommunicera Attraktiv arbetsgivare och 

Visionen. 

Arbetet med att föra in fler avtal i Visma Proceedo kommer att fortsätta för ekonomienheten. En ny 

kommunal redovisning kommer att påverka arbetet framöver. Att utveckla månadsrapporterna och 

övriga uppföljningar kommer att fortsätta, likväl som den interna kontrollen. Uppdrag om samverkan i 

upphandlingsfrågor kommer att utredas. 

IT-enheten fortsätter med sitt framgångsrika arbete genom att erbjuda bra servicenivå, stabil och 

modern IT-miljö och framför allt ha fokus på att ha nöjda kunder. Vi kommer att finna nya möjligheter 

att stödja verksamheterna med stöd av digitalisering i form av Office 365 och e-tjänster. Vårt mål är 

att prioritera kommungemensamma projekt med stöd av VIT-gruppen. Vi tror att samarbete med 

övriga kommuner är en framgångsrik modell att arbeta inom IT-området. 

Arbetsmarknad och Integration - när det gäller kommunstyrelsens framtida roll inom 

integrationsområdet utreds det via kommunstyrelseförvaltningen för att ligga som underlag för 

framtida arbete. Projektet etableringsplattform startar upp i september månad och är finansierat 2018 

via kommunens integrationsmedel samt länsstyrelsen § 37 medel. En kartläggning av kommunens 

samlade integrationsarbete pågår utifrån SKLs integrationsstrategi. Ett viktigt arbete som pågår och 

som är under utveckling är samverkan med civilsamhället både med organisationer, föreningar, 

volontärer och privatpersoner. Det arbetet har skapat ett oerhört värdefullt nätverk som komplement 

till kommuns verksamhet. 

Ett nytt samverkansavtal med Arbetsförmedlingen avseende utökat samarbete med unga och 

nyanlända är under upprättande (DUA). Vårt verksamhetsområde är starkt påverkade av osäkerhet 

med finansieringen. Vi är också påverkade av nya regler och avtal som bland annat 

arbetsförmedlingen inför. En utmaning är att det i kommunen finns många kortutbildade vilket innebär 

svårigheter att komma in på arbetsmarknaden utan relevant utbildningsnivå. Integration och 

arbetsmarknad är viktiga frågor som diskuteras på alla nivåer i samhället. 

Inflyttningen av nyanlända har stabiliserats men det är viktigt att arbetet med inkludering i samhället 

fortgår även för de personer som har gått igenom etableringsfasen in i arbetslöshet. Påverkan från 

omvärlden är fortsatt hög t ex vilka insatser som arbetsförmedlingen erbjuder och hur väl de lyckas 

med sitt uppdrag. Migrationsverket påverkar också verksamheten genom t ex antal asylboende och 

antal tillfälliga uppehållstillstånd. Statenhar också en stark påverkan bland annat genom ekonomisk 

finansiering och av regelverk och inriktningar i integrationspolitiken. 

Räddningstjänsten kommer fortsätta att optimera organisationen efter kommande handlingsprogram 

och sätta en organisation som kommunen känner är rimlig i förhållande till risker och storlek. 

Räddningstjänsten kommer fortsätta arbetet med förebyggande brandskydd i form av hembesök i 

flerbostadshus eftersom det är där de flesta olyckor och dödsbränder inträffar. 

Vi kommer även fortsätta utveckla samverkan i kommunen med samnyttjande av kommunala resurser 

vid oönskade händelser, vi har i dag påbörjat arbetet med omsorgen. 

Det civila försvaret kommer att återuppbyggas i landet och det kommer under åren framåt behövas en 

hel del arbete i kommunen med detta. Staten har inte gett ut riktlinjerna för arbetet i dagsläget men de 

kommer under 2018 och medel för detta kommer ges från staten, storleken på dessa medel är inte 

klart. 

Staten håller på med Alarmeringsutredning och räddningstjänstutredning det är i dag oklart vad de 

kommer ge men resultatet skall redovisas under mitten av 2018. 

Administrativa enheten prioriterar under nästa år. 
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Överförmyndarenheten 

 Framtidsfullmakter enl. lag 2017:310, Föräldrabalkens 17 kap om anhörigas behörighet 

 Granskning och förordnande av god man inom rimlig tid, e-tjänster kopplade till handläggning 

inom Överförmyndarenheten, ÖFS-webb 

 Byte av verksamhetssystem. 

Turisminformation/Resecentrum 

 Utökad lokaltrafik utanför centralort, Tjänsteavtal Glasriket, Destinationsutveckling, Nybro 

kommun 

 Samarbete med Glasriket AB och destination Nybro mm. 

Arkiv 

 Slutföra projekt ”ordning och reda” i kommunarkivet, e-arkiv genom Sydarkivera, 

Processorienterad ärendehantering, EU Dataskyddsförordningen, gäller som svensk lag 25 maj 

2018 

Kansli 

 Informationssäkerhet, Medborgardialogen, Utveckling av EDP, ärendehantering, Val till 

riksdag och kommun 2018, Val till EU 2019 

Kommunikation 

 Digitalisering, Nytt intranät inkl. dokumenthantering, e-tjänsteportal, e-handel 

Medborgarkontor & växel 

 e-tjänst, beställning, fakturor Telenor, Utveckling av medborgarservice och intern service till 

handläggare, Säkerhet och hållbarhet, Mer av information & upplysning, vägledning & 

rådgivning samt administrativ hantering. 

  

Personalenhetens arbete fortsätter med att testa den nya web-baserade versionen av HR-systemet 

eCompanion. Vår plan var att gå över i det nya systemet till hösten 2017 men pga stora problem med 

den nya versionen har införandetidpunkten flyttats till våren 2018 istället. 

Vi deltar i arbetet med att införa ett nytt intranät. Som en del i det arbetet har vi under hösten infört en 

ny Chefs- och medarbetar-handbok. 

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 med tillhörande mentorsprogram fortsätter under 2018 med en ny grupp om ca 7 

personer och erfarenheter från 2017 års program kommer att användas för eventuella förbättringar. 

Vi fortsätter arbetet med att utbilda våra chefer enligt vårt chefsutvecklingsprogram. Alla chefer ska 

genomgå chefskörkort, Länets ledarutvecklingsprofram samt utbildning i medarbetar- och lönesamtal. 

Utöver det finns det möjligheter att delta i bl a Coachande Ledarskap och UGL. 

Arbetet med att öka Nybro kommuns attraktivitet som arbetsgivare går vidare. Vi kommer att välja ut 

några arbetsområden i taget att jobba med. 

Vi förbereder oss för införandet av den nya dataskyddsförordningen GDPR som träder i kraft 25 maj 

2018. Eftersom vi hanterar mycket personuppgifter är det en hel del förberedelsearbete.. 

Näringslivsenhetens framtida arbete styrs främst av kommunfullmäktiges beslutade styrdokument 

näringslivspolicy, näringslivsstrategi och handelsstrategi med tillhörande handlingsplaner samt 

enhetens verksamhetsplan. Fokus kommer framåt bl.a. ligga på uppdragen att genomföra 

handlingsplanen för handels- och servicestrategi för Nybro kommun, samt handlingsplanen för god 
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kommunikation, dialog och service för ett bra företagsklimat. Just nu arbetar enheten fram ett förslag 

till besöksstrategi som ska genomföras framöver. Vi kommer också att satsa på kompetensutveckling 

för alla bolag och förvaltningar genom Skl:s utbildning "Förenkla helt enkelt". Vi kommer fortsätta 

och se över frågan att öka tillgången på rätt kompetens till näringslivet i regionen och därmed aktivt 

bidra till att människor snabbare kan etablera sig på arbetsmarknaden. Vi går också i ett samarbete 

med Kalmarsundsregionen år 2018 för en attraktivare region och öka tillgången på kompetens. 
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Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen följer löpande upp hur övriga förvaltningar upplever dess interna stöd 

och styrning. Resultatet är överlag gott men innehåller förbättringsområden, vilka möts med översyn 

av arbetssätt, organisation och dialoger. 

Förvaltningens dubbla uppdrag, att dels vara en intern serviceleverantör dels vara styrande, är 

komplicerat och måste alltid bottna i acceptans hos alla berörda och god dialog. Det finns alla skäl att 

alltid arbeta utvecklingsinriktat och förvaltningen har identifierat en mångfald av förbättringsområden 

inom samtliga avdelningar som påfordrar uppmärksamhet och processledning. En tjänst som 

kommunledningschef har tillsatts för att stärka kommunstyrelse som förvaltning och samordna 

verksamheterna. 

Ett övergripande strategiskt utvecklingsområde är kompetensförsörjning och ”Talent management” 

och arbete pågår med projekt ”Attraktiv arbetsgivare” där flera olika arbetsgrupper tillsammans med 

personalavdelningen vaskar fram strukturer som ska främja kompetensförsörjning på kort och lång 

sikt. 

I samarbete med andra länskommuner är ett projekt inom e-tjänster i uppstart. Tillsammans ska sådana 

tjänster och deras tekniska lösningar tas fram till nytta för invånarna. 

Räddningstjänsten arbetar med det s k ”Breddade uppdraget” tillsammans med andra aktörer vari 

bland annat både interna och externa säkerhetsfrågor bearbetas. 

Internt och extern kommunikation ligger fortsatt mycket högt på prioritetslistan. Den vakanta tjänsten 

som kommunikatör är återbesatt sedan den 15 augusti. 

Ny upphandlare är anställd sedan juli då upphandlingsfrågorna tar allt mer tid i anspråk. 

Ett antal nyrekryteringar har gjorts på flera avdelningar då flera tidigare anställda har gått i pension. 

Näringslivsfrågorna är fortsatt mycket betydelsefulla  och myndighetsförvaltningen och näringsliv har 

haft en kontinuerlig dialog för att informera kommunens näringsliv på bästa sätt. Syftet är 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. Insatser har under året gjorts för att olika aktörer ska 

"kroka arm" och samverka för ett attraktivt näringslivsklimat i Nybro. I dag finns en nära samverkan 

med fysisk planering, myndighetsutövning och näringslivsenheten liksom till de kommunala bolagen. 

Syftet är att tillsammans ökad attraktionskraft för företag och invånare. Vi har kommunicerat till 

näringslivet många av de utvecklingsprojekt som finns i kommunen via olika aktiviteter 

Kommunstyrelsen och dess förvaltning verkar och arbetar målmedvetet för kommunens framtid där en 

gryende befolkningstillväxt lägger grund för välfärden i Nybro. Utmaningarna återfinns inom samtliga 

kommunala verksamhetsområden där samspel och medskapande såväl internt som externt blir 

avgörande. Häri återfinns vi kommunstyrelsens unika ansvar för samordning, uppföljning, ledning och 

styrning. 
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Måluppfyllelse 
Vision 

 

Kommunfullmäktiges mål 

 

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 vid årsbokslutet 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 högre än rikets snitt i förskola, 

fritidshem och grundskola. 

 Lärartätheten på fritidshem, i grundskola, grundsärskola och gymnasieskola är högre än rikets 

snitt. 

 Förskolan har minskat antalet barn i grupperna och per heltidsanställd. 

 I Öppna jämförelse för 2017 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: 

  I SKL:s Öppna jämförelser för grundskolan 2017 tappar Nybro kommun många placeringar 
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och utfallet sjunker på flertalet mätpunkter. Under inledningen av 2018 genomförs en 

noggrann genomlysning för att identifiera orsaker och initiera utvecklingsinsatser. 

 Trycket på förskoleplatser är fortsatt högt. Vissa orter och vissa stadsdelar är mer efterfrågade 

än andra men totalt sett behövs fler centralt placerade förskoleavdelningar. I inledningen av 

2018 invigs nya förskolan Åkrahäll som under året kommer omfatta totalt 4 avdelningar. 

Under hösten 2018 sker inflyttning i nya Guldgruvans lokaler (före detta Skattkistan) men det 

dröjer in på 2019 innan det genererar fler platser totalt sett. Planering pågår för att inleda 

nybyggnation av förskolan i Transtorpsområdet, det som idag är Gazellens förskola. Även här 

kommer det dröja innan det genererar fler tillgängliga platser. 

 Även grundskolan har haft och har fortsatt en ökning av antalet elever. Inför läsåret 2017/2018 

krävdes anpassningar för att lokalerna skulle räcka till. På Fagerslättskolan har ytan utökats 

genom att tillfälliga lokaler placerats i anslutning till skolan. Under hösten 2018 förväntas 

Fagerslättskolan även få tillgång till de lokaler som nu används för förskolan Floran (i 

samband med förskolans flytt till nya Guldgruvan). 

 Elever i förskoleklass kunde inte fullt ut erbjudas önskad skola, här följdes närhetsprincipen 

vid urval. 

 Inför innevarande läsårs åk 7 var det svårt att fördela enligt önskemål och tidigare strukturer. 

Alla elever har fått placering enligt önskemål men med följden att maxgränsen för hur många 

elever som skolan kan ta emot är nära eller möjligen uppnådd. 

 Under hösten 2017 genomfördes medborgadialoger kring framtidens skola i Nybro. Ett antal 

tjänstemannaförslag presenterades för hur framtidens skola i Nybro skulle kunna organiseras 

och vilka förändringar som krävs för anpassning eller nybyggnation. 

 Rekryteringsfrågan är fortsatt högst aktuell. Framför allt är det förskolan som har svårigheter 

att rekrytera förskollärare i tillräcklig mängd. Även grundskola och fritidshem har svårt att få 

tag i främst vikarier men även vid tillsvidaretjänster kan det i vissa fall vara svårt att finna rätt 

kompetens och behörighet. 

Planerade och avslutade aktiviteter för att bibehålla och stärka måluppfyllelsen: 

 Vid slutet av 2016 inleddes ett omfattande samarbete med Skolverket i syfte att stärka 

nyanländas lärande. En nulägesanalys har genomförts, en projektledare har anställt, en 

handlingsplan har upprättats och godkänts vilken genererar 3,4 miljoner kronor för att stärka 

undervisningen och höja kompetensen. Satsningen pågår till sommaren 2018 och kommer att 

beröra i stort sett alla som arbetar i förskoleklass till gymnasiet. Utifrån detta har inte några 

andra större fortbildningar i skolan planerats för läsåret. Läslyftet blir vilande gällande nya 

grupper och i Formativt förhållningssätt ges en inledande föreläsning med Jesper Ersgård (en 

uppföljning från föregående läsår) därefter får varje enhet arbeta vidare utifrån arbetsgången 

som inleddes under läsåret 2016/2017. Under 2018 ansluts förskolans verksamhet till 

satsningen. 

 I Förskolan sker flera stora satsningar. Läslyftet i förskolan involverar samtlig personal. Sju 

förskollärare utbildas till Språk-, läs- och skrivutvecklare och i september föreläste Ann Åberg 

för att initiera ett effektivt utvecklingsarbete genom pedagogisk dokumentation. För 

grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen återkom föreläsaren Jesper Ersgård på temat 

formativt förhållningssätt. 

Nyckeltal 2017 2016 

Andel lärare med pedagogisk 

högskoleutbildning i förskola - kommunal 
regi (Nybro vs riket) 

  

Andel lärare med pedagogisk 

högskoleutbildning i förskoleklass 

- kommunal regi (Nybro vs riket) 
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Nyckeltal 2017 2016 

Andel lärare med pedagogisk 
högskoleutbildning i fritidshem 

- kommunal regi (Nybro vs riket) 

  

Andel lärare med pedagogisk 

högskoleutbildning i grundskola 
- kommunal regi (Nybro vs riket) 

  

Andel lärare med pedagogisk 

högskoleutbildning i särskola - kommunal 
regi (Nybro vs riket) 

  

Andel lärare med pedagogisk 

högskoleutbildning i gymnasieskola 

- kommunal regi (Nybro vs riket) 

  

Andel lärare med pedagogisk 

högskoleutbildning i vuxenutbildning 

- kommunal regi (Nybro vs riket) 

  

Antal inskrivna barn per årsarbetare i 
förskola - kommunal regi (SCB) 

  

Lärartäthet, antal elever per lärare i 

förskoleklass (heltidstj.) 
  

Antal elever per årsarbetare i fritidshem 
(heltidstjänster) - kommunal regi (SCB) 

  

Lärartäthet, antal elever per lärare i 

grundskola (heltidstj.) 
  

Lärartäthet, antal elever per lärare i 

särskola (heltidstj.) 
  

Lärartäthet, antal elever per lärare i 

gymnasieskola (heltidstj.) 
  

Lärartäthet, antal elever per lärare i 

vuxenutbildning (heltidstj.) 
  

Antal barn per avdelning i förskola 

- kommunal regi (SCB) 
  

Antal barn per avdelning i fritidshem 

- kommunal regi (SCB) 
  

Elevers (åk 8) syn på skolan och 

undervisningen i relation till riket. 
  

Andel (%) elever i åk 3 som nått godkänd 

på alla delproven i ämnesproven i svenska 

och matematik i relation till riket . 

  

Andel (%) elever i åk 6 som nått godkänd 
på alla delproven i ämnesproven i svenska, 

matematik och engelska i relation till riket . 

  

Kommentar 

Finns ingen natiomnell statistik för 2016. 

18. Andelen behöriga elever till ett 

yrkesprogram. 
  

21. Andelen elever som fullföljer 
gymnasieutbildningen inom 4 år inkl IM. 

  

Meritvärde (åk 9) i relation till riket. 
  

Andel (%) elever i Nybro kommun som i 

relation till riket i åk 9 som nått målen i 
alla ämnen. 

  

Fullföljd utbildning med examen inom 3 år, 

andel (%) - Nationella program, 

gymnasieskola. 
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Nyckeltal 2017 2016 

Fullföljd utbildning med examen inom 3 år, 
andel (%) - Gymnasieskolan totalt 

  

Andel (%) behöriga till eftergymnasiala 

studier i relation till riket. 

- Gymnasieskolan totalt 

  

Genomsnittlig betygspoäng (gy) i relation 

till riket. 
  

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 vid årsbokslutet delvis uppnått. 

Andelen barn och elever som upplever att de får den hjälp och det stöd som de behöver uppgår till 

93 %. Detta måste ses som ett mycket gott resultat och visar på en god kvalitet. Resultatet är från 

enkätundersökningen med barn, elever och föräldrar i nov-dec 2017. 

Frågan om särskilt stöd är dock inte helt den samma som att elever och föräldrar upplever att de eller 

deras barn får det stöd och den hjälp som barnet eller eleven behöver. Särskilt stöd är varje elevs rätt 

och verksamheten är därmed skyldig att ge den i tillräcklig omfattning. Här krävs ständiga 

utvärderingar och uppföljningar för att säkerställa att detta möjliggörs. Elevhälsan, den centrala och 

lokala, är viktig i detta sammanhang både för planering, genomförande och uppföljning. Under 2017 

har vissa förstärkningar gjorts för att bättre möjliggöra särskilt stöd i den omfattning som krävs. 

Ytterligare en skolsköterska har anställts, liksom fler kuratorer som fr.o.m. 2017 kopplas tydligare till 

"egna" enheter. Allt för att stärka, stödja och förbättra. 

Under hösten 2017 inleddes en översyn av elevhälsan, inledningsvis ur ett organisatoriskt perspektiv. 

Förslag på organisation presenterades i slutet av 2017. Arbetet fortsätter under våren 2018 och målet 

är att nå ett genomförande till läsårsstarten 2018/2019. Syftet är att tydliggöra elevhälsans uppdrag och 

effektivisera för maximalt utfall för barn och elever. 

Nyckeltal 2017 2016 

Jag får den hjälp av de vuxna som jag 

behöver. (SKL) 
  

All verksamhet i förskola och skola ska vara fri från mobbing och kränkande 
behandling. 

Målet är inte uppnått. 

Vi mätningen i november 2017 fortsatte andelen barn och elever i våra verksamheter som känner sig 

kränkta eller mobbade att öka. Trenden bekräftades även av föräldrarna som uppfattade kränkningar 

som en stigande problematik. Antalet inkomna anmälningar om kränkningar till huvudman från 

enheterna ökade kraftigt, till viss del är detta kopplat till den noggranna uppföljning som skett av 

rutiner och överlämningar i samband med särskilda granskningar. Vid uppföljningen av dessa 

granskningar har tydligt angetts att det inte är rektor som ska värdera graden av upplevd kränkning och 

utifrån det värdera om ärendet ska överlämnas till huvudman eller inte. Upplevd kränkning ska alltid 

rapporteras och överlämnas till huvudman. Den ökande andelen inkomna anmälningar 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 och ökad ogiltig frånvaro samt ett ökat tryck på 

elevhälsan som vittnar om ett tilltagande behov av särskilda insatser för dem.  Men som angetts, det 

indikerar också att samtliga ärenden nu överlämnas utan att de föregåtts av någon form av värdering 

från rektors sida. 

Vid uppföljning av inkomna anmälningar sker nu även identifikation av om rapporterad incident är ny 
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eller om det är ett ärende som har en upprepande karaktär d.v.s. om det är samma elever som 

återkommer vid anmälan. Genom att följa statistiken på så vis framkommer ofta mönster kopplade till 

grupp det möjliggör också att uppföljning av insatser lättare kan göras och utvärderas.  I samband med 

framgångsrika insatser syns detta då som ett sjunkande antal inkomna kränkningar från just denna 

grupp. 

I samband med Skolinspektionens regelbundna tillsyn identifierades brist i överlämning av inkomna 

anmälningar från förvaltning till nämnd. Som ett resultat av det ändrades rutinen för överlämning till 

nämnd, från överlämning fyra gånger per år till överlämning vid varje sammanträde. Dock kvarstår en 

djupare analys som överlämnas till nämnd fyra gånger per år. Detta har fått till följd att kränkningarna 

följs mer nogsamt av nämnden och att frågor och efterfråga extra information ges snabbare. 

Nyckeltal 2017 2016 

Under den här terminen har jag känt mig 

kränkt eller mobbad. 
  

Kommentar 

Antalet barn och elever som under året upplevt sig kränkta eller mobbade är allt för högt och arbetet är ständigt pågående för att försäkra 
en trygg miljö fri från kränkning. I utfallet är elever/studerande på gymnasiet eller vuxenutbildningen inte inräknade då deras resultat 

ännu inte är sammanställt. Det innebär en ökning trots att det totala antalet svarande är lägre. Arbetet att motverka kränkning och 

mobbning är fortsatt prioriterat och nolltolerans gäller. . 

På min skola framgår det tydligt att 

kränkande behandling inte accepteras. 
  

Antal inkomna anmälningar (kränkning 

och trakasseri) 
  

Kommentar 

Antalet inkomna anmälningar fortsätter att öka. Efter enskilda granskningar har rektorerna ökat sin rapportering till huvuman betydligt. 

Tidigare har varje förskolechef/rektor gjort en bedömning av situationen och därefter beslutat om rapportering till huvudman eller inte. 
Då granskningarna pekat på att det inte är förskolechefs/rektors uppgift attt värdera kränkningen har antalet inkomna anmälningar därmed 

ökat markant. 

Biblioteket ska främja läsning och tillgång till litteratur och information. 

  

Målet är vid årsbokslut delvis uppnått 

Det samlade resultatet visar på goda förutsättningar för biblioteket att kunna erbjuda ett varierat 

mediebestånd 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: 

 Antalet nyförvärv av medier för barn och vuxna ligger på en godkänd nivå. Beståndet för 

personer med läsnedsättning  och beståndet på utländska språk har ökat. 

 Det totala utlånet av medier på huvudbiblioteket minskade något under året, framförallt under 

de första månaderna. Utlånen på skolbiblioteken Hanemåla och Madesjö minskade också, 

medan lånen på bokbussen och Fagerslätten ökade, framförallt under andra halvåret 2017. 

 E-boksutlåningen har däremot ökat med ca 20%. Det ska tilläggas att e-boksutlåningen på 

folkbiblioteken fortfarande utgör mindre än 5 procent av folkbibliotekens sammanlagda 

bokutlåning. 

 Riksnyckeltalet; utlån av fysiska medier (folkbibliotek och samredovisade skolbibliotek) för 

2017 är inte fastställt men det torde inte ha ökat från 2016, då nyckeltalet låg på 6,2. Nybro 

bibliotek (inklusive bokbuss och grundskolebiblioteken) nyckeltal ligger långt över riksvärdet 

med 9 lån per invånare och år. 

 Arbetet med medieplanen för biblioteken fortsätter. Syftet är att få bättre kunskap om 

mediebeståndet, hur det används, se över inköpsrutiner med mera. 

 Aktiviteten; Lässurr 2017; är genomförd: kommunens samtliga förskoleklasser och 
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grundsärskolan har arbetat och med boken; Här kommer Robotarna och fått träffa författaren 

Peter Ekberg. Genom Lässurr ser pedagogerna stora positiva effekter hos elevernas 

läsförståelse, berättandeutveckling och läslust, vilket också är målet med denna aktivitet. 

 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. Ett samarbete med 

Öppna förskolan är påbörjat . 

 Ett mycket uppskattat försök med sagostund på arabiska har genomförts. Vi ska titta vidare på 

lösningar att implementera sagostunder på andra språk än svenska i vårt program för barn. 

 För att ytterligare inspirera barn och föräldrar till läsning har ett försök gjorts, där 4 förskolor 

och dess avdelningar, fått så kallade föräldralådor fyllda med böcker. Försöket permanentas 

och fler förskolor kommer att få föräldralådor 2018.  I lådorna finns böcker som familjerna 

kan ta hem och sedan lämna tillbaka och välja nya, utan registrering. 

 Genom en medborgardialog, där en grupp unga 10-13 år samlades, lyckades vi få en bild om 

vad de önskar att få se, göra och uppleva på biblioteket. Det som framkom under 

medborgardialogen blev det underlag som användes till för att starta aktiviteten Bibblohäng. 

Försöket Bibblohäng har pågått under hösten, försöket kommer att pågå även under 

vårterminen, utvärderas maj 2018. 

 Från och med 2017 erbjuder Kalmar stadsbibliotek (i samverkan med regionbiblioteket) inte 

längre utlån av depositioner på utländska språk till länets bibliotek. Ett mindre bidrag till 

inköp av utländsk litteratur  har istället fördelats ut till länets bibliotek. Det är ett bekymmer 

att den kompletterande medieförsörjningen upphör när kommunerna mer än någonsin är 

beroende av ett bra och varierat utbud för personer med annat modersmål än svenska. En 

förhoppning är att man med hjälp av regionbiblioteket under 2018 kan utarbeta strategier  för 

att samordna medieförsörjningen med övriga bibliotek i i länet. Folk- och skolbiblioteken har 

genom bidrag från integrationsmedlen som tilldelats kommunen kunnat upprätthålla ett bra 

utbud för de nyanlända. Det är viktigt med detta tillskott till mediabudgeten då böcker på 

andra språk i är mycket dyra. Utlånen av medier för lästräning och studier har ökat under 

2017. 

 Nybro bibliotek har aktivt deltagit i Regionbibliotekets integrationsprojekt under 2017. 

Projektet har möjliggjorts genom ett statsbidrag. Information och kompetenshöjande insatser 

har varit viktiga delar. I det aktiva arbetet på Nybro bibliotek har det även utvecklats ett 

material (film) med livslinjestudier som ska kunna visas i utbildningssyfte Materialet blev 

klart i slutet av 2017 och har arbetet har följt den ursprungliga planen. En svensk och en 

arabisk version har gjorts för gruppvisning, skolbruk, enskilda lån mm. Marknadsföring och 

information av de digitala filmerna är pågående. 

 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. 

Bokade visningar har minskat något, största minskningen är antalet träffar med AlphaCE, som för 

övrigt läggs ner i till sommaren (i Nybro). Målvärdet på 20 visningar/biblioteksinformation behålls. 

Ny aktör under 2018 blir Folkuniversitet. 
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Nyckeltal 2017 2016 

Antal nyförvärv av media för barn och 

unga. 
  

Antal nyförvärv av media för vuxna. 
  

Antal utlån per invånare. 
  

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. 

 Kulturskolan har stärkt elevernas intresse för såväl färdighet kring de olika ämnenas hantverk 

som för ensembleverksamheten 

 Under 2017 har resurser tillkommit för att minska köerna. Hittills har en halvtidstjänst tillsatts 

i gitarr. inom kort utökas danstjänsten till heltid och bildkurserna kommer utökas. 

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 utveckla sätt att rekrytera/behålla fler elever i synnerhet från 

högstadiet/gymnasieskolan för att kulturskolan ska behålla progression och kompetens i 

främst ensembleverksamheten. 

 Vi behöver åter stärka rekryteringen mot våra blåskurser (trumpet, trombon, tuba, klarinett, 

saxofon, tvärflöjt m. fl.) med riktade aktiviteter genom främst konsert- och turnéaktiviteter 

men också genom musikverkstadsaktiviteter på utvalda skolors förskoleverksamhet. 

 Andra aktiviteter för att stärka måluppfyllelsen under 2016/2017 var bl. a. fler ensembler i 

elgitarr och blås samt olika projekt såsom t ex fortsatta elevkonserter på turné i kommunens 

skolor. 

 Ett större projekt planeras tillsammans med en extern orkester för att träna elever på 

solistuppdrag med större och avancerade ensembler. 

Nyckeltal 2017 2016 

Antal utbildningsplatser. 
  

Jag tycker att jag utvecklas och lär mig nya 

saker i mitt ämne på Kulturskolan. 
  

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 har 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 
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fått ta del av kulturutbudet, samt att de stimulerats till eget utövande. 

Inom kulturgarantin har följande program genomförts: 

 Restaurang Savanna med (Kulturskolan) The Chrysal Kidz och solister med äldre 

kulturskoleelever för åk Fskl-1-2. 

 Rapunzel med Teater Barbara för åk 5-6 

 Havets sång skolbio för åk 3-4 

En ny ansökan gällande Ht17-Vt18 har skickats in till kulturrådet vilken har godkänts i sin helhet. 

Det fortsatta arbetet handlar om att stimulera till att kreativitet och skapande arbete får en större del i 

den ordinarie undervisningen liksom att bidra till att stärka lärarnas kunskap om kultur som en viktig 

del av läroprocesser. Vi ser gärna att flera skolor ansöker om Skapande-skola pengar. 

Under läsåret som gått har det blivit uppenbart att avsatta medel för Kulturgarantin inte är tillräckliga. 

Detta beror dels på att kostnaden för bussar ökat samtidigt som elevantalet ökat utan att detta 

kompenserats för. Under återstoden av 2017 görs en omfördelning av förvaltningens medel för att 

täcka överskjutande kostnader. Inför 2018 behöver täckning finnas i budgeten från början. 

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, tjejträff på söndagar, 

konsertverksamhet, inomhusfotboll och utflykter för dem 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 aktiviteterna 

speciellt riktade till tjejer har deltagandet har trenden glädjande nog varit fortsatt uppåtgående. För att 

intressera så många som möjligt har inbjudan och uppmuntran att komma spridits via Facebook. Syftet 

med planerade aktiviteter och andra inslag är att skapa möjligheter för våra besökare att få nya 

erfarenheter. Under senare delen av 2017 har andelen tjejer bland besökarna ökat och även andelen 

besökare med ”svensk bakgrund”. 

Nyckeltal 2017 2016 

Jag känner mig trygg i verksamheten. (enk) 
  

Aktiviteterna på fritidsgården är varierade 

och inspirerande. (enk). 
  

Biblioteksutbildad personal ska vara en pedagogisk resurs i skolan. 
Verksamheten främjar utvecklande av informationskompetens, verkar 
lässtimulerande och tillgängliggör kompensatoriska medier. 

Målet är vid årsbokslut 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: 

 Efterfrågan på bokprat har ökat under 2017. Eftersom biblioteket kunde utöka öppettiderna 

och servicen på framförallt ett av skolbiblioteken, Fagerslättsskolan (tack vare statens 

satsningar på personalförstärkningar), så har biblioteket haft möjlighet att möta behoven. 
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 Den största delen av det läsfrämjande arbetet sker dagligen i samtalen om texter mellan 

bibliotekarie och låntagare i biblioteket. 

 Samtliga årskurs 2 erbjuds informationstillfällen vid t ex föräldramöten. 2017 blev vi inbjudna 

till 10. I övriga årskurser ges information på efterfrågan av klassläraren. 

 Samtliga barn i f-klass fick ett eget lånekort. 

 Tack vare beviljat bidrag till förstärkning på skolbibliotek från staten/skolverket har 

personalförstärkningar på skolbiblioteken kunnat göras, möjligheten att jobba med högläsning 

för eleverna utökats markant. Dessutom har ett läsprojekt på ett av skolbiblioteken gjort det 

möjligt att arbeta ännu mer med högläsning. 

 Cico har i princip inte fungerat alls under höstterminen -17 trots försök att åtgärda problemen. 

Vid årsskiftet gjordes ett nytt försök att få igång systemet och det ser ut att ha lyckats. Nu 

återstår att se vilket utslag detta ger under kommande termin, om självutlånen och därmed 

självservicen ökar. 

 Samtliga skolbibliotek har gjort någon form av förändring för att förbättra biblioteksmiljön. 

Fagerslättskolan har bytt bibliotekslokal och flyttat upp en våning, vilket därmed möjliggjorde 

en helt ny miljö och nytänk i utformning. 

 Hanemålaskolan har flyttat hyllor och böcker för att öka tillgängligheten. Detta har även ökat 

attraktionskraften på dessa. 

 Paradisskolan har möblerat om i lokalen för att lättare anpassas efter en ny lärandemiljö där 

en-till-en-satsningen dragit igång under läsåret 2017/2018. Dvs att varje elev på högstadiet har 

tillgång till en egen laptop för att kunna arbeta med de nya digitala läromedlen. Lokalen har 

även anpassats efter lågstadiets elever, eftersom denna grupp elever tillkommit under senare 

tid. 

