
VERKSAMHETSPLAN 2022
med Budget 2022 n Ram 2023 n Plan 2024

NÄSSJÖ KOMMUN



Kommunfullmäktige, Verksamhetsplan 2022, Nässjö kommun 2(78) 

Innehållsförteckning 
Kommunstyrelsens ordförande har ordet .............................................................................................3 

En förändrad styrmodell ....................................................................................................................... 4 

God ekonomisk hushållning ................................................................................................................ 5 

Befolkningsprognos ........................................................................................................................... 11 

Resultatbudget .................................................................................................................................... 13 

Balansbudget ...................................................................................................................................... 14 

Kassaflödesbudget ............................................................................................................................. 15 

Exploateringsbudget........................................................................................................................... 16 

Investeringsbudget ............................................................................................................................. 17 

Driftbudget ......................................................................................................................................... 20 

Nämnder och resultatenheter ............................................................................................................. 21 

Kommunfullmäktigebeslut ................................................................................................................ 22 

Nämnder och bolag 

Kommunstyrelsen ............................................................................................................................    28 

Barn- och utbildningsnämnden .......................................................................................................... 33 

Kultur- och fritidsnämnden ................................................................................................................ 44 

Samhällsplaneringsnämnden .............................................................................................................. 48 

Socialnämnden ................................................................................................................................... 51 

Tekniska servicenämnden .................................................................................................................. 56 

Överförmyndarnämnden .................................................................................................................... 64 

Kommunrevisionen ............................................................................................................................ 65 

Valnämnden ....................................................................................................................................... 66 

Centralt anslag.................................................................................................................................... 68 

De kommunala bolagen ..................................................................................................................... 69 

Sammanställd budget ......................................................................................................................... 76 



Kommunfullmäktige, Verksamhetsplan 2022, Nässjö kommun 3(78) 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Med tillit som grund 

Jag väljer att tala positivt och att lyfta det som ger energi att ta nästa steg. 

Vi har duktiga medarbetare i Nässjö kommun och kommunkoncern. Människor som varje dag och stund arbetar 
för andra och utvecklingen av en kommun som redan nu är bra. Ingen nämnd och ingen glömd. Tack till er alla! 
Utan er, ni duktiga medarbetare, hade vi inte haft de resultat vi har. 

Vi är många som minns de tråkiga siffrorna för 2018, ett stort minus. När vi i Samverkan för Nässjö kommun 
bestämde oss för att arbeta tillsammans var vårt stora fokus både en verksamhet med god kvalitet och att få ord-
ning på ekonomin. Det har varit ett stretande hela tiden. Till detta har vi haft en pandemi. Hur konstigt det än 
låter så är det också dessa två faktorer som har bidragit till att vi för 2022 har en budget som är i balans och att vi 
kan ana en ljusare framtid. 

Med budget/verksamhetsplan för 2022 har vi också påbörjat arbetet med vår nya styrmodell Kompassen och en 
tillitsbaserad styrning med bäring mot våra fokusmål. 

Med Kompassen kommer vi framledes att ha fler dialoger med nämnderna kring deras arbete med större trans-
parens än tidigare. Planeringsdialogerna inför budget/verksamhetsplan i augusti var positiva och alla partier i 
fullmäktige fick tidigt information om förutsättningarna. Planeringsdialogerna kommer att följas upp med av-
stämningsdialoger och resultatdialoger. En förhoppning som vi i Samverkan för Nässjö kommun bär är att detta 
ska ge en större samsyn om vår kommuns utveckling. 

Att arbeta tillitsbaserat går åt två håll, från politik till verksamhet och från verksamhet till politik. Så är det i ett 
välfärdssamhälle som bygger på demokrati. Vi behöver varandra och vi förutsätter varandra. Vi förtroendevalda 
behöver nu ställa oss frågan ”Kan vi formulera oss så här när vi styr tillitsbaserat?” och verksamheterna behöver 
ställa frågan ”Är detta i linje med den politiska viljan i kommunen?”. Det kommer säkert ta tid och vi kanske 
komma göra fel ibland. Men viljan finns att göra det! 

Våra två fokusmål 

• Alla vuxna som bor i Nässjö kommun ska ha en sysselsättning som gör att de kan försörja sig.
• Alla barn och ungdomar i Nässjö kommun har förutsättningar för en god uppväxt.

kommer att innebära samarbete över gränserna. Resultatet av detta samarbete kommer att vara betydande för 
den enskilde kommunmedborgaren och för hela vår kommun. Här finns frågor som att höra till, trygghet i stort 
och smått och ett utvecklat välfärdssamhälle i vår fina kommun! 

Anna-Carin ”Anci” Magnusson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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En förändrad styrmodell 
Kommunens utvecklade styr- och ledningsmodell Kompassen infördes 2021 och tas i fullt bruk från och med 
2022. 

Syftet med styrmodellen är att säkerställa att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheten, att 
skattepengarna används på bästa möjliga sätt, att målen uppnås i visionens riktning och att god ekonomisk hus-
hållning säkras. 

Utifrån kommunens uppdrag kring demokrati och samhällsutveckling  antar kommunfullmäktige vart fjärde år 
fokusmål för att utveckla och styra det lokala samhället och demokratin. Fokusmålen avser samhällsutmaningar 
där kommunen behöver göra, och kan göra, skillnad. Till fokusmålen kommer mått som indikerar om utveckl-
ingen rör sig i riktning mot målen att fastställas. 

Följande fokusmål har antagits av kommunfullmäktige och gäller till och med 2023: 

Alla vuxna som bor i Nässjö kommun ska ha en sysselsättning som gör att de kan försörja sig 

Alla barn och ungdomar i Nässjö kommun har förutsättningar för en god uppväxt. 

Fokusmålen är övergripande och gäller för hela kommunens organisation. För att sträva mot fokusmålen har 
insatsområden definierats där arbetet kommer att koncentreras under mandatperioden. Varje nämnd ska bidra till 
arbetet med insatsområdena utifrån sitt ansvarsområde. 