 Madesjöskolan har fått tillgång till en ny lokal i anslutning till nuvarande skolbibliotek, vilket 

har medfört att biblioteket blivit dubbelt så stort. Faktaböckerna har fått flytta in i detta nya 

rum. Dessutom har hela bibliotekslokalen utökats med flera nya sitt- och studieplatser i 

enlighet med kommunens satsning på en-till-en-projektet (se ovan beskrivning). 

I informationskompetens inkluderas biblioteksvisningar, lektioner i källkritik och informationssökning 

samt introduktioner till eget arbete. T.ex. skolans val, superundersökarna och treornas 

bibliotekskunskap. Undervisningsmaterialet ska revideras 2018. 

Skolbiblioteken i Nybro kommun fick beviljat medel (67 000) från staten till personalförstärkningar på 

skolorna ht17 - vt18. Nybro valde att utöka öppettiderna på Fagerslättsskolan eftersom elevantalet har 

ökat markant på denna skola. De har dessutom störst andel elever med annat modersmål än svenska. 

Viss utökning av öppettiderna på Hanemålaskolan har också genomförts. 

Skolbiblioteket FA fick en förstärkning med ca 7 timmars öppettid, biblioteket bemannas nu även 

onsdagar 08.30 -14.00. Dessutom utökades tiden på måndagar till 15.00 och på torsdagar till 14.00. 

Ca 3 timmar i veckan tillkom för inre arbetstid på skolbibliotek. 

Skolbiblioteket HA fick en förstärkning och en utökning av öppettiden (1,5 timme) med totalt 4 

timmar i veckan, varav 2,5 timmar inre tid. Nya öppettider är 8.30-14.00 måndagar och torsdagar. 

Skolbiblioteken fick dessutom en generell förstärkning genom att skolbibliotekspersonalen har mindre 

tjänstgöring på HB (färre pass mm). 

Resultatet av dessa satsningar har redan visat en positiv utveckling när det gäller det läsfrämjande 

arbetet. Skolbibliotekarierna har haft möjlighet att erbjuda fler bokprat, arbeta mer lässtimulerande och 

jobba mer aktivt med högläsning i klasserna 
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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 vid årsbokslutet delvis uppnått. 

Måluppfyllelsen från november 2017, 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. 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. 

Nyckeltal 2017 2016 

Jag får vara med och påverka den dagliga 
verksamheten. 

  

Kommentar 

I förhållande till föregående år fortsätter resultatet att sjunka. Eleverna upplever inte till fullo att de har möjlighet att påverka den dagliga 

verksamheten. Att tydligagöra vad det innebär att var med och påverka är fortsatt viktigt. Att skilja på med bestämmande och individuellt 
bestämmande och hur dessa förhåller sig till varandra och till verksamhetens utformande. 

Som förälder kan jag framföra mina 

synpunkter om verksamheten och upplever 
att de tas emot på ett bra sätt. 

  

Biblioteket ska vara tillgängligt för alla och anpassat till kommunens behov 
där lån av litteratur ska vara avgiftsfri oavsett publiceringsform. 

Målet är vid årsbokslut delvis uppnått. 

Det samlade resultatet visar på att det finns förutsättningar för att biblioteket ska kunna vara 

tillgängligt för alla och väl anpassat efter användarnas behov. 
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Följande områden ligger till grund för bedömningen: 

 Antalet besök på huvudbiblioteket minskade något. Framförallt under årets första två månader 

då biblioteket fortfarande stängde torsdagar klockan 17. Från och med mars 2018 utökades 

öppettiden med två timmar. Totalt så hade biblioteket 97 435 besökare under 2017. 

 Biblioteket har skrivit in 1 021 nya låntagare under året. 

 De virtuella besöken har 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. Lån av e-medier, 

omlån och beställningar med mera. 

 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 ytterligare. Från att ha haft ett KKIK-mått på 16 har huvudbiblioteket efter 

besparingen 2015 nu ett mått på 12 och kommer därmed inte upp till medelnivån för 

kommunbiblioteken i landet, 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 (HB) genomför en kundnöjdhetsenkät vartannat år. Enkäten 2017 delades ut 

slumpmässigt till bibliotekets besökare från och med 21/3 - 29/4. Enkäten fanns också 

tillgänglig ute i bibliotekslokalen. En digital version fanns att tillgå på bibliotekets hemsida 

17/3-1/5. 363 personer (från 15 år och uppåt) svarade på enkäten. Enkäten fanns tillgänglig på 

svenska, engelska och arabiska. Det var fler kvinnor än män som besvarade enkäten (211 

kvinnor och 152 män). Gruppen med flest respondenter var kvinnor 66+. Svarsfrekvensen är 

högre vid än vid tidigare undersökningar. Av de svarande är det 70 % som uppger att de bor 

inom Nybro tätort, varav nästa hälften bor mindre än en km från biblioteket. 46 personer 

uppger arabiska som modersmål, vid förra undersökningstillfället var det 8 som uppgav 

arabiska som modersmål (enkäten fanns 2015 endast tillgänglig på svenska och engelska). 

Antalet som uppger att de är studerande har ökat från 12% till 30%. Det största ökning 

återfinns i gruppen SFI-studerande. Nuvarande enkät skiljer sig något från den tidigare. Istället 

för att använda påståenden (på flera frågor) så innehåller enkäten frågor med fasta 

svarsalternativ som respondenten fyller i. Det är därför svårt att inom vissa frågeområden göra 

en helt korrekt jämförelse. 

 Många önskar fler studieplatser, tysta läsplatser och studierum, antalet studieplatser har 

utökats i samband med uppdateringen av avdelningen för barn och unga. Men många önskar 

fler platser för studier och läsning, 

 Det är ett fortsatt viktigt utvecklingsområde för biblioteket att skapa fler platser i biblioteket 

där man som besökare kan finna lugn och ro för läsning och studier. 

 Mellan 97% och 98% uppger att de är nöjda med personalens bemötande, bibliotekets service 

och utbud. 

 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 är ett prioriterat område för biblioteket och kommer att vara ett starkt 
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prioriterat fokusområde för biblioteket under 2018. 

 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 planerat. Det är viktigt att personalen i möjligaste mån fortsätter att arbeta 

aktivt med att instruera och koppla pinkoder till lånekorten, när det ges möjlighet. Målvärdet 

på 75 % självutlån bibehålls. 

 Den manuella bokningen av bibliotekets studiedatorer är förlegad. Det finns ett 

bokningssystem på marknaden som är kompatibelt med BOOK-IT (bibliotekssystemet). Det 

är ett komplext och säkert system som kostar mycket, både i installation och drift. Det finns 

även enklare system som några bibliotek använder. Flera bibliotek i länet har valt att inte ha 

digital bokning utan erbjuder fri sittning vid tidsinställda datorer. Nybro bibliotek har beslutat 

att skjuta upp införandet av bokningssystem tills dess att man har alla fakta kring den nya 

lagstiftningen (GDPR). 

  

Nyckeltal 2017 2016 

Andel (%) av besökarna som upplever 

bibliotekets service och utbud som bra eller 

mycket bra. 

  

Antal bokbusshållplatser. 
  

Öppethållande  - huvudbiblioteket. 
  

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 2017 2016 

Kulturskolan lyssnar och tar hänsyn till 
mina åsikter. 

  

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 
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och arrangemang. Ungdomarna är också med och genomför aktiviteterna. På sikt finns en målsättning 

att inrätta ett Gårdsråd. Svårigheten med ett råd bestående av besökare är att åstadkomma en 

tillfredsställande kontinuitet. 

Nyckeltal 2017 2016 

Jag får vara med och påverka 
fritidsgårdsverksamheten och dess innehåll. 

(enk) 

  

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 vid delårsbokslutet delvis uppnått. 

Måluppfyllelsen gällande barn och elevers uppfattning om huruvida de har delaktighet och inflytande 

över dagen i förskola och skola är stabilt i förhållande till föregående år men lägre än önskat. Det är 

främst eleverna i grundskolan som indikerar på att de upplever att deras möjlighet att påverka inte är 

tillräckligt. 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. 

Nyckeltal 2017 2016 

Jag har inflytande över och delaktighet i 

den dagliga verksamheten i förskolan, 
skolan och på fritidsgården. (enk) 

  

Kommentar 

I förhållande till föregående år fortsätter resultatet att sjunka. Eleverna upplever inte till fullo att de har möjlighet att påverka den dagliga 

verksamheten. Att tydligagöra vad det innebär att var med och påverka är fortsatt viktigt. Att skilja på med bestämmande och individuellt 
bestämmande och hur dessa förhåller sig till varandra och till verksamhetens utformande. 

Tillgänglighet-Bibliotek 
  

Kommentar 

Resultatet har sjunkit i förhållande till föregående år. Detta i jämförelse med riket. De egna öppettiderna är desamma i förhållande till 
föregående år. Under 2017 kommer öppettiderna att utökas med förhoppning om förbättrad tillgänglighet. 

Antal elever i kulturskolan. 
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Nyckeltal 2017 2016 

Antal besökare på Mejeriet. 
  

Allmänkulturen tar vara på idéer och kreativitet med fokus på unga. 

Genomförda aktiviteter: 

Stöd till Talangjakt för ungdomar mellan 7-18 år i Nybro Sporthall i Fryshusets regi. 

Beviljat stipendium ur Hans Nyvall och Ingrid Hasselgrens fond till en ungdom för fortsatta studier i 

London. 

Biblioteket ska vara en stimulerande och attraktiv  mötesplats för alla genom 
att erbjuda ett brett utbud av tjänster och kulturella upplevelser 

Målet är uppnått. 

Biblioteket har goda förutsättningar att främja kulturell verksamhet, att vara en attraktiv mötesplats 

och erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter för barn och vuxna. Följande ligger till grund för 

bedömningen; 

 Biblioteket har erbjudit ett flertal aktiviteter för allmänheten under 2017. Föredrag av 

historikern Peter Danielsson och konstnären Ellen Ehk Åkesson m.fl. Kulturskolan har spelat 

och författaren Mikael Bergstrand, kom till biblioteket med anledning av Världsbokdagen. 

Lördagssagostunder har erbjudits och sagostund på arabiska. Utställning i samband med 

Lässurr. Flera kulturaktiviteter för barn i olika åldrar såsom Babyspace, Fantasylördag, 

Mamma Måd har stått på programmet. Biblioteket har också erbjudit dramatiserade 

sagostunder i egen regi vid några tillfällen. Under hösten var temat för utställningar och 

föredrag hållbarhet och återbruk flera av arrangemangen genomfördes i samverkan med 

kommunens klimatrådgivare. Författaren till boken Svinnlandet (Anderas Jakobsson) och till 

boken Slow fashion ( Jennie Johansson) hade föredrag. I samband med utställningen den 

Cirkulära garderoben fanns det möjlighet för besökarna att sy en egen tygkasse(gratis)-ett 

uppskattat moment. 

Antalet följare på Facebook och Instagram ökade stadigt. Mest ökande antalet följare på Instagram. 

Kundenkäten visar att medborgarna sammantaget är nöjda med bibliotekets arrangemang och 

utställningar. I kommentarerna kan man utläsa att men gärna ser att det erbjuds fler sagostunder, fler 

föreläsningar och fler författarkvällar. 

  

Nyckeltal 2017 2016 

Antal genomförda publika aktiviter för 

barn och unga. 
  

Antal besökare. 
  

Antal genomförda publika aktiviteter för 
vuxna. 

  

Förskola ska erbjudas till barn som är i behov av detta och i den omfattning 
som det behövs. 

Målet är vid årsbokslutet delvis uppnått 

Under 2017 klarade Nybro kommun fyramånadersgränsen när det gäller placering på förskola.  

Antalet födda barn var ovanligt högt och utmaningen kvarstår därmed, att kunna erbjuda placering på 



 
 

 

 

   17 
 

önskad förskola på önskat placeringsdatum.  I inledningen av 2018 öppna den nya förskolan Åkrahäll. 

Den kommer växa succesivt, inledningsvis finns tre avdelningar men redan under 2018 kommer 

platser att beredas även på en fjärde avdelning. 

Då Sveriges kommuner och landsting-SKL presenterade resultaten för Kkik 2017 (Kommunernas 

kvalitet i korthet) låg Nybro kommun fortsatt lägre än rikets snitt när det gällde att kunna erbjuda 

placering på önskad enhet till önskat placeringsdatum. Däremot har utfallet förbättrats när det gäller 

antalet dagar som som de får vänta som inte fick plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på 

önskat placeringsdatum. 

Nyckeltal 2017 2016 

5. Hur stor andel av de som erbjudits plats 
inom förskoleverksamheten får plats på 

önskat placeringsdatum? 

  

6. Hur lång är väntetiden (dagar) för dem 
som inte får plats för sitt barn inom 

förskoleverksamheten på önskat 

placeringsdatum? 

  

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 vid årsbokslutet delvis uppnått. 

Måluppfyllelsen uppvisar ett stabilt utfall relaterat till tidigare år. Målet att utforma en verksamhet 

som skapar trygghet är starkt förbundet med en nolltolerans 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 markera att kränkningar inte accepteras kan också ses som en trygghetsfaktor. Vilket 

dock inte förmildrar det ökande antalet upplevd kränkning och mobbing, för bibehållen upplevd 

trygghet måste antalet minskas. Förtroendet för verksamhetens personal är dock fortsatt högt hos barn, 

elever och vårdnadshavare. 

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, elever och vårdnadshavare 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 i möjlig mån så att den erbjuder en verksamhet som 

skapar trygghet. 

 Informera vårdnadshavarna 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 vårdnadshavare. Genom handlingsberedskap och direkt respons till 
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elever och vårdnadshavare 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 2017 2016 

Jag känner mig trygg i verksamheten/ 

skolan. 
  

Jag har förtroende för mitt barns lärare. 
  

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 ökande 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. 

Nyckeltal 2017 2016 

Det är god trivsel på Kulturskolan. 
  

Fritidsgårdsverksamheten ska vara tillgänglig för alla och anpassad till 
besökarnas behov. 

Målet är delvis uppnått. 

Verksamheten på fritidsgården kännetecknas av tillgänglighet för alla på så vis att verksamheten är 

öppen för alla. Lokalerna är väl anpassade och förlagda på en plats. Under framför allt hösten 2015 

ökade antalet besökare kraftigt som en följd av antalet nyanlända, boende på asylboende eller andra 

anpassade boendeformer. Kommunikationen med dessa ungdomar sker i huvudsak på engelska. Den 

rörlighet som funnits under hela 2015 och inledningen av 2016, där ungdomar flyttade in och också 

hastigt lämnade kommunen igen, har fortsatt stabiliserats under 2017. Trycket på verksamheten är 

tidvis fortsatt högt och antalet besökare har tidvis varit många. Verksamheten ska vara anpassad till 

besökarnas behov. Verksamheten håller öppet till klockan 23.00 på fredagar och till 24.00 på lördagar. 

Mejeriet erbjuder varierande verksamheter under alla veckans dagar 

Nyckeltal 2017 2016 

Jag upplever att jag får den hjälp jag 

behöver på fritidsgården. (enk) 
  

Allmänkulturen bidrar till att utveckla estetiska och kulturhistoriska värden. 

Aktiviteter som har genomförts: 

Graffitiworkshop med konstnären Pärra Andreasson för allmänheten i anslutning till konstverket Olika 

barn leka bäst. 
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Tre kulturföreningsträffar under våren som resulterade i att ett samarbete med Smaka på världen 

kunde verkställas. Kulturföreningarna får låna Willys tomma lokal vid torget och kommer där att visa 

sina verksamheter. Uppträdande föreningar får tillträde till scenen på torget. 

Bidrag till kulturföreningar och studieförbund. 

Swedbanks konstverk av Kjell Engman placeras i Kungssalen på Qvarnslätt. 

I samband med 6 junifriandet på Qvarnaslät delades årets Eldsjälspris i Kultur ut. 

Allmänkulturen utvecklar och bevakar konst i det offentliga rummet. 

Genomförda aktiviteter: 

Värdering av Gästvillans inventarier. 

Fortsatt fotografering och inmatning i nytt konstregister av kommunens konstsamling, nu med 

dubblerad arbetsinsats. 

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. 

Ett väl utvecklat samarbete är nödvändigt för att besökarna på fritidsgården ska kunna få del av de 

fördelar som en samverkan ger. För att lyckas med detta krävs ett medvetet upprätthållande av goda 

kontakter med aktuella aktörer som gynnar båda sidor. 

Nyckeltal 2017 2016 

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. 

Under våren 2017 analyserades målet för första gången på enhetsnivå. Sammanfattningen visade på att 

det finns goda rutiner kring överlämning. 

Det som uppenbarat sig är dock att den egna kulturen påverkar hur väl man upplever att 

överlämningen fungerar, vem som är ansvarig och om den är effektiv eller inte. Det finns i 

verksamheterna olika förhållningssätt som blir synliga då samsyn ska skapas kring 

barn/elever/grupper. Detta är ett utvecklingsområde som behöver ses över. Rutiner är viktiga men inte 

allena avgörande. Här behöver även kulturer synliggöras för att bygga broar. 

Nyckeltal 2017 2016 

Eleverna ges tillgång till personal med 

sådan kompetens att deras behov av 

vägledning inför val av framtida 
utbildnings- och yrkesverksamhet kan 

tillgodoses. 

  

Det finns ett förtroendefullt samarbete 
mellan de olika skolformerna för att stödja 

barn och elevers utveckling och lärande i 

ett långsiktigt perspektiv. 
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Nyckeltal 2017 2016 

Skolan ger eleverna underlag för fortsatt 
utbildning, yrkesval och för att ta ställning 

i frågor som rör den egna framtiden. 

  

Allmänkulturen stödjer kreativa näringar. 

Genomförda aktiviteter: 

Konstnärssamtal 

Inköp av konst till Nybro kommuns konstsamling 

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. 

Utmaning: Förvaltningen har inom ett flertal områden fått utökade krav och/eller kostnader, där 

budgeterade medel ofta täcks av tillfälliga statsbidrag. Vissa bidrag är svåra att prognostisera , och 

vissa upphör som t.ex Migrationsmedel. Flera kostnadsslag där årliga kostnadsökningar är naturliga 

har inte indexhöjts på flera år. 

För att ytterligare stärka arbetet framöver behöver vi  se över LoKs resurstilldelningen. Dessutom bör 

uppföljningen av beslutade insatser, t e x gällande särskilt stöd, utvecklas i syfte att bättre kunna mäta 

måluppfyllelse i förhållande till resurssättning 

Nyckeltal 2017 2016 

Riktpunkt för utfall i relation till budget. 
  

Kommentar 

LoK  klarar Riktpunkten 100% 2017. Vi har fått ökat Ramanslag, då våra barn/elevantal har ökat under året 

Prognostiserat resultat och/eller resultat i 

bokslut får ej överstiga 100 procent. 
  

Kommentar 

LoK har fått extra Ramtilldelning från den Centrala Resurstilldelningen, då LoKs barn/elev-antal har ökat under 2017. Detta anslag gör 
att vi når målvärdet på 100% i årets Bokslut. 

Avtalstrohet 
  

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 
  

Kommentar 

Vi noterar en högre  sjukfrånvaro än målvärdet. Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår ett arbete med att ta fram 

åtgärdsplaner. 
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Nyckeltal 2017 2016 

Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro 
  

Kommentar 

Korttidsfrånvaron ökar ytterligare något vilket vi får fortsätta följa utvecklingen av. Vi ser att den ökar bland våra yngre medarbetare och 

att vissa yrkesgrupper är högre reperesenterade än andra ex elevassistenter och barnskötare. Ett arbete pågår med individuella samtal för 

att kartlägga orsak. 

Sjukskrivning 28 dagar eller mer 
  

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 2017 2016 

Jag får hjälp och stöd i skolarbetet om jag 

behöver det. (enk) 
  

Jag upplever att mitt barn får hjälp och stöd 
i skolarbetet om det behöver det. (f.enk) 

  

Medelvärde i Salsa (Nybro vs riket) 
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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 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? 
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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. 

  

Exempel på temaområden/integrerade ämnesområden 
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Tjänstegarantier 
Tjänstegarantin är av kommunen en offentligt deklarerad standardnivå som beskriver vad 

brukaren/invånaren kan förvänta sig av en kommunal tjänst, service eller verksamhet. Befintliga 

resurser, metoder, organisation och kompetens utgör nivå för tjänstegarantin. 

Tjänstegarantierna ska vara tydliga, uppföljningsbara och ha ett kvalitetsdrivande fokus. De är en del 

av kommunens kvalitetssystem. Genom att tydliggöra tjänsterna, garantera en viss kvalitetsnivå samt 

att systematiskt åtgärda eventuella brister som uppstår i verksamheten syftar garantierna till att öka 

förtroendet för kommunens verksamhet hos kommuninvånarna. 

Kommungemensamma 

Gott bemötande, god tillgänglighet och insyn 

Vi lovar dig 

Vi lovar dig gott bemötande, god information och god tillgänglighet när du vänder dig till oss i olika 

frågor och ärenden. 

Med god tillgänglighet menar vi att du kommer att få återkoppling på dina frågor via e-post och 

telefon inom två arbetsdagar och att vi meddelar dig om tiden blir längre än dessa två dagar. Gäller ej 

vid ansökan eller anmälan. 

Med god information och insyn menar vi att det finns samlad information på kommunens webbplats 

som beskriver hur verksamheten fungerar, vilka resultat som görs och hur du kan påverka. På så sätt 

vill vi ge dig möjlighet att vara delaktig i kommunens utveckling. 

  

Vi förväntar oss 

Vi förväntar oss att du hör av dig till oss om du upplever att du inte fått ett bra bemötande i din kontakt 

med kommunen. 

  

Om vi inte håller vad vi lovar 

En tjänstegaranti talar om vad du har rätt att förvänta dig av oss i olika frågor. Vi arbetar ständigt för 

att förbättra oss och tar tacksamt emot synpunkter som hjälper oss i vårt kvalitetsarbete. 

Framför dina synpunkter skriftligt via e-post, webb eller via telefon. Den årliga avstämningen 

redovisas på hemsidan. Om vi inte håller vad vi lovar, erbjuds du kontakt med ansvarig tjänsteman. 

Avstämning 

Serviceundersökningen gällande tillgänglighet och upplevelsen av att få svar på ställd fråga har 

förbättrats. Genomförda åtgärder som att fördela telefontiderna för barnomsorgsadministration mellan 

flera personer för att öka tillgängligheten har gett positivt utfall. 

Nämndspecifika 

Vid Lärande- och kulturnämnden 170405 beslutades om följande nämndspecifika tjänstegarantier: 

1. Vi lovar dig ett respektfullt bemötande. När du tar kontakt med oss möts du av kompetent och 

kunnig personal. Vi förväntar oss att du kontaktar oss om ovanstående inte följs. 
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2. Vi lovar dig att varje barn/elev från 3 års ålder upp till åk 9 erbjuds minst en kulturupplevelse per 

läsår inom den så kallade Kulturgarantin. Vi förväntar oss att du kontaktar oss om ovanstående inte 

följs. 

3. Vi lovar dig att biblioteket erbjuder ett mediabestånd som är allsidigt och överensstämmer med 

grundläggande demokratiska och etiska värderingar. Vi förväntar oss att du kontaktar bibliotekets 

personal om ovanstående inte följs. 

4. Vi lovar dig att du får tydlig information om din/ditt barns utbildning för att främja ditt/ditt barns 

lärande och utveckling. Vi förväntar oss att du är aktiv i din/ditt barns utbildning och att du kontaktar 

oss om ovanstående inte följs. 

5. Vi lovar dig att regelbundet följa upp barn, elevers och studerandes trivsel, trygghet och upplevelse 

av utbildningen. Vi förväntar oss att du besvarar den årliga enkät som är ett viktigt underlag för 

uppföljning. 

Tjänstegarantierna bygger på ett samarbete mellan Lärande och kultur och de aktörer som berörs av 

dess verksamheter. Garanti 2 och 3 är uppfyllda då de bygger på aktiviteter som är genomförda. 

Garanti 1 kan följas upp i den serviceundersökning som genomförs årligen, där var uppfattningen om 

bemötande positiv. Garanti 3 och 4 innefattar mottagarens upplevelse och därmed kan garantin enbart 

säkras utifrån att det finns rutiner och metoder för att kunna uppfylla garantin. Utifrån det är även 

garanti 3 och 4 uppfyllda. 
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Uppdrag 
I Kommunplan 2018-2020  anges följande uppdrag för lärande och kultur: 

2018:1 Digitalisering 

Digitaliseringens framfart de senaste decennierna har varit snabb och haft stor betydelse för 

samhällsutvecklingen. Vi vill ge våra förvaltningar och nämnder i uppdrag att utveckla 

välfärden/verksamheten med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Återkoppling till Ksau med 

en plan för respektive nämnd. 

2018:3 Aktivt samarbete mellan lärande- och kulturnämnden och näringslivet för att samordna 

yrkesutbildningar. 

Vi vill ge ett uppdrag till lärande- och kulturnämnden och kommunstyrelsen/näringslivsenheten 

att arbeta för en långsiktig lösning för att samordna yrkesutbildningar med vårt lokala 

näringsliv och på det viset stärka utbildningarnas konkurrenskraft och attraktivitet. 

2018:4 Ljunghaga 

Ljunghaga har under många år fungerat som alternativa lokaler till förskola, skola, boende mm. 

Vi vill nu projektera och bygga om Ljunghaga till en mer permanent lösning för olika 

verksamheter. 

2018:5 Projektera för ny förskola och skola vid Västeräng, ny förskola vid Transtorp samt nytt 

äldreboende. 

2018:6 Genomföra dialogmöten under hösten utifrån lokalförsörjningsgruppens fyra olika 

förslag för att säkerställa behovet av framtida högstadieskola (kompromissförslaget). 

Uppföljning: Dialogmötena har genomförts enligt uppdrag. 

Ännu ej avslutade eller avrapporterade uppdrag från tidigare Kommunplaner: 

2017:3 Bredda barnomsorg på obekväm arbetstid, så att fler kan utnyttja den. För att 

tillgängliggöra barnomsorg på obekväm arbetstid behöver för alla behöver målgruppen och 

öppettiderna utökas. Därför ger vi i uppdrag till lärande- och kulturnämnden att ta fram förslag 

på hur vi ska lösa barnomsorgen på obekväm arbetstid även för skolbarn samt att utöka 

öppettiderna att även gälla nätter och helger. Vi ser gärna även att man tittar på en lösning i 

hemmiljö. . (Ändringsyrkande från S och under förutsättning att Nybro kommun tilldelas det 

extra statsbidrag som utlovats men ännu inte beslutats.) Uppföljning: Uppdraget är genomfört till 

viss del. Från och med höstterminen 2017 gavs möjlighet till kvällsomsorg även för skolbarn. Intresset 

har dock varit begränsat och under hösten var inga skolbarn inskrivna på kvällsomsorg. Den nya 

förskolan Guldgruvan är under byggnation och där planeras för en avdelning som kan användas för 

barnomsorg på obekväm tid, även nätter och helger. Än har uppdraget således inte genomförts fullt ut 

men finns med i planerade insatser. 
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Verksamhet 
Årets verksamhet  
Lärande- och kulturförvaltningens verksamheter präglas av upplevd trygghet och trivsel. 

Måluppfyllelsen är på många områden hög. 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. Inom utvecklingsområden initieras särskilda insatser för att identifiera och åtgärda. 

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. Gemensamma träffar för analys av måluppfyllelse på verksamhetsnivå genomförs 

enligt årshjul. Syftet är att säkerställa likvärdighet mellan enheter inom samma verksamhet samt att 

planera för gemensamma aktiviteter för ökad måluppfyllelse. På enhetsnivå introduceras personalen i 

kommunens gemensamma kvalitetsarbete. Syftet är att känna delaktighet i den gemensamma mål- och 

resultatstyrningen, att se sin del som en del av en gemensam helhet vars mål är en kommun i balans 

och ständig utveckling. 

Verktyget Stratsys är etablerat och används som stöd för verksamhetsutveckling. Än finns olika nivåer 

för hur väl arbetet fungerar och vilken prioritet som läggs vid kvalitetsarbetet i berörda verksamheter. 

Under 2017 fortsatte därför uppgiften att implementera arbetet ytterligare, gemensamma träffar hölls 

för planering och uppföljning utifrån arbetsgången i årshjulet och stöd bereds från förvaltningens sida 

för att utveckla där så behövs. 

Insatser för verksamhetsutveckling 

Under 2017 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 2017. 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 utvecklingsledare och resursgruppen och planeras utifrån uppkomna 

behov som t.ex. förändrade förutsättningar, mål och resultat eller tänkbara utvecklingsområden. 

Under 2017-2018 genomförs en omfattande satsning på nyanländas lärande genom ett projekt 

finansierat av Skolverket. 

Det totala antalet anställda förstelärare uppgår till 23. Några har slutat och några har kommit till från 

förra läsåret. Under året planeras flera centrala träffar för att mer målinriktat involvera förstelärarna i 

centrala utvecklingsfrågor. 

Under läsåret 2016/2017 genomfördes IT-satsningen 1 till 1 på Åkrahällskolan. Fr.o.m. läsårsstarten 

2017/2018 genomförs samma satsning på Paradisskolan 7-9, Madesjöskolan 7-9 och Alsterbro skola 

7-9. Varje elev har nu en egen dator för sina studier. Satsningen har också inneburit fortbildning för 

personalen för att på bästa sätt garantera en kunskapsutveckling för eleverna 

Under läsåret 2016/2017 genomfördes en gemensam central fortbildning för samtliga anställda inom 

utbildningssektorn i Formativt förhållningssätt.  Fortbildningens mål är ökade kunskapsresultat och en 

positiv lärandemiljö vår för våra barn och elever. Under innevarande läsår sätts denna satsning på 

sparlåga något för att ge utrymme för Skolverkets satsning på nyanländas lärande. Arbetet med att 

utveckla det formativa förhållningssättet inkluderas dock i enheternas utvecklingsarbete under året 
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utifrån föregående års satsning. 

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 

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.   Under våren utökades 

öppethållandet något igen. Integrationen har påverkat bibliotekets verksamhet på flera sätt. För många 

är biblioteket en viktig mötesplats och intresset för litteratur på det egna språket är stort. Inköps görs, 

men det kan vara svårt att få tag på och leveranstiden är ibland lång. 

Kulturskolan har goda resultat, elever och föräldrar är nöjda och trivs med verksamheten. Även 

kulturskolans verksamhet har berörts av ekonomiska besparingar. Som en följd av detta har 

verksamheten minskats bl.a. genom att eleverna inte kan välja att delta i flera olika aktiviteter inom 

kulturskolans verksamhet. Inom vissa aktiviteter t.ex. dans är köerna långa och efterfrågan är därmed 

betydligt större än möjligheten att tillmötesgå den. 

 Allmänkulturen har under våren kunnat fördela bidrag från Skapande skola till flera olika 

intressanta projekt i kommunens skolor. En ny Kulturgaranti presenterades och antogs av 

nämnden under hösten, vilken ska gälla för åren 2016-2018. Även här kommer genomförda 

besparingar leda till ett minskat utbud av kulturaktiviteter för barn och elever. 

Utmaningar i och för verksamheten. 

 Integrationsfrågan: Trycket är fortsatt stort på vissa enheter som en följd av det stora antal 

nyanlända som kom till Nybro främst under hösten 2015. Även om intentionen varit att 

fördela nyanlända på flera av kommunens förskolor och skolor har detta i praktiken varit svårt 

att lösa. Under 2016 och 2017 minskade inflyttningen något men en fortsatt inflyttning sker 

genom bland annat familjeåterföreningar. Därmed var behovet  fortsatt stort även 2017 av ett 

kvalitativt mottagande gällande utbildning och sysselsättning. Så kommer det även se ut under 

2018. 

 Lokalförsörjning: Under flera år har framför allt trycket på förskolan varit högt, behov och 

tillgång på lokaler har varit svårt att planera på ett optimalt sätt. Under 2016 och 2017 har 

även övriga verksamheter upplevt ett ökat tryck, med växande elevkullar. Vid inledningen av 

läsåret 2017/2018 används många enheter till sitt yttersta och möjlighet för ytterligare 

expansion är liten. Flera olika projekt för att möta det ökade behovet är beslutade, vissa 

påbörjade och vissa i planeringsstadiet. Som med all nyetablering tar det tid och det kommer 

dröja innan planerade insatser ger resultat. 

 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. Tillsättning av personal har trots allt lösts på 

de flesta enheter men behörighet har inte kunnat säkerställas fullt ut hos de som anställts.  

Arbetet med att aktivt agera för att rekrytera sker på flera plan. En viktig del blir i 

sammanhanget också att så mycket som möjligt kompensera där önskad kompetens inte finns. 

Detta görs dels genom att annan personal med god kompetens anställs, inte för att undervisa 

utan för att finnas till på andra sätt i mötet med eleverna. Ungdomscoacher och 

Trygghetspedagoger till exempel. Att internutbilda outbildad personal är också en väg som har 

prövats och som kommer att utvecklas ytterligare. Förra året var det outbildad personal i 

förskolan som satsningen vände sig till och nu under hösten planeras en insats för 

elevassistenter. 
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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 

 2015 2016 2017 2017 2017 

BRUTTOINTÄKTER 61 494 90 496 111 101 90 815 20 286 

      

Personalkostnader -281 808 -310 594 -352 696 -336 507 -16 189 

Övriga kostnader -150 624 -158 344 -161 457 -157 380 -4 077 

BRUTTOKOSTNADER -432 432 -468 938 -514 153 -493 887 -20 266 

      

NETTOKOSTNAD -370 938 -378 442 -403 052 -403 072 20 

BUDGET -371 813 -378 460 -403 072 -403 072 0 

ÅRETS RESULTAT 875 18 20 0 20 

Investeringsredovisning 

Nettoinvesteringar, tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

-10 710 2 015 2016 2017 2017 2017 

 -6 300 -8 584 -10 840 -10 710 -130 

Investeringsmedel för 2017 har använts enligt plan under året. LoK gjorde en IT-satsning på Grundskolan åk 7-9 under höstterminen. 