Utifrån kommunens uppdrag att leverera service och välfärd till kommuninvånarna har kommunfullmäktige 
tilldelat varje nämnd ett ansvarsområde och ett grunduppdrag. Grunduppdraget baseras på kommunfullmäktiges 
reglemente och tillämpliga lagar och förordningar. Grunduppdraget beskriver vem verksamheten är till för och 
vilka behov som ska tillgodoses. 

Varje nämnd har definierat sitt grunduppdrag inom alla nivåer i organisationen och dokumenterat detta i verk-
samhetsplaner. Verksamhetsplanerna har fastställts av respektive nämnd och har utgjort underlag i planeringsdia-
logerna med kommunstyrelsen. Verksamhetsplanerna och dialogerna har överlämnats till budgetkommittén och 
ingår som en viktig del i förslaget till kommunens verksamhetsplan. 

Styrning och uppföljning av verksamheterna består av tre samverkande delar 

• Kvalitetssäkring av grunduppdraget
• Utveckling av verksamheten
• Ekonomistyrning

Dessa utgör grunden i verksamhetsplanerna och kommer att följas upp enligt fastställd rutin under 2022 i form 
av avstämningsdialoger och resultatdialoger. 
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God ekonomisk hushållning 
Förslaget till verksamhetsplan utgår från god ekonomisk hushållning, där det ekonomiska perspektivet baseras på 
kommunens finansiella mål och det verksamhetsmässiga perspektivet omfattar utveckling av verksamheten och 
kvalitetssäkring av grunduppdraget i enlighet med kommunens styr- och ledningsmodell Kompassen. 

I följande avsnitt görs en analys av de finansiella målen och riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Dessu-
tom görs en budgeterad balanskravsutredning. 

God ekonomisk hushållning är ett i kommunallagen lagstadgat krav. Kommunerna ska upprätta riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning samt redovisa finansiella och verksamhetsmässiga mål. Kommunerna ska dessutom be-
sluta om man vill använda sig av en resultatutjämningsreserv. Kommunfullmäktige i Nässjö fattade 2013 beslut 
om ”Riktlinjer för resultatutjämningsreserv”. 

God ekonomisk hushållning i kommunal verksamhet innebär att varje generation kommuninvånare ska bekosta 
den service som konsumeras och därigenom lämna över en kommun med ett oförändrat finansiellt handlingsut-
rymme till kommande generationer. 

I enlighet med Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, antagna av kommunfullmäktige, ska budgetförslaget 
innehålla nivåer avseende de finansiella mål som är aktuella under planeringsperioden. Nivåerna fastställs i sam-
band med kommunfullmäktiges budgetbeslut. 

Nivåerna är enligt följande: 

Årets resultat ska lägst uppgå till följande nivåer av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella 
statsbidrag: 

2022: 2,8 procent 

2023: 3,4 procent 

2024: 4,0 procent 

Detta mål är viktigt då det påverkar det egna kapitalet, och därmed soliditetsnyckeltalet, samt investeringarnas 
självfinansieringsgrad, och därmed behovet av extern finansiering. Målet är med andra ord en viktig del för att 
vidmakthålla en god ekonomisk hushållning. 

Självfinansieringsgraden av investeringarna ska lägst uppgå till följande nivåer: 

2022: 104 procent 

2023:  91 procent 

2024:  78 procent 

Självfinansieringsgraden beräknas genom att sätta årets resultat samt årets avskrivningar i relation till årets inve-
steringar. En självfinansieringsgrad om 100 procent innebär således att samtliga investeringar har självfinansierats 
och att någon lånefinansiering därmed inte har varit nödvändig. 

Nässjö kommuns målsättning är självfinansiera 104 procent av sina investeringar under 2022. Utifrån ett histo-
riskt perspektiv är nivån hög och den är nödvändig för att inte öka skuldsättningen ytterligare. I det längre per-
spektivet bör självfinansieringsgraden fortsatt hållas hög för att på sikt möjliggöra amortering av befintliga lån. 

Soliditeten ska lägst uppgå till följande nivåer: 

2022: 44 procent 

2023: 46 procent 

2024: 48 procent 

Soliditeten är ett mått det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet och anger hur stor del av de totala tillgångar-
na som finansierats med eget kapital. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är därför att soliditeten 
över tid utvecklas positivt. Det innebär att skuldsättningsgraden minskar och det finansiella handlingsutrymmet 
ökar. 
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Nässjö kommuns soliditet har haft en negativ utveckling tillbaka i tiden. Under perioden 2014-2019 sjönk den 
från 54 procent till 41 procent. Under planperioden beräknas soliditeten öka relativt kraftigt tack vare en stigande 
resultatnivå och hög självfinansieringsgrad. Detta är glädjande eftersom en låg soliditet påverkar skuldsättnings-
graden negativt, vilket bland annat innebär att kommande räntehöjningar riskerar att minska det finansiella ut-
rymmet för våra verksamheter i en framtid. 

Viktiga förhållanden för god ekonomisk hushållning 

Makroekonomi och kommunsektorn 
Den pågående pandemin till trots har den svenska konjunkturen återhämtat sig snabbare än beräknat. 

SKR (Sveriges kommuner och regioner) konstaterar i MakroNytt nr. 2/2021 (publicerad 2021-08-26) att såväl 
BNP som antalet arbetade timmar har stigit snabbare än beräknat. Detta bidrar till att förbättra prognoserna för 
produktion, sysselsättning, och inkomster och därmed även prognoserna för det kommunala skatteunderlaget. 
SKR gör i augusti 2021 bedömningen att skatteunderlaget under perioden 2020-2024 kommer att växa med totalt 
16,9 procent. Nivån ligger i paritet med regeringens bedömning. Den största årliga ökningen återfinns under åren 
2021-2023. 

SKR gör vidare bedömningen att den framtida skatteunderlaget inte beräknas kunna finansiera en ökande kom-
munal verksamhetsvolym i samma utsträckning som under den senaste tioårsperioden. Den demografiska utma-
ningen är nu större innebärande att de som arbetar ska försörja allt fler yngre och äldre kommuninvånare. 

Trots att sysselsättningsgraden (antalet sysselsatta i relation till befolkningen i arbetsför ålder) synas öka räknar 
SKR inte med någon nedgång av arbetslösheten i närtid. SKRs bedömning är att arbetslösheten i riket kommer 
att nå sin topp under 2021 med 9,0 procent för att därefter successivt minska till 8,1 procent 2024. Dessa nivåer 
kan exempelvis jämföras med 2018 och 2019 då arbetslösheten uppgick till 6,3 respektive 6,8 procent. 

Budgetförslaget inkluderar vidare effekterna av regeringens budgetproposition för 2022 och Höständringsbudget 
för 2021 som presenterades i september 2021. Dessa ger ett finansiellt tillskott till kommunsektorn, inte minst i 
form av ökade generella bidrag. Med hänsyn till det osäkra parlamentariska läget ska dock noteras att budgetför-
slaget kan komma att behöva revideras efter riksdagens budgetbeslut. 

Nässjö kommun 

Nässjö kommun redovisar per 2021-08-31 ett prognostiserat årsresultat uppgående till 53 miljoner kronor. Resul-
tatet ligger något lägre än budgeterat resultat men kommer trots detta bidra till en fortsatt stabilisering av kom-
munens ekonomi. 

Nässjö kommun budgeterar ett resultat uppgående till 63,2 miljoner kronor för 2022. För åren 2023 och 2024 
förväntas resultatet uppgå till 76,5 respektive 93,5 miljoner kronor. Ett mål i budgetförslaget har varit att öka 
självfinansieringsgraden av årets investeringar för att på så sätt hålla tillbaka nyupplåningsbehovet. Den genom-
snittliga självfinansieringsgraden under perioden 2022-2024 uppgår därför till 90 procent, vilket är betydligt högre 
jämfört med tidigare år. 

2022 års budgetförslag innebär att verksamhetens nettokostnader kommer att uppgå till drygt 2 178 miljoner 
kronor, vilket är en ökning med 69 miljoner eller 3,3 procent jämfört med budget 2021. En större del av ökning-
en åtgår till att kompensera nämnderna för ökande kapitalkostnader samt ökade lönekostnader. Återstående me-
del har i huvudsak riktats socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. De tillförda 
medlen är lägre än de behov som nämnderna har redovisat i sina budgetförslag. Det innebär att nämnderna även 
fortsättningsvis måste visa ekonomisk återhållsamhet. Till del kan dock nämndernas behov mötas av de riktade 
statsbidrag som har aviserats i den statliga budgetpropositionen. 

Den samlade investeringsvolymen under planeringsperioden 2022-2024 är beräknat till 519,3 miljoner kronor 
fördelat per år enligt följande: 
2022: 132,9 
2023: 166,6 
2024: 219,8 

Någon nyupplåning under perioden 2022-2024 beräknas inte bli aktuell. 
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Finansiell analys 

Den finansiella analysen utgår från fyra viktiga finansiella aspekter. Dessa är det finansiella resultatet, kapaci-
tetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. Ambitionen är att 
utifrån dessa perspektiv identifiera finansiella möjligheter och problem och därigenom bland annat kunna klar-
göra om Nässjö kommun har en god ekonomisk hushållning. 

Nedanstående värden avseende prognos 2021 baseras på den prognos som redovisades i samband med delårs-
bokslutet per 2021-08-31. 

RESULTAT OCH KAPACITET 

Årets resultat  

Årets resultat bidrar bland annat till självfinansiering av årets investeringar. Det innebär således att höga investe-
ringsnivåer i sin tur kräver högre resultatnivåer för att hålla självfinansieringsgraden på en acceptabel nivå. Beak-
tat det fortsatt relativt höga investeringsbehovet är resultatnivån högre än tidigare, vilket är positivt. Nivån inne-
bär att några lån sannolikt inte behöver tas upp under perioden. 

Resultat Utfall 
2020 

Pro-
gnos 
2021 

Budget 
2022 

Ram 
2023 

Plan 
2024 

Årets resultat (mkr) 61,0 52,8 63,2 76,5 93,5 

Årets resultat i relation till skatteintäkter, utjämningsbi-
drag och generella statsbidrag (%) 2,9 2,4 2,8 3,4 4,0 

Nettokostnadsandel 

En grundläggande förutsättning för att uppnå och bibehålla en god ekonomisk hushållning är att balansen mellan 
löpande intäkter och kostnader är god. Ett mått på denna balans är nettokostnadsandelen, det vill säga att samt-
liga nettokostnader i resultaträkningen, sätts i relation till skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbi-
drag. Redovisas en nettokostnadsandel under 100 procent finns en positiv balans mellan löpande kostnader och 
intäkter. En nettokostnadsandel under 100 procent måste eftersträvas eftersom ett utrymme för egenfinansierade 
investeringar måste finnas. 

Nettokostnadsandelen i Nässjö kommun framgår av nedanstående tabell. 

Nettokostnadsandel Utfall 
2020 

Pro-
gnos 
2021 

Budget 
2022 

Ram 
2023 

Plan 
2024 

Verksamhetens nettokostnad (%) 94 95 94 94 93 

Avskrivningar (%) 4 3 3 3 3 

Finansnetto (%) -1 -1 0 0 0 

Summa nettokostnadsandel (%) 97 97 97 97 96 

1% motsvarar i mkr 20,8 21,6 22,3 22,8 23,4 

Nettokostnadsandelen uppgick 2020 till 97 procent. Även den prognostiserade nivån för 2021 och de budgete-
rade nivåerna 2022-2023 ligger på 97 procent. Finansnettoandelen av nettokostnaderna är negativ 2020 och 2021. 
Det innebär att de finansiella intäkterna är högre jämfört med de finansiella kostnaderna. Förklaringen till detta 
är i huvudsak det extremt låga ränteläget, samt att Nässjö kommun från och med 2015 har erhållit en aktieutdel-
ning från koncernmoderbolaget Örnen i Nässjö AB. Under 2022-2024 föreslås utdelningen sänkas till 8,0 miljo-
ner 2022 och 7,4 miljoner 2023 samt 2024. 
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Årets investeringar och finansiering 

Den totala investeringsvolymen beräknas för helåret 2021 beräknas uppgå till cirka 142 miljoner kronor. Den 
sammanlagda investeringssumman under perioden 2022-2024 uppgår till 519,3 miljoner kronor. 