Åkrahäll har gjort en stor investering på Fordon som gör att vi går på underskott 2017. De kommer att kompensera för detta 2018 

Kommentar ekonomiskt resultat och årsprognos 

LoK har en positiv avvikelse i Bokslut 2017 med ca 20tkr. 

Vi har fått en ramjustering på ca 5 300Tkr, av den Centrala Resurstilldelningen, pga utökat 

elev/barnantal 2017. 

- Grundskoleområdena har startat fler grupper/klasser under höstterminen inom både barnomsorgen o 

skolan, pga att vi har fått många fler barn i våra verksamheter. 

- Åkrahäll fick mindre statsbidrag till gymnasiet, bl.a till Buss o lastbilsutbildningen och Yvux, p.g.a 

ändrade bidragsregler. 

- Vux har fått ett extra anslag på 2 500Tkr för lå 17/18, av det 56 milj, enl KS beslut i maj 17 

- Mejeriet fick bidrag från MUCFS o Migrationsverkets Majblommepengar, totalt ca 250Tkr, för att de 

har haft extra öppet på sommaren 



 
 

 

 

   32 
 

Personal 
Viktiga händelser för verksamheter inom Lärande och Kultur 

 Sammanlagt är det nu 23 förstelärare med anställning i Nybro kommun och på Lärande- och 

kultur. Förstelärarna ska huvudsakligen arbeta med undervisning och uppgifter som hör till 

undervisningen. I övrigt är det huvudmannen som formulerar tjänsternas innehåll. I dagsläget 

formuleras uppdragsbeskrivningar för respektive förstelärare. Uppdraget tas fram i dialog 

mellan lärare och rektor. Under läsåret 2017/2018 fortsätter vi med centrala träffar för 

förstelärarna för att diskutera utvecklingsfrågor. Förstelärarna ges också möjlighet att delta i 

olika centrala insatser för utveckling t.ex. genom utbildningsinsatser för kollegor och som 

samordnare för ämnesnätverk. 

 Den centrala fortbildningen under läsåret 2016/2017 omfattade utbildning i formativt 

förhållningssätt. Den vände sig till alla inom utbildningssektorn inom förvaltningen, från 

förskola till vuxenutbildning. Satsningen är ett led i den handlingsplan som upprättats utifrån 

nämndens vision om ökad måluppfyllelse. Under 2017/2018 kommer farten i denna satsning 

att sakta ner något för att ge utrymme åt Skolverkssatsningen kring nyanländas lärande. 

Arbetet fortsätter dock på enhetsnivå. 

  Under 2016/2017 gjordes en omfattande IT-satsning, 1 till 1, på Åkrahällskolan. Under 

2017/2018 genomförs motsvarande satsning på våra 7-9 skolor. 

 Under året har nya kategorier av personal anställts i skolan. Ungdomscoachernas syfte är att 

finnas i fältet mellan hem och skola och de har till uppgift att motverka ogiltig frånvaro och 

förebygga så att frånvaron inte övergår i hemmasittande. Trygghetspedagoger finns med 

eleverna på raster och andra mellanrum. Syftet är vuxennärvaro och att motverka negativa 

beteenden som kan orsaka mobbning och kränkning. Men också att möjliggöra att läraren kan 

koncentrera sin tid mer till undervisningen då annan kunnig personal kan vara stödjande i det 

sociala runt omkring. 

 Ett lokalt lönelärarlyft beslutades om och genomfördes under 2017 för kommunens lärare. 

Detta utifrån att nationell statistik visade på att Nybros lärare låg lägre i löneutveckling än 

rikets snitt. Men det var också ett komplement till det statliga lärarlönelyftet för att på så vis 

kunna lyfta fler lärare och uppmuntra genomfört, gott arbete. 

  

Personalbefrämjande åtgärder 

 Arbetsmiljöfrågorna är ständigt i fokus och riskbedömningarna håller fortsatt en högre kvalitet 

satt i relation till föregående år. Samverkansgruppens arbete med riktade arbetsmiljöåtgärder, 

med de av nämnden särskilt anvisade medlen, har lett till konkreta åtgärder. Central rättning 

av nationella prov i åk 6 genomfördes som projekt genom samverkansgruppens planering och 

har slagit mycket väl ut. Förvaltningen har nu permanentat detta arbetssätt och försöker hitta 

möjligheter att även utöka det centrala stödet kring de nationella proven om möjligt. 

Utredning och åtgärder när det gäller bullernivåer på förskolor och fritidshem har genomförts 

med konkreta åtgärder som resultat. Förhoppningen är att samverkansgruppen även 

fortsättningsvis ska kunna arbeta enligt den påbörjade modellen. 

 Genom statsbidragen för minskade barn/elevgrupper har rekryteringar av mer personal kunnat 

göras vilket visat gott utfall på arbetsmiljön för förskollärare och lärare. 

 Aktivt arbete med "tidig rehab" pågår för att motverka de något ökande sjuktalen. 

 Under hösten inleddes planeringen för en lokal kompetensutvecklingsinsats för samtliga 

elevassistenter. Utbildningen kommer att genomföras under våren 2018. 
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Framtid 
  

Bilden av Lärande- och kultur är viktig ur många aspekter. Kvaliteten 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. Med 

ett helthetsperspektiv på barn, ungas och vuxnas utveckling, lärande och välmående skapas inte bara 

goda utbildningsmöjligheter utan också förutsättningar för en god samhällsutveckling. Intentionen att 

leva upp till såväl kommunens vision, som visionen om kommunens utbildningspolitik ska ses i såväl 

planering som genomförande i verksamheterna.  Syftet är att leda verksamheten till högre 

måluppfyllelse och utveckling av ledarskapet hos skolledare och lärare - alla ska känna lust att lära, 

vara delaktiga i arbetet och få sina kunskaper och färdigheter insatta i ett sammanhang. 

Verksamheterna inom Lärande- och kultur vill kännetecknas av följande: 

I Nybro kommun utvecklas 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 för 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 bär goda minnen med sig när de lämnar våra 

verksamheter. 

I Nybro kommun ska biblioteksverksamheten och utbudet präglas av allsidighet och kvalité. 

I Nybro är Kulturskolan en inspirerande och utåtriktad mötesplats för estetisk verksamhet. 

I Nybro kommun är Fritidsgårdsverksamheten välkomnande, inspirerande, trygg och dess aktiviteter 

ger möjligheter till nya upplevelser och erfarenheter. 

I Nybro kommun är Allmänkulturen synlig och tillgänglig för alla. 

  

Vi vill på ett långsiktigt, stabilt och hållbart sätt leva upp till visionens intentioner och på ett 

kostnadseffektivt sätt leverera hög kvalitet i våra verksamheter. På lång sikt vill vi uppnå följande: 

Alla elever lär sig läsa senast under årskurs 1. 

Alla elever lämnar grundskolan med fullständiga betyg. 

Alla elever på yrkesprogram lämnar utbildningen som anställningsbara. 

Alla elever på högskoleförberedande program lämnar utbildningen behöriga till högre studier. 

I SKLs Öppna jämförelser återfinns Nybro årligen i topp i såväl sammanvägd ranking (Elevers syn på 

skolan) som i ämnena svenska, matematik och engelska. 

I Nybro erbjuds vuxenutbildning med ett brett utbud och med god kvalitet i verksamheten. 

Kulturverksamheterna i Nybro utgör en viktig roll för Nybro kommun och dess medborgare. 

Kundnöjdheten är hög gällande biblioteks-, kulturskole- och fritidsgårdsverksamheterna. 

Allmänkulturfrågorna hanteras ansvarsfullt och professionellt. 
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Prioriteringar 

 Alla elever ska lämna grundskolan med fullständiga betyg 

Det medför att vi bl. a. behöver satsa på språk-, läs- och skrivutveckling ur ett 1-16 års perspektiv. Vi 

kommer under 2018 att arbeta fram en övergripande handlingsplan som reglerar arbetet och säkrar 

likvärdighet och kvalitet. Våra förstelärare arbetar med uppdrag som stödjer och utvecklar kollegialt 

lärande och ett formativt förhållningssätt.   Våra ledare behöver förutsättningar som möjliggör 

utveckling och ständiga förbättringar på enhets och verskamhets nivå. Under 2018 kommer en särskild 

handbok för prioriterade mål att implementeras i förskolechefs/rektorsgruppen. Under hösten 2018 

kommer en satsning på att utveckla ledarskapet hos förskoelchefer/rekoterer att prioriteras. En 

sammanhållen, väl fungerande elevhälsa arbetar förebyggande och främjande för att möta varje elevs 

särskilda behov och förutsättningar. En översyn av elevhälsans organisation är initierad och ett förslag 

på framtida organisation är i inledningen av 2018 ute på remiss hos berörda. Tillsammans med IFF 

och andra aktörer samverkas kring och för den  viktiga friskfaktorn som ”en lyckad skolgång” innebär. 

Lärande och kultur är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda förutsättningar för alla anställda att 

utföra ett gott och stimulerande arbete vilket gynnar varje individs utveckling och lärande, barns, elevs 

som vuxens. Under 2018 kommer en kompetensutvecklingsplan att upprättas för att skärpa den 

medvetena satsningen på framtida rekryteringar. 

 Ett samlat kommunövergripande grepp kring integrationsfrågorna. 

Lärande och kultur samverkar med andra förvaltningar inom kommunen med ett socioekonomiskt 

fokus, med myndigheter och andra aktörer, utvecklar och möter det kraftigt ökade behovet av SFI, 

modersmålsundervisning och studiehandledning, samt förbättrar mottagandet och introduktionsarbetet. 

Syftet är att motverkar segregration genom aktiva insatser samt gemenskap och trygghet för alla! 

 En samlad satsning på rekrytering där Nybro kommun anses vara en attraktiv 

arbetsgivare 

Rekryteringsfrågan är fortsatt avgörand för bibehållen och fortsatt kvalitetsutveckling. Forskning visar 

på att lärarens roll för barn och elever har en stor inverkan på möjligheten att nå framgång och goda 

resultat. Nybro kommun har av tradition välutbildad personal, goda resultat och verksamheter som 

upplevs trygga och där eleverna trivs. Att behålla detta är högt prioriterat och görs genom insatser som 

är möjliga och rimliga utifrån den utmaning det innebär. Det utbildas idag färre lärare än vad som 

behövs. Detta är fakta som påverkar inte bara Nybro utan även regionen och riket. Avgörande är hur 

väl kommunen lyckas rekrytera men också behålla den personal vi har idag. Synen på Nybro som en 

attraktiv arbetsgivare nås genom ett målmedvetet och organiserat arbete på olika nivåer.  Lönenivå, 

arbetsmiljö och trivsel är påverkansfaktorer som involveras i insatsen. 

  Väl anpassade lokaler som försörjer verksamheterna med en god lärandemiljö 

I  en växande kommun krävs förutsättningar för att tillgodose de behov som uppstår. Förskola och 

skola behöver tillräckliga och ändamålsenliga lokaler som säkrar en god lärandemiljö som stödjer 

utveckling och lärande. I samverkan med Samhällsbyggnad planeras och genomförs fortlöpande 

insatser för att tillgodose behoven. 

 Kulturen i Nybro har en tydlig riktning och bidrar på ett kvalitativt sätt till medborgare 

och besökares kulturella upplevelser. 

Biblioteket, Kulturskolan, Allmänkulturen och Kristallen är avgörande faktorer för Nybro kommuns 

utveckling och av upplevelsen att bo eller besöka Nybro kommun. Hög tillgänglighet, professionalism, 

samhällsnytta och glädje kännetecknar verksamheterna. Utvecklingsbenägenheten är hög samt viljan 

att tillföra den kulturella aspekten för en attraktiv kommun att leva och bo i. 

 Fritidsgården Mejeriet bidrar på ett gynnsamt sätt till en meningsfull fritid för unga 
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Mejeriets verksamhet är välkomnande och erbjuder ett utbud som gynnar en meningsfull fritid. 

Personalen är engagarerad, kunnig och samverkar väl med andra frövaltningar och samhällsfunktioner. 

Ovanstående tillsammans med ovan nämnda utmaningar (lokalförsörjning, integrationsarbetet och 

kompetensförsörjning), kommer att prägla kommande års arbete. 
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Sammanfattning 
Den samlade och övergripande bedömningen är att Lärande och kultur i 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.   

Motivationen i verksamheterna är hög för att lyfta, utveckla, behålla och ständigt förbättra där det 

behövs. Nybro kommun har haft möjlighet att ta emot många nyanlända barn och elever i 

verksamheterna under en förhållandevis kort och intensiv period. Detta syns, åtminstone delvis, när 

betygsstatistik ska jämföras över tid och mot rikets snitt. Förutsättningar och ingångsvärde är klara 

påverkansfaktorer som kan belysas genom särskild statistik, men bara till viss del. Andra faktorer 

måste också tas i beaktning när kunskapsresultat ska analyseras. För samtidigt identifieras elever som 

efter kort tid i Sverige lyckats klara delar av nationella prov eller som får betyg i vissa ämnen vilket i 

sig är en framgång, för den enskilde men också för utbildningssektorn. När det gäller elevernas 

uppfattning om skolan är den fortsatt positiv och över rikets snitt. Antalet barn och elever ökar stadigt 

vilket är positivt och utmanande för att även fortsättningsvis kunna erbjuda alla en god utbildning i 

ändamålsenliga lokaler och med kompetent och erfaren personal. 

Gymnasieskolan fortsätter att visa gott utfall i nationella jämförelser. Vuxenutbildningen har stått inför 

stora utmaningar, dels utifrån antalet vuxenstuderande som väntar på SFI-undervisning. men också 

utifrån förändrad organisation kring bidrag för viss vuxenutbildning som försvårat planering och 

långsiktighet. 

Under 2017 har en översyn av den centrala elevhälsan initierats. En modell för förändrad organisation 

är under bearbetning och intentionen är ett förtydligat uppdrag för centrala elevhälsan som träder i 

kraft i samband med uppstarten av läsåret 2018/2019. 

Fritidsgården Mejeriet är väl besökt och erbjuder aktiviteter av varierad karaktär. Bibliotekets 

verksamhet håller fortsatt hög kvalitet. Biblioteket har blivit en viktig mötesplats i integrationsarbetet 

och flera olika satsningar har gjorts för att möta den nya målgruppen genom aktiviteter och anpassad 

litteratur.  Kulturskolan erbjuder varierad och kvalificerad utbildning. Målsättningen är hög och 

förbättringsinsatser för att utveckla verksamheten ytterligare är ständigt pågående. Allmänkulturen är 

en viktig del i förvaltningen och kommunens arbete. 

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

skolverksamheternas kvalitetsarbete har varit vägvalet att införliva även de statliga uppföljningskraven 

i Stratsys-verktyget. Kvalitetsarbetets årshjul följs till största del och processerna bidrar i större 

utsträckning till en bättre uppföljning, bättre analyser och mer välgrundade ställningstaganden vid 

planering av aktiviteter och fokusområden. Interaktionen mellan nämnd och förvaltning upplevs av 

förvaltningen som väl fungerande. Mål- och resultatstyrningen fungerar därmed allt bättre. Under 

2018 kommer ytterligare insatser att göras för att effektivisera mål- och resultatarbetet. 

Kompetensnivån är hög i personalstyrkan och en allt tydligare koppling mot aktuell forskning, erkända 

framgångsfaktorer etc kan skönjas i arbetet. Att bibehålla hög kompetens är en av de största och 

viktigaste utmaningarna i det fortsatta arbetet. 

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

av nämnden, samt fler aktiva åtgärder som är genomförda. 

Integrationsarbetet  har till viss del gått in i ett annat skede då andelen nyanlända minskat. Fortsatt sker 

inflyttning till kommunen i form av till exempel anhörigåterförening. Även familjer som varit i 

kommunen, lämnat för andra boenden i andra kommuner, återkommer nu efter att ha fått 

uppehållstillstånd och möjlighet att etablera sig. 

Lärande och kultur tar ett stort ansvar för barn, ungas och vuxnas upplevelser av att växa upp, leva och 
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bo i Nybro kommun. Men det är när detta ansvar delas med andra kompetenser, förvaltningar, 

organisationer, lokalt, regionalt  och nationellt som verksamheten på riktigt kan komma målgrupperna 

till del på bästa möjliga sätt. 
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Måluppfyllelse 
Vision 

 

Kommunfullmäktiges mål 

 

Nämndens mål 

All myndighetsutövning över verksamheter inom vård, skola och omsorg ska 
bidra till en hälsosam miljö och säkra livsmedel 

Målet är uppnått 

Målet uppfylls från nämndens sida genom de inspektioner som genomförs inom vård, skola och 

omsorg rörande livsmedelssäkerhet och hälsoskydd. 

När det gäller såväl hälsoskydds- som livsmedelstillsynen har 100 % av planerad tillsyn utförts. Under 

året har 227 timmars kontroll av livsmedelshantering inom vård, skola och omsorg genomförts. 

När det gäller 2017 års hälsoskyddstillsyn inom dessa verksamheter har 71 objekt fått tillsyn. 

Nyckeltal 2017 2016 

Hur stor andel livsmedelskontroller inom 

vård, skola och omsorg har genomförts 

enligt kontrollplan? 

  

Kommentar 

227 timmar (100%) genomförda kontroller inom vård, skola och omsorg. 
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Nyckeltal 2017 2016 

Hur stor andel hälsoskyddsinspektioner 
inom vård, skola och omsorg har 

genomförts enligt tillsynsplan? 

  

Kommentar 

71 av 79 objekt har fått tillsyn de övriga 8 har upphört under året, så samtliga objekt som kunde inspekteras har inspekterats. 

All myndighetsutövning ska kännetecknas av god kommunikation. 

Målet är uppnått 

Såväl Bostadsanpassningsenhet (fr.o.m. 2017), Livsmedelsenhet, Hälsoskyddsenhet, Bygglovsenhet 

som Miljöenhet kommunicerar, sedan en längre tid, sina beslut innan de formellt fastställs. 

SKL mäter åsikter om inspektörernas sätt att möta företagare och medborgare löpande, en 

servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, den s.k. INSIKTs mätningen. Syftet med 

undersökningen är övergripande att följa upp hur kommunens service utvecklas i termer av 

kundupplevd kvalitet. Undersökningen är ett redskap för kvalitetsutveckling och resultatet ger tydliga 

indikationer på vad kommunen behöver fokusera på för att öka kundnöjdheten. 

När det gäller handläggning av bygglov erhöll Nybro ett nöjd kund index(NKI) om  86. Detta innebär 

att vi är 2016 rankades som Sveriges tredje bästa kommun! 

När det gäller míljö- och hälsoskydd har erhöll Nybro ett NKI om 70 en klar förbättring mot tidigare 

år (+12). För aktuell period år 2017 har NKI sjunkit till 65, vilket innebär att vi behöver analysera 

orsak och föreslå förbättringsåtgärder. Livsmedelskontoll erhåller ett NKI om 77 för aktuell period år 

2017 vilket är en klar förbättring sedan år 2016. 

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 målet uppnås. Detta 

mått bedöms och redovisas på ett nytt sätt från och med år 2016, vilket innebär att jämförelser med 

tidigare år inte går. Bygglovshandläggningen graderas av 88 % som god till mycket god och 12 % som 

medelgod. Handläggning av miljö och hälsoskyddsärenden graderas av 100 % som god till mycket 

god. 

Personalen representerar kommunen i varje samtal som besvaras. Ett korrekt språkval och ett 

serviceinriktat bemötande är därför betydelsefullt. Varje medarbetare är ansiktet utåt och varje samtal 

bör 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. 

Nyckeltal 2017 2016 

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

kommunens bygglovsenhet kring en enkel 

fråga 

  

Kommentar 

Mätningen genomfördes under år 2017 av Profitel. Tydlig ökning från föregående mätning 2016. En mindre andel, 4% uppfattar 

bemötandet som medelgott. 

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

kommunens miljö- och hälsoskyddsenheter 

kring en enkel fråga 

  

Kommentar 

Mätningen genomfördes under år 2017 av Profitel. Samtliga uppfattar att de får ett gott bemötande, lika som föregående mätning 2016. 

Hur nöjda är företagen med information om 

bygglov? Insikt 
  

Kommentar 
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Nyckeltal 2017 2016 

Ett flertal förbättringar kring information har genomförts under det senaste året, bl.a. ger vi snabbare återkoppling på ansökningar vilket 
utfallet pekar på. 

Hur nöjda är företagen med information om 

miljö- och hälsoskydd? Insikt 
  

Kommentar 

Det finns alltid förbättringar att göra för att utveckla informationsflöde och informationsutformning. Troligen har vårt arbete med att 

tillsammans med näringslivsenheten genomföra dialogserier med företagarna varit en bidragande orsak till förbättringen. Detta samarbete 

kommer vi att fortsätta med. 

Hur nöjda är företagen med information om 
livsmedelskontroll? Insikt 

  

Kommentar 

Det går alltid att förbättra informationsflöde och informationsutformning. Samarbetet med näringslivsenheten har inneburit möjligheter 
att nå ut med vårt budskap men fler åtgärder krävs för att uppnå målet. 

Hur nöjda är företagen med information om 

serveringstillstånd? Insikt 
  

Kommentar 

För få svar har erhållits för att en redovisning ska anses möjlig. 

Hur nöjda är företagen avseende 

tillgänglighet vid bygglov? Insikt 
  

Kommentar 

Vi har under de senaste åren utökat resurserna med kunskap om plan och bygglagen. Vi har också valt att vara mer tillgängliga även 

utanför vår ordinarie telefontid. 

Hur nöjda är företagen avseende 
tillgänglighet vid miljö- och hälsoskydd? 

Insikt 

  

Kommentar 

VI har utökat resurserna något eftersom behoven också har ökat. Detta kan vara en orsak till att vi kunnat vara mer tillgängliga än vad 
målet avser. Tyvärr kan vi konstatera en försämring sedan år 2016. Detta måste vi analysera och försöka åtgärda. 

Hur nöjda är företagen avseende 

tillgänglighet vid livsmedelskontroll? Insikt 
  

Kommentar 

Livsmedelsinspektörerna anses tillräckligt tillgängliga. Vi kan också glädjas åt en klar förbättring sedan år 2016. Det kan bero på att vi 

haft mer resurser tillgängliga då behov funnits. 

Hur nöjda är företagen avseende 
tillgänglighet vid serveringstillstånd? Insikt 

  

Kommentar 

För få svar har erhållits för att en redovisning ska anses möjlig. 

Hur nöjda är företagen med bemötandet vid 
bygglov? Insikt 

  

Kommentar 

Vi har under de senaste åren utökat resurserna som avlastat enheten. 

Hur nöjda är företagen med bemötandet vid 
miljö- och hälsoskydd? Insikt 

  

Kommentar 

Vi har under flera år arbetat med att utveckla vårt sätt att kunna vara den "empatiska byråkraten". Detta är ett ämne som diskuterats vid 

våra arbetsplatsträffar och därmed lyfts som speciellt viktiga. 

Hur nöjda är företagen med bemötandet vid 

livsmedelskontroll? Insikt 
  

Kommentar 

Arbete med bemötandet och kommunens kärnvärden har genomförts och ska fortsätta på olika sätt. Trots en klar förbättring sedan år 2016 

når vi ett lägre NKI än länssnittet. 
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Nyckeltal 2017 2016 

Hur nöjda är företagen med bemötandet vid 
serveringstillstånd? Insikt 

  

Kommentar 

För få svar har erhållits för att en redovisning ska anses möjlig. 

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 tertialet anställde vi ny personal inom miljöenheten. Arbetet för att uppnå målet är att 

introduktion fungerar och är tillräckligt omfattande. Här finns förbättringar att göra och det kommer vi 

att arbeta vidare med. 

Den löpande mätningen av hur man uppfattar myndighetsverksamheten (INSIKT som SKL står 

bakom) visar tydligt att medborgarna uppfattar myndighetsutövningen som ändamålsenlig, 

meningsfull och rättssäker. Syftet med undersökningen är övergripande att följa upp hur kommunens 

service utvecklas i termer av kundupplevd kvalitet. Undersökningen är ett redskap för 

kvalitetsutveckling och resultatet ger tydliga indikationer på vad kommunen behöver fokusera på för 

att öka kundnöjdheten. Myndighetsverksamheten har för år 2016 ett totalt NKI om 75 vilket rankar oss 

på 37 plats bland Sveriges kommuner (avser medborgare och företagare). 

När det gäller handläggning av bygglov har Nybro erhållit ett nöjd kund index(NKI) om 84 (totalt 

medborgare inkl företag), vilket är mycket bra. 

När det gäller míljö- och hälsoskydd har Nybro för aktuell period 2017 erhållit ett NKI om 65 (totalt 

medborgare inkl. företag) vilket är bra men något sämre än 2016 års resultat. Livsmedelskontoll 

erhåller för aktuell period 2017 ett NKI om 77 (totalt medborgare inkl. företag), vilket är mycket bra. 

I nyckeltalen redovisas hur enheterna ligger till inom de olika serviceområdena tillgänglighet, 

information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet 

När det gäller rättssäkerhet har vi under år 2017 meddelats totalt 11 domar varav i 8 av ärendena har 

myndighetsnämndens beslut fastställts. 

Nyckeltal 2017 2016 

Hur stor är andelen avgöranden från 
överinstans där nämndens beslut fastställts? 

  

Kommentar 

Totalt har 11 domar meddelats varav i 8 av ärendena har myndighetsnämndens beslut fastställts. 

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 har ett flertal aktiviteter i dess syfte 

genomförts. För att se dessa hänvisas till aktiviteter och kommentarer i beslutad verksamhetsplan för 

år 2017. 

Vi har utfört i stort sett den planerade tillsynen, se också de nyckeltal som målets uppföljning baseras 

på. 
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Nyckeltal 2017 2016 

Hur stor andel verksamheter har besökts 

utifrån tillståndsenhetens tillsynsplan? 
  

Kommentar 

Arbetsuppgiften har utförts i planerad omfattning för året. 

Hur stor andel verksamheter har besökts 

utifrån miljöenhetens tillsynsplan (%) 
  

Kommentar 

Målet är uppnått. 

Målet är uppfyllt i så stor utsträckning det går under året . Alla verksamheter som skulle besökas under 2017 enligt tillsynsplanen har 

erbjudits besök. Fyra stycken har valt att skjuta på besöket till 2018. 

Arbeta för en god byggnadskultur samt en god och estetisk miljö. 

Målet är 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 andra kommuner och planenheten om att rekrytera gemensam kompetens 

kring byggnadsutformning. 

Myndighetsnämnden har under 2016 tagit ett beslut om en plan för handläggning av ovårdade tomter 

och fastigheter, där byggenheten handlägger två-tre ärenden per år i den prioriteringsordning som är 

angiven i planen. Under sommaren 2017 tillfördes extra resurser i syfte att ytterligare arbeta med de 

objekt som finns i planen. 

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. 2017 års vinnare av Byggnadspriset, Vargsmåla 1:10, utsågs vid 

myndighetsnämndens möte den 18 maj. Priset delades ut i samband med 6 juni-firandet på 

Qvarnaslätt. Myndighetsnämnden har antagit nya stadgar för kommunens byggnadspris under år 2017. 

Nyckeltal 2017 2016 

Hur stort är antalet nomineringar till årets 

Byggnadspris? 
  

Kommentar 

Via information om möjligheterna att nominera till Byggpriset på Nybro kommuns hemsida och via andra kanaler har vi  nått upp till 
uppsatt mål. Trots det är målet lågt satt. 3 nomineringar har gjorts. 

Vi får analysera hur vi ska nå medborgarna ännu bättre inför nästa år. 

Hur stor andel åtgärder rörande förfallna 
byggnader och ovårdade tomter av hela 

tillsynsplan har vidtagits? 

  

Kommentar 

Under året har 13 ärenden behandlats med beslut om rivning. 

Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt liv i 
eget boende 

Målet är uppnått 

Antalet registrerade ärende, ansökan om bostadsanpassningsbidrag minskade en aning jämfört med 

2016. Under året registrerades 139 ärende jämfört med 150 ärende 2016. 

De vanligaste åtgärderna under året var anpassningar av badrum/hygienutrymme, trösklar, 
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stödhandtag, spisvakt, hiss, ramp och dörröppnare. 

Antalet anpassningar i småhus respektive flerbostadshus har varit jämt fördelat. Snittkostnaden per 

anpassning i kommunen uppgick till 19 100 kronor vilket är något lägre jämfört med 2016 (23 100 

kr/anpassning 2016). 

Kostnaderna för bidraget går över budget även i år. Antalet ärende ligger kvar på en fortsatt hög nivå 

och förväntas ligga kvar på samma nivå framöver eller öka i takt med förändrad åldersstruktur. 

(Hissarna för bostadsanpassningarna har tidigare legat på investering men flyttades till driften 2016. 

Investeringsbudgeten flyttades då ej över till driftbudgeten vilket medför att årsprognosen ökar mot 

budget. Genom att titta på utfallet för hissarna 2015 och 2016 uppskattades utfallet för 2017 bli 

liknande (-750t). Men kommunen har under året fått tillbaka några begagnade hissar som har 

återanvänds vid nya bostadsanpassningar, därmed minskar utfallet för hissarna (-400).) 

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 2017 2016 

Hur stort är antalet bostadsanpassningar per 

1000 invånare? 
  

Kommentar 

Boverket har ej sammanställt frågorna för bostadsanpassningsbidraget i bostadsmarknadsenkäten, BME från 2016 på grund av resursbrist. 

Det är från denna rapport vi hämtar dessa uppgifter. Boverket kommer ej heller samla in och sammanställa uppgifter för 2017. 

Företagarna ska uppfatta myndighetsutövningen som ändamålsenlig, 
meningsfull och rättssäker 

Målet är delvis uppnått 

SKL har sammanställt åsikter om inspektörernas sätt att möta företagare och medborgare etc. i 

rapporten "Företagsklimat 2016" en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, den s.k. 

INSIKTs mätningen. Syftet med undersökningen är övergripande att följa upp hur kommunens service 

utvecklas i termer av kundupplevd kvalitet. Undersökningen är ett redskap för kvalitetsutveckling och 

resultatet ger tydliga indikationer på vad kommunen behöver fokusera på för att öka kundnöjdheten. 

När det gäller handläggning av bygglov har Nybro erhållit ett nöjd kund index(NKI) om 86. Detta 

innebär att vi är rankade som Sveriges tredje bästa kommun! 

När det gäller míljö- och hälsoskydd har Nybro år 2016 erhållit ett NKI om 70 en klar förbättring mot 

tidigare år (+12). NKI för aktuell period 2017 är däremot återigen en försämring, senaste värdet är 65. 

Livsmedelskontoll erhåller för aktuell period ett NKI om 77, vilket är en klar förbättring i jämförelse 

med år 2016. Vi kan konstatera att nedlagt förbättringsarbete delvis givit resultat men att vi samtidigt 

måste fortsätta med insatser för att kunna bli ännu bättre. 

Vi har under 2017 haft en ambitiös tillsynsplan för miljöenheten bl.a. för att vi har genomfört en del av 

den planerade tillsynen för år 2016 under år 2017. 

Totalt har 11 domar meddelats varav i 8 av ärendena har myndighetsnämndens beslut fastställts.. 

Vid speciella tillfällen bl.a. i samband med förändrade avgiftsbeslut 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 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 har denna broschyr följt med samtliga 

nya avgiftsbeslut under 2017. 

Verksamheten har deltagit vid ett flertal av Näringslivsenhetens möten med företagarna, bl.a i 
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dialogserien och i de s.k. "Walk and talk" träffarna. 

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) och ett regionalt e-tjänst projekt. 

Nyckeltal 2017 2016 

Hur stor andel livsmedelskontroller, 

exklusive vård, skola och omsorg, har 
genomförts enligt kontrollplan? 

  

Kommentar 

Totalt 397 (100%) timmar utfördes under 2017 enligt kontrollplanen, planerad kontroll. 

Hur stor andel hälsoskyddsinspektioner, 
exklusive vård, skola och omsorg, har 

genomförts enligt tillsynsplan? 

  

Kommentar 

47 av 54 objekt har fått tillsyn 6 av de övriga  har upphört under året, så endast ett objekt  har inte inspekterats. 

Hur stor andel verksamheter har besökts 

enligt tillståndsenhetens tillsynsplan? 
  

Kommentar 

Målet är uppnått samtliga planerade tillsynsbesök är genomförda. 

Hur stor andel verksamheter har besökts 

enligt miljöenhetens tillsynsplan? 
  

Kommentar 

Målet är uppnått. 

Målet har klarats i så stor utsträckning som möjligt under året. Alla verksamheter som skulle besökas enligt tillsynsplanen har erbjudits 

besök. Fyra verksamheter har valt att skjuta fram besöket till 2018. 

Hur stor andel timmar livsmedelskontroll 
har genomförts enligt kontrollplan? 

  

Kommentar 

Totalt 693 timmar utförts under 2017 enligt kontrollplanen, planerad kontroll. Totalt enligt kontrollplanen ska 686 timmar utföras. 
Därmed utgör 693 timmar av 686 timmar 101%. 

Hur stor andel timmar 

hälsoskyddsinspektioner har genomförts 

enligt tillsynsplan? 

  

Kommentar 

Av de planerade 133 tillsynsobjekten som planerades att inspekteras så har 14 upphört. Av de återstående 119 objekten har 118 

inspekterats, utöver det så har 5 nya objekt besökts. 

Hur stor andel timmar inspektioner för 

miljöenheten har genomförts enligt 

tillsynsplan? 

  

Kommentar 

Målet är delvis uppnått. Andelen utförda timmar i förhållande till planerad tillsyn är lägre jämfört mot andel verksamheter som besökts. 