Självfinansieringsgraden av investeringarna anger hur stor del av investeringarna som har finansierats av årets 
resultat och årets avskrivningar. En självfinansieringsgrad på 100 procent innebär att samtliga investeringsutgifter 
har självfinansierats under året. En självfinansieringsgrad som understiger 100 procent kräver således annan 
finansiering i form av nya lån, försäljningsinkomster vid avyttring av befintliga anläggningstillgångar eller ian-
språktagande av befintlig likviditetsreserv. 

Självfinansieringsgraden 2020 var hög, 97 procent. Självfinansieringsgraden beräknas dock minska till cirka 87 
procent under 2021. Genomsnittet för åren 2022-2024 uppgår till 90 procent. 

Investeringar Utfall 
2020 

Pro-
gnos 
2021 

Budget 
2022 

Ram 
2023 

Plan 
2024 

Årets investeringar (mkr) 136,9 142,1 132,9 166,6 219,8 

Självfinansieringsgrad av investeringar (%) 97 87 104 91 78 

RISK OCH KONTROLL  

Likviditet och långfristiga lån 

Kassalikviditeten (likvida medel och kortfristiga fordringar i relation till kortfristiga skulder) är ett mått på den 
kortfristiga betalningsberedskapen mätt på balansdagen. 

Kassalikviditeten 2020-12-31 uppgick till 63 procent. Nivån beräknas vara oförändrad 2021, för att sedan variera 
mellan 52-65 procent under perioden 2022-2024. 

Nässjö kommuns totala låneskuld uppgick 2020-12-31 till 592 miljoner kronor. Under 2021 beräknas nya lån tas 
upp 30 miljoner kronor. Något nyupplåningsbehov bedöms inte föreligga under 2022-2024. Skuldsättningsgra-
den, som beräknas genom att sätta låneskulden i relation till eget kapital, sjunker under planeringsperioden och 
beräknas uppgå till 60 procent 2024-12-31. 

Likviditet och lån Utfall 
2020 

Pro-
gnos 
2021 

Budget 
2022 

Ram 
2023 

Plan 
2024 

Kassalikviditet (%) 63 63 65 63 52 

Långfristiga lån (mkr) 592 622 622 622 622 

Skuldsättningsgrad (%) 80 79 73 67 60 

Soliditet 

Soliditeten (eget kapital i relation till totala tillgångar) ett mått på det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet. 
Soliditetsgraden visar i vilken utsträckning tillgångarna har finansierats via eget kapital. Ett viktigt kriterium för 
god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan behålls eller utvecklas i en 
positiv riktning. En förbättrad soliditet förbättrar med andra ord det finansiella handlingsutrymmet. 

Nässjö kommuns soliditet exklusive pensionsförpliktelser, som redovisas utanför balansräkningen, uppgick 2020 
till 41 procent. Under planeringsperioden förväntas den, tack vare en stigande resultatnivå, öka för att vid ut-
gången av 2024 uppgå till 48 procent. 

Pensionsåtaganden intjänade före 1998 ska enligt gällande redovisningsregler redovisas utanför balansräkningen 
och tas istället upp som en ansvarsförbindelse. Pensionsåtagandet kan trots detta betraktas som en skuld varför 
soliditetsmåttet inklusive denna post bör redovisas. I takt med att pensionsåtagandet utanför balansräkningen 
beräknas minska under perioden 2022-2024 och det egna kapitalet öka, kommer soliditeten att förbättras och 
beräknas vid utgången av 2024 att uppgå till 20 procent. 
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Soliditet Utfall 
2020 

Pro-
gnos 
2021 

Budget 
2022 

Ram 
2023 

Plan 
2024 

Soliditet enligt balansräkning (%) 41 42 44 46 48 

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser (%) 4 7 11 16 20 

Pensionsförpliktelser 

Ur risk- och kontrollsynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser viktiga att beakta utifrån ett finansiellt per-
spektiv. Det totala pensionsåtagandet beräknas 2022-12-31 uppgå till 667,7 miljoner kronor inklusive löneskatt. 
Jämfört med prognostiserat värde 2021-12-31 beräknas åtagandet ha minskat med 24,7 miljoner kronor. Av åta-
gandet 2022-12-31 kommer 29,0 miljoner kronor redovisas i balansräkningen som en avsättning och 638,6 mil-
joner kronor utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse (avser pensioner intjänade före 1998). Den del 
av pensionsåtagandet som redovisas som ansvarsförbindelse kan betraktas som ofinansierad i och med att den 
återfinns utanför balansräkningen. De faktiska pensionsutbetalningarna under året redovisas som en kostnad i 
resultaträkningen och belastar därmed årets resultat. 

Kommunal skattesats 

Nässjö kommuns skattesats uppgår till 22,54 procent. Skattesatsen är numera den högsta i länet. Någon föränd-
ring föreslås inte under planeringsperioden 2022-2024. 

Balanskravsresultat 

Balanskravsutredning 

Det kommunala balanskravet är föreskrivet i kommunallagen och trädde i kraft år 2000. Balanskravet utgör en 
undre gräns för budgeterad och redovisad nivå på årets resultat och innebär att intäkterna ska överstiga kostna-
derna i resultaträkningen. Om ett negativt resultat ändå uppstår är huvudprincipen att underskottet ska återställas 
via ett motsvarande överskott inom tre år. Dessutom ska kommunfullmäktige i en plan ange hur detta ska ske. 
Endast synnerliga skäl ska föreligga om underskottet, helt eller delvis, inte beslutas återställas. Skälen ska dessu-
tom tydligt redovisas i förvaltningsberättelsen. 