Det kan dels bero på att verksamheterna enligt taxan är klassade med fler antal timmar hur mycket tid som lagts ned på dem. Det kan 

också bero på att antalet timmar som registrerats har underskattats mot verklig nedlagd tid. Vi kommer att titta närmare på detta under 
2018. 

Hur stor andel timmar inspektioner för 

tillståndsenheten har genomförts enligt 
tillsynsplan? 

  

Kommentar 

Måluppfyllnaden är inte kontrollerad under 2017, arbete för förbättring ska vidtas under 2018. 

Hur nöjda är företagen avseende 
kompetensen vid bygglov? Insikt 

  

Kommentar 

Våra byggnadsinspektörer är mycket kompetenta med lång erfarenhet varvad med högt kvalitetsmedvetande. 
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Nyckeltal 2017 2016 

Hur nöjda är företagen avseende 
kompetens vid miljö- och hälsoskydd? 

Insikt 

  

Kommentar 

Myndighetsverksamhetens viktigaste värde är medarbetarnas kompetens. Mycket resurser läggs ned årligen för att vidareutveckla 
densamma. Vi har genomfört en kompetensinventering som på sikt ska leda till förbättrade individuella kompetensplaner och ökad 

flexibilitet. Också nyrekryterade medarbetare har kunnat bredda kompetensen hos oss. 

Hur nöjda är företagen avseende 
kompetensen vid livsmedelskontroll? Insikt 

  

Kommentar 

Myndighetsverksamhetens viktigaste värde är medarbetarnas kompetens. Mycket resurser läggs ned årligen för att vidareutveckla 

densamma. Vi har genomfört en kompetensinventering som på sikt ska leda till förbättrade individuella kompetensplaner och ökad 
flexibilitet. 

Hur nöjda är företagen avseende 

kompetensen vid serveringstillstånd? Insikt 
  

Kommentar 

För få svar har erhållits för att en redovisning ska anses möjlig. 

Hur nöjda är företagen med rättssäkerheten 

vid bygglov? Insikt 
  

Kommentar 

Trovärdighet och därmed rättssäkerheten är ledstjärna i en inspektörs arbetsuppgifter, vilket också visar sig genom undersökningen. 

Hur nöjda är företagen med rättssäkerheten 

vid miljö- och hälsoskydd? Insikt 
  

Kommentar 

Vikten av rättssäkerhet i handläggningen är en ledstjärna för våra inspektörer. Förbättringar som genomförts är bla att vi försöker följa 

förvaltningslagen på samma sätt oberoende av handläggare. Vi arbetar också mycket mer internt tillsammans med att tolka lagstiftning 
etc. 

Hur nöjda är företagen med rättssäkerheten 

vid livsmedelskontroll? Insikt 
  

Kommentar 

Vikten av rättssäkerhet i handläggningen är en ledstjärna för våra inspektörer. Vi arbetar vidare för att denna ska fortsätta hållas på bra 

nivå. 

Hur nöjda är företagen med rättssäkerheten 

vid serveringstillstånd? Insikt 
  

Kommentar 

För få svar har erhållits för att en redovisning ska anses möjlig. 

Hur nöjda är företagen med effektiviteten 

vid bygglov? Insikt 
  

Kommentar 

Bygglovshanteringen har under de senaste åren blivit mycket effektivare. När det gäller lovgivning för ärenden som följer detaljplan och 

inte behöver kompletteras försöker vi ge lov omgående. 

Hur nöjda är företagen med effektiviteten 
vid miljö- och hälsoskydd? Insikt 

  

Kommentar 

Bedömningen är att miljö/och hälsoskyddsenheterna har blivit allt effektivare under de senaste åren. Man har nu fått ett NKI som är 
betydligt bättre än under ett flertal tidigare mättillfällen trots att det är något lägre än under år 2016. Det finns mer att förbättra när det 

gäller behovsutredning, resursbedömning och verksamhetsplaner. 

Hur nöjda är företagen med effektiviteten 
vid livsmedelskontroll? Insikt 

  

Kommentar 

Livsmedelsinspektörerna anses vara mycket effektiva vilket också bekräftas av NKI. 

Hur nöjda är företagen med effektiviteten 
vid serveringstillstånd? Insikt 
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Nyckeltal 2017 2016 

Kommentar 

För få svar har erhållits för att en redovisning ska anses möjlig. 

Hur nöjda är företagen totalt vid bygglov? 

Insikt 
  

Kommentar 

Sammanfattningen av hur företagarna ser på bygglovs handläggningen är mycket positiv och speglar den förbättring och allt det arbete 

våra byggnadsinspektörer lagt ned på att förbättra process och handläggning 

Hur nöjda är företagen totalt vid miljö- och 

hälsoskydd? Insikt 
  

Kommentar 

För perioden redovisas en liten försämring i jämförelse med värdet för år 2016. Flera förbättringar har dock genomförts samtidigt som 

organisationen i vissa delar har förändrats. Bl.a. prioriterar nu miljöenheten veckovis fram de ärenden som är viktigast att handlägga och 
följa upp. Förbättringsarbetet fortsätter från hösten med att kvalitetssäkra de viktigaste processerna genom att utveckla och implementera 

ett ledningssystem. 

Hur nöjda är företagen totalt vid 

livsmedelskontroll? Insikt 
  

Kommentar 

Vi kan konstatera att vi behöver arbeta ytterligare med förbättringar i vår handläggning, samtidigt som vi ser att avvikelser inom 

livsmedelshanteringen i allmänhet ökar vilket innebär att våra beslut ofta ställer flera nödvändiga krav. 

Hur nöjda är företagen totalt vid 
serveringstillstånd? Insikt 

  

Kommentar 

För få svar har erhållits för att en redovisning ska anses möjlig. 

Verksamheten som bedrivs på nämndens uppdrag ska präglas av en god 
ekonomisk styrning, samverkan med andra aktörer och effektiv handläggning. 

Målet är uppnått. 

Intäkter: Årsavgifter har fakturerats enligt budget. Förutbetalda intäkter från 2016 för ej utförd 

miljöskyddstillsyn är återförda till den del de är utförda. För bygglovsenheten började året med några 

större ärenden som gav ett positivt ekonomiskt utfall och årsprognosen ser mycket bra ut. 

Hälsoskyddsenhetens intäkter för enskilda avlopp var högre än budgeterat. Miljö- och 

livsmedelsenheterna sålde tjänster till Plan respektive MSO vilket ger obudgeterade intäkter. Utfallet 

för 2017 blev klart högre än budgeterat 

Personalkostnader: Med anledning av att hälsoskyddsenheten haft behov av fler resurser än budgeterat 

för att öka tillsynen av enskilda avlopp och klara planerad tillsynsplan överskreds denna 

personalbudget, även på miljöenheten har resurserna stärkts. Föräldraledigheter gav visst överskott. 

Myndighetsverksamhetens personalbudget på årsbasis gav därmed ett underskott på drygt 100 tkr. 

Övriga kostnader: Utfallet för helåret 2017 visar att bostadsanpassningsbidragen överskred budgeten. 

Kostnaden för hissar som inte budgeterats blev lägre än tidigare befarats pga återanvändning. Även 

byggenheten överskred budget då bl.a. kostnader för skanning av äldre bygglov tillkommit. Övriga 

enheters kostnader klarade budget förutom myndighetens gemensamma kostnader. 

Kompetensutvecklingskostnaderna blev större än budgeterat p.g.a. grupputvecklingskostnader och 

kostnader i samband med initiering av regional myndighetssamverkan med Emmaboda och Torsås 

kommuner. 

Totalt: Budgeten klarades med ett överskott om 306 tkr, se ovan. 

När det gäller samverkan med andra aktörer är vi relativt aktiva inom Miljösamverkan Sydost (MSO) 

där såväl miljö-, livsmedel- som hälsoskyddsenheterna deltar. Under 2017 hyr vi ut en 

livsmedelsinspektör en dag per vecka för att samordna projekt inom MSO livsmedel. Vi samverkar 
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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 

pågår diskussioner om utökad samverkan såväl inom bygg- som miljö och hälsoskydd-, och 

livsmedelsenheterna, som i vissa delar redan 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 än under tidigare år. Mätningen INSIKT 

vidimerar också att verksamhetsutövarna är relativt nöjda med vår handläggning. 

Nyckeltal 2017 2016 

Hur hög är självfinansieringsgraden 

avseende miljöbalkstillsyn? 
  

Kommentar 

Utfall kommer att redovisas senare under 2018 

Hur hög är självfinansieringsgraden 

avseende livsmedelskontroll? 
  

Kommentar 

Utfall kommer att redovisas senare under 2018 
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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 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? 

Myndighetsnämndens verksamhet syftar till varaktig hållbar utveckling genom att i ordinarie arbete 

arbeta för att uppnå målen i 

 miljöbalken med följdlagstiftning 

 de nationella miljömålen 

 plan- och bygglagen med följdlagstiftning 

 lag om bostadsanpassningsbidrag 

 tobakslagen 

 alkohollagen 

 lagen om receptfria läkemedel 

 lotterilagen 

 livsmedelslagstiftningen 

 lag och förordning om måttenheter, mätningar och mätdon (färdigförpackade livsmedel) 

 förordning om retursystem för plastflaskor och metallburkar 

 smittskyddslagstiftningen 

 strålskyddslagen 

 §§ 2-4 lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt 

 de EU-förordningar som berör dessa ansvarsområden. 
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Mål såväl som aktiviteter och nyckeltal för myndighetsnämndens verksamhet främjar varaktig hållbar 

utveckling. 
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Tjänstegarantier 
Tjänstegarantin är av kommunen en offentligt deklarerad standardnivå som beskriver vad 

brukaren/invånaren kan förvänta sig av en kommunal tjänst, service eller verksamhet. Befintliga 

resurser, metoder, organisation och kompetens utgör nivå för tjänstegarantin. 

Tjänstegarantierna ska vara tydliga, uppföljningsbara och ha ett kvalitetsdrivande fokus. De är en del 

av kommunens kvalitetssystem. Genom att tydliggöra tjänsterna, garantera en viss kvalitetsnivå samt 

att systematiskt åtgärda eventuella brister som uppstår i verksamheten syftar garantierna till att öka 

förtroendet för kommunens verksamhet hos kommuninvånarna. 

Kommungemensamma 

Gott bemötande, god tillgänglighet och insyn 

Vi lovar dig 

Vi lovar dig gott bemötande, god information och god tillgänglighet när du vänder dig till oss i olika 

frågor och ärenden. 

Med god tillgänglighet menar vi att du kommer att få återkoppling på dina frågor via e-post och 

telefon inom två arbetsdagar och att vi meddelar dig om tiden blir längre än dessa två dagar. Gäller ej 

vid ansökan eller anmälan. 

Med god information och insyn menar vi att det finns samlad information på kommunens webbplats 

som beskriver hur verksamheten fungerar, vilka resultat som görs och hur du kan påverka. På så sätt 

vill vi ge dig möjlighet att vara delaktig i kommunens utveckling. 

  

Vi förväntar oss 

Vi förväntar oss att du hör av dig till oss om du upplever att du inte fått ett bra bemötande i din kontakt 

med kommunen. 

  

Om vi inte håller vad vi lovar 

En tjänstegaranti talar om vad du har rätt att förvänta dig av oss i olika frågor. Vi arbetar ständigt för 

att förbättra oss och tar tacksamt emot synpunkter som hjälper oss i vårt kvalitetsarbete. 

Framför dina synpunkter skriftligt via e-post, webb eller via telefon. Den årliga avstämningen 

redovisas på hemsidan. Om vi inte håller vad vi lovar, erbjuds du kontakt med ansvarig tjänsteman. 

Avstämning 

Myndighetsverksamheten följer i stort den kommungemensamma tjänstegarantin kring service. 

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 målet uppnås. 

Bygglovshandläggningen graderas av 88 % som god till mycket god och 12 % som medelgod. 

Handläggning av miljö och hälsoskyddsärenden graderas av 100 % som god till mycket god. 

Nämndspecifika 

Nämnden har beslutat att de kommunövergripande tjänstegarantierna ska gälla även 

myndighetsnämndens verksamhet. Dessa har uppfyllts under perioden. 
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Uppdrag 
Myndighetsnämnden har inte fått något särskilt uppdrag, men är delaktig i uppdrag där annan ansvarig 

nämnd utsetts. 
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Verksamhet 
Årets 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 för 

gällande:  

 miljö- och hälsoskyddsområdet  

 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 

 tillsyn enligt tobakslagen  

 serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen  

 kontroll enligt lagen om vissa receptfria läkemedel  

 registrering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lotterilagen  

 miljöövervakning   

 beslut om Nybro kommuns byggnadspris 

Vi har deltagit i delprojekt rörande undersökning och efterbehandling av förorenade områden i 

Glasriket, med ursprung från Glasrikesuppdraget avseende Glasbrukssamhällen i Kronobergs och 

Kalmar län. Projektets huvudman är SGU, Sveriges Geologiska Undersökning. Under 2017 har arbete 

med huvudstudier för Flerohopp och Älghults Glasbruk genomförts och riskbedömningar finns 

framtagna. En huvudstudie är också påbörjad för Alsterbro glasbruk. Utöver detta driver vi ett 

tillsynsarbete för att få fram en huvudstudie också över Orrefors Glasbruk.  I arbetet har för vår del 

också ingått att arbeta fram ansvarsutredningar för aktuella objekt som klassificeras som stor eller 

mycket stor risk. 

För att utveckla arbetet med att effektivisera saneringsarbetet har också ett regionalt projekt "Innovativ 

sanering" startats. 

Utöver detta deltar vi i projektet från Usch till Resurs, som drivs från Glasforskningsinstitutet, vars 

syfte är att återvinna det glasskärv som tas om hand vid framtida efterbehandlingsarbete och att 

separera tungmetallerna från övrigt innehåll. Projektet ska vara färdigt för rapportering år 2018. 

Resultat i verksamhetens enheter, se också kommentarer per aktivitet i Stratsys. 

Bygglov: Samtliga aktiviteter i verksamhetsplan 2017 har genomförts. Verksamhetens processer och 

rutiner har arbetats igenom under fjolåret och inneburit stora förbättringar kring faktureringsrutiner, av 

handläggningstider och kommunicering samt återkoppling. Vi har erhållit ett NKI (Nöjd Kund Index) 

som innebär att vi hamnar som tredje bästa kommun i Sverige. Under året har vi arbetat vidare med 

misskötta tomter och förfallna byggnader, vi har digitaliserat äldre bygglovsdokument och vi kommer 

att göra dessa tillgängliga för allmänheten via kommunens hemsida. Vi har också installerat den s.k. 

Bygglovsguiden för att allmänheten ska få direktinformation om bygglovsprocessen via hemsidan 

alternativt via Medborgarkontoret då vi inte är tillgängliga. 

Handläggning av Bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd har genomförts enligt 

verksamhetsplan 2017. Trenden fortsätter med allt fler ansökningar för bostadsanpassning. Vi har 

också förbättrat våra rutiner så att vi tydligt kommunicerar beslut innan de aktualiseras. Vi har 

installerat en bostadsanpassningsmodul m.m. i vårt ärendehanteringssystem för att effektivisera 
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handläggningen där det är möjligt. 

Miljötillsyn inkl. Jord & Skogsbruk och Naturvårdstillsyn: I stort har planerade aktiviteter i 

Verksamhetsplan 2017 genomförts. Antal tillsynstimmar har dock inte kommit upp i planerad 

omfattning, men varje verksamhet där tillsynsbesök planerats har besökts. Vi har varit bemannade 

enligt budget vilket givit oss möjlighet att genomföra den ambitiösa verksamhetsplanen. 

Hälsoskydd: Genomförd tillsyn har i stort sett följt tillsynsplan under 2017. När det gäller tillsyn av 

förskolor har fokus legat på solskydd enligt önskemål från Folkhälsomyndigheten. Arbetet för att följa 

beslutad tillsynsplan avseende enskilda avlopp upptar en stor del av hälsoskyddsenhetens resurser. 

Beslut har tagits att utöka tillsynen av undermåliga avlopp, vilket givetvis har krävt utökade resurser, 

som vi kan finansiera med ökade intäkter. Vi har också deltagit som sakkunniga i kommunens projekt 

Sanering Pukebergs glasbruk. 

Livsmedelstillsyn: Genomförd tillsyn följer tillsynsplan under 2017. I övrigt pågår samtliga 

aktiviteter i verksamhetsplanen. Under året har 8 misstänkta matförgiftningar inkommit. Av dessa har 

2 fall utretts vidare. 

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. 

Myndighetsnämnden har ingen nämndspecifik internkontroll för 2017. 

Vissa delar följs upp av ekonomienheten. 



 
 

 

 

   19 
 

Ekonomi 
Driftsredovisning 

Resultat tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

34 2015 2016 2017 2017 2017 

BRUTTOINTÄKTER o o o o o 

      

Personalkostnader -364 -349 -334 -406 72 

Övriga kostnader -85 -25 -79 -41 -38 

BRUTTOKOSTNADER -449 -374 -413 -447 34 

      

NETTOKOSTNAD -449 -374 -413 -447 34 

BUDGET -458 -447 -447 -447 0 

ÅRETS RESULTAT 9 73 34 0 34 

Investeringsredovisning 

Nettoinvesteringar, tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2 015 2016 2017 2017 2017 

      

Kommentar ekonomiskt resultat och årsprognos 

Myndighetsnämnden har genomfört de flesta av planerade nämndmöten och kostnaderna följde i stort 

budget. Av det överskott som redovisats har 50 tkr använts som bidrag till byggenheten för den extra 

anställning som arbetat med tillsyn av förfallna byggnader och ovårdade tomter. 

Totalt resultat blev för år 2017, 34 tkr. 

Myndighetsverksamhetens ekonomi redovisas i Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens 

delårsrapport. 
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Personal 
Myndighetsnämnden ansvarar inte för några personalresurser. Myndighetsverksamhetens personal har 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden ansvar för. Nedan redovisas personalsituation och viktiga 

händelser. 

Under våren anställdes två nya miljöinspektörer som arbetat åt både hälso- och miljöenheten. Vi har 

också under samma period, efter rehabiliteringsarbete, fått tillbaka två miljöinspektörer i ordinarie 

arbete med vissa justeringar av arbetsuppgifter. Detta innebär att vi har varit fullt bemannade för att 

klara aktiviteterna i fastställd tillsynsplan. 

Livsmedelsinspektörerna har förutom sitt tillsynsuppdrag arbetat 20 % åt Regionförbundet med 

Miljösamverkan och 20 % åt administration med ärendehanteringssystemet EDP Vision, som vi har 

stor nytta av i det egna arbetet. 

På Byggenheten har vi haft en inspektör som bland annat utför tillsyn över förfallna byggnader och 

ovårdade tomter. Vi har under hösten samverkat med bl.a. Emmaboda kommun och delvis hjälpt dem i 

bygglovshandläggning. 

En tvådagars grupputvecklingsaktivitet har genomförts som en fortsättning på den som genomfördes 

2016. I övrigt pågår en löpande kompetensutveckling inom de flesta enhetsområden. Med den 

kompetensinventering som genomförts arbetar vi nu fram individuella kompetensplaner. 

En medarbetare har genomgått kommunens karriärprogram. 

Myndighetschefen har fått en ny tjänst under året och under en kort period efter den 16 oktober var en 

tillförordnad chef på plats. Titeln ändrades i samband med detta till Miljö- och byggchef. Från den 1 

januari 2018 har Livsmedelsinspektör Irina Söderberg tillträtt som Miljö- och byggchef. 

Frånvaro såsom sjukdom och vård av barn har förekommit men inte i större omfattning än normalt. 

Inte heller har någon återkommande sjukfrånvaro förekommit. 
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Framtid 
Frågan om hur tillsynen ska vara organiserad var 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. Utöver detta har ett nätverk bildats 

mellan Nybro, Emmaboda och Torsås myndighetsverksamheter som ska utvecklas vidare.Utbildningar 

kring effektivt arbetssätt har genomförts tidigare, men inte implementerats fullt ut. Verksamheten 

fortsätter arbeta med kompetensutveckling, samverkan och effektivisera och kvalitetssäkra processer, 

rutiner och arbetssätt. Detta är viktigt för Myndighetsnämnden att arbeta med de närmaste åren. 

Bygglov 

Det är av vikt att vi håller uppe servicenivån och frekvent genomför förbättringar. Trenden var mycket 

positiv mellan åren 2015 och 2017 avseende såväl service mot medborgare och näringsliv som kring 

bl.a. faktureringsrutiner. Ett mycket gott betyg i höga NKI-värden (Nöjd Kund Index) har erhållits och 

det är av stor vikt att bibehålla detta förtroende. 

Bostadsanpassning/Parkeringstillstånd 

Med en allt äldre befolkning kommer behovet av bostadsanpassning att öka, vilket på sikt också 

kommer att öka kommunens kostnader för bostadsanpassningsbidrag. En förändring av lagstiftningen 

planeras, nämnden avvaktar vad den kommer att innebära. Vi kommer att anställa en 

kombinationstjänst snickare/handläggare och därmed sänka kostnaderna. Även ansökningar av 

parkeringstillstånd kommer att öka av samma anledning. 

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 har formulerats såväl 

nationellt som internationellt. Klimatanpassningen kommer att innebära ökade krav och resursbehov. 

Vattenfrågorna kommer också att bli allt mer aktuella och behovet av att skydda våra vatten kommer 

att öka bl.a. med ökad kunskap om utsläpp av läkemedel, mikroplaster och andra nya kemikalier. 

Hälsoskydd 

Arbetet med hälsoskyddstillsyn kommer att öka eftersom behoven är relativt stora och kompetensen 

kring kraven i miljöbalken är hos de flesta ganska bristfällig. Här kommer också målet kring Giftfri 

miljö in där alltfler produkter och ämnen påverkar vår vardag, trots EUs lagstiftning REACH. Arbetet 

med tillsyn av enskilda avlopp kommer att behöva resurser under flera år framöver. 

Livsmedelskontroll inkl. smittskydd 

Livsmedelskontrollen följer en enhetlig lagstiftning, men förändringarna i densamma är väldigt 

många. Detta kräver mycket tid för inläsning och kompetenshöjning. 

Problem med smittorisker är allmänt känd och risken för t.ex. pandemier etc. gör att verksamheten 

måste ha ständig kontroll på omvärlden och ha tydliga rutiner för att kunna agera i olika riskfyllda 

situationer. 

Alkohol-, tobaks- och läkemedelstillsyn 

Nuvarande lagstiftning har under perioden kompletterats med Tobaksproduktdirektivets bestämmelser 

om e-cigaretter. I övrigt är inga förändringar av lagstiftningen känd. 
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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. 

Planen är att tillsynsarbetet ska prioriteras med målet att flertalet av de planerade besöken och 

aktiviteterna ska genomföras. Vi har under perioden fått en klart stabilare personalsituation än tidigare 

och det kan vara ett resultat av det arbete vi lagt ned för att bli en attraktiv arbetsgivare. Det är givetvis 

en förutsättning för att målen ska nås. 

Nämnden klarar sitt ekonomiska mål, även myndighetsverksamheten har i år gjort ett positivt resultat. 

Nya nyckeltal har anammats och de visar klart trenderna inom olika områden där myndighetsnämnden 

satt upp mål för verksamheten. Det är av yttersta vikt att behovsbedömning, tillgängliga resurser och 

verksamhetsplaner kvalitetssäkras ytterligare! 

Nycklar i detta kvalitetssäkrings- och förbättringsarbete är att fortsätta med kompetensutveckling på 

flera plan samtidigt som resurser tillförs och tydliga beslut om kvalitetsstyrning tas. Även samverkan 

med andra kommuner har en viktig del i det framtida tillsynsarbetet. Detta påtalas också i de nationella 

utredningar som tagits fram. 
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Måluppfyllelse 
Vision 

 

Kommunfullmäktiges mål 

 

Nämndens mål 

Ett värdigt liv 

Målet för ett värdigt liv är uppnått i hemtjänstens verksamhet och resultatet gällande bemötande och 

helhetssyn är bättre jämfört med tidigare år. Detta är styrkeområden som hemtjänsten arbetat med att 

förvalta under året som gått. Det har bland annat skett genom kontinuerliga dialoger kring bemötande i 

samband med APT och medarbetarsamtal. Det har också uppmärksammats i avvikelsehanteringen och 

det förbättringsinsatser som sker i samband med detta. 

Resultatet för särskilt boendes verksamhet visar att målet för ett värdigt liv är uppnått, dock har 

resultatet gällande bemötande och helhetssyn sjunkit något jämfört med tidigare år. Alla enhetschefer 

inom särskilt boende har under året arbetat med grupputveckling för att förbättra klimatet i 

personalgrupperna, vilket på sikt ska leda till bättre resultat inom dessa områden. Bland annat genom 

framtagande av spelregler, positiv förstärkning och praktiska övningar i teamutveckling. Arbetet har 

följts upp kontinuerligt under året. 

Ett annat förbättringsområde som uppmärksammats är kvaliteten runt mat och måltidsmiljön. 

Verksamheten har under året arbetat med flera insatser för att förbättra detta. Bland annat genom 

samarbete med kostenheten och utbildning av dietist. Dessa insatser ska leda till bättre kunskaper hos 

personalen och fortsätter även under 2018. 
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Planeringsarbetet har påbörjats för nya Kvarnbacken där det ska skapas arbetsmetoder och aktiviteter 

för att kunden och deras närstående ska känna trygghet och välbefinnande i vardagen. 

I myndighets och administrations verksamhet har enhetscheferna analyserat och kartlagt 

styrkeområden samt förbättringsbehov. Det kunde i början av året konstateras att det finns ett stort 

behov av ökad enhetlighet och samsyn i bedömningar och beslut av ärenden i biståndshandläggarnas 

verksamhet. Biståndshandläggarna har därför under ledning av enhetschefen haft regelbundna möten 

under året för att diskutera ärenden så att handläggningen blir rättssäker i enlighet med domar och 

lagstiftning. Riktlinjer och rutiner har gåtts igenom och säkerställts i verksamheten. De 

kompetenssatsningar som planerats under året är genomförda. 

Även ansvarsfördelningen i biståndshandläggargruppen har setts över och justeras för att skapa 

jämnare arbetsbelastning. 

I övrigt är planeringssystemet IntraPhone infört i alla hemtjänstgrupper. Arbetet gällande integreringen 

mellan Procapita och IntraPhone fortsätter under 2018. Larmorganisationen har utökats. Avvecklingen 

av inköp Samhall 

Nyckeltal 2017 2016 

Brukarbedömning särskilt boende 

äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) index 
  

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg 
-  helhetssyn, andel (%) index 

  

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg 

- bemötande, andel (%) index 
  

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg - bemötande, andel (%) index 

  

Trygga vård- och omsorgsinsatser 

Inom hemtjänstens verksamhet är målet för trygga vård- och omsorgsinsatser uppnått. Resultatet för 

trygghet har ökat markant jämfört med tidigare år. Även målet gällande kontinuitet är uppnått då 

målvärdet är 15 i likhet med riket och verksamhetens resultat är 11. Under året har enhetscheferna 

arbetat med att dela upp arbetsgrupperna i mindre grupper med särskilda ansvar. Syftet har varit att 

ytterligare minska antalet personer som kunden träffar. Införandet av planeringssystemet IntraPhone 

har också möjliggjort att det blir tydligare att upptäcka de fall där inte kontinuiteten följs. Arbetet med 

kontinuiteten har dock inte gett den effekt som enhetscheferna önskat på grund av svårigheten att 

rekrytera samt den höga sjukfrånvaron. 

En annan viktig del i att skapa trygghet är att kunden är med i planeringen av genomförandeplanen. 

Det är viktigt att kunden vet vem som är kontaktman, samt i möjligaste mån vem som kommer för att 

utföra insatserna. Ett gemensamt arbete för hemtjänst och särskilt boende är påbörjat för att tydliggöra 

uppdraget som kontaktman. 

Teamsamverkan på respektive område är också en viktig del för att skapa trygghet och öka samverkan 

för alla professioner. En arbetsgrupp har bildats för att arbeta med teamprocessen så att arbetet i 

teamen och närvaron av olika professioner förbättras på respektive område. 

Något som uppmärksammats är trygghetsinsatsen tillsyn som nattetid kan skapa mer oro än trygghet 

för kunden, då kunden störs i nattsömnen. Under 2017 har därför enhetschefen för natten sett över 

denna trygghetsinsats och utrett andra möjliga alternativ. 

Nattpersonalen har under året inlett ett samarbete/projekt med räddningstjänsten (Första insatsen 

resurs, FIR) för att bättre samverka med de personer som arbetar nattetid i kommunen. De har även 

startat samverkan med väktare som befinner sig ute och patrullerar nattetid i centralorten. 

Totalt sett har särskilt boendens verksamhet inte uppnått målet för trygga vård- och omsorgsinsatser, 
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resultaten varierar också kraftigt mellan boendena. Förtroendet för personalen är fortfarande gott, dock 

har resultatet sjunkit något jämfört med tidigare år. Resultatet gällande trygghet har blivit bättre 

jämfört med tidigare år, men verksamheten når inte upp till målvärdet. Det kan konstateras att 

förvaltningen behöver bli bättre inom området information vid förändringar till kunderna, då resultatet 

sjunkit jämfört med tidigare år. Det är troligt att kunderna och deras uppfattning av kvaliteteten i 

verksamheten påverkats av att omsorgsförvaltningen de senaste åren gjort stora förändringar vilket 

bland annat inneburit att personal bytt arbetsplats. Nya arbetsgrupper har bildats och det tar tid att 

bygga väl fungerade arbetslag. Enhetscheferna har under året arbetat aktivt för att skapa bättre klimat i 

sina arbetsgrupper och stärka arbetslagen. Ambitionen är att detta i sin tur ska ge trygghet och 

stabilitet till kunderna. Arbetet har följts upp kontinuerligt under året. 

En annan faktor som också påverkar känslan av trygghet är stängningen av boendet Kvarnbacken. 

Ytterligare arbete som pågår är framtagandet av ett bra informationsmaterial till de kunder som flyttar 

in i särskilt boende och till deras närstående. 

Verksamheten för hälso- och sjukvård har sedan årsskiftet återgått till att vara en egen enhet inom 

förvaltningen. Det har i samband med detta konstaterats att befintliga rutiner behöver ses över och 

revideras då ett enhetligt arbetssätt är av stor vikt. Enhetschefen för sjuksköterskorna och enhetschefen 

för rehabiliteringen har arbetat med att revidera och kvalitetssäkra samtliga dokument under året. 

Arbetet blev klart innan årsskiftet 2017/2018. 

Trygg hemgång startade under året och tre undersköterskor arbetar med detta. Trygg Hemgång är ett 

koncept som innebär att den som har stora behov av hemtjänst efter sjukhusvård kan få omfattande 

hjälp i hemmet den första tiden efter hemkomst, innan den ordinarie hemtjänsten tar över. Syftet är att 

skapa trygghet såväl för kunden som för anhöriga. 

Det har framkommit att omsorgsförvaltningen behöver fler anställda inom hälso- och sjukvård som 

innehar specialistkompetens. Åtgärder pågår för att hitta möjligheter för personalen att specialisera sig 

genom arbetsgivaren. Det sker bland annat genom utbildningen Silviasjuksköterska och Silviasyster. 

Nyckeltal 2017 2016 

U. Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg - trygghet andel (%) 

  

U. Brukarbedömning särskilt boende 

äldreomsorg - trygghet, andel (%) 
  

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg - information om 

förändringar, andel (%) 

  

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg 
- tillräckligt med tid, andel (%) 

  

Brukarbedömning särskilt boende 

äldreomsorg - tillräckligt med tid, andel 

(%) 

  

Åtgärd genomförts för de som har risk för 

undernäring, andel (%) 
  

Åtgärd genomförts för de som har risk för 
trycksår, andel (%) 

  

Brukarbedömning särskilt boende 

äldreomsorg - förtroende för personalen, 

andel (%) 

  

Åtgärd mot nedsatt munhälsa bland 

personer i särskilt boende, andel (%) 
  

Åtgärd genomförts för de som har risk för 

fall, andel (%) 
  

Andel (%) med utförd validerad 

smärtskattning (vård i livets slutskede) 
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Nyckeltal 2017 2016 

Andel med dokumenterad munhälsa (vård i 
livets slutskede) 

  

Andel upprättade riskbedömningar för 

nytillkomna hemsjukvårdspatienter 

(SeniorAlert) 

  

Avvikelser enligt Socialtjänstlagen 

- hemtjänst 
  

Avvikelser enligt Socialtjänstlagen 

- särskilt boende 
  

Avvikelser enligt HSL - hemtjänst 
  

Avvikelser enligt HSL - särskilt boende 
  

Personalkontinuitet, antal personal som en 

hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 

medelvärde. 

  

Aktiv och meningsfull tillvaro 

Resultatet visar i särskilt boendes verksamhet att kunderna är nöjda på området aktiv och meningsfull 

tillvaro. Det goda resultatet har troligtvis sin grund i att mötesplatserna fungerar väl och besöks av de 

boende som har dessa i sin närhet. Mötesplatserna är ett mycket viktigt inslag i vardagen för kunden 

och de flesta på särskilt boende har tillgång till detta på nära håll. I de verksamheter där mötesplats 

saknas eller finns i mindre omfattning har personalen under året försökt skapa aktiviteter i grupp eller 

enskilt i form av bland annat musikinslag eller utflykter. 

Från Myndighet- och administrations verksamhet har två aktivitetsledare gått MHFA-utbildning, det 

vill säga utbildning till första hjälpare i psykisk hälsa. Tre aktivitetsledare har även deltagit på 

konferens med inriktning mot demens. Ambitionen är att bättre kunna uppmärksamma och möta 

kundernas behov 

Nyckeltal 2017 2016 

Brukarbedömning särskilt boende 

äldreomsorg -  sociala aktiviteter, andel 

(%) 

  

Brukarbedömning särskilt boende 

äldreomsorg -  möjligheten att komma 

utomhus, andel (%) 

  

Leva och bo självständigt 

Resultatet visar att målet är uppnått i hemtjänstens verksamhet och att det förbättrats jämfört med 

tidigare år. Enhetschefer, planerare och kontaktpersoner i grupperna har inlett ett arbete med 

uppföljning av beslut för att uppmärksamma eventuella förändringar. Syftet är att säkerställa att 

uppgifterna i IntraPhone stämmer överens med beslutade insatser så att kunden får rätt hjälp. 