Balanskravsutredning (mkr) Budget 
2022 Ram 2023 Plan 2024 

Årets resultat enligt resultaträkningen 63,2 76,5 93,5 

- Reducering av samtliga realisationsvinster 0,0 0,0 0,0 

+Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 

+Justering för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 

+/- Orealiserade förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 

-/+ Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 63,2 76,5 93,5 

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0,0 0,0 0,0 

+Användning av medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0,0 0,0 0,0 

Årets balanskravsresultat 63,2 76,5 93,5 

Resultatutjämningsreserv (RUR) 

Sedan 2013 är det möjligt för kommunerna att tillämpa en resultatutjämningsreserv och därmed under vissa 
givna förutsättningar balansera sitt ekonomiska resultat över åren. Överskott ska kunna reserveras i RUR under 
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finansiellt goda tider, då skatteintäkterna ökar, för att sedan användas för att täcka hela eller delar av underskott 
under finansiellt svagare tider. RUR kan därmed bidra till att skapa stabilare planeringsförutsättningar. 

Nässjö kommun beslutade under 2013 att använda sig av RUR. Enligt kommunfullmäktiges lokala riktlinjer för 
RUR kan en reservering göras enligt den så kallade 1- respektive 2-procentsregeln. Det innebär att reservering får 
göras med högst det belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets 
resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av summan skatteintäkter, kommunalekonomiska 
utjämningsbidrag och generella statsbidrag. Vid negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensions-
förpliktelser, uppgår gränsen till 2 procent av ovan nämnda intäkter. 

Användning av medel från RUR får i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer enbart ske när skatteintäkterna 
utvecklas ogynnsamt. Med ogynnsamt menas att rikets skatteunderlag det enskilda året relativt sett har en lägre 
ökningstakt jämfört med rikets genomsnittliga ökningstakt under de senaste tio åren. 

Nässjö kommuns RUR uppgår för närvarande till 16,7 miljoner kronor. Förutsatt att 2021 års resultat når upp till 
prognostiserad nivå finns möjlighet att reservera ytterligare cirka 30 miljoner kronor till resultatutjämningsreser-
ven. Möjligheten till ytterligare reservationer under 2022-2024 är oklar i nuläget. 

Förväntad utveckling 

Landets kommuner redovisade höga resultat 2020. Nässjö kommuns ekonomiska resultatet utgjorde inget un-
dantag och vår resultatnivå var den högsta under 2000-talet. Förhållandet kan förefalla paradoxalt, det vill säga 
att en pandemi bidrar till en resultatuppgång, men förklaringen går att återfinna i de historiskt höga statliga till-
skotten under året till följd av pandemin. 

För Nässjö kommuns del kunde den höga resultatnivån inte enbart förklaras av de statliga tillskotten. Till följd av 
ett antal år med låga eller negativa resultat har fokus varit att nå en verksamhetskostnad som harmonierar med 
våra finansiella förutsättningar. Ett stort steg i den riktningen togs under 2020 och prognosen för 2021 samt 
budgetförslaget för 2022-2024 fortsätter i den riktningen. 

2021 års prognos har successivt förbättrats under året. Prognosförbättringen kan till del förklaras av positiva 
skatteprognoser. Nämnderna har dessutom efterhand kunnat redovisa mera positiva prognoser, vilka bidrar att 
den sammantagna årsprognosen 2021-08-31 visar en relativt liten negativ avvikelse jämfört med budget. 

2020 års positiva utfall och 2021 års prognos indikerar att Nässjö kommuns ekonomi är på väg att stabiliseras 
efter ett antal år med svaga resultat och höga investeringsbehov med ökade lånebehov som följd. I takt med att 
pandemin klingar av och att statens pandemirelaterade tillskott upphör, ligger ansvaret för stabiliseringen i allra 
högsta grad i vår egen kommuns händer. Tillsammans med fortsatta effekter av den demografiska utvecklingen, 
det vill säga ökningen av yngre och äldre kommuninvånare, och osäkerheten kopplad till pandemin manar detta 
till fortsatt ekonomisk återhållsamhet och fortsatta effektiviseringar i vår verksamhet. 

Nässjö kommun måste likt övriga kommuner leva efter devisen God ekonomisk hushållning. I kommunaleko-
nomiska termer innebär det till exempel att varje generation kommuninvånare ska bekosta den service som kon-
sumeras och därigenom lämna över en kommun med ett oförändrat finansiellt handlingsutrymme till kommande 
generationer. Med det menas bland annat att vi inte kan öka vår skuldsättning till en nivå som innebär att fram-
tida generationer får betala ränta och amorteringar på något som nuvarande generation har konsumerat. För att 
uppnå detta måste vi sträva efter att hålla en hög självfinansieringsgrad av våra investeringar genom ett överskott 
i vår löpande verksamhet. Grundregeln är att överskottet bör vara högre under de år som investeringsbehovet är 
högt, något som Nässjö kommun historiskt inte har levt upp till. Konsekvensen av detta har varit en kraftigt 
ökad låneskuld. 

Budgetförslaget för åren 2022-2024 har därför en tydlig ambition att fortsätta den under 2020 och 2021 påbör-
jade stabiliseringen av kommunens ekonomi. En stabil kommunal ekonomi är inget självändamål, men den läg-
ger grunden för fortsatt utveckling av en i dag väl fungerade kommunal verksamhet. 

Jan Öhlin 
Ekonomi- och finanschef 
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Befolkningsprognos 
Befolkningsutveckling 

Kommunens befolkning har ökat med cirka 2 200 invånare de senaste tio åren. Befolkningsökningen innebär en 
ökad efterfrågan på välfärdstjänster. För Nässjö kommun speglas detta i första hand inom barn- och utbildnings-
verksamheten där antalet förskolebarn och elever har ökat kraftigt de senaste åren. Även socialnämnden och 
övriga nämnder har påverkats av befolkningsökningen. 

Befolkningsprognos 

En befolkningsprognos för kommande tioårsperiod har tagits fram inför arbetet med verksamhetsplan 2022. 
Under prognosperioden 2021-2030 beräknas folkmängden i Nässjö kommun att öka med 399 invånare, från 
31 563 till 39 962 personer. 

Jämfört med utvecklingen de senaste tio åren innebär prognosen en avmattning vad gäller befolkningsökningen. 

Utvecklingen under året tyder dock på att invånarantalet i befolkningsprognosen för 2021 kommer att överstiga 
det prognostiserade invånarantalet på 31 599. Invånarantalet per den 31 juli uppgick till 31 671 invånare, vilket är 
72 personer fler än i prognosen. 
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Med anledning av detta har budgetkommittén gjort en smärre uppjustering av befolkningsantagandet för 2021 till 
31 650 invånare. 

Det innebär att budgetförslagets beräkning av kommunens intäkter från skatter och utjämningsbidrag åren 2022 -
 2024 baseras på följande invånarantal: 

• 2021: 31 650 (budget 2022)
• 2021: 31 679 (ram 2023)
• 2022: 31 711 (plan 2024)

Åldersstruktur 

Invånarnas åldersstruktur har stor betydelse när det gäller efterfrågan av den kommunala servicen. 

Den framtagna befolkningsprognosen indikerar att det är antalet barn och äldre som kommer att öka mest under 
de kommande tio åren. 

Antalet barn ökar totalt sett med 124 st, vilket motsvarar en ökning på 1,6 procent. Ökning ses för antalet barn 
åldern 6-15 år och 16-18 år, medan antalet barn 1-5 år minskar. Detta kommer att medföra fler elever i grund-
skola och gymnasieskola, medan antalet barn i förskolan minskar. 

Antalet äldre ökar med 715 personer under samma period, vilket motsvarar en ökning på 10,6 procent. Här är 
det andelen som är 80+ som ökar kraftigt, vilket kommer att påverka efterfrågan av äldreomsorg. 

Befolkningsutvecklingen medför, förutom effekterna inom skola och äldreomsorg, även en ökad efterfrågan 
inom kultur- och fritidsverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård och funktionshinderomsorg. 

Utvecklingen av antalet personer i arbetsför ålder (19-64 år) minskar däremot med 440 personer, vilket är be-
kymmersamt och innebär att kommunens försörjningskvot ökar ytterligare. 
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Resultatbudget 

Belopp i tkr Budget 2022 Ram 2023 Plan 2024 

Verksamhetens nettokostnader -2 178 077 -2 209 620 -2 256 161

(därav avskrivningar) (-74 500) (-75 000) (-78 000)

Skatteintäkter 1 524 364 1 573 407 1 622 793 

Kommunal utjämning/statsbidrag 623 956 624 289 638 479 

Kommunal fastighetsavgift 71 275 71 275 71 275 

Övriga generella statsbidrag 11 300 8 100 8 100 

Verksamhetens finansiering 2 230 895 2 277 071 2 340 647 

Verksamhetens resultat 52 818 67 451 84 486 

Finansnetto 10 350 9 050 9 050 

Årets resultat 63 168 76 501 93 536 
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Balansbudget 

Belopp i tkr Budget 2022 Ram 2023 Plan 2024 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 1 529 418 1 616 044 1 752 843 

Finansiella anläggningstillgångar 63 890 66 935 69 980 

Summa anläggningstillgångar 1 593 308 1 682 979 1 822 823 

Omsättningstillgångar 

Förråd/exploateringsfastigheter 70 350 69 500 70 000 

Korfristiga fordringar 189 500 189 500 189 500 

Likvida medel 102 411 88 341 39 673 

Summa omsättningstillgångar 362 261 347 341 299 173 

Summa tillgångar 1 955 569 2 030 320 2 121 996 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

Eget kapital 

Eget kapital 853 630 930 131 1 023 667 

Avsättningar 

Avsättning pensioner inkl löneskatt* 29 039 27 289 25 929 

Skulder 

Långfristiga skulder 622 400 622 400 622 400 

Kortfristiga skulder 450 500 450 500 450 000 

Summa skulder 1 072 900 1 072 900 1 072 400 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 955 569 2 030 320 2 121 996 

Ansvarsförbindelser 

Ansvarsförbindelse pensioner inkl löneskatt* 638 640 616 966 594 582 

* enligt beräkning Skandia 20210831
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Kassaflödesbudget 

Belopp i tkr Budget 2022 Ram 2023 Plan 2024 

Tillförda medel från den löpande verksam-
heten 

Årets resultat 63 168 76 501 93 536 

Justeringsposter (av- och nedskrivningar mm) 74 500 75 000 78 000 

Förändringar i rörelsekapital 

Förändring av korta fordringar och förråd -1 550 850 -500

Förändring av korta skulder 0 0 -500

Förändring av avsättningar 80 -1 750 -1 360

Kassaflöde från den löpande verksamheten 136 198 150 601 169 176 

Investeringsverksamheten 

Investeringar, materiella tillgångar -132 918 -166 626 -219 799

Investeringar, finansiella tillgångar -90 -3 045 -3 045

Försäljning av anläggningstillgångar 5 000 5 000 5 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten -128 008 -164 671 -217 844

Finansieringsverksamheten 

Förändring av långa lån 0 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 

Årets kassaflöde 8 190 -14 070 -48 668

Likvida medel vid årets början 94 221 102 411 88 341 

Likvida medel vid årets slut 102 411 88 341 39 673 
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Exploateringsbudget 

Belopp i tkr Budget 2022 Ram 2023 Plan 2024 

Avser 

Iordningställande av bostadsmark 400 400 400 

Iordningställande av industrimark 500 500 500 

Släpande fastighetsbildning 100 100 100 

Strategiska markinköp 3 000 3 000 3 000 

Exploateringsområden 

Bostadsområden 7 450 4 150 2 600 

Verksamhetsområden 1 100 2 000 1 900 

Utgifter 12 550 10 150 8 500 

Försäljningsintäkt, bostadsmark -5 000 -5 000 -4 000

Försäljningsintäkt, industrimark -6 000 -6 000 -4 000

Inkomster -11 000 -11 000 -8 000

Netto 1 550 -850 500 
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Investeringsbudget 