Vårt hälsofrämjande förhållningssätt och värdegrunden är viktiga redskap i arbetet för att inte ta över 

utan istället bibehålla funktioner för att om möjligt uppnå högre självständighet och upplevelsen av 

den. 

Hemtjänstens samarbete med Trygg hemgång har fungerat väl under året och är en mycket positiv 

insats för att i ännu högre grad få möjlighet till att längre kunna leva och bo självständigt. 

I särskilt boendes verksamhet visar resultatet att det finns stora skillnader mellan boendena. Det totala 

resultatet har dock förbättrats jämfört med tidigare år. Det påbörjade arbetet kring upprättandet av 

genomförandeplaner och att låta kunden samt närstående vara delaktiga är en viktig del. Detta arbete 

kommer att fortsätta hela 2018. 
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Nyckeltal 2017 2016 

Boendeplatser i särskilt boende där den 

äldre själv kan välja tid för nattvila, andel 

(%) 

  

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

morgonen, andel (%) 

  

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg 
- möjlighet påverka tider, andel (%) 

  

Delaktighet och påverkan 

Resultatet visar att målet delvis är uppnått i hemtjänstens verksamhet. Under året har huvudfokus varit 

att förbättra arbetet med genomförandeplaner. Genom kontinuerliga möten har enhetscheferna kartlagt 

befintliga behov och åtgärder för att genomförandeplanerna ska bli ett fungerande verktyg i vardagen. 

Ett gemensamt utbildningsmaterial är framtaget och implementering pågår i personalgrupperna. 

I särskilt boendes verksamhet är målet inte uppnått gällande delaktighet och påverkan. Även i denna 

verksamhet kunde det konstateras att det fanns ett stort förbättringsområde vad gäller 

genomförandeplanerna. Det utbildningsmaterial som är framtaget av hemtjänstens ledningsgrupp 

kommer också att användas i särskilt boendens verksamheter när arbetet gällande genomförandeplaner 

framskrider. Det är viktigt med samsyn och att verksamheterna arbetar enhetligt i största möjliga mån. 

Ett matråd har införts på särskilt boende där kunder medverkar i möte med omsorgsförvaltningens och 

kostenhetens personal för att föra dialog runt maten, påverka och ha önskemål. 

Under våren 2018 planeras genomförande av medborgardialoger som kommer vara en del av 

kommande äldreplan. Det praktiska arbetet runt detta fortskrider nu enligt plan och förslag på enkät är 

framtagen. Planering och fortbildning för genomförande påbörjades redan under 2015, men arbetet har 

av olika skäl skjutits på framtiden. Senast beroende på det övergripande visionsarbetet i kommunen. 

Omsorgsförvaltningen har under året upphandlat hjälp med att ta fram en prognos för framtida behov 

för att möjliggöra en god resursplanering och för beslutsunderlag inför kommande budgetar, som 

också blir en del i äldreplanen. 

Övrigt arbete som skett i förvaltningen under året är genomgång och kvalitetssäkring av alla dokument 

som idag finns på nuvarande intranät. Detta är också en del i förberedelsen inför det nya intranätet. En 

omsorgsassistent har utbildats till MHFA-instruktör och håller tillsammans med övriga instruktörer 

från IFF och LoK utbildning i psykisk hälsa. Silviautbildningarna fortskrider och kommer att ge 

förvaltningen specialistkompetens inom området demens. Forumet Idéverkstad är igång och skapar 

möjligheter för olika professioner att påverka förvaltningens utveckling i huvudsak inom 

välfärdsteknik 

Nyckeltal 2017 2016 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg 

- hänsyn till åsikter och önskemål, andel 
(%) 

  

Brukarbedömning särskilt boende 

äldreomsorg - hänsyn till åsikter och 
önskemål, andel (%) 

  

Personer i ordinärt boende med hemtjänst 

äldreomsorg i kommunen med aktuell 

genomförandeplan, andel (%) 

  

Personer i permanent särskilt boende för 

äldre och korttidsboende delaktiga i att 

utforma sin aktuella genomförandeplan, 
andel (%) 
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Attraktiv arbetsgivare 

Målet är delvis uppnått och måluppfyllelsen grundar sig på HME-talen. Alla chefer har tillsammans 

med personalen tagit fram handlingsplaner med konkreta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. 

Handlingsplanerna följs upp i samband med delårsbokslutet och i samband med 

verksamhetsberättelsen. 

Det kan konstateras att förvaltningen i likhet med andra har stora utmaningar inom området 

rekrytering och personalförsörjning. Rekrytering- och praktiksamordnaren arbetar därför med en 

översyn av nuvarande marknadsföring och rekryteringsprocess. Fokus under året har varit bli mer 

synliga i sociala medier samt utveckla samarbetet med utbildningsaktörerna. 

Under året har också en revidering och därmed en kvalitetsförbättring av förvaltningens 

introduktionsprogram gjorts. 

Projektet "Samlad arbetsdag" har bedrivits i det särskilda boendet Almen. Målsättningen har varit att 

få bort de delade schematurerna över dagen. Det finns en lösning, men den accepteras inte av berörd 

personal, då den bland annat innebär tjänstgöring var annan helg. 

Nyckeltal 2017 2016 

Motivation (Index, HME) 
  

Ledarskap (Index, HME) 
  

Styrning (Index, HME) 
  

Jag ser fram emot att gå till arbetet 
  

Min närmsta chef visar uppskattning för 
mina arbetsinsatser 

  

Min arbetsplats mål följs upp och 

utvärderas på ett bra sätt 
  

Budget i balans 

  

Målet är delvis uppnått 

Omsorgsnämnden ålades att spara -15,4 miljoner kronor inför budgetåret 2015. Beslut om åtgärder 

togs på nämndsmötet 2015-03-25. Dessa åtgärder är verkställda i sin helhet fram till delårsbokslut 

2017. 

Under våren 2017 har förvaltningen, i enlighet med nämndbeslutet 2015, avvecklat korttidsplatser, 

från 30 till 16. 

Resultatet för 2017 är - 650 tkr. 

  

Nyckeltal 2017 2016 

Riktpunkt för utfall i relation till budget. 
  

Kommentar 

Utfallet 2017 är 243 904 tkr. Det motsvarar 100,3 % av riktpunkten som är 100 %. Utfallet är högt inom särskiltboende och hemtjänst och 
då främst för personalkostnader. 

Prognostiserat resultat och/eller resultat i 

bokslut får ej överstiga 100 procent. 
  

Kommentar 

Det slutliga resultatet för omsorgsnämnden landade på -650 tkr.  Underskottet beror på tre delar. Hemtjänstens verkställda timmar är 

högre än föregående år. Budgeten är beräknad på utfall 2016, resursfördelningen räcker således inte till. Intäkterna inom särskilt boende 
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Nyckeltal 2017 2016 

påverkas negativt av omvandling från säbo-plats till korttidsplats. Flertalet demenssjuka i somatiska särskilda boenden har krävt en 
överanställning gentemot budget. 

Resultatet balanseras delvis upp med hjälp av stimulansmedel som socialstyrelsen fördelat ut till kommunerna. Medlen ska gå till ökad 

bemanning inom äldreomsorgen. Nybro kommun kan få del av 5 278 tkr, redovisningen av kostnaderna görs efter bokslut 2017 och 
godkänns eller avslås av socialstyrelsen i mars 2018. 

Hälsotal - total sjukfrånvaro 
  

Kommentar 

Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,2 % sedan november. 

Per verksamhet ser fördelningen ut enligt följande: 

Andel i procent      

Verksamhet Ant. Anställda Ant. Korttids Ant. Långtids Korttid Långtid 

Htj 241 27 18 11,20% 1,87% 

Säbo/Korttid 180 25 14 13,89% 7,78% 

Säbo demens 79 6 3 7,59% 3,80% 

Övrig verksamhet 133 5 8 3,76% 6,02% 

Total 633 63 43   

 

  

Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro 
  

Kommentar 

Utfallet för december är 9,18 % en minskning med 0,87 % sedan november månad. Antalet personer har minskat med fem under samma 

period. 

Fördelning per chef enligt nedan: 

december 2017 Chef Antal Antal med Förändring 
Andel med 

upprepad 

  anställningar upprepad fr föreg mån. korttidsfrånvaro 

   korttidsfrånvaro  i procent 

Administration 
Omsf 

Jane Dietrichson 9 1 0 11,11% 

Almen Pernilla Engelholm 33 1 -1 3,03% 

Biståndshandl 

Omsf 

Linda Pettersson 10 1 0 10,00% 

Chefsf. Jan Darell 1 0 0 0,00% 

Demensb/Dagvht Maria Klingbjer 43 1 0 2,33% 

Demensb/Korttid Anette Bard-

Berglund 

36 6 0 16,67% 

Fröjdekulla/Korttid Carina Alm 30 4 0 13,33% 

Förvaltningsadm. Carina Leijon 9 0 0 0,00% 

Hemtjänst VC Mare Sjöö 10 0 0 0,00% 

HoS Omsf VC Susanne Fransson 3 0 0 0,00% 

Hälso- o sjukvård Katarina Eriksson 44 2 -1 4,55% 

Madesjögläntan Emma Ingvarsson 41 6 -2 14,63% 

Myndigh Omsf VC Mari Rosqvist 3 0 0 0,00% 

Natt Hemtjänst Karin Dahlström 39 0 0 0,00% 

Norra 1 hemtjänst Pia Ekdahl 25 2 1 8,00% 

Norra 2 hemtjänst Natasa Djurovic 24 2 1 8,33% 
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Rehabilitering Ewa Sveding 25 2 0 8,00% 

Strandv 2/Stallg Karin Becker 38 4 -2 10,53% 

Strandvägen 1 Emilia Morska 38 3 -3 7,89% 

Särskilt boende VC Monica Antonsson 11 0 0 0,00% 

Södra 1 hemtjänst Ann Söderström 41 9 3 21,95% 

Södra 2 hemtjänst Titti Johansson 35 2 0 5,71% 

Västra 1 hemtjänst Matilda Srömdahl 31 4 -1 12,90% 

Västra 2 hemtjänst Tove Ahlqvist 20 2 -3 10,00% 

Öppen v.het Robin Stenberg 8 0 0 0,00% 

Östra hemtjänst Ulrika Johansson 26 6 3 23,08% 

  633 58 -5 9,16% 

 

Fördelning per verksamhet: 

Korttidsfrånvaro     

Htj Säbo/Korttid Säbo demens Övriga Total 

25 18 7 3 53 

 

  

  

  

Timmar utöver schema 
  

Kommentar 

Under året har timmar utöver schema följts på enheterna för att förklara eventuella underskott gällande personalkostnaderna. De mer 

betydande orsakerna till att arbetstid finns utöver grundschema kommer av introduktion av ny personal. Natten inom hemtjänsten har 

under året haft hög arbetsbelastning och arbetad tid utöver schema finns till följd av det. Vak förekommer inom verksamheten likaså 

ledsagning till sjukhus. Utbildningar sker kontinuerligt för personal och då behöver vikarier tillsättas. samtliga enheter har under året 

arbetat med att försöka noll-vicka på de turer där det är möjligt. 

Personalkostnader 
  

Kommentar 

Totalt utfall för personalkostnaderna är 233 421 tkr, det ger en avvikelse på -7 411tkr. Hemtjänsten och särskilt boende står för större del 

av underskottet. 

Hemtjänsten har verkställt fler timmar än vad som budgeterats. Vilket innebär att budgeten för resursfördelningen som myndighet äger 
överskrids, även enheterna inom hemtjänstens egen verksamhet visar underskott. 

Resultatet för personalkostnaderna inom särskilt boende är ett minusresultat, vilket kommer av för höga tjänster i arbete mot vad 

budgeten tillåter. Korttidsplatserna har varit fler än vad som budgeterats, vilket är en del av underskottet. Enheterna som under början av 
året hade större underskott har bromsat dessa. 

Sjuksköterskorna beräknas gå med ett överskott för personalkostnaderna. En extra planerare har anställts under året, men kostnaden 
balanseras av att det funnits vakanta tjänster. Rehabilitering har ett överskott, då det funnits vakanta tjänster under året och de är ännu inte 

fulltaliga. 

Sjukfrånvaron inom äldreomsorgen och då främst inom hemtjänst och särskilt boende påverkar kostnaderna negativt. Den korta 
sjukfrånvaron svänger fram och tillbaka under året, men är fortfarande över målvärdet och vikarietillsättning behövs för att bedriva en 

god och säker vård. Arbete görs i rehab-processen för att minska sjukfrånvaron. 

Sjukskrivning 28 dagar eller mer 
  

Kommentar 

Utfallet för december har ökat något sedan novembers mätning, från 6,5 till 6,8 %. En ökning med två personer, från 41 till 43. 

Fördelning per chef: 

december 2017 Chef Antal Antal Andel med Förändring 

  anställningar Långtids- långtidssjukskrivni
ng 

fr föreg mån. 
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   sjukskrivna i procent  

Administration 
Omsf 

Jane Dietrichson 9 1 11% 0 

Almen Pernilla Engelholm 33 2 6% -1 

Biståndshandl 

Omsf 

Linda Pettersson 10 1 10% 0 

Chefsf. Jan Darell 1 0 0% 0 

Demensb/Dagvht Maria Klingbjer 43 3 7% 0 

Demensb/Korttid Anette Bard-

Berglund 

36 0 0% 0 

Fröjdekulla/Korttid Carina Alm 30 2 7% 0 

Förvaltningsadm. Carina Leijon 9 0 0% 0 

Hemtjänst VC Mare Sjöö 10 1 10% 1 

HoS Omsf VC Susanne Fransson 3 0 0% 0 

Hälso- o sjukvård Katarina Eriksson 44 4 9% 1 

Madesjögläntan Emma Ingvarsson 41 5 12% 1 

Myndigh Omsf VC Mari Rosqvist 3 0 0% 0 

Natt Hemtjänst Karin Dahlström 39 1 3% 0 

Norra 1 hemtjänst Pia Ekdahl 25 0 0% 0 

Norra 2 hemtjänst Natasa Djurovic 24 2 8% 0 

Rehabilitering Ewa Sveding 25 0 0% 0 

Strandv 2/Stallg Karin Becker 38 3 8% 0 

Strandvägen 1 Emilia Morska 38 2 5% 1 

Särskilt boende VC Monica Antonsson 11 0 0% 0 

Södra 1 hemtjänst Ann Söderström 41 3 7% 0 

Södra 2 hemtjänst Titti Johansson 35 2 6% -1 

Västra 1 hemtjänst Matilda Srömdahl 31 6 19% -1 

Västra 2 hemtjänst Tove Ahlqvist 20 1 5% 0 

Öppen v.het Robin Stenberg 8 1 13% 0 

Östra hemtjänst Ulrika Johansson 26 3 12% 1 

  633 43 6,79% 2 

 

Fördelning per verksamhet: 

Långtidsfrånvaro     

Htj Säbo/Korttid Säbo demens Övriga Total 

18 14 3 8 43 

 

  

Personalkostnader sjukfrånvaro korttid 
  

Kommentar 

Kostnaderna för den korta sjukfrånvaron är för 2017 drygt 2,7 mkr. Summan avser sjuklön dag 2-14 med avräkning av karensdag. 
Kostnaderna har minskat totalt för 2017 jämfört med 2016 eftersom den korta frånvaron nu är lägre procentuellt än 2016 års utfall. 

Personalkostnader sjukfrånvaro långtid 
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Kommentar 

Kostnaderna som redovisas för dag 15-90 är inklusive PO-pålägg. Kostnad för 217 är 390 tkr. 

  

Effektivt resursutnyttjande 

Målet är delvis uppnått 

Införande av digitalt planeringssystem (IntraPhone) påbörjades under oktober månad 2016 i 

hemtjänsten. Det leds av administrationens enhet, som är en del av verksamheten myndighet. Samtliga 

hemtjänstgruppen (totalt 23) är igång med det nya mobila systemet. Implementeringen beräknas vara 

klar under 2018.Planeringssystemet IntraPhone bör förenkla uppföljningen och verktyget kommer 

även att främja användandet av verksamhetens resurser efter kundens faktiska behov. 

Utredningsuppdraget kring återstående delar mellan IFF/OMF är slutfört och överlämnat till 

förvaltningscheferna för individ- och familjeförvaltningen och omsorgsförvaltningen. De ekonomiska 

omföringarna samt behov av tillskott är dock inte i sin helhet klarlagda. Förvaltningscheferna har valt 

att gå vidare del för del med den delen av förslagen. 

Nyckeltal 2017 2016 

Avtalstrohet 
  

Kommentar 

Köptroheten i december uppgår till 90 %. Skälet till att köptroheten är lägre än brukligt inom förvaltningen är bland annat de 

personalbefrämjande aktiviteterna som äger rum inför julen. 

Ansvar3 Ansvar3(T) Belopp Inköp på avtal Ej avtal Köptrohet 

540 Omsorg centralt 358 741 295 607 63 134 82,4% 

541 Myndighet 117 181 105 461 11 720 90,0% 

542 Hemtjänst 148 092 139 790 8 302 94,4% 

543 Särskilt boende 198 519 184 648 13 871 93,0% 

544 Hälso- och 

sjukvård 

620 302 573 183 47 119 92,4% 

  1 442 835 1 298 690 144 145 90,0% 

 

  

Utförd tid hos kund i hemtjänst 
  

Verkställda timmar i hemtjänst 
  

Kommentar 

Omsorgsnämnd 

214 390 h har redovisats till resursfördelningen under 2017. det motsvarar 587 h per dag. I genomsnitt har de verkställda timmarna varit 
17 886 per månad. Resultatet för de enheter som ingår i hemtjänstens resursfördelning gjorde ett underskott med drygt -4 900 tkr. 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 

Totalt 
antal 

timmar 

17 489 15 670 18 207 17 486 18 266 17 452 17 945 17 624 17 950 18 805 18 229 19 263 

Timma
r per 

dag 

564 560 587 583 589 582 579 569 579 607 607 621 

 

Budgeten är beräknad utefter föregående års utfall samt med tillägg av trygghetsboendet som inte var med då. Budgeten av timmarna 

påverkar också timpengen som enheterna erhåller i resursfördelningen utifrån de biståndsbeslut som tagits. För år 2018 utvecklas 

systemet och Intra Phone kommer användas i verksamheten och genom det kommer analyser kunna göras beträffande planerad tid, utförd 
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tid tillsammande med den direkta kundtiden. 

Tiden som redovisas avser verkställda timmar inkl. HSL, vak och de 20 första timmarna av avlösning. Larmtid är också med, den räknas 

fram genom en schablon. Varje larm ger 10 minuter. 

Natten är inte med i redovisningen och ligger utanför resursfördelningssystemet. 

Kostnad särskilt boende enligt KPB, egen 
regi, kr/plats 

  

Kostnad hemtjänst enligt KPB, egen regi, 

kr/beviljad timme 
  

Arbetad tid 
  

Kommentar 

Den arbetade tiden redovisas här för hemtjänsten. De verkställda timmarna kommer av det som är redovisat i resursfördelningen, plus 

30 % för kringtid. Natten är exkluderad. 

När den arbetade tiden är mindre än den verkställda har hemtjänsten lägre kostnader än vad som inkasseras i budget. Hemtjänsten går 
därför plus denna månad. 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 

Verkst

älld tid 

inkl 
30 % 

kringti

d 

22 735 20 372 23 669 22 732 23 694 22 688 23 329 22 911 23 334 24 112 23 698 25 042 

Arbeta
d tid 

24 214 21 670 24 241 22 407 24 247 19 528 17 693 25 263 23 047 22 579 20 671 20 795 

Diff 

Arb.tid 
jmf 

verkst.

tid 

1 479 1 298 572 -325 553 -3 160 -5 366 2 352 -287 -1 533 -3 027 -4 247 

Andel 
arbeta

d tid 

mot 
verkst. 

Tid 

107% 106% 102% 99 % 102 % 86 % 77 % 110 % 99 % 94 % 87 % 83 % 

 

  

  

  

Beviljad tid enligt BHL 
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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 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? 

Social hållbarhet är genomgående för hela äldreomsorgen och manifesteras bland annat genom 

omsorgsnämndens vision (som utgår i från socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och 

patientsäkerhetslagen): 

Vår verksamhet ska kännetecknas av ett hälsofrämjande förhållningssätt i vård och omsorg och i livets 

alla skeden. Det innebär att vi ska stärka människors egen möjlighet till delaktighet, tilltro till 

förmåga samt känsla av trygghet, värdighet och välbefinnande. 

Omsorgsförvaltningens verksamhet är organiserad för att uppnå de krav som ställs i socialtjänstlagen, 

hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Genom att omsorgsförvaltningens målstyrning 

fokuserar på nyckelområden i lagstiftningarna såsom trygghet, delaktighet, leva och bo självständigt, 

kunna välja när och hur stöd, hjälp och service ska ges analyseras relevanta nyckeltal ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Därefter genomförs aktiviteter för att förbättra verksamheten. 

Vad gäller ekonomi tog omsorgsnämnden beslut om en ny inriktning för äldreomsorgen som ska bidra 

till förbättrat ekonomiskt resultat att verkställa det beslutet är högst på förvaltningens agenda. Samtliga 

delar i det beslutet är verkställda från förvaltningens sida. 

Omsorgsförvaltningen arbetar aktivt ur flera perspektiv för att tillgodose social hållbarhet. Det sker 

bland annat genom brukarundersökningar (välbefinnande, att utveckla verksamheten efter kundens 
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behov), genomförandeplaner (delaktighet, makt, bestämmanderätt), införandet av IBIC (individens 

behov i centrum) och arbete med värdegrund (bemötande, att alla behandlas lika). 
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Tjänstegarantier 
Tjänstegarantin är av kommunen en offentligt deklarerad standardnivå som beskriver vad 

brukaren/invånaren kan förvänta sig av en kommunal tjänst, service eller verksamhet. Befintliga 

resurser, metoder, organisation och kompetens utgör nivå för tjänstegarantin. 

Tjänstegarantierna ska vara tydliga, uppföljningsbara och ha ett kvalitetsdrivande fokus. De är en del 

av kommunens kvalitetssystem. Genom att tydliggöra tjänsterna, garantera en viss kvalitetsnivå samt 

att systematiskt åtgärda eventuella brister som uppstår i verksamheten syftar garantierna till att öka 

förtroendet för kommunens verksamhet hos kommuninvånarna. 

Kommungemensamma 

Gott bemötande, god tillgänglighet och insyn 

Vi lovar dig 

Vi lovar dig gott bemötande, god information och god tillgänglighet när du vänder dig till oss i olika 

frågor och ärenden. 

Med god tillgänglighet menar vi att du kommer att få återkoppling på dina frågor via e-post och 

telefon inom två arbetsdagar och att vi meddelar dig om tiden blir längre än dessa två dagar. Gäller ej 

vid ansökan eller anmälan. 

Med god information och insyn menar vi att det finns samlad information på kommunens webbplats 

som beskriver hur verksamheten fungerar, vilka resultat som görs och hur du kan påverka. På så sätt 

vill vi ge dig möjlighet att vara delaktig i kommunens utveckling. 

  

Vi förväntar oss 

Vi förväntar oss att du hör av dig till oss om du upplever att du inte fått ett bra bemötande i din kontakt 

med kommunen. 

  

Om vi inte håller vad vi lovar 

En tjänstegaranti talar om vad du har rätt att förvänta dig av oss i olika frågor. Vi arbetar ständigt för 

att förbättra oss och tar tacksamt emot synpunkter som hjälper oss i vårt kvalitetsarbete. 

Framför dina synpunkter skriftligt via e-post, webb eller via telefon. Den årliga avstämningen 

redovisas på hemsidan. Om vi inte håller vad vi lovar, erbjuds du kontakt med ansvarig tjänsteman. 

Avstämning 

Rapporten "Servicemätning via telefon och e-post Nybro kommun KKiK-2016" visar att tillgänglighet 

per telefon får 33 % svar på sin fråga inom 60 sekunder. Det är en minskning med 34 % sedan 

mätningen 2015. 42 % har inte fått någon kontakt alls. 

Senaste mätningen resulterade i att 58 % upplevde att de fick svar på frågan. Resultatet 2015 var det 

samma 

Då minskningen är så pass stor blir bedömningen att garantin är delvis uppnådd vid delårsbokslut 

2017. 

Några målvärden är inte fastställda. 
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Nämndspecifika 

Omsorgsnämnden har tjänstegarantier fastställda 2010-05-18 (ON § 37). 

Därtill har omsorgsnämnden antagit lokala värdighetsgarantier som under september 2014 var föremål 

för utvärdering. 

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. 

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 gäller information till nya kunder, revidering av 

informationsmaterial, tydliggörande av garantierna och på ett tydligare sätt införliva garantierna i 

kvalitetsledningssystemet. I och med beslut av kommunstyrelsen över de kommunövergripande 

tjänstegarantierna kan nu omsorgsnämnden ta tag i detta arbete. 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. 

Förvaltningen startade detta arbete vid 2017 års utgång. 
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Uppdrag 
  

Kommungemensamma 

Uppdrag 2015:10 Demensplatser är ett uppdrag som i vissa delar ligger på omsorgsnämnden. 

Förvaltningen har deltagit i möten i syfte att få ändamålsenliga lokaler. 

Ombyggnationen av nya Kvarnbacken har startat under våren och fortskrider enligt plan enligt de 

uppgifter omsorgsförvaltningen fått. 

Uppdrag: Samlad arbetsdag 

I syfte att förbättra arbetsmiljön och göra omsorgsarbetet attraktivare för medarbetare har 

kommunfullmäktige gett personalenheten, ekonomienheten och omsorgsförvaltningen i uppdrag att 

utreda sammanhållen arbetstid som möjlighet för att ta bort delade turer för omsorgspersonal. 

Aktiviteten kommer att bedrivas som ett pilotprojekt på det särskilda boendet Almen. Utsedd 

projektledare är HR-konsult på personalenheten. Arbetet leds av en styrgrupp bestående av 

omsorgschef, personalchef och ekonomichef. Projektet avslutas i det närmaste. En lösning finns, men 

personalrepresentanter är emot lösningen. 

Nämndspecifika 

Omsorgsnämnden har i uppdrag av KF att under år 2017 utreda möjligheterna för att införa ett 

försöksprojekt enligt Tubberödsmodellen (KF 2016-06-20 § 135). Förvaltningen har för avsikt att på 

försök implementera arbetssättet på Fröjdekulla. Under hösten var personal och enhetschef för 

Fröjdekulla att tillsammans med verksamhetschef på ett studiebesök på Tjörn för att ta del av 

erfarenheter av modellen. Erfarenheter där ifrån har tagits tillvara och är/ska implementeras i 

verksamhet särskilt boende. 

Nämndens uppdrag till förvaltningen: 

Planerade aktiviteter kopplade till måluppfyllelse 

Mål: Ett värdigt liv:: 

1. Innehåll Kvarnbacken 

Planering av innehåll är påbörjad och funktioner till arbetsgrupp utsedda. Omvärldsbevakning startar 

för att få inspiration och planering för rekrytering startar i september. Ansvarig för det är 

verksamhetschef för särskilt boende. Under hösten har det varit ett aktivt arbete med 

verksamhetsinnehållet för det nya Kvarnbacken. Mycket tid åtgår för detta arbete inte minst 

inventarieplanering, larm o.dyl. kräver sin förberedelse. Så småningom påbörjas även rekryteringen. 

2. Mat och Måltid 

Kostråd för samarbete mellan kostpersonal och omsorgspersonal startade i oktober-november. Matråd 

där omsorgstagarna är delaktiga med önskemål runt mat och måltid startade också under oktober -

november. Ansvarig för arbetet är verksamhetschef för särskilda boenden. 

3. Implementera värdegrunden 

Kick off för implementering av värdegrunden är gjordes under september månad för chefer i 

förvaltningen. Inför 2018 läggs även implementering av den nya visionen antagen av KF till denna 

aktivitet. 

Mål: Trygga vård och omsorgsinsatser 

1. Utveckla palliativa teamet 

Teamet har ombildats under januari månad. Det består nu av 7 sjuksköterskor och 3 
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omsorgsassistenter, en arbetsterapeut och en sjukgymnast är resurspersoner. Det har tillkommit 16 nya 

palliativa ombud. De har fått utbildning under året. I hela förvaltningen finns nu 50 palliativa ombud. 

Det finns nu en bra organisation kring de palliativa frågorna. Uppdraget är slutfört, ansvarig har 

verksamhetschef för hälso- och sjukvård varit. 

1. Munhälsa 

I länsgemensam ledning har förslag på utbildningsinsats gällande munhälsa tagits fram. 

Utbildningsinsatsen har sin grund i att det preventiva arbetet samt arbetet med munhälsobedömningar 

ska förstärkas. Kommunerna i Kalmar län ska arbeta preventivt och i detta arbete ingår 

riskbedömningar enligt ROAG (Revised oral assessment guide). Målet är att alla som bor på 

kommunernas särskilda boenden ska erbjudas en riskbedömning enligt ROAG. 

Syftet med utbildningsinsatsen är att ge den berörda personalen motivation samt teoretisk och praktisk 

kunskap gällande munhälsa, samt att det preventiva arbetet blir en självklar del i omsorgen. I 

förlängningen ger detta omsorgstagaren mindre risk för undernäring, fall och trycksår. Det innebär 

även minskat lidande för omsorgstagaren och ökad livskvalitet. Landstinget ska bjuda in till utbildning 

i munhälsa under hösten och omsorgsassistenter från särskilda boenden ska delta i så stor omfattning 

som möjligt. Förvaltningen inväntar inbjudan i dagsläget. Ansvarig är verksamhetschef för särskilda 

boenden. 

1. Hemtjänst natt samarbete med räddningstjänsten 

Samarbetet med räddningstjänsten har startat under året. Under hösten har omsorgspersonalen 

utbildats i L-ABCDE, HLR samt D-HLR. Utbildningstiden uppskattas till 7-10 timmar per anställd. 

Projektgruppen har även under hösten gjort ett studiebesök i kommun som redan har liknande 

samarbete. 

Mål: Leva och bo självständigt: 

1. Projekt "Psykisk hälsa" 

Kalmar län driver projektet Psykisk hälsa som är ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, 

Landstinget i Kalmar samt Regionförbundet. Projektets syfte är att belysa och förebygga psykisk 

ohälsa samt förbättra vården för den enskilde. Det har konstaterats att det finns ett stort behov av 

samverkan både inom huvudmännen och mellan landsting och kommun. 

Kalmar län har sedan år 2008 legat över riksgenomsnittet vad gäller antal självmord per 100 000 

invånare[1]. Långt ifrån alla som tagit sitt liv har haft kontakt med vården och mindre än hälften har 

haft kontakt med psykiatrin. 

Länet ligger under riksgenomsnittet när det gäller utförda Samordnade Individuella Planer (SIP). Det 

finns ett stort behov av ökad kännedom och kunskap i användandet av och syftet med SIP. Behovet 

består även av att mäta kvalitet istället för enbart antal. 

Länets målsättning är att använda resurser och kompetenser på bästa sätt för att klara framtidens 

välfärd i länet genom en sammanhållen vård och omsorg där varje enskild individ får rätt vård och 

omsorg i rätt tid och på rätt nivå utan att behöva tänka på de olika aktörernas organisationer eller 

ansvarsområden. 

Utifrån den gemensamma handlingsplanen för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar 

gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016, har Nybro kommun startat ett projekt 

gällande psykiskt hälsa på lokal nivå. Projektet är ett samarbete över förvaltningsgränserna då psykisk 

ohälsa berör flera förvaltningar. Förutom omsorgsförvaltningen (OMF) ingår även individ- och 

familjeförvaltningen (IFF) samt lärande- och kulturförvaltningen (LOK). Tre områden har prioriterats: 

 Självmordsförebyggande åtgärder 

 Utveckla kunskap om och användandet av SIP 

 Gemensamt avvikelsesystem 
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Behov av likvärdighet, gemensamt förhållningssätt och samordnade insatser för att skapa bättre 

förutsättningar för att lyckas med det suicidförebyggande arbetet är gemensamt för OMF, IFF och 

LOK. Området är dessutom prioriterat utifrån ett behov av ökad kompetens att tillgå vid akuta 

tillstånd. Genom att öka kompetensen med hjälp av MHFA-instruktörer (Mental Health First Aid) ges 

möjlighet till både ökad kunskap i akuta skeden men även för det förebyggande arbetet[1]. 

SIP (samordnad individuell plan) är ett bra redskap för att tidigt kunna påkalla hjälp från rätt 

profession. Vid rätt användning kan psykisk ohälsa uppmärksammas, belysas och avhjälpas i ett 

tidigare skede. Det finns ett behov att medvetengöra samtlig, berörd personal om möjligheterna med 

SIP för att underlätta samordning, erbjuda individen delaktighet och effektivisera användandets utfall. 

Det finns behov av att utveckla ett gemensamt avvikelsesystem för att effektivisera och samordna 

avvikelser. Då kan avvikelserna även användas för att förstå, arbetas med och visa på 

utvecklingsområden. Genom samordning kan erfarenheter och kunskap användas av flera, förkorta 

processer och initiera en direktare hantering och uppföljning. 

Handlingsplan är framtagen av utsedd projektgrupp och syftet är att på lokal nivå samverka över 

förvaltningsgränserna för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete med området psykisk hälsa 

utifrån ett gemensamt ansvarstagande från berörda parter. 

Nybro kommun är beviljade stimulansmedel på 508 000 kronor för 2017. 

Fyra personer är utbildade MHFA-instruktörer. Projektgruppen har haft uppföljningsmöte med 

instruktörerna och reviderat handlingsplanen med anledning av att nya uppgifter framkommit i och 

med utbildningen. Instruktörerna måste hålla i minst tre utbildningar per år för att få behålla sin licens. 

Därav är tre utbildningstillfällen planerade under hösten och tre utbildningstillfällen är planerade 

under våren. Möte har också skett med styrgruppen som har godkänt den nya handlingsplanen. 

Projektgruppen arbetar nu med att bestämma vilka från respektive förvaltning som bör gå 

utbildningen. OMF har två platser vid första utbildningstillfället (utb vuxna). Vi har bestämt att 

Lenitha, anhörigsamordnare och Elin, aktivitetsledare Jutegården ska gå utbildningen med anledning 

av att deras kontaktyta. Båda är tillfrågade och har meddelat intresse. 

Mål: Delaktighet och påverkan 

1. Tubberödsmodellen i Fröjdekulla 

Se under rubriken "nämndspecifika" ovan. 

1. Tjänstegarantier-värdegrund- och värdighetsgarantier 

Tjänstegarantier är en del av kommunens kvalitetsarbete. Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer 

för framtagande av sådana samt fastställt kommunövergripande tjänstegarantier för gott bemötande, 

god tillgänglighet och insyn (2016-06-20, KF § 141). Se bilagor 

Omsorgsnämnden har sedan några år tillbaka fastställda värdegrund och värdighetsgarantier dessa 

behöver ses över och synkroniseras med kommunfullmäktiges fastställda garantier. Det arbetet 

påbörjas under 2018. 

1. Äldreplan 

En av framtidens viktigaste frågor för omsorgsnämnden, samt för Sverige, är hur samhället ska möta 

och hantera behoven från en växande äldrebefolkning. De äldre lever längre och friskare liv vilket 

ställer nya krav på framtidens äldreomsorg. Enligt regeringens kommittédirektiv (2015:72) är 

äldreomsorgen en central del i den svenska välfärden. De äldre ska få den vård och omsorg de behöver 

för att känna sig trygga och kunna leva sina liv på det sätt de önskar. För att kunna arbeta systematiskt 

med att utveckla äldreomsorgen i ett långsiktigt perspektiv är ett första viktigt steg att ta reda på hur 

den framtida äldreomsorgen bör vara utformad. Därför behövs en äldreplan tas fram som ska fungera 

som en vägvisare. 

Äldreplanen ska vara en redogörelse för vad vi idag gör för kommuninvånare som är 65 år och äldre, 



 
 

 

 

   21 
 

samt de behov, utmaningar och lösningar som finns för framtiden. Relevanta frågor är äldres 

boendeform, framtidens behov av vård och omsorg, förutsättningar för ett friskare liv, delaktighet och 

en meningsfull vardag. Omsorgsnämnden påbörjar arbetet med att skapa en äldreplan som ska vara 

vägledande och bland annat ligga till grund för verksamhetsplan i olika projekt med mera. 

Ensolution har tagit fram en framtida prognos för äldreomsorgensbehov, såväl lokalmässigt som 

personalförsörjningsmässigt.  Ansvarig för det arbetet är omsorgschef tillsammans med 

utvecklingsstrateg. 

Ett första förslag till underlag för en medborgardialog har tagits fram av förvaltningen som ska 

presenteras för omsorgsnämnden. 

Mål: Attraktiv arbetsgivare 

1. Revidera introduktionsprogrammet för vikarier 

I socialtjänstlagen (SoL) 2001:453 framgår att insatser ska vara av god kvalitet och att dessa ska 

utföras av personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt 

och fortlöpande utvecklas. Kvalitet, och kompetens hos personal, är svårast att säkerställa vid 

rekrytering inför sommaren då arbetsperioden kort och det är stort inflöde av ny personal. En 

nyckelfaktor för kvaliteten i detta sammanhang är introduktionen. 

Vid genomförd internkontroll av introduktionen 2016 konstaterades att det finns brister i den som kan 

förbättras. Vilket föranledde omsorgsnämnden att uppdra till förvaltningen att revidera nuvarande 

introduktionsprogram för omsorgsassistenter med beaktande av det som framkommit i 

internkontrollen (ON 2016-08-24 § 68). 

Introduktion av omsorgsassistenter är en stor utgiftspost och har genom åren minskats ner genom 

kontinuerliga nedskärningar. Formerna för introduktionen har med tiden omformats för att passa 

organisationens ekonomiska utveckling. 

Det saknas någon form av SoL-utbildning. Enhetscheferna gör idag olika vid introduktionen, och de 

flesta upplever att de inte hinner introducera personalen på det sätt de skulle önska. Alla enhetschefer 

var eniga i att det behövs mer information och tid för diskussion än vad som erbjuds idag. Den största 

bristen som enhetschefer upplevt hos semestervikarier idag är framförallt kunskap om rätt bemötande, 

men även att veta vad arbetet innebär. 

En högre kvalitet på introduktionen av semestervikarier ska uppnås genom: 

 HSL-utbildning och utbildning i förflyttningsteknik utvecklades och förlängdes. 

 utbildningspaketet kompletterades med utbildning i basal omvårdnad och SoL-utbildning. 

 enhetschefgruppen tillsammans fick ta fram gemensamma riktlinjer, utbildningsmaterial 

och/eller checklista. 

Ansvarig för detta arbete är verksamhetschef för hemtjänsten. 

1. Samlad arbetsdag 

Se ovan "Kommungemensamma" 

Mål: Budget i balans 

1. Avveckling av korttidsplatser ner till 15 

Aktiviteten har slutförts under första delen av 2017. Förvaltningens förslag att revidera antalet platser 

från 15 till 16 av driftseffektiva skäl har bifallits av omsorgsnämnden. 

Mål: Effektivt resursutnyttjande 

1. Införa digitalt planeringssystem inom hemtjänsten 

Ett nytt digitalt planeringssystem, Intraphone, infördes i hemtjänsten under hela 2017. Syftet med ett 
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digitalt planeringssystem har sin grund i att kundernas hjälpinsatser ska säkerställas. 

Planeringssystemet ger möjlighet att följa upp och säkerställa att beviljade insatser genomförts. Det 

kommer också bidra till effektivisering av verksamheten då det blir enklare att mäta när och hur 

insatser görs, samt tidsåtgång. Det kommer resultera i att kunden får rätt beviljade insatser och därmed 

säkerställa kundens omsorgsbehov utifrån beslutad insats. 

Systemet registrerar den tid personalen är hemma hos kunden. 

Tidsplanen för implementeringen av planeringsverktyget IntraPhone fick revideras en aning då det 

startades 10 grupper innan sommaren och inte 12 som planerat. Det berodde på att det bedömdes att 

det inte fanns tillräckligt med resurser (planerare) för att klara av uppstarten på ett bra sätt. Det var hög 

arbetsbelastning på planerarna samt på grund av att några planerare bytte geografiska ansvarsområden. 

Samtliga grupper har fått sitt planeringsverktyg vid årets slut. 

1. Uppföljning av förvaltningsdelning 

Utredningsuppdraget är slutfört och överlämnat till förvaltningscheferna för individ- och 

familjeförvaltningen och omsorgsförvaltningen. De ekonomiska omföringarna samt behov av tillskott 

är dock inte i sin helhet klarlagda. Förvaltningscheferna har valt att gå vidare del för del med den 

delen av förslagen. Ekonomerna har fått följande uppdrag: 

Uppdrag till ekonomer maa förändringar mellan IFF och OMF 

Korttidsplats 

Redovisa och överföra medel motsvarande kostnad för en korttidsplats 365 dagar från 

omsorgsnämndens ram till individ- och familjenämndens ram i och med 2018 års ramar är verkställt. 

Rehabilitering 

Redovisa och överföra medel motsvarande kostnad för en 2,0 årsarbetare leg. rehabiliteringspersonal 

från individ- och familjenämndens ram till omsorgsnämndens ram i och med 2018 års ramar är 

verkställt. 

1,0 tjänst avser intäkter motsvarande 1,0 tjänst och 1,0 tjänst avser personalkostnader från IFN:s ram. 

Ansvarig för detta uppdrag är omsorgschef. 

Utöver dessa uppdrag har omsorgsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att: 

1. Inledningsvis installera en digital informationstavla på Strandvägens särskilda boende under 

en testperiod om sex månader samt att uppdra till förvaltningen att ta beslut om ett införande 

på övriga särskilda boenden samt Jutegården efter testperiodens slut. (ON 2016-06-30 § 27). 

Bakgrunden till uppdraget är en motion. Arbetet med detta har skett i samarbete med 

kommunstyrelseförvaltningens administration samt IT-enheten och är nu i installerat på 

Strandvägen med ett positivt resultat. 
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Verksamhet 
Årets verksamhet 

Viktiga händelser 

Den nya organiseringen från årsskiftet, med ett mer traditionellt sätt att organisera inom vård- och 

omsorg, har varit framgångsrik i den bemärkelsen att ansvar och befogenheter har blivit enklare att 

hantera. Chefer i organisationen kan också ha fullt fokus på en verksamhet vilket underlättar och 

möjliggör effektivare förändringsprocesser. 

 

Ombyggnationen av det särskilda boendet startade under försommaren. En angelägen händelse för 

kommunens demenssjuka invånare och deras närstående. 

Rekryteringen inför sommaren 2017 har visat på svårigheter inom samtliga yrkeskategorier. Trots det 

har sommaren bemannats utan hjälp av bemanningsföretag. 

Systematik i förbättringsarbetet har byggts upp under året och implementering av det är i full gång. 

Olika exempel på förbättringsområden finns under måluppfyllelse. 

Den upprepade korttidsfrånvaron har sjunkit över tid, från dryga 15 % till omkring 10 % i dagsläget. 

Förtätningen av 1:a linjens chef torde vara en av orsakerna samt ett kontinuerligt arbete tillsammans 

med personalenheten kring rehabiliteringsåtgärder.. 

Det digitala planeringssystemet inarbetat i samtliga 23 hemtjänstgrupper. Ytterligare 

fortbildningsinsatser krävs för att det ska kännas fullt ut tryggt för personalen. 

Hälso- och sjukvården har övergått till mobildokumentation. 

Verksamhetsmått 

Under året har volymutvecklingen följts genom antal verkställda timmar på enhetsnivå. Planen är att 

successivt använda "faktisk utförd" tid som mått istället i takt med att planeringsverktyget är väl 

fungerande i verksamheterna. 
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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. 

Omsorgsnämnden tar fram en internkontrollplan årligen. Av planen framgår vad som ska granskas, 

hur granskningen ska gå till, vem som är ansvarig samt en riskbedömning av det som ska granskas. 

Förvaltningens ledningsgrupp arbetar fram ett förslag på moment som bör granskas. Faktorer som 

bidrar till att en kontroll föreslås kan vara signaler om att kvaliteten är otillfredsställande, avvikelser 

klagomål m.m. Förslagen läggs fram för omsorgsnämnden som också framför vad som bör 

kontrolleras. 

Kontrollområden för 2017 har varit: 

Inom personalområdet; 

 Att aktiviteter utifrån handlingsplaner från medarbetarundersökningen 2016 genomförs 

Inom verksamhetsområdet; 

 Myndighet; kontrollera att uppföljning av tidsbegränsade beslut sker. 

 Nyckelhantering; Kontrollera att nyckelhantering sker på ett säkert sätt i hemtjänsten. Detta 

kontrollmoment är flyttat från 2016 års plan på grund av resursbrist under året. 

 Hantering av enskildas kontanta medel, Kontrollera att rutinen efterlevs i verksamheterna 

Av dessa kontrollmoment är samtliga utom enskildas kontanta medel genomförda med gott resultat. 



 
 

 

 

   25 
 

Ekonomi 
Driftsredovisning 

Resultat tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2015 2016 2017 2017 2017 

BRUTTOINTÄKTER 28 982 30 964 33 551 25 149 8 402 

      

Personalkostnader -216 548 -221 209 -233 420 -226 011 -7 409 

Övriga kostnader -44 501 -44 701 -44 034 -42 391 -1 643 

BRUTTOKOSTNADER -261 049 -265 910 -277 454 -268 402 -9 052 

      

NETTOKOSTNAD -232 067 -234 946 -243 903 -243 253 -650 

BUDGET -222 661 -230 546 -243 253 -243 253 0 

ÅRETS RESULTAT -9 406 -4 400 -650 0 -650 

Investeringsredovisning 

Nettoinvesteringar, tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

 2 015 2016 2017 2017 2017 

Investering omsorgen 331 1 521 1 815 3 326 1 511 

Kommentar ekonomiskt resultat och årsprognos 

Resultatet för 2017 är ett underskott av -650 tkr. 

Inför år 2017 var budgeten i balans och en risk- och sårbarhetsanalys gjordes på budgeten. 

Bemanningen på särskilt boende har påverkat resultat. Flera platser i särskilt boende bebos av 

demenssjuka, vilket medför högre vårdtyngd och högre bemanning än budgeterat. 

Korttidsplatserna budgeterades till 15 st. De fyra första månaderna var drygt 30 korttidsplatser i drift. 

Först under maj månad och fortsatt under året kunde antalet platser räknas till 16. 

Det verkliga utfallet av personalkostnader är högre än budgeten totalt. Inom rehabilitering har 

verksamheten ett överskott, då det funnits vakanta tjänster under året på grund av 

rekryteringssvårigheter. 

Generellt har risken med svårighet att rekrytera tagits upp och med det svårt att få vikarier, vilket har 

lett till kostnader för övertid och mertid. En osäkerhet fanns kring kostnader i samband med det 

betalningsansvar som uppkommer för de kunder som inte kan tas hem från sjukhuset. Kostnaden 

uppgick till 197 tkr. 

Förvaltningen har haft en jämn prognos över året, ett noll resultat presenterades de fyra första 

månaderna för att sedan övergå till prognos  -1 000 tkr. Prognosförändringen kom till följd av att 

hemtjänstens verkställda timmar är högre än budgeterat. Den andra faktorn var intäkterna inom särskilt 

boende som visade sig vara för högt budgeterade. 

År 2017 har omsorgsförvaltningen fått tilldelning av Socialstyrelsens stimulansmedel om 5 278 tkr. 

Dessa har använts till att införa konceptet Trygg hemgång med ett team bestående av tre 

undersköterskor. Medlen har också använts till den ökade bemanning som behövts inom särskilt 

boende och korttidsplats samt hemtjänstens natt. 

År 2017 har omsorgen iklätt sig sin nya organisation med fyra verksamhetsområden och det femte 
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innefattar det förvaltningsgemensamma. 

Myndighet redovisar ett resultat på 852 tkr. 

Samtliga fyra ansvar har ett överskott. Det positiva resultatet kommer av att det funnits 

föräldraledighet, sjukskrivning och vakanta tjänster delar av året. Kostnaden för larmen har inte varit 

så höga som beräknat för året och ger överskott. 

Hemtjänsten redovisar underskott av -5 240 tkr. 

Verksamhetschefen har 51 tkr i överskott, medan hemtjänstgrupperna redovisar underskott av -5 

189 tkr. Åtta ansvariga enhetschefer har drivit hemtjänstverksamheten där resursfördelning tillämpats 

för första gången. Hemtjänstens nattpatrull är exkluderad resursfördelningen. Resultatet varierar 

mellan arbetsgrupperna. Hemtjänsten budgeterades med 8 mkr mindre än beräknad åtgång, vilket 

betyder att 2,8 mkr är inarbetat under året. Personalkostnaderna genererar underskottet. IntraPhone har 

startats upp i samtliga grupper, men effekten att nyttja verktyget fullt ut har inte skett innan årets slut. 

Den planerade och utförda tiden kan härigenom tas fram och arbetet kan planeras på ett optimalt sätt 

framöver. 

Särskilt boende redovisar ett underskott av -3 329 tkr. 

Verksamhetschefen står för -1 453 tkr av underskottet på grund av låga intäkter, och höga 

personalkostnader på grund av personalomsättning samt extra resurs då nya Kvarnbackens 

enhetschefer påbörjar rekrytering. Korttiden har under året förändrats, platser har avvecklats och 

resultatet totalt sett är positivt ekonomiskt. Det beror delvis på att några särskilda boende platser 

omvandlats till korttid och budgeten har följt med. Demensboendena har ett underskott av -698 tkr, 

vilket delvis kommer av ökad bemanning för att klara det schematekniskt. 

Särskilt boende har underskott av -1 841 tkr, som skapas av höga tjänster och där med för hög 

bemanning. Det har under 2017 varit ett högt tryck på de boendeplatser som finns i kommunen och 

personer med demenssjukdom har placerats på somatiska platser i högre grad än tidigare, vilket krävt 

en högre bemanning utöver vad som är budgeterat. 

Dagverksamheten nyttjas nu fullt ut och samtliga tjänster är besatta. Ett överskott finns vid bokslut. 

Hälso- och sjukvård redovisar ett överskott av 2 494 tkr. 

Verksamhetschef har ett underskott av -58 tkr vilket kommer av att MAS-tjänsten förändrades. 

Tidigare är 50 % köpt från Emmaboda kommun. Från och med december 2017 har Nybro kommunen 

en egen MAS som nyttjas av Individ- och familjenämnden med motsvarande 25 %. Sjuksköterskorna 

har ett överskott av 809 tkr detta trots att sommarens vikarietillsättning var ett orosmoment. Det föll 

väl ut och överskottet kommer av en del vakanta tjänster och föräldraledighet. Vakanser har även 

funnits inom rehabiliteringen, överskott finns med 1 742 tkr på grund av detta. 

Förvaltningsgemensamt redovisar ett lägre överskott. Det beror på integrationsmedel samt viss 

återhållsamhet då företagshälsovård överskridits samt dubbla personalkostnader vid rekrytering av ny 

verksamhetschef. 

Investering 

Förbrukade investeringsmedel 2017 uppgår till 1 815 tkr. Fördelat på: IntraPhone 1169 tkr, renovering 

av biståndshandläggningens kontor 419 tkr samt diverse inventarier för 226 tkr. 
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Personal 
2017-12-31 hade omsorgsförvaltningen 475,98 årsarbetare anställda, fördelat på 548 personer: 

  Centralt Myndighet Hemtjänst Säbo HSL Totalt 

Adm  4    4 

Handläggare 3,75 1    4,75 

Hantv, vaktm, tekniker     2 2 

Ledning 5 3 10 10 3 31 

Rahabföreb (arbte, 

sjukgymn, rehabass, 
serviceass) 

    18,75 18,75 

Sjuksköterska  0,5   32,66 33,16 

Biständshandläggare  9    9 

Omsass mm (inkl 

planerare, 
aktledare,anhörigsamord) 

  183,82 184,5 5 373,32 

Totalt 8,75 17,5 193,82 194,5 61,41 475,98 

Det är en ökning med 14,37 årsarbetare jämfört med bokslut 2016 och 17 personer. Fördelat per 

kategori: 

Administratörsarbete -1 

Handläggare 1,75 

Hantverksarbete, vaktmästare m,m 0 

Ledningsarbete 8 

Rehabilitering och förebyggande arbete 3,25 

Sjuksköterska -0,05 

Biståndshandläggare 0 

Vårdbiträde, omsorgsass m.m. 2,42 

 14,37 

Rekrytering av leg. rehabiliteringspersonal har lyckats under året och enheten är nu i princip fullt ut 

bemannad. En gemensam chef för yrkeskåren och en gemensam arbetsplats har dock underlättat 

rekryteringen. 

Utbildningsaktiviteter under året har varit: 

 Silviasysterutbildning för sex undersköterskor och Silvia sjuksköterskeutbildning för två 

sjuksköterskor. Utbildningarna finansieras av tidigare stimulansmedel. 

 Att vara chef över chefer har genomgåtts av förvaltningschef 

 Flera enhetschefer och verksamhetschefer har gått den interna chefsutbildningen 

"Chefskörkortet" 

 Handledning för biståndshandläggare 

 Handledning för enhetschefer 

   

 Rehabiliteringen har genomgått ett antal utbildningar bl a positionering i liggande, 

neuropsykologi, ADHD/Autism och HRL 

 Hälso- och sjukvården har också deltagit i föreläsning i neuropsykiatri, diabetesteamet har 

utbildats, kateterutbildning samt löpande miniutbildningar via KTC i Kalmar. 
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 Samtliga chefer i länet har haft en gemensam ledarskapsdag 

 Handledning i demensomsorg för omsorgsassistenter 

 Utbildning i Lex Sarah för enhetschefer 

 Interna fortutbildningar i analys av kvalitet och ekonomi. 

 Under våren har omsorgsassistenter utbildats i palliativ vård 

 En verksamhetschef har genomgått utbildningen Indirekt Ledarskap 

 Fortbildning i kost har genomgåtts av omsorgsassistenter i de särskilda boendena 

Viktiga personalhändelser under året har varit: 

 Arbetsmiljöverket har avslutat en tillsyn av 1:a linjens chefers arbetsmiljö. 

 Omsorgsförvaltningen har varit aktiv i kommunens interna karriärprogram. Omsorgschef har 

varit mentor i programmet. En sjuksköterska har varit deltagare i programmet och har efter 

slutfört program fått tjänst som vikarierande enhetschef i förvaltningen. 

 Dialog med skyddsombud/arbetsplatsombud kring arbetsmiljöfrågor har startat. 

 Ny verksamhetschef för hälso- och sjukvården har tillträtt från och med 2017-10-16. 

Omsorgsförvaltningen har lyckats att satsa mer än tidigare på kompetenshöjande insatser vilket visas 

nedan. Nedanstående belopp utgör kostnad 2016. 

Jämfört med 2014 var SEK/Anställd 614 kr. En huvudorsak är att tidigare stimulansbidrag nyttjats. 

  

Förvaltning SEK/Anställd 

Kommunstyrelseförvaltning 12506 

Samhällsbyggnad 5832 

Lärande- och kulturförvaltning 1260 

Omsorgsförvaltning 1328 

Individ- och familjeförvaltning 2121 
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Framtid 
  

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 fortfarande i Nybro kommun. Det 

vore ett bra komplement till de biståndsbedömda särskilda boendena som kräver en 

socialtjänstutredning för den enskilde. Den beräkning som gjorts av extern tjänst under året visar ett 

behov på ytterligare cirka 60 platser i särskilt boende för att möta det framtida behov som beräknats 

efter befolkningsprognos. Utgångspunkten är den låga nivå av antalet platser som Nybro kommun har 

idag. 

Nybro kommun har en något äldre befolkningsstruktur jämfört med snittet i Sverige (24,4 % över 65 

år i Nybro mot rikets snitt 23,3 %). Antalet personer i åldersintervallet över 65 år ökar mer än i 

åldersintervallet 0-64 år inom kommunen. Det kommer att ställa krav på vård- och omsorgen 

framöver. 

Nybro kommuns befolkningsprognos 2015-2030 visar på en ökning av antalet personer över 80 år med 

495 personer. I ålderskategorin över 90 år uppbär de flesta invånarna insatser i någon form. Det är 

också i denna ålderskategori som kunderna ofta har omfattande behov av insatser. I Nybro ökar 

invånarna i den ålderskategorin successivt och har störst ökning 2030. 

I och med att invånarna lever längre kommer fler personer ha insatser under längre tid samtidigt som 

antalet personer i ålderskategorierna ökar. För att tillhandahålla dagens nivå av insatser kommer 

resurstillskott till äldreomsorgen att vara nödvändigt. Även personalbemanningen behöver planeras för 

att kommunen ska kunna upprätthålla dagens bemannings- och kompetensnivå. 

 

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 
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andra yrkesprofessioner råder det brist på, såsom enhetschefer och biståndshandläggare med längre 

erfarenhet i yrket och inte minst inom rehabiliteringsområdet fysioterapeuter/sjukgymnaster och 

arbetsterapeuter. 

Inom äldreomsorgen behöver arbetet kring nyttjande av ny teknik och digitalisering vidareutvecklas i 

takt med att nya lösningar introduceras. Detta för att tillhandahålla och möjliggöra insatser. 

Omsorgsförvaltningen har ett antal konkreta områden att fokusera på under den närmaste framtiden: 

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 

behöver förvaltningen fortsatt arbeta med rehabilitering i hemmet. 

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. 

Ett pilotprojekt bedrevs i södra området under 2016 -  "Att få leva tills jag dör" med sådan framgång 

att det implementeras successivt i hela hemtjänsten åren framöver. 

e-Hälsa eller IT i människans tjänst 

eHälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka 

kvaliteten, använda resurserna mer effektivt och skapa en större delaktighet. 

Satsningarna i Kalmar län är en del av regeringens arbete med att uppnå målet i den digitala agendan It 

i människans tjänst – en digital agenda för Sverige en agenda som syftar till att Sverige ska bli bäst i 

världen år 2020 på att använda digitaliseringens möjligheter. 

Mål för kommunerna i Kalmar län: 

 Digitala trygghetstjänster - Undersöka behov och möjligheter att samverka kring införandet 

och förvaltning av en ”plattform” för digitala produkter och tjänster. 

 Funktionalitet mobila enheter - Undersök möjligheter för att genomföra en 

samordning/testning av olika mobila enheter för att utreda vad som gäller kring en eller 

tvåfaktorsinlogg för olika produkter och system. (Kräver medverkan från andra kommunala 

enheter och/eller konsultinsats) 

 Kunskapsökning digitalisering – Att ta fram en strategi för att öka acceptansen och kunskapen 

och visa på möjligheter med digitala hjälpmedel och tjänster. 

Ett annat angeläget målområde är säkerhetsaspekterna vid införandet av digitala tjänster. Det är av 

yttersta vikt att både myndigheter och enskilda är trygga med att systemen är säkra. 

Att bejaka välfärdstekniken är nödvändigt för att klara den framtida personalförsörjningen, men också 

för att skapa ett högre oberoende för den enskilde individen. 

SKL:s överenskommelse med Kommunal "Heltid som norm" är en utmaning för många av Sveriges 

kommuner framåt, så också för Nybro kommun. En handlingsplan är upprättad för uppdraget.  
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Sammanfattning 
Av omsorgsnämndens åtta mål är två uppnådda: 

 Ett värdigt liv 

 Aktiv och meningsfull tillvaro 

sex delvis uppnådda: 

 Trygga vård- och omsorgsinsatser 

 Leva och bo självständigt 

 Delaktighet och påverkan 

 Attraktiv arbetsgivare 

 Effektivt resursutnyttjande 

 En budget i balans 

Hälso- och sjukvården ska i samarbete med den sociala sidan påbörja att göra riskbedömningar och 

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

utvecklas för att nå måluppfyllelse. 

Det ekonomiska resultatet för 2017 är - 650 tkr att jämföra med resultatet vid bokslut 2016; -4 400 tkr. 

Stimulansbidrag för ökad bemanning i äldreomsorgen påverkar resultatet positivt liksom den 

budgettilldelning som kommit omsorgsnämnden till godo. 

Verkställande av omsorgsnämndens beslutade besparingsåtgärder 2015 har i sin helhet verkställts. 

Införande av konceptet Trygg Hemgång har varit framgångsrikt och bidragit till att avvecklingen av 

korttidsplatser ner till 16 har kunnat verkställas. 

Sjuktalen har sjunkit över tid i förvaltningen. 

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. Införande av välfärdsteknik är en annan 

angelägen utmaning framåt. 

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

arbetsuppgifterna framöver inom omsorgsförvaltningen. 
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Måluppfyllelse 
Vision 

 

Kommunfullmäktiges mål 

 

Nämndens mål 
Nyckeltal 2017 2016 

39. Hur ser medborgarna på sin kommun 

som en attraktiv plats att leva och bo på? 
  

Kommentar 

Senaste undersökningen genomfördes under hösten 2017. Nybro erhöll då ett Nöjd-Region-Index(NRI) om 56. 

För Nybro kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena Bostäder samt Trygghet som kan höja helhetsbetyget.  

31 procent av medborgarna i Nybro kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 24 procent vill 
avråda från det. NRI för samtliga 131 kommuner som var med i undersökningen hösten 2017 blev 60. NRI för Nybro kommun är lägre 

jämfört med genomsnittsresultatet. 

Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för frågeområdet … 

… Rekommendation lägre. 

... Arbetsmöjligheter lägre. 

… Utbildningsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre. 

… Bostäder inte säkerställt högre eller lägre. 

… Kommunikationer inte säkerställt högre eller lägre. 

… Kommersiellt utbud lägre. 

… Fritidsmöjligheter lägre. 

… Trygghet lägre. 
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Nyckeltal 2017 2016 

Frågeområden som bör prioriteras  

Bostäder, Trygghet  

Frågeområden som bör förbättras om möjligt  

Fritidsmöjligheter  

Frågeområden som kan ges lägre prioritet  

Arbetsmöjligheter  

Frågeområden som bör bevaras  

Kommunikationer, Kommersiellt utbud, Utbildningsmöjligheter  

Nybro kommun deltog även i medborgarundersökningen våren 2007, hösten 2009, våren 2011, våren 2013 och våren 2015. NRI för 
Nybro kommun blev 56 i årets undersökning. Det är högre jämfört med våren 2015 då NRI var 51. Jämfört med 

medborgarundersökningen som gjordes i Nybro kommun våren 2015 har frågeområdena Arbetsmöjligheter samt Fritidsmöjligheter fått 

högre betygsindex. Indexet Rekommendation blev 56 för Nybro kommun i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring 
jämfört med våren 2015 då indexet Rekommendation var 51. 

Inom- och utomhusmiljön ska vara kvalitetssäkrad 

Målet är inte uppnått. 

Målvärdet är minst 120 kr/kvm i underhåll. Om målet inte uppfylls innebär det eftersatt underhåll, 

vilket leder till kapitalförstöring och dålig arbetsmiljö. Från och med 2018 är de flesta 

verksamhetsfastigheterna överförda till kommunens bolag och en upptrappning av underhållsmedlen 

under fyra år är budgeterad. 

  

Nyckeltal 2017 2016 

Hur stor är underhållskostnaden per 

kvadratmeter? 
  

Kommentar 

Budgeten var ca 50 kr/kvm men på grund av resursbrist, både bland personal och företag i byggbranschen, har endast 24 kr/kvm kunnat 

utföras. Extra medel tillfördes för takrenoveringar som bara genomförts till en del. 

God service 

Målet är delvis uppnått. 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år kunnat mäta måluppfyllnaden genom nyckeltal 

som visar hur väl Måltidsserviceverksamheten uppfyller delar av sitt uppdrag: Nyckeltalet "Hur stor 

andel livsmedelsanläggningar inom Måltidsservice är utan behov av extra offentlig kontroll?" klarade 

inte riktigt målvärdet på 100%, eftersom det år 2017 kontrollerades 54 kök, varav 2 st krävde extra 

offentlig kontroll. Nyckeltalet nedan visar dock endast uppföljning från årets sista tertial. 

  

Nyckeltal 2017 2016 

Hur stor är andelen nöjda matgäster 

avseende skolmaten? 
  

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 

Hur stor är andelen nöjda matgäster 

avseende skolmaten enligt LUPP åk 8? 

(Vart tredje år) 

  

Kommentar 
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Nyckeltal 2017 2016 

Mäts vart tredje år nästa gång är 2018. 

Hur stor är andelen nöjda matgäster 

avseende skolmaten enligt LUPP år 2 GY? 

(Vart tredje år) 

  

Kommentar 

Mäts vart tredje år nästa gång är 2018. 

Hur stor är andelen nöjda matgäster 

avseende maten i särskilt boende? 
  

Kommentar 

Måltidsservice har 2017 nått en nöjdhet på 82%. Via enkäten ser man att en av bristerna ligger i matsedeln och dess variation. Det handlar 

om att brukarna önskar mer husmanskost och mindre gratänger. Man vill också ha en valfrihet när det gäller tillbehören så som ris, pasta 
och potatis. Här ser man att vissa önskar ris varje dag liksom vissa önskar potatis varje dag. Möjlighet att få välja detta tillbehör ska ses 

över under 2018 för att öka brukarnas egen valfrihet. Måltidsservice har fått ett väldigt bra resultat när det gäller bemötandet mellan 

brukarna och kökspersonalen. 

Hur stor är andelen nöjda matgäster 

avseende maten som distribueras? 
  

Kommentar 

Enkäten görs varannat år. Nästa gång är 2018. 

Hur stor är andelen nöjda matgäster enligt 

Brukarbedömning särskilt boende 

äldreomsorg – maten? 

  

Kommentar 

Måltidsservice ser att kundnöjdheten sjunkit de senaste åren när det gäller maten som serveras på det särskilda boendet. Ett krafttag har 

gjorts under året och framförallt hösten. Ett samarbete mellan enhetschefer på omsorgen och enhetschefer på måltidsservice har påbörjats. 

Nya riktlinjer har antagits. Detta arbete med förbättringar när det gäller maten till särskilt boende kommer fortsätta 2018. 

Hur stor andel livsmedelsanläggningar 

inom Måltidsservice är utan behov av extra 

offentlig kontroll? 

  

Kommentar 

Det har genomförts 15 inspektioner under september, oktober, november och december. Man har uppmärksammat avvikelser av mindre 

grad vid 5 av dessa inspektioner. Totalt under året har det genomförts 54 kontroller varav två kök behövde återbesök med extra offentlig 

kontroll. 

Hur många samordnings-möten med 

kärnverksamheterna har genomförts? 
  

Kommentar 

3 möten har genomförts under våren och 4 under hösten med representanter från fastigheter och sport- och fritid. Viktigt att dessa möten 

fortsätter 2018. 

  

Hur stor är andelen nöjda kunder avseende 
städservice? 

  

Kommentar 

Resultatet av kundundersökningen 2017 visar att 96,1 % av de tillfrågade kunderna är nöjda med hur städningen är utförd på 
arbetsplatsen. 