Belopp i tkr Budget 2022 Ram 2023 Plan 2024 

Tekniska servicenämnden 

Byggnadsavdelningen 81 465 85 600 92 389 

Samhällsbyggnadsavdelningen 21 151 44 180 31 950 

Övrigt tekniska servicekontoret 3 035 825 825 

Summa tekniska servicenämnden 105 651 130 605 125 164 

Kommunstyrelsen 

Utveckling av orter och landsbygd 800 800 800 

Stadskärneutveckling 800 800 800 

Vuxenutbildning 

Övrigt 7 367 1 221 2 000 

Summa kommunstyrelsen 8 967 2 821 3 600 

Barn- och utbildningsnämnden 

Förskola 1 400 8 000 35 100 

Grundskola 700 4 100 8 335 

Gymnasieskola 2 800 2 000 7 500 

Summa barn- och utbildningsnämnden 4 900 14 100 50 935 

Kultur- och fritidsnämnden 

Idrotts- och fritidsanläggningar 6 800 11 700 16 800 

Kultur- och ungdomsverksamhet 800 600 600 

Summa kultur- och fritidsnämnden 7 600 12 300 17 400 

Socialnämnden 

Funktionshinderomsorg 2 700 3 700 19 600 

Äldreomsorg 3 100 3 100 3100 

Summa socialnämnden 5 800 6 800 22 700 

Totalt 132 918 166 626 219 799 
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Långsiktig investeringsplan 
I enlighet med Nässjö kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning utgår investeringsbudgetförslaget från 
det finansiella utrymme som anges av kommunens finansiella mål avseende soliditet och självfinansieringsgrad. 
De finansiella målen i budgetförslaget omfattar åren 2022-2024 och ligger till grund för investeringsbudgeten 
dessa år. 

Investeringsvolymen kommer att påverka den kommunala ekonomin under många år framåt efter budgetens 
planperiod. I takt med att gapet mellan behov och resurser ökar ställs krav på prioritering av befintliga resurser. 
Prioriteringen är strategiskt viktig för att möjliggöra kommunens mål för verksamheten. Det är därför av yttersta 
vikt att kommunen har en väl fungerande styrning av investeringarna för att säkerställa att rätt prioriteringar görs 
och att kommunens ekonomi stärks på sikt. 

Långsiktiga beräkningar är nödvändiga att ha som underlag för diskussioner rörande prioriteringar och ambition-
er när det gäller kommunala investeringar. Det gäller också strategier för finansiering av investeringarna. Därför 
har en beräkning av kommunens finansiella investeringsutrymme för kommande tioårsperiod tagits fram. Beräk-
ningen grundar sig på 

• SKR:s skatteprognos (21:35)
• Simulering av avskrivningskostnader för befintliga anläggningar samt en uppskattning av avskrivnings-

kostnaderna för tillkommande anläggningar i enlighet med investeringsplanen
• Resultatnivån för åren 2022-2024 i enlighet med förslaget till budget samt ett antagande om en resultat-

nivå på 2 procent för de år som kommer efter budgetens planperiod

Kommunens låneskuld beräknas uppgå till 622 miljoner kronor vid utgången av 2021. För att inte öka skuldsätt-
ningsnivån ytterligare bör en 100 procentig självfinansieringsgrad av investeringarna eftersträvas på längre sikt. 
Detta innebär att investeringsnivån bör ligga på samma nivå som det finansiella utrymmet, dvs resultat och av-
skrivningar. Den höga resultatnivån 2022-2024 medför att ingen nyupplåning föreslås tas upp under budgetens 
planperiod, vilket är ett steg i den riktningen. 

Med anledning av detta föreslås att planeringsperioden för investeringsbudgeten utökas till tio år och att en ram 
sätts för investeringsnivån samtliga dessa år. 

För åren 2022-2026 utgörs investeringsramen av de investeringar som ligger i investeringsbudgetförslaget. Då 
investeringsnivån är hög dessa år, uppnås inte full självfinansiering. Den genomsnittliga självfinansieringsgraden 
under dessa år, beräknat utifrån ovan nämnda antaganden, uppgår 81 procent. Det innebär att 19 procent av 
investeringarna, eller 168 miljoner kronor, måste finansieras på annat sätt. 

För åren 2027-2031 utgörs investeringsramen av det finansiella utrymme som medges utifrån kommunens resul-
tat och avskrivningar. Nivån är beräknad utifrån antagandet om ett resultatmål på 2 procent. Självfinansierings-
graden uppgår därför till 100 procent för dessa år. 

I enlighet med nuvarande förslag skulle det innebära att investeringsramarna kvantifieras enligt följande: 

År Investeringsram (tkr) Självfinansieringsgrad 

2022 132 918 104% 

2023 166 626 91% 

2024 219 799 78% 

2025 177 688 72% 

2026 201 875 67% 

2027 139 832 100% 

2028 140 679 100% 

2029 143 995 100% 

2030 142 560 100% 

2031 141 159 100% 
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Ramarna bör omprövas årligen i samband med budgetbeslutet och de finansiella mål som fastställs utifrån kom-
munens ekonomiska förutsättningar. 



Kommunfullmäktige, Verksamhetsplan 2022, Nässjö kommun 20(78) 

Driftbudget 

Belopp i mkr Budget 
2022 Ram 2023 Plan 2024 

Kommunstyrelse -128,974 -129,646 -129,684

Kommunstyrelse, bidrag -51,786 -53,000 -54,006

Barn- och utbildningsnämnd -928,864 -925,664 -925,664

Kultur- och fritidsnämnd -67,990 -67,990 -67,990

Samhällsplaneringsnämnd -19,106 -19,106 -19,106

Socialnämnd -852,087 -852,087 -852,087

Teknisk servicenämnd -68,274 -68,732 -69,199

Resultatenheter 0,000 0,000 0,000

Revisorer -1,321 -1,321 -1,321

Överförmyndarnämnd -4,018 -4,102 -4,196

Valnämnd -1,100 -0,030 -1,100

Centralt anslag (att utfördela) -37,308 -75,359 -112,359

Nämndernas nettokostnad -2 160,828 -2 197,037 -2 236,712

Interna räntor/avskrivningar 99,041 99,041 101,541 

Avskrivningar -74,500 -75,000 -78,000

Pensioner (löpande pensioner och förändring avsättn) -43,801 -41,277 -40,973

Personalomkostnader mm 2,011 4,653 -2,017

Verksamhetens nettokostnad -2 178,077 -2 209,620 -2 256,161

Skatteintäkter 1 524,364 1 573,407 1 622,793 

Kommunal utjämning/statsbidrag 623,956 624,289 638,479 

Fastighetsavgift 71,275 71,275 71,275 

Övriga generella statsbidrag 11,300 8,100 8,100 

Verksamhetens finansiering 2 230,895 2 277,071 2 340,647 

Verksamhetens resultat 52,818 67,451 84,486 

Finansnetto 10,350 9,050 9,050 

Budgeterat resultat 63,168 76,501 93,536 
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Nämnder och resultatenheter 