95,5 % är nöjda med kontakten till stäpersonalen. 

Totalt är 95,8% av de tillfrågade kunderna nöjda med Städservice. 

Hur stor är andelen nöjda kunder avseende 
lokalförsörjning? 

  

Kommentar 

Nyckeltalet har inte följts upp under året, fokus har istället funnit på arbetet med bolagisering inför framtida lokalförsörjning. 
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Måltiderna är näringsriktigt sammansatta och främjar goda matvanor och god 
hälsa 

Målet är uppnått 

Måltidsservices resultat 2017 (96,9) översteg målvärdet som beslutats vara en ökning  från föregående 

år 2016 (94,4%), vilket innebar att majoriteten av måltiderna näringsvärdesberäknas. En arbetsgrupp 

kommer att se över så att näringsberäkningen inom både förskola, skola och omsorg stämmer, 

  

Nyckeltal 2017 2016 

Hur stor är andelen näringsberäknade 

måltider? 
  

Kommentar 

Enligt enkät till Måltidsservice personal använder 96,9% 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 2018. 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  

Under 2017 har en marginell ökning i jämförelse med år 2016 av såväl inköpta ekologiska som 

närproducerade varor konstaterats. 2017 ökade andelen ekologiska livsmedel från 28,02% till 

28,75%och översteg riksdagens nationella mål för den offentliga sektorn (att 25 % av livsmedlen ska 

vara ekologiska). Tillsammans med andelen närproducerat på 22,26%, dvs. potatis, lök från Öland 

samt färskt kött från Karlskrona var totalandelen 48,30% år 2017, kan jämföras med år 2016 då siffran 

var 47,58%. Nämndens målvärden för nyckeltalen 2017 speglar den beslutade Mat- och 

måltidspolicyn med en årlig ökning för att uppnå 70 % ekologiska och närproducerade livsmedel år 

2020. 

Nyckeltal 2017 2016 

37. Hur stor är andelen inköpta ekologiska 
livsmedel? 

  

Kommentar 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel 2017 (uppmätt första halvåret) uppgår till 28,17 %, motsvarande siffra 2016 var 27,77 %. 
Totalandelen ekologiska och närproducerade livsmedel som Måltidsservice inhandlat under första halvåret 2017 är totalt 48,30 % mot 

2016 då siffran hamnade på 47,58 %. Ser man på helåret hamnar siffran för ekologiskt på 28,75 2017. 

Hur stor är andelen inköpta närproducerade 

livsmedel? 
  

Kommentar 

Andelen inköpta närproducerade livsmedel 2017 (uppmätt första halvåret) uppgår till 22,26 %, motsvarande siffra 2016 var 22,06 %. 

Totalandelen ekologiska och närproducerade livsmedel som Måltidsservice inhandlat under första halvåret 2017 är totalt 48,30 % mot 
2016 då siffran hamnade på 47,58 %. 

Utvecklad medborgardialog och utvecklat inflytande. 

Målet är delvis uppnått 

Tre nyckeltal för att mäta måluppfyllnaden fastställdes inför 2017. Två av dessa har kunnat följas upp 

med uppgifter från år 2017, se nedan 

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 
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medborgardialogen i Nybro kommun": "Att Nybro kommun arbetar fram en plan för genomförande av 

kontinuerliga medborgardialoger och förbättringsvandringar med medborgarna." 

Nyckeltal 2017 2016 

3. Hur stor andel av medborgarna uppfattar 

att de får ett gott bemötande när de via 

telefon ställt en enkel fråga till kommunen? 

  

Kommentar 

Medborgarnas uppfattning om bemötande ökar från en redan hög nivå till att nu nästan samtliga tycker att de får ett gott bemötande enligt 

den årliga Profitelmätningen. 

Resultat är sammanvägt för frågor om; Bygglov (96%), Kultur och fritid (100%) och Gator o vägar (100%). 

Hur snabbt får allmänheten återkoppling på 

synpunkter? 
  

Kommentar 

Tiden för återkoppling har minskat jämfört med föregående år och överträffar målet den tidigare tjänstegarantin. 

Hur många matråd har genomförts? 
  

Kommentar 

Det finns 42 st enheter som får mat levererad/serverad av Måltidsservice. Under 2017 har det genomförts totalt 51 st matråd. I riktlijerna 
som är antagna ska det genomföras minst två matråd/kostråd per år. Riktlinjerna antogs under vår och höst och arbetet med att boka upp 

och genomföra kostråd/matråd har påbörjats och kommer dessa kommer genomföras i större utsträckning under 2018. 

God planeringsberedskap för bostäder och infrastruktur. 

Målet är delvis uppnått 

Under året har planenheten bemannats och arbetet med att hålla en god beredskap har förbättrats. 

Nyckeltal 2017 2016 

Hur många detaljplaner finns i beredskap 

för flerbostadshus i Nybro stad? 
  

Kommentar 

Detaljplaner som finns i beredskap för flerbostadshus: 

Stinsen 

Trädgårdsmästaren 
Vårdaren 

Idehultsgården 

Paprikan 

Hur många detaljplaner finns i beredskap 
för enbostadshus i Nybro stad? 

  

Kommentar 

Följande detaljplaner för enbostadshus finns i beredskap: 

Flundran 

Madesjövallen 

Hur stor andel planbeställningar följer 

gällande översiktsplanering (ÖP, FÖP, 
TÖP) 

  

Kommentar 

3 av 5 planbeställningar följer gällande ÖP, de är: 
Åkaren 

Tor 

Lyckan 

Trygga och aktiva invånare 

Målet är uppnått 
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De flesta nyckeltalen har förbättrats och därför gör vi bedömningen att målet är uppnått för år 2017, se 

nyckeltalsuppföljningen. 

  

Nyckeltal 2017 2016 

Hur nöjda är medborgarna enligt SCB:s 
Medborgarundersökning. Nöjd-Medborgar-

Index (NMI) - GATOR OCH VÄGAR? 

  

Kommentar 

Målet är uppnått (107, 41%), resultatet har förbättrats mellan åren 2015 - 2017. 

Hur nöjda är medborgarna enligt SCB:s 

Medborgarundersökning. Nöjd Medborgar-

Index (NMI) - GÅNG- OCH 
CYKELVÄGAR? 

  

Kommentar 

Resultatet är lite lägre än föregående mätning 2015 men ligger klart över målvärde och över genomsnittet för alla kommuner i mätningen. 

Hur nöjda är medborgarna enligt SCB:s 
Medborgarundersökning. Nöjd Medborgar-

Index (NMI) - IDROTTS- OCH 

MOTIONSANLÄGGNINGAR? 

  

Kommentar 

Kommentaren avser undersökningen våren 2017. Nästa undersökning görs våren 2019. I undersökningen som gjorts för våren 2017 

ligger NMI för verksamheten Idrotts- och motionsanläggningar på 67 som är högre än resultatet för våren 2015 som var 63. Jämfört 
med genomsnittsresultatet är NMI högre. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass är NMI också högre. 

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

Vad tror eller tycker du om … 

 öppettiderna vid kommunens idrotts och motionsanläggningar? 

 utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar? 

 belysningen i kommunens motionsspår? 

Kommunen har under senare år investerat i friidrottsanläggning med allvädersbanor, OG-hallen, konstgräsplan, renovering av simhallen, 
Victoriavallen med tillhörande skolidrottsplats och renovering och tillbyggnad av Victoriahallen för godkänd publikhall A. Detta har 

bidragit till att både föreningar, skolelever och privatpersoner kan få bra träningsmöjligheter och -tider. Utvecklingsarbetet i 

Svartbäcksmåla fortsätter tillsammans med föreningslivet och senaste investeringen är trailspår, mountainbikeleder, informationshus, 
skyltning, parkeringsplatser, rast- och grillplatser. 

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

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

Hur nöjda är medborgarna enligt SCB:s 

Medborgarundersökning. Nöjd Medborgar-
Index (NMI) - MILJÖARBETE? 

  

Kommentar 

Resultat lika med undersökning 2015. 2017 har arbetet med miljö/hållbar utveckling delvis vilats pga vakans (energi- klimatsamordanre, 

anställd augusti 2017) samt att hållbarhetsstrateg under 2017 fokuserat arbete på framtagande av ny vision för Nybro kommun. 

Hur nöjda är medborgarna enligt SCB:s 

Medborgarundersökning. Nöjd Region-

Index (NRI) – FRITIDSMÖJLIGHETER. 
Hur ser du på tillgången till parker, 

grönområden och natur? 

  

Kommentar 

Ökar tydligt från föregående mätning 2015 men utfallet är lägre än målvärdet som också är snittet för kommunerna i mätningen. 

Enkätfrågan för FRITIDSMÖJLIGHETER lyder: 

Hur ser du på... 

 ...tillgången till parker, grönområden och natur? 

 ...möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur friluftsliv, föreningsliv? 

 ...tillgången till idrottsevenemang? 

 ...tillgången till kulturevenemang? 

 ...nöjesutbudet? 
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Nyckeltal 2017 2016 

Kommunen har under de senast åren fått flera utmärkelser för stadens parker och stora satsningar har gjorts på att utveckla 

Svartbäcksmåla aktivitetsområde tillsammans med de aktiva föreningarna i området och flera olika aktiviteter har tillkommit såsom 

mountainbikeleder, trailspår, pumptrackbana, informationshus, parkeringsplatser och grillplatser. 

Hur många meter/inv kommunal cykelväg 
finns i kommunen? 

  

Kommentar 

Inga data för 2017 finns inrapporterade ännu. 2016 var värdet 3,2. 

Hur många meter/inv total cykelväg finns i 
kommunen? 

  

Kommentar 

Inga data för 2017 finns inrapporterade ännu. 2016 var värdet 3,7. 

Hur många sjukhusrapporterade olyckor 

inom vägtransportområde, antal/100000 

inv. 

  

Kommentar 

Inga data för 2017 finns inrapporterade ännu. 2016 var värdet 236. 

Hur många timmar/vecka har kommunen 

simhallen öppen utöver tiden 8-17 på 
vardagar 

  

Kommentar 

Samma öppettider som 2016. Välbesökt på helger av barnfamiljer. 

Hur stor är andelen deltagande flickor 7-25 
år idrott i förhållande till totalen? 

  

Kommentar 

Totalt redovisades 51 941 deltagartillfällen under hösten 2016 av dessa var 20 056 tillfällen flickor.Totalt redovisades 52 393 

deltagartillfällen under våren 2017 av dessa var20 908 tillfällen flickor.Utfallet blev att 39 % av totalen är det flickor som deltar. 

Hur stort antal personliga 

möten/kontakttillfällen med föreningar som 

har minst 10 redovisade aktiviteter vår och 

höst? 

  

Kommentar 

Klaras 

Sport - och fritid har träffat 17 föreningar under tiden januari-augusti 2017.Under september - december 2017 har det varit 8 
möten.Någon förening har det varit flera möten med.Har varit mycket bra och givande möte. 

Hur stor är andelen nöjda kunder avseende 

sport och fritids anläggningar? 
  

Kommentar 

Detta avser bara föreningar för 2017.Se bifogad enkät frågorna 3,10,11,12 och 13 under aktivitet enkät - anläggningar och simhall. 

Hur stor är andelen nöjda kunder avseende 

simhallen 
  

Kommentar 

Enkäten kommer att göras under första halvåret av 2018. 

Kommunen hade flera enkäter under hösten och Sport- och fritid ansåg att en till inte hade blivit bra därav framflyttad till 2018. 

Hur stort är antalet besökare i 
Svartbäcksmåla aktivitetsområde? 

  

Kommentar 

Under hela 2017 har vi haft ca 56 400 besök registrerade på de tre besöksräknarna (i en riktning) samt ca 55 400 passager av bil (i en 
riktning). Om vi räknar med att det i genomsnitt sitter två personer per bil så har området haft ca 167 000 besökare under 2017. 

Under första halvåret 2017 har vi haft ca 30 000 besök registrerade på de tre besöksräknarna (i en riktning) samt ca 30 000 passager av bil 

(i en riktning). Om vi räknar med att det i genomsnitt sitter två personer per bil så har området haft 
ca 90 000 besökare under jan-juni 2017. 
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En god och hälsosam livsmiljö (= Ett hållbart Nybro i FÖP) 

Målet är delvis uppnått 

De flesta nyckeltalen har förbättrats men det finns fortfarande en hel del förbättringsområden. Arbetet 

med hållbar utveckling kommer i och med en ny Vision för Nybro kommun att skjuta fart under år 

2018. 

Nyckeltal 2017 2016 

39. Hur ser medborgarna på sin kommun 

som en attraktiv plats att leva och bo på? 
  

Kommentar 

Senaste undersökningen genomfördes under hösten 2017. Nybro erhöll då ett Nöjd-Region-Index(NRI) om 56. 

För Nybro kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena Bostäder samt Trygghet som kan höja helhetsbetyget.  

31 procent av medborgarna i Nybro kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 24 procent vill 
avråda från det. NRI för samtliga 131 kommuner som var med i undersökningen hösten 2017 blev 60. NRI för Nybro kommun är lägre 

jämfört med genomsnittsresultatet. 

Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för frågeområdet … 

… Rekommendation lägre. 

... Arbetsmöjligheter lägre. 

… Utbildningsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre. 

… Bostäder inte säkerställt högre eller lägre. 

… Kommunikationer inte säkerställt högre eller lägre. 

… Kommersiellt utbud lägre. 

… Fritidsmöjligheter lägre. 

… Trygghet lägre. 

Frågeområden som bör prioriteras  

Bostäder, Trygghet  

Frågeområden som bör förbättras om möjligt  

Fritidsmöjligheter  

Frågeområden som kan ges lägre prioritet  

Arbetsmöjligheter  

Frågeområden som bör bevaras  

Kommunikationer, Kommersiellt utbud, Utbildningsmöjligheter  

Nybro kommun deltog även i medborgarundersökningen våren 2007, hösten 2009, våren 2011, våren 2013 och våren 2015. NRI för 
Nybro kommun blev 56 i årets undersökning. Det är högre jämfört med våren 2015 då NRI var 51. Jämfört med 

medborgarundersökningen som gjordes i Nybro kommun våren 2015 har frågeområdena Arbetsmöjligheter samt Fritidsmöjligheter fått 

högre betygsindex. Indexet Rekommendation blev 56 för Nybro kommun i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring 
jämfört med våren 2015 då indexet Rekommendation var 51. 

37. Hur stor är kommunorganisationens 

andel miljöbilar av totala antalet bilar? 
  

Kommentar 

Förra året var det 28,9 %, i år 31,5 %. Anledningen är att bilar har bytts ut och de i avtalet är miljöbilar enligt definition 2013. Det ökar 

och kommer att öka i takt med att vi förnyar bilparken, däremot så kommer miljöbilsdefinitionen antagligen att ändras och vi kommer då 

stå med en mycket lägre andel miljöbilar. 

Parentes (2010 var toppnotering beträffande andel miljöbilar med 38,8 %, vilket berodde på etanolens framfart) 

Hur stort är matsvinnet i kommunens 

matsalar? 
  

Kommentar 

Måltidsservice har varit med i ett projekt heter "Släng inte maten" tillsammans med Torsås kommun och Emmaboda kommun. 

Sammankallande var energirådgivaren och samtliga skolor och gymnasiet var delaktiga. Under en vecka gick det ut information till 

föräldrar och elever på skolorna om matsvinn, därefter vägde man maten som eleverna slängde i skolorna. Denna aktivitet kommer göras 
en eller två gånger per år i fortsättningen. I genomsnitt slängde eleverna 15 gram per elev och det kök där det slängdes mest var Åkrahälls 

gymnasie där det slängdes 44 gram per elev. 

Hur stort är matsvinnet i kommunens kök? 
  

Kommentar 

Nyckeltalet och rutin på hur man räknar ut detta kommer arbetas med under 2018. 
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Sjöar, vattendrag, våtmarker och grundvatten ska skyddas 

Målet är uppnått? 

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

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

respektive Ljungbyån. För samtliga provpunkter har kväve- och fosfortransporten minskat sedan 

föregående år, vilket är mycket positivt. 

2016 års utfall redovisas på år 2017 eftersom 2017 års värden inte kommer förrän i årsrapporter för 

Ljungbyån och Alsterån i mars 2018. 

I Ljungbyån var transporten av kväve 15-20 % mindre och fosfor 45 % mindre år 2016 än 

långtidsmedelvärdena för perioden 1999-2015 (ca 200 ton/år respektive ca 3,4 ton/år). 

Fosforbelastningen på Alsterån som helhet bedömdes generellt ha varit mycket låg under år 2016 

(arealspecifik förlust 0,03 ton P/ha). Belastningen av kväve på Alsterån som helhet bedömdes 

generellt ha varit låg under år 2016 (arealspecifik förlust 1,2 kg N/ha). 

  

Nyckeltal 2017 2016 

Hur många ton kväve och fosfor 
transporteras från Alsterån och Ljungbyån 

till havet? 

  

Kommentar 

2016 års utfall redovisas på år 2017 eftersom 2017 års värden inte kommer förrän i årsrapporter för Ljungbyån och Alsterån i mars 2018. 

I Ljungbyån var transporten av kväve 15-20 % mindre och fosfor 45 % mindre år 2016 än långtidsmedelvärdena för perioden 1999-2015 

(ca 200 ton/år respektive ca 3,4 ton/år). 

Fosforbelastningen på Alsterån som helhet bedömdes generellt ha varit mycket låg under år 2016 (arealspecifik förlust 0,03 ton P/ha). 

Belastningen av kväve på Alsterån som helhet bedömdes generellt ha varit låg under år 2016 (arealspecifik förlust 1,2 kg N/ha). För 

samtliga provpunkter har kväve- och fosfortransporten minskat sedan föregående år. 

2016     P   N 

Alster 4,51 168 

Ljung 1,9 160 

Tot: 334,4 ton 

Ett rikt växt- och djurliv 

Målet är uppnått! 

Nyckeltal 2017 2016 

Hur stor är andelen hotade fågelarter i 

Nybro kommun? 
  

Kommentar 

Läget för fågelfaunan i Nybro kommun har förbättrats en liten aning i och med att den småfläckiga sumphönan återkom till kommunen. 

Läget som helhet är fortsatt besvärligt och långt ifrån det nationella målet att andelen arter som är hotade arter ska minska. 

Hur stort är antalet fågelarter under 

häckningstid i Nybro stad? 
  

Kommentar 

Antalet fågelarter i Nybro stad under häckningstid är det högsta hittills, sedan mätningarna påbörjades 2005. Ovanliga arter för året är 

bl.a. kungsfiskare och skedand. Trenden är positiv och relativt stabil. 

God och kvalitetssäkrad service på de tjänster vi tillhandahåller. 

Målet är uppnått 

Insiktsmätningen under den första delen av 2017 har sammanställts och visar att nyckeltalet har 
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förbättrats och därmed att målet uppnåtts. 

Nyckeltal 2017 2016 

Hur nöjda är medborgarna avseende 
markupplåtelser på allmän platsmark? 

  

Kommentar 

Över målvärde. 

God planeringsberedskap för verksamhetsområden. 

Målet är inte uppnått 

  

Nyckeltal 2017 2016 

Hur många detaljplaner finns i beredskap 

för verksamhetsområden i Nybro stad? 
  

Kommentar 

Det finns ingen detaljplan i beredskap för försäljning. Arbete pågår med att ta fram nya områden. 

Tilldelad ram ska hållas 

Målet är uppnått 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar för år 2017 ett överskott med +321 tkr. 

Nyckeltal 2017 2016 

Riktpunkt för utfall i relation till budget. 
  

Kommentar 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar för år 2017 i Agresso ett överskott med +321 tkr (2016: överskott +4 531 tkr). 

Övriga jämförelser mot budget: intäkter, -429 tkr, övriga kostnader, -4 029 tkr, personalkostnader, +4 779 tkr. 

Utfall investeringsbudget, +31 814 tkr vilket mosvarar 64 % av budget. (2016: 33 %). 

Prognostiserat resultat och/eller resultat i 

bokslut får ej överstiga 100 procent. 
  

Kommentar 

Prognoserna har under året varierat bl.a. med anledning av svårigheter att förutsäga underhållstakt av fastigheter p.g.a. bolagisering och 
övriga politiska beslut som har påverkat. 

Avtalstrohet 
  

Kommentar 

Totalt för 2017: 93 %. Målvärde 95 %. Detta är en klar ökning från 2016 då utfallet blev 89 %. 

Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro 
  

Kommentar 

Förvaltningsledning: Ingen upprepad korttidsfrånvaro under perioden. 

Verksamhetsstöd: Ingen upprepad korttidsfrånvaro under december. Under året har ett par medarbetare haft upprepad kortidsfrånvaro. 

Fastighet: Personalen tillhör från 1/9 NBAB. 

Städservice: Tre medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. 

Sport och fritid: Ingen upprepad korttidsfrånvaro 

Måltidsservice: Under året har korttidsfrånvaron varje månad legat mellan 4-6 medarbetare. Under december har 6 medarbetare haft 

upprepad korttidsfrånvaro. (Måltidsservice har 8 medarbetare med 5 frånvarotillfällen i december månad vilket kan komma att synas som 

upprepad frånvaro vid nästa månadsrapport). 

Mark och Service: Två medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. 

Planering: En medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro 

Myndighet: Ingen upprepad korttidsfrånvaro under perioden. 
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Nyckeltal 2017 2016 

  

  

Sjukskrivning 28 dagar eller mer 
  

Kommentar 

Förvaltningsledning: 1 medarbetare långtidssjukskriven 

Administration: Ingen långtidssjukskrivning 

Fastighet: Ingen långtidssjukskrivning 

Städservice: 3 medarbetare långtidssjukskrivna 

Måltidsservice: 2 medarbetare långtidssjukskrivna 

Sport och fritid: Ingen långtidssjukrivning 

?Mark och Service: Ingen långtidssjukskrivning 

Planering: Ingen långtidssjukskrivning. 

Myndighet: En person har varit långtidssjukskriven på halvtid 

Hälsotal - total sjukfrånvaro 
  

Kommentar 

Förvaltningsledning: 1 medarbetare långtidssjukskriven förutom enstaka sjuktillfällen. 

Verksamhetsstöd: Enstaka sjukfrånvarotillfällen under december. Under året ingen långtidssjukskrivning. Några fall med upprepad 

korttidsfrånvaro och periodvis under året hög andel enstaka sjuktillfällen. 

Fastighet: Personalen tillhör från 1/9 NBAB. 

Städservice: För december månad 2 medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro samt 2 långtidsjukskrivningar. Under året har 

korttidsfrånvaron varje månad legat mellan 1-2 medarbetare. Under året har 1-3 medarbetare varit långtidssjukskrivna per månad. Enstaka 
sjuktillfällen, semester, vab,föräldraledighet och annan tjänstledighet har förekommit under året. 

Sport och fritid: Endast enstaka sjukfrånvarodagar och VAB dagar. 

Måltidsservice: Under året har korttidsfrånvaron varje månad legat mellan 4-6 medarbetare. Under december har 6 medarbetare haft 
upprepad korttidsfrånvaro. Under året har vi haft 4 olika medarbetare med långtidsfrånvaro. Under december har vi 2 långtidssjukskrivna 

varav en på 25%. Sjukfrånvaro enstaka dagar, semester, tjänstledighet, föräldraledighet har förekommit under hela året. 

Mark och Service: Sjukfrånvaro enstaka dagar förekommit i perioden hos totalt tre medarbetare. En anställd med längre tids 
tjänstledighet. Perioder av VAB, semester och föräldraledighet har förekommit i perioden. 

Planering: En medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Enstaka frånvarotillfällen (och föräldraledighet samt VAB) har förekommit 

under året. 

Myndighet: Endast enstaka sjukfrånvarodagar 

1a. Mitt arbete känns meningsfullt 
  

Kommentar 

Fyra procentenheter lägre under året än under 2016. 

1b. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga 
arbete 

  

Kommentar 

Målvärde uppnått. 

1c. Jag ser fram emot att gå till arbetet 
  

Kommentar 

Utfallet 2017 har förbättrats med 6 procentenheter i jämförelse med 2016. 

2a. Min närmaste chef visar uppskattning 

för mina arbetsinsatser 
  

Kommentar 

Målvärde uppnätt. 

2b. Min närmaste chef visar förtroende för 

mig som medarbetare 
  

Kommentar 

Utfallet har minskat med tre procentenheter mellan 2016 - 2017. 

2c. Min närmaste chef ger mig 

förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 
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Nyckeltal 2017 2016 

Kommentar 

Utfallet har minskat med fyra procentenheter mellan 2016 - 2017. 

3a. Jag är insatt i min arbetsplats mål 
  

Kommentar 

Utfallet har förbättrats med fyra procentenheter mellan 2016-2017. 

3b. Min arbetsplats mål följs upp och 

utvärderas på ett bra sätt 
  

Kommentar 

Utfallet visar en markant förbättring med 9 procentenheter mellan 2016 - 2017 och 13 procentenheter mellan 2015 - 2017. 

3c. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt 

arbete 
  

Kommentar 

Utfallet har blivit fyra procentenheter lägre mellan 2016 - 2017. 

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens 

gränser, ton CO2-ekv/inv 
  

Kommentar 

Senaste statistiken tillgänglig är för 2015. Utsläppen av koldioxidekvivalenter har minskat från 4,64 till 4,38. Siffrorna är nedbrutna från 

nationell nivå och hämtade från Nationell emissionsdatabas, RUS 

Hur stort är utsläppet av CO2/körd sträcka 

av kommunens bilar? 
  

Kommentar 

Under sista kvartalet 2017 var den totala körsträckan 521 380,4 km, för helåret blir det 2 085 521,6. Den totala CO2-belastningen totalt 

sett från bränsle var under 2017 678269,8 kg CO2. Kvoten där emellan blir 32,5. 

Hur hög är nyttjandegraden av kommunens 
fordon? 

  

Kommentar 

Baseras på Q4 körsträckor multiplicerat med 4 

Nyckeltalet följs upp efter årsskiftet. 

Hur hög är kommunens kostnad för 

aktivitetsbidrag i kronor/sammankomst 
  

Kommentar 

Kan reovisas först efter 25 februari 2018 som är sista ansökningsdagen för aktivitetsbidrag för hösten 2017. 

Hur stor är lokalarean, m2 

Atemp/invånare? 
  

Kommentar 

Nyckeltalet har inte kunnat följas upp under år 2017. 
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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 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? 

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. 

Uppdraget att ta fram ett program för hållbar utveckling (PHU) ligger på enheten Hållbar utveckling. 
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Programmet ska innehålla övergripande mål och strategier för de olika perspektiven av hållbarhet; 

ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Agenda 2030, FN:s mål för hållbar utveckling kommer vara en 

viktig utgångspunkt för programmet. 

Under 2017 har arbetet koncentrerat sig kring att ta fram en ny vision för Nybro kommun. Denna 

vision blir en viktig förutsättning för hållbarhetsprogrammet. Hållbarhetsstrategen har projektlett 

arbetet som inneburit dialoger, enkäter, remiss och bearbetning. Den 18 december 2017 antog 

kommunfullmäktige en ny vision för Nybro kommuns framtid. 

Tjänsten Energi- och klimatsamordnare har under drygt halva året varit vakant. I augusti tillträddes  

tjänsten och arbetet med energi- och klimatstrategin startades upp igen. 

Under året har en ny grupp för tvärsektoriellt hållbarhetsarbete uppstartats. Gruppen har fått namnet 

HUT och har medlemmar från olika ämnesområden; Integration och arbetsmarknad, jämställdhet, 

folkhälsa, miljö, klimat, fritid och hälsa och ekonomi. Syftet är att effektivisera och synliggöra 

hållbarhetsarbetet, vara en referensgrupp för hållbarhetsprogrammet, initiera och stödja uppföljning 

och gemensamt hitta nya arbetssätt och områden för arbetet. Gruppen rapporterar till 

Koncernledningsgruppen. 

Energi- och klimatrådgivningen har från och med 2017 genomförts i samarbete med Torsås och 

Emmaboda kommuner. Energimyndigheten har ändrade regler för bidrag vilket förutsätter att mindre 

kommuner samarbetar mer. Det huvudsakliga arbetet drivs från Torsås kommun. Under 2017 har 

förutom rådgivning till hushåll och företag, aktiviteter inom hållbart resande, minskat matsvinn i 

skolorna samt konsumtion (cirkulära garderoben) genomförts. 

Efter utvärderingen av förvaltningen samhällsbyggnad, som genomfördes under våren 2017, lades ett 

förslag om att organisatoriskt flytta tjänsten Hållbarhetsstrateg till kommunstyrelseförvaltningen. 

Detta genomfördes vid årsskiftet 2017/18. 
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Tjänstegarantier 
Tjänstegarantin är av kommunen en offentligt deklarerad standardnivå som beskriver vad 

brukaren/invånaren kan förvänta sig av en kommunal tjänst, service eller verksamhet. Befintliga 

resurser, metoder, organisation och kompetens utgör nivå för tjänstegarantin. 

Tjänstegarantierna ska vara tydliga, uppföljningsbara och ha ett kvalitetsdrivande fokus. De är en del 

av kommunens kvalitetssystem. Genom att tydliggöra tjänsterna, garantera en viss kvalitetsnivå samt 

att systematiskt åtgärda eventuella brister som uppstår i verksamheten syftar garantierna till att öka 

förtroendet för kommunens verksamhet hos kommuninvånarna. 

Kommungemensamma 

Gott bemötande, god tillgänglighet och insyn 

Vi lovar dig 

Vi lovar dig gott bemötande, god information och god tillgänglighet när du vänder dig till oss i olika 

frågor och ärenden. 

Med god tillgänglighet menar vi att du kommer att få återkoppling på dina frågor via e-post och 

telefon inom två arbetsdagar och att vi meddelar dig om tiden blir längre än dessa två dagar. Gäller ej 

vid ansökan eller anmälan. 

Med god information och insyn menar vi att det finns samlad information på kommunens webbplats 

som beskriver hur verksamheten fungerar, vilka resultat som görs och hur du kan påverka. På så sätt 

vill vi ge dig möjlighet att vara delaktig i kommunens utveckling. 

  

Vi förväntar oss 

Vi förväntar oss att du hör av dig till oss om du upplever att du inte fått ett bra bemötande i din kontakt 

med kommunen. 

  

Om vi inte håller vad vi lovar 

En tjänstegaranti talar om vad du har rätt att förvänta dig av oss i olika frågor. Vi arbetar ständigt för 

att förbättra oss och tar tacksamt emot synpunkter som hjälper oss i vårt kvalitetsarbete. 

Framför dina synpunkter skriftligt via e-post, webb eller via telefon. Den årliga avstämningen 

redovisas på hemsidan. Om vi inte håller vad vi lovar, erbjuds du kontakt med ansvarig tjänsteman. 

Avstämning 

Vi bedömer att Samhällsbyggnad i stort klarar fastställd tjänstegaranti. 

Nämndspecifika 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens beslutade 2017-05-23 § 74 att inte anta kompletterande 

tjänstegarantier för egen del utan anser att den förvaltningsövergripande tjänstegarantin Gott 

bemötande, god tillgänglighet och insyn uppfyller kommunfullmäktiges strategi för tjänstegarantier 

för teknik-och samhällsbyggnadsnämndens del. 

Tjänstegarantierna klaras. 
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Uppdrag 
Ett antal uppdrag har för TSN:s del slutförts och redovisas därför inte i detta bokslut 

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

Ingår i projektet utveckling av Linnéasjöområdet. Svar på vattenprovtagning visar att fåglar och 

avlopp är orsaken till den dåliga vattenkvalitén. Extra handläggare för vattenfrågor anställd från 

september 2016. 

2. REDOVISA ETT FÖRSLAG TILL LANDSBYGDSPROGRAM (KF 2010-06-21 § 130) /JD 

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. 

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

2013-05-27 § 154) /JD 

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

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

verksamhetsområde, områden utanför nuvarande verksamhetsområde som kommer att byggas ut med 

kommunalt VA, områden som kommer att fortsätta ha enskild VA-försörjning inom den aktuella 

planeringsperioden. I maj 2013 antog kommunfullmäktige Dricks- och spillvattenpolicy för Nybro 

kommun. I samband med det inledande arbetet med att ta fram nya samt revidera gamla 

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

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

hänsyn till ekonomi istället för att fokusera på människors hälsa eller miljön. VA-policyn (nya 

namnet) reviderades under våren 2015 och antogs av kommunfullmäktige 2015-05-25, § 134. Arbetet 

med att ta fram ett samrådsförslag för VA- plan för Nybro kommun pågår och beräknas vara klart tidig 

vår 2018. 

4. 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; TSN 2017-10-31 § 130) / MO 

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. En samordnare för klimat- och energistrategin 

är anställd och har under året uppdaterat arbetet och TSN har beslutat om ett reviderat energi- och 

klimatprogram som innebär att ett bredare grepp tas kring klimatfrågan genom att inkludera även 

klimatanpassning. 

5. UPPRÄTTA EN SKÖTSELPLAN FÖR ÅKRAHÄLLSKOGEN (KF 2011-09-20 § 194) /JD 

Kommer att samordnas med arbetet att revidera skogsbruksplanen. Sannolikt inte klart förrän 

2018/2019. 

6. 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) / LL 

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. 
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Projektet pågår under 2016-2018. 

7. TA FRAM FÖRSLAG TILL NATUR- OCH FRILUFTSLIVSPROGRAM (KF 2012-11-26 § 

295; KS 2013-02-25 § 26; TSN 2016-06-14 § 103) /JD 

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 men är försenat. Projektet beräknas vara klart 2019. 

8. TA FRAM FÖRSLAG TILL NATUR- OCH FRILUFTSANPASSAD SKOGSBRUKSPLAN 

(KF 2012-11-26 § 295; KS 2013-02-25 § 26; TSN 2016-06-14 § 101) /JD 

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 2019. Revidering och komplettering av skogliga data 

pågår. Påträffade "nyckelbiotoper" kommer att kontrolleras av kommunens naturvårdshandläggare. 

Projektpengar är beviljade av länsstyrelsen för genomförandet (LONA). 

9. INLEDA UPPHANDLING AV ENTREPRENÖR FÖR BYGGNATION AV 

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

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. Projektet är inte aktuellt. 

10. 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) /JD 

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

Linnéasjön. Den viktigaste frågan är förbättrade stigsystem runt hela sjön, främst för att skapa 

tillgänglighet för handikappade eller personer som går med exempelvis barnvagn. Det behövs även 

ökade sittmöjligheter med jämna mellanrum längs med stigsystemet så att det finns en säkerhet i att 

det finns möjlighet att vila under sin promenad. Det behövs fler möjlighet till samlingsplatser, 

exempelvis grillplatser. Fisket ska uppmärksammas genom anlagda fiskebryggor. Badmöjligheterna 

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

del i den dagliga motionen, som stärker människors välbefinnande." Projektdirektiv för projektet är 

antaget av TSN. Projektet startades 2016. Arbetet följer projektplanen. Vattenprovtagning tillsammans 

med Livsmedelsverket samt FOI är klar och redovisad. VA-enheten arbetar vidare med kartläggning 

av ledningsnätet. 

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

/JD 

Sökta bidragsmedel för sanering är beviljade av Naturvårdsverket/länsstyrelsen. Projektet är slutfört 

inom tid- och budgetramar, endast slutrapporten återstår. 

12. GENOMFÖRA HANDLINGSPLAN FÖR UTVECKLING AV SVARTBÄCKSMÅLA (KS 

2016-02-29 § 29, TSN 2016-03-22 § 47 ) /JD 

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

projektplanen. Nya leder för traillöpning och mountainbike, pumptrack, grillplatser m.m. har tagits 

fram under året. Arbete med utformning av boende i anslutning till den kommande sjön pågår. 

13. 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 
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kommunens samlade lokalbestånd och behov." TSN antog 2016-04-19, § 76, projektdirektiv för 

plan/program för långsiktigt hållbar lokalförsörjning. Arbetet pågår och med visst omtag efter 

sommaren pga ny projektledare. Avseende LoKs lokaler beräknas planen vara klar under 2016. Övriga 

verksamhetslokaler kommer arbetas med under 2017. Fastighetsstrategen kommer från årskiftet 

2017/2018 att tillhöra kommunstyrelseförvaltningen 

14. TA FRAM ETT SAMRÅDSFÖRSLAG OCH ETT UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG TILL 

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

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 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) har återupptagits, efter att ha avstannat i samband med beslutet om en översyn 

av kommunens vision. Det som nu kan och ska göras 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 nu är färdig 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 ett år försenat (ca 2018-12) pga 

revidering av kommunens vision. 
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Verksamhet 
Årets 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 2012-2017, varav vissa redovisas under 

rubriken Uppdrag, kan följande nämnas verksamhetsvis: 

Planering: Planenheten har lidit av personalbrist under större delen av året  men ändå arbetat med 

revidering av kommunens vision, sju stycken detalj- och upphävandeplaner samt med framtagande av 

ett samrådsförslag till VA-plan. Stadsmiljöenheten har arbetat med ramminskningen och anpassning 

av skötselplanen till "lägsta godtagbara standard" och omställning från skötselintensiva ytor till bl.a. 

självattnande ytor på Stadshusplan och i Bolanders park. Skyltprogrammet pågår och 

Lekplatsprogrammet har påbörjats.Gatuenheten har slutfört ”Rätt fart i staden” och projekterat gång- 

och cykelvägarna i Paradisområdet och Alsterbro samt ny utformning av Sveaplan. Samtliga broar på 

det enskilda vägnätet har inventerats och en större broreparation i staden projekterats. Nybro kommun 

har beviljats ca 4 Mkr i stadsmiljöavtal för kommande gc-vägar. Ett driftavtal av kombiterminalen har 

tecknats med EWG som håller på och etablerar sig på området. Naturenheten har arbetat intensivt med 

utvecklingsprojektet Svartbäcksmåla och vattenprovtagning och enkätundersökning för 

Linneasjöområdet har slutförts. Fem LONA-projekt beviljades och naturmark i Orrefors och i 

anslutning till Svartbäcksmåla naturreservat har köpts/bytts in och reservatsbildning påbörjats. 

Markanalysarbetet har fortskridit och framtagande av ”Naturmarkspolicy” har slutförts. Projekten "Fri 

vandringsväg för fisk till och genom Nybro stad"  och inventering och klassning av kommunens 

regleringsdammar pågår. Inventeringsarbetet av skyddsvärda träd har återupptagits och kommer 

slutföras under våren 2018. Arbetet med att undersöka och provta glasbruks- och hushållsdeponier 

fortlöper och saneringen i Pukeberg är slutförd enligt plan. Exploateringsenheten har sålt flera 

villatomter under året, deltagit i bomässan "Nytt boende" och upphandlat konsulter och projektlett  

framtagande av detaljplaner i kvarteret Åkaren och kvarteret Tor samt genomförandeprojektet 

Flundran. 

Sport och fritid: Året började med att Nybro kommun tilldelades det fina priset Årets Idrottskommun 

i Smålandsidrotten 2016. En ökad bidragsbudget till föreningslivet gjorde att bidragen kunde ses över 

och investeringsbidraget räckte äntligen till alla som ansökt. Sport- och fritid har gjort föreningsbesök 

under året hos ett anyal föreningar. Hälsosatsning (4S) riktad mot seniorer ihop med SISU och 

Landstinget startade upp under våren med ca 20 deltagare. Utvärderingen som gjordes var 

övervägande positiv. En enkätundersökning riktad mot föreningslivet som hyr tid i våra anlägningar är 

genomförd och utvärderad. OG-hallen har fått nytt konstgräs. Kartläggningen av vilka anläggningar vi 

har är är genomförd och ska läggas in i en kartportal. Arbetet med att införa trådlöst nät i våra 

anläggningar har slutförts. Sportlov- och sommarlovsaktiviteter har genomförts av våra föreningar. 

Brand - och säkerhetsgenomgång har genomförts i Liljas Arena och simhallen. Simhallen har 

genomfört många olika aktiviteter för olika åldrar. Simskolorna fortsätter att vara populära och 

skolsimmet har ökat. 

Mark och Service: Verksamheten har genomgått en orgnisationsförändring med syfte att renodla 

utföraruppdraget. Ledningsorganisationen har förändrats, ny personal har rekryterats och framtida 

maskinbehov sett över. Vidare har Anläggningsansvarig personal fått ett större ansvar rörande 

förrådsverksamheten och dess maskinutrustning. Verksamheten har haft orderböckerna fulla och har i 

perioder haft svårt att hålla vissa tidsramar. 

Städservice: Städservice ska tillhandahålla städtjänster efter beställningar från verksamhetena och 

serva vid akuta städbehov. Ombyggnationer, omflyttningar och utökningar av verksamhetslokaler har 
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genomförts under året och ställt stora krav på en flexibel städorganisation. Det gäller b.la 

ombyggnation av Kvarnbacken, Ljunghaga, och Alsterbro förskola, nya moduler till Lärande- och 

kultur, nya lokaler på Bong Ljundahls mm. Städservice genomgick en organisationsförändring i 

samband med att delar av fastighetsverksamheten bolagiserades. Under 2018 blev Städservice en egen 

verksamhet i Samhällsbyggnad. Kundundersökning genomfördes hösten 2017 och visar att c:a 95,8 % 

av de tillfrågade är nöjda med Städservice i sin helhet. 

Måltidsservice: Har levererat ca 250 000 matportioner till Oms och Iff och ca 900 000 matportioner 

till Lok. Alsterbro förskola har flyttats till Fröjdekulla och Kvarnbacken byggs om. Ytterligare en 

förskola har byggs vid Åkrahälls gymnasium. Dessa förändringar kommer leda till en förbättrad 

arbetsmiljö men samtidigt krävs det mycket stöd för att få dessa nya arbetsplatser att fungera på ett bra 

sätt.. En inventering ha skett av alla omklädningsrum så de uppfyller de krav som ställs av 

arbetsmiljöverket. Mat- och måltidspolicyn samt tillhörande riktlinjer har reviderats och utbildning har 

getts till Måltidspersonalen. Den stora upphandlingen av kolonialt är klar. 

Verksamhetsstöd: Arbetet med att avsluta och slutarkivera tidigare arkiv pågår och har kunnat 

förstärkas med en visstidsanställning. Förvaltningen har testar MedHelp, verktyg för att minska 

sjukfrånvaro men har valt att inte fortsätta då det inte givit önskvärt resultat.Verksamheten har arbetat 

mycket aktivt i införandet av nya intranätet. 

Kart- och mätenheten har handlagt namnsättningsärenden och ajourhållit adresskartor och 

primärkartan. Arbete pågår i enlighet med samarbetsavtalet med Torsås kommun avseende 

inmätningar, utsättningar etc. GIS-enheten är under året endast bemannat till 20 % varför GIS-

strategen endast arbetar med löpande frågor för närvarande. 

Enheten för hållbar utveckling har i första hand arbetar med kommunens övergripande visionsöversyn. 

Energirådgivning och aktiviteter i området energi- och klimatråd genomförs i samverkan med 

Emmaboda och Torsås i EKR-NET. 

Kontors- och fordonsservice har arbetat mycket med att sätta rutiner och sätta arbetsformer för att 

minska sårbarheten. Parallellt har fordonsverksamheten utvecklats kraftigt då en ny fordonstrategi 

tagits fram och en förnyelse av fordonsparken påbörjats. 

Myndighet: Myndighetens 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, 

 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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Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har inga nämndspecifika beslutade interna kontrollpunkter för 

2017. Arbete pågår med att ta fram och besluta om nämndspecifika kontrollpunkter för 2018. 
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Ekonomi 
Driftsredovisning 

Resultat tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2015 2016 2017 2017 2017 

BRUTTOINTÄKTER 137 647 152 826 197 894 198 324 -429 

      

Personalkostnader -92 364 -94 874 -98 123 -102 903 4 779 

Övriga kostnader -120 294 -131 421 -184 178 -180 149 -4 029 

BRUTTOKOSTNADER -212 658 -226 295 -282 301 -283 052 750 

      

NETTOKOSTNAD -75 011 -73 469 -84 407 -84 728 321 

BUDGET -75 072 -77 991 -84 728 -84 728 0 

ÅRETS RESULTAT 61 4 522 321 0 321 

Investeringsredovisning 

Nettoinvesteringar, tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2 015 2016 2017 2017 2017 

Samhällsbyggnad ledning -84 0 -1 -690 689 

Verksamhetsstöd -312 -674 -566 -550 -16 

Fastighet -15 195 -11 555 -25 910 -55 208 29 298 

Sport och fritid -736 -670 -1 264 -1 794 530 

Städservice -215 -228 -165 -200 35 

Mark och service -738 -1 567 -2 316 -1 525 -791 

Måltidsservice -425 -397 -297 -500 203 

Planering -5 604 -6 460 -24 886 -26 753 1 867 

Myndighet -776 -40 0 0 0 

Totalt -24 084 -21 593 -55 406 -87 220 31 814 

Kommentar ekonomiskt resultat och årsprognos 

DRIFTREDOVISNING: TSN redovisar för 2017 ett mindre överskott på 321 tkr. 

Förvaltningsledning: -305 tkr. Underskottet beror till största delen på att tf verksamhetschef för Mark 

och service löstes med en konsult som även genomförde en omfattande genomlysning och förändring 

av organisationen. 

Verksamhetsstöd: -722 tkr. Största delen av underskottet härrör sig till enheten för fordonsleasing 

som övergick till verksamheten i september. Behov av att förbättra verksamheten och förnya 

fordonsparken har medfört anställning av fordonsstrateg, utköp av äldre bilar samt inköp av 

uppföljningsprogram och e-körjournaler. Andra kostnader som överstiger budget är personalvård och 

IT-kostnader. Underskottet uppvägs av vakanser, tjänstledigheter samt högre intäkter. 

Fastighet: +1 780 tkr. Verksamheten har under året präglats av beslutet att överföra 

verksamhetsfastigheterna till kommunala bolag. Förvaltningen övertogs av NBAB 1 september, då 

verksamhetens personal flyttades över. Några valde att ta andra anställningar. Takten på planerat 

underhåll och genomförande av investeringsprojekt har därmed blivit lägre än planerat. Bland annat 
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erhöll verksamheten ett tilläggsanslag för takrenoveringar, vilka inte hann färdigställas utan lämnar ett 

överskott. Hyresintäkterna medför ett underskott på grund av att januaris hyra hamnade i december 

2016. Utfallet för el, fjärrvärme och vatten blev dock bättre än befarat. 

Sport och fritid: +184 tkr. Ökade badavgifter, ej ansökta bidragsmedel samt överskott från el och 

fjärrvärme kompenserade gott och väl anställningen av en ny simhallschef från 1 september och höga 

reparationskostnader efter ett åsknedslag. 

Städservice: +195 tkr. Mindre intäkter från städuppdrag, då beslutet om ny taxa blev uppskjutet. På 

grund av mycket förändringar i uppdragen som har gjort det svårt att planera bemanningen samt hög 

sjukfrånvaro i kombination med svårigheter att hitta ersättare, finns ett överskott i personalbudgeten. 

Dock medför detta en hög belastning på personalen. Höga reparationskostnader för en äldre 

maskinanläggning har balanserats av låga kostnader för utbildning, resor och inköp. 

Mark och service: +2 159 tkr. Verksamheten har haft full beläggning på uppdrag, vilket ger överskott 

mot intäktsbudgeten och underskott mot kostnadsbudgeten. Jämfört med 2016 har kostnaderna för 

reparation och underhåll av maskiner och fordon minskat, nettot blir därför ett överskott. 

Måltidsservice: +173 tkr. Ökat antal serverade portioner på grund av fler barn i förskola och skola, 

ger överskott på intäktssidan. Även kostnaderna för löner ger överskott mot budget på grund av 

svårigheter att anskaffa vikarier vid frånvaro, vilket sliter på personalen. Livsmedelskostnaderna har 

ökat, både på grund av ökad volym och ökande priser. Även transportkostnaderna har ökat kraftigt. 

Planering: -3 449 tkr. Samtliga enheter visar underskott. Fysisk planering har haft vakanser under året 

men istället anlitat konsulter. Där är det främst arbetet med VA-plan som ger underskott. 

Stadsmiljöenhetens underskott beror till största delen av ofinansierade åtaganden som skötselplan, 

julbelysning och evenemang. Högre kostnader för enskilda vägar, jämte ett val att inte använda 

ackumulerade bidragsintäkter är främsta orsaken till gatuenhetens underskott. På grund av pågående 

markförhandlingar har avverkningar ej genomförts, vilket lett till uteblivna skogsintäkter. Redovisning 

och omvärdering av exploateringsområden och grupputvecklingskostnader bidrar också till 

underskottet. 

Myndighet: +306 tkr. Intäkter har varit större än budget bl.a. beroende av återförda 

miljötillsynsavgifter från 2016 av tillsyn som utförts 2017, större bygglovsintäkter, större intäkter från 

tillsyn enskilda avlopp och försäljning av tjänster från miljö- och hälsoskyddsenheterna. 

Personalkostnaderna ökade över budget då resurser för tillsyn av enskilda avlopp och för miljötillsyn 

förstärkts. Kostnaderna blev klart högre än budget framförallt beroende av bostadsanpassningsbidrag 

men även extra kostnader för skanning av äldre bygglov och grupputvecklingskostnader. 

INVESTERINGSREDOVISNING 

De största investeringarna görs på fastighetssidan. Under året har byggnationen av den nya förskolan 

Guldgruvan tagit fart och bygget ska stå klart till våren 2019. Ombyggnationen av förskolan i 

Alsterbro har slutförts och behovet av fler förskoleplatser har även lett till att flera paviljonger har 

hyrts in, vilket medfört etableringskostnader. Energieffektiseringar av kommunens fastigheter är ett 

annat ständigt pågående arbete. Mark och service har förnyat sin maskinpark medan sport och fritid 

har lagt om konstgräsplanen i OG-hallen och installerat fiber i flera anläggningar. Gatuenheten har 

toppbelagt flera gator och arbetar med ombyggnad av Lejongatan-Olofsgatan. Den höga 

investeringskostnaden för naturenheten kommer sig främst av flera stora markinköp. Där fortsätter 

också arbetet med att utveckla Svartbäcksmåla och området kring Linnéasjön. 
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Personal 
Samhällsbyggnad - övergripande: Antalet tillsvidareanställda medarbetare var i december 2017, 204 

och antalet visstidsanställda 23, totalt 227 medarbetare. Fördelningen mellan kvinnor och män var 

67 % kvinnor. Med anledning av bolagisering av fastighetsverksamheten gick samtlig personal inom 

fastighetsverksamheten över till Nybro Bostads AB från den 1 september. 

Fram till den 1 september hyrdes en konsult in som verksamhetschef inom Mark och Service. Därefter 

tillsattes en ny tillsvidareanställd chef. Förvaltningschefen sedan många år slutade i våras, för nya 

uppdrag, och ersattes med en vikarierande förvaltningschef fram till oktober. Därefter tillsattes 

myndighetschefen som ny förvaltningschef. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har pågått med att genomföra de handlingsplaner (både på 

verksamhets- och förvaltningsnivå) som upprättats utifrån resultat av medarbetarenkäterna. 

Kompetensutvecklingsinsatser pågår kontinuerligt inom olika fackområden såväl som inom olika 

administrativa system. Chefer inom verksamheten har deltagit i kommunens chefsdagar och 

chefsutvecklingsprogram. Särskilda insatser har genomförts inom grupputveckling och ledarskap. Se 

bilagd fil avseende kompetensutveckling 2017. 

Två medarbetare har deltagit i kommunens karriärprogram under året. Utöver detta har en chef 

fungerat som mentor i samma program. 

Såväl fastighetsstrateg som strateg hållbar utveckling kommer från 2018 att tillhöra 

kommunstyrelseförvaltningen. 

Planering: Under året har hela planenhetens personal bytts ut och först i oktober var enheten fullt 

bemannad igen. Delar av personalbristen har ersatts med konsultarbete. Naturenheten har förstärkts 

med en naturvårdshandläggare under året för att hinna med arbetet med beviljade LONA-projekt, 

reservatsbildning i Orrefors samt inventering av vandringsleder. Vattenhandläggarens 

visstidsanställning förlängdes årets ut för att arbetet med kommunens interna vattengrupp, vattenråd, 

dammar och behovsbedömningar samt projektet "Fria vandringsvägar genom Nybro stad" ska kunna 

fortsättas. Både naturvårdshandläggaren och vattenhandläggaren tillsvidareanställdes innan årets slut. 

Under året har rekrytering i två omgångar genomförts för att förstärka verksamheten med en projektör, 

behovet löstes i slutet av året genom en tillfällig omfördelning av arbetsuppgifter inom gatuenheten. 

Planeringsverksamheten har haft låg sjukfrånvaro utan långtidssjukskrivningar men med två fall av 

upprepad korttidsfrånvaro. 

Sport och fritid: En badmästare har varit utlånad på halvtid till fritidsgården Mejeriet och en 

badmästare har varit tjänstledig under 6 månader för att prova annat arbete. Simhallen har haft vikarie 

och intermittenta anställningar för att klara öppettider 7 dagar i veckan samt några röda dagar. 

Simhallschef anställdes med start första september. 

En vaktmästare har varit tjänstledig några månader för att pröva annat arbete. En vaktmästare har 

slutat sin anställning och rekrytering är gjord. Anläggningssidan ihop med Sport-och fritidskonsulent 

och chef har varit på grupputveckling i två dagar. En elev från Linnèuniversitetet har varit  anställd ett 

antal timmar för att undersöka vad kommuninvånarna tycker om de anläggningar vi har och vad de 

saknar. Arbetet har ingått i Sport- och fritidsprogrammet. I länets kommunnätverk för olika 

anläggningstyper finns representanter från Sport och fritids enheter. Sport- och fritidsverksamheten 

har haft lite korttidsfrånvaro. Personalen har deltagit i olika kompetenshöjande utbildningar 

Mark och Service: Från och med 1 september gjordes organisationen om inom verksamheten. 

Tidigare arbetsledare från Projektenheten och Parkenheten gick över till att bli enhetschefer. Syftet var 

att få en mer ordningsam struktur och bättre effektivitet. En tjänst som Vägvakt inrättades för att direkt 

hantera översynen av gator, vägar och skyltar. Parkenheten, vilken är starkt påverkad av 

årstidsvariationerna, har dubblat sin personalstyrka under sommarhalvåret och gör så detsamma under 
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nästkommande år. Kompetensutvecklingsarbetet har fortgått kontinuerligt och kurser inom ADR samt 

APV har genomförts med aktuell personal. Arbetet med att öka verksamhetens personalstyrka 

påbörjades i slutet av året i syfte att täcka arbetskraftsbehovet och framtida pensionsavgångar. Inom 

vissa yrkeskategorier har det dock visat sig vara svårt att rekrytera medarbetare vilket till viss del har 

hållit tillbaka förmågan att hålla tidsramar. 

Städservice: En medarbetare i Städservice har utbildats genom karriärsprogrammet och rekryterats till 

enhetschef för område 3 i städorganisationen. För att höja kvalitén på städningen och förbättra 

arbetsmiljön har en medarbetare genomgått utbildning till handledare SRY (städbranchens service 

organisation ) med möjlighet att certifiera och utbilda städare internt. Nio städare har fått 

städutbildning av intern utbildare under året. Två enhetschefer har gått coachingutbildning. På grund 

av ombyggnationer av verksamhetslokaler har mycket byggstädning och flyttstädning förekommit. 

Dessa förändringar har inneburit svårigheter att planera städningen och tjänster har därför hållits 

vakanta. Uppföljningar av upprepad korttidsfrånvaro och längre sjukskrivningar pågår ständigt. 

Måltidsservice: Omsorg- och Lärande- och kulturförvaltningarnas beställningar ökar/minskar i takt 

med att människor blir äldre, avlider, flyttar in till kommunen eller bort från kommunen, byter skola 

eller att det sker en ombyggnation av en skola eller ett äldreboende. Därmed flyttas det ibland runt på 

personal och medarbetarna får hela tiden finna sin plats i ev. nya arbetslag. Trots detta råder god 

stämning bland personalen. Under året har vi haft långtidssjukskrivningar, tjänstlediga samt 

föräldralediga, samt flera medarbetare som har haft upprepad korttidsfrånvaro. Måltidsservice arbetar 

systematiskt med rehabiliteringsplaner och uppföljningar. Det är svårt att hitta ersättare vid 

sjukfrånvaro då det är brist på utbildade kockar. Detta leder till hög belastning för Måltidsservice 

personal vilket i sin tur kan leda till fler sjukskrivningar. Ständigt pågår utbildningar i egenkontroll för 

personalen och under året har det genomförts utbildning i de nya riktlinjerna. 

Verksamhetsstöd: Vid årsskiftet överfördes enheten Service från Mark och service till 

Verksamhetsstöd och verksamheten växte med fyra medarbetare. I september genomfördes ytterligare 

en organisatorisk förändring då fordonstrategen flyttades till vår verksamhet. Då ombildades enheten 

Service till Kontors och fordonsservice och fordonstrategen blev enhetsansvarig för denna. Samtidigt 

bytte verksamheten namn från Administration till Verksamhetsstöd för att bättre beskriva 

verksamheten. 

Mycket arbete har lagts ner på att få ihop arbetsgruppen utifrån de stora förändringarna, bland annat 

utifrån riskanalyser som gjordes inför organisationsförändringarna, med bland annat 

grupputvecklingsdagar och gemensam kick-off efter sommaren. 

Verksamhetsstöd har också fått ge omfattande stöd till Mark och service i ekonomi och 

personaladministration då de varit utan egen administratör stor del av året vilket inneburit stor 

belastning på delar av personalen. Såväl gemensamma utbildningsinsatser och individuella insatser 

utifrån medarbetarplanering har genomförts. 

Vakanser på grund av tjänstledighet, GIS-strateg, och mätningsingenjör som slutat har inneburit stora 

påfrestningar på enheten kart och mät under hösten. 

Myndighet: Under våren anställdes två nya miljöinspektörer som arbetat åt både hälso- och 

miljöenheten. Vi har också under samma period, efter rehabiliteringsarbete, fått tillbaka två 

miljöinspektörer i ordinarie arbete med vissa justeringar av arbetsuppgifter. Detta innebär att vi har 

varit fullt bemannade för att klara aktiviteterna i fastställd tillsynsplan. Livsmedelsinspektörerna har 

förutom sitt tillsynsuppdrag arbetat 20 % åt Regionförbundet med Miljösamverkan och 20 % åt 

administration med ärendehanteringssystemet EDP Vision, som vi har stor nytta av i det egna arbetet. 

På Byggenheten har vi haft en inspektör som bland annat utför tillsyn över förfallna byggnader och 

ovårdade tomter. Vi har under hösten samverkat med bl.a. Emmaboda kommun och delvis hjälpt dem i 

bygglovshandläggning. 

En tvådagars grupputvecklingsaktivitet har genomförts som en fortsättning på den som genomfördes 



 
 

 

 

   28 
 

2016. I övrigt pågår en löpande kompetensutveckling inom de flesta enhetsområden. Med den 

kompetensinventering som genomförts arbetar vi nu fram individuella kompetensplaner. En 

medarbetare har genomgått kommunens karriärprogram. 

Myndighetschefen har fått en ny tjänst under året och under en kort period efter den 16 oktober var en 

tillförordnad chef på plats. Titeln ändrades i samband med detta till Miljö- och byggchef. Från den 1 

januari 2018 har Livsmedelsinspektör Irina Söderberg tillträtt som Miljö- och byggchef. 
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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 sport, 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. 

Nedanstående uppdrag från kommunstyrelsen/arbetsutskottet är aktuella 2018, vilket kan komma att 

beröra ovan beskrivna organisation och verksamhet: 

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 hade 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." 

Utredningen utmynnade i en rapport från konsulten Public partner där man konstaterade att beslutad 

organisation genomförts med de syften förändringen hade har uppnåtts. I övriga delar fanns ett antal 

förbättringsförslag. Resultatet från den har sedan bearbetats och ett förslag på förbättringsåtgärder har 

lämnats till Kommunstyrelsen som remitterat detta till Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden och 

Myndighetsnämnden för besvarande under 2018. 

Nedan beskriver de olika verksamheterna framtiden ur sitt perspektiv: 

Planering: Planeringsverksamheten har flera stora projekt som fortgår bl.a. Svartbäcksmåla 

aktivitetsområde, Linneasjöområdet, Sveaplan, VA-plan, investeringsprojekt inom gatu- och 

stadsmiljöområdet som kräver samordning och resurser. En naturvårdshandläggare och en 

vattenhandläggare har tillsvidareanställts för att klara arbetsbelastningen på Naturenheten i och med 

beslutade investeringsprojekt och beviljade LONA-bidrag. Under året har mycket tid lagts på att 

rekrytera ny personal till planenheten som är fullbemannad fr.o.m. oktober och endel arbete med deras 
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introduktion kvarstår. Arbete har även lagts ner på att rekrytera en projektör men med få sökande och 

arbetsuppgiften har tillfälligt lösts genom omfördelning av arbetsuppgifter inom gatuenheten. Under 

året har personalbristen inneburit att mycket tid har fått läggas på upphandling av konsulter både för 

detaljplanering och projektering. Utmaningar kommande år blir att påbörja uppdateringar av 

kommunens översiktsplan, fördjupade översiktsplan samt bostadsförsörjningsprogram samtidigt för att 

ha gällande styrdokument utifrån kommunens reviderade vision som planeringsverksamheten kan 

arbeta utifrån. Andra utmaningar är att med minskade resurser inom stadsmiljö- och gatuenheterna 

ändå försöka upprätthålla kommunens uppbyggda kapital samt rekrytera ny personal till gatuenheten 

pga omfördelning av arbetsuppgifter samt pensionsavgång. 

Sport och fritid: Arbetet fortgår med att ta fram ett Sport - och fritidsprogram. Nytt bokningssystem 

ska införas under våren 2018. Kultur-fritidsnytt ska bytas ut till Sport- och fritisnytt. Simhallen ska 

genomföra en enkätundersökning samt anläggningar riktad mot privat- och företagskunder som hyr i 

våra anläggningar. Sport- och fritid tar över driften för simhallen, Strandvägens varmvattenbassäng 

och dess beredskap 2018-01-01. Simhallen startar upp hälsosatsning för seniorer. Babysim planers att 

genomföras i varmvattenbassängen på Strandvägen med start under våren 2018. Nyckelgym beräknas 

genomföras under första halvan av 2018. I kommunplanen 2018-2020 finns varmvattenbassäng i 

anslutning till simhallen, spontanidrottsytor, konstgräsplan, mediatavlor m.m. Avtal som hänger ihop 

med föreningsbidrag ska ses över. Policy för reklam i våra inomhus och utomhus anläggningar ska 

upprättas. Se över hur nyttjandegraden kan ökas året runt i våra anläggningar. Vad kommer 

bolagiseringen att innebära för Sport- och fritid och deras kunder? Gränsdragningslistan blir ett av de 

viktigaste dokumenten för driften av anläggningarna. 

Mark och Service: Då verksamhetens uppgift är att tillhandahålla tjänster till sina beställare inom 

kommunen och de kommunala bolagen är framtida intäkter helt beroende av kundens budgetramar. 

För året 2018 kan man därför anta att de ekonomiska förutsättningarna blir goda. De utmaningar 

verksamheten kommer ställas inför inom den närmsta framtiden är att tillfredställa personalbehovet, 

effektivisera samarbetet mellan utförare - beställare samt resursförstärka maskin- och utrustningspark. 

Städservice: För att få kostnadstäckande städavtal gäller from 2018 nytt städpris och ny städtaxa. 

Bolagiseringen av fastighetsverksamheten påverkar Städservice när det gäller användandet av tidigare 

gemensamma fastighetsprogram Incit X-pand. Städservice kommer att genomgå en 

organisationsförändring i samband med att en ny och central vaktmästarorganisation planeras tillhöra 

verksamheten. Aktuella vaktmästare tillhör idag olika förvaltningar och flyttas till den nya centrala 

vaktmästarorganisationen. Utmaningen blir att organisera verksamheten och att arbeta utifrån 

gränsdragningslistor mellan Nybro bostads AB och Nybro kommun. Heltid som norm är ytterligare en 

utmaning samt ett eventuellt samarbete med omsorgsförvaltningen gällande städuppdrag i enskilda 

människors hem på särskilt boende. 

Måltidsservice: Många bland medarbetare upplever ökad stress och detta måste arbetas med. Inom 

omsorgsköken har det skett och sker mycket förändringar då Kvarnbacken byggs om vilket medför oro 

bland personalen. Färre sökande till hotell- och restaurangutbildningarna riskerar medföra 

konsekvensen att kockar blir ett bristyrke, vilket märks redan idag. Delar av fastighetsverksamheten 

har bolagiserats och tillhör NBAB. Det innebär att gränsdragningslistor och införande av internhyra 

kommer att ske. Då Måltidservice kommer ta över all drift av köksutrustning samt eventuella 

nyinvesteringar av maskiner behövs det många nya avtal med tex vvs bolag och elbolag samt andra 

reparatörer. Det är viktigt att det blir bra avtal och att Måltidsservice får hjälp av upphandlingsenheten 

och att samarbetet med NBAB blir lika bra som det Måltidsservice haft med Fastighet. Samarbete med 

NBAB är också viktigt vid om/nybyggnationer. 

Verksamhetsstöd: Organisatoriska och personella förändringar innebär utmaningar inom den närmsta 

framtiden. Ett flertal projekt pågår för att utveckla administrationen. Utveckling av våra system och 

införande av e-tjänster för oss närmare e-förvaltning vilket ger invånarna bättre tillgänglighet och 

verksamheten möjlighet att arbeta effektivare. Den nya fordonstrategin ger möjlighet att att utveckla 

kommunens transporter till långsiktigt hållbara ur alla perspektiv och möta framtida krav som 
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klimatförändringar ställer. 

Myndighet: 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. 
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Sammanfattning 
Baserat på uppfyllnaden av nyckeltal för år 2017 som redovisats i denna rapport kan följande 

konstateras: 

Sju av Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens mål är uppnådda: 

 Måltiderna 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 

 Sjöar, vattendrag, våtmarker och grundvatten ska skyddas 

 Ett rikt växt- och djurliv 

 God och kvalitetssäkrad service på de tjänster vi tillhandahåller (mot näringslivet) 

 Tilldelad ram ska hållas 

Fyra av Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens mål är delvis uppnått: 

 God service 

 Utvecklad medborgardialog och utvecklat inflytande 

 God planeringsberedskap för bostäder och infrastruktur 

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

Två av Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens mål  har inte uppnåtts: 

 Inom- och utomhusmiljön ska vara kvalitetssäkrad 

 God planeringsberedskap för verksamhetsområden 

Samhällsbyggnad arbetar med ca 14 uppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 

kommunstyrelsens arbetsutskott m.fl. 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens budgetram har under perioden 2012-2017 minskat med ca 7 

miljoner kr. 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. 

Utvärderingen av den nya nämnden och den nya samlade samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterade 

att verksamheten genomförts väl, men man lämnade också flera förslag för att utveckla verksamhet 

och samarbete ytterligare. Detta kommer att stå i fokus under den närmaste tiden genom att utveckla 

processer, tydliggöra ansvarsområden och stärka samarbeten för att nå våra mål. 

Planeringsverksamheten har förstärkts och kommer att utgå från den nu fastställda visionen, vilken 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 och trygg plats att bo och leva på. 

Personalförsörjning, både att rekrytera, att behålla kompetenser och 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. 
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