Driftbudget 2022 

Belopp i tkr Personalkost-
nader 

Övriga kostna-
der Intäkter Budget 2022 

Kommunstyrelse  100 253  60 955 - 32 234  128 974 

Kommunstyrelse, bidrag  51 786  51 786 

Barn- och utbildningsnämnd  682 635  393 085 - 146 856  928 864 

Kultur- och fritidsnämnd 23 874 53 381 - 9 265  67 990 

Samhällsplaneringsnämnd  20 930  9 476 - 11 300  19 106 

Socialnämnd  674 000  325 087 - 147 000  852 087 

Teknisk servicenämnd inkl re-
sultatenheter  124 132  289 589 - 345 447  68 274 

Revisorer  549  772  1 321 

Överförmyndarnämnd  4 018  4 018 

Valnämnd  1 600  250 - 750  1 100 

Centralt anslag (att utfördela)  25 049  15 259 - 3 000  37 308 

Nämndernas nettokostnad  1 653 101  1 203 679 - 695 952  2 160 828 
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Kommunfullmäktigebeslut 

Finansiering 

Skattesatsen 2022 fastställs till 22,54 procent av den beskattningsbara inkomsten. 

Kommunstyrelsen har under 2022 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp som motsvarar belopp på de 
lån som förfaller till betalning under året. 

Utdelningen från moderbolaget Örnen AB uppgår till 8,0 miljoner kronor 2022. 

Resultat och finansiella mål 

Nässjö kommuns budgeterade resultat för 2022 fastställs till 63,2 miljoner kronor. 

Nivåerna på Nässjö kommuns finansiella mål fastställs enligt följande: 

• Årets resultat ska lägst uppgå till 2,8 procent av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbi-
drag år 2022, 3,4 procent 2023 och 4,0 procent 2024

• Självfinansieringsgraden av investeringarna ska uppgå till 104 procent 2022, 91 procent 2023 och 78
procent 2024

• Soliditeten ska lägst uppgå till 44 procent 2022 och 46 procent 2023 och 48 procent 2024

För nämnderna gäller 

Den ekonomiska tilldelningen till verksamheten utgår från de finansiella mål som anges avseende resultatnivå, 
soliditet och självfinansieringsgrad. Det innebär att tilldelningen av resurser till verksamheten är baserad på dessa 
mål, både vad gäller driftbudget och investeringsbudget 

Förändringar har gjorts i nämndernas ramar efter planeringsdialoger med nämnderna och diskussioner i budget-
kommittén. 

Budgetförslaget för 2022 innebär att nämnderna beviljas 2 160,8 miljoner kronor för sin verksamhet, vilket är 
64,3 miljoner kronor mer än i budget 2021. 

Ökningen består dels av att kompensera nämnderna för ökande kapitalkostnader samt ökade lönekostnader, och 
dels av ett utökat tillskott till verksamheten. Det utökade anslaget ligger inte i nivå med de behov som lagts fram 
av nämnderna i samband med planeringsdialogerna. Den positiva utvecklingen av samhällsekonomin, som kan 
ses i form av ett ökade intäkter från skatter och bidrag för kommunen, räcker inte fullt ut för att finansiera de 
behov som har framförts av verksamheterna. De förtroendevaldas ansvar är dock att både säkerställa den dagliga 
verksamheten och att lägga en budget som är ekonomiskt hållbar för framtida generationer. Målsättningen i bud-
getarbetet har därför varit att möta verksamheten så långt det går med det utrymme som ges utifrån en resultat-
nivå som ska förmå att finansiera det omfattande investeringsbehov som föreligger och stabilisera kommunens 
ekonomi. 

Det innebär att nämnderna även fortsättningsvis måste visa ekonomisk återhållsamhet. Till del kan dock nämn-
dernas behov mötas av de riktade statsbidrag som har aviserats i den statliga budgetpropositionen. 

Personalomkostnadspålägg (sociala avgifter med mera) uttas med 39,75 procent för merparten av kommunens 
anställda i enlighet med rekommendation från SKR. Det är en minskning med 0,40 procentenheter jämfört med 
2021. Nämndernas budgetramar har anpassats till den lägre procentsatsen, vilken innebär minskade kostnader 
med totalt med 4,7 miljoner kronor, vilket utgör den beräknade effekten av sänkningen. 

I det centrala anslaget ingår kompensation för löneavtalet 2022, vilket kommer att fördelas ut till nämnderna när 
avtalen börjar gälla, samt kompensation för ökad externhyra och internhyra/kapitalkostnader som fördelas ut när 
nya investeringsprojekt är klara och tas i bruk (aktiveras). 

För bolagen gäller 

De för samtliga bolagen gällande ägardirektiven stipulerar att ekonomiska direktiv årligen ska fastställas av kom-
munfullmäktige i samband med budgetbeslutet. 



Kommunfullmäktige, Verksamhetsplan 2022, Nässjö kommun 23(78) 

De ekonomiska intentionerna består dels av ett avkastningsmål dels av ett soliditetsmål. Direktiven har varit 
föremål för dialog med företrädare för respektive bolag. 

Utöver de specificerade ekonomiska ägardirektiven gäller dessutom att den kommunala verksamheten, i såväl 
förvaltningsform som i bolagsform, ska präglas av helhetssyn och största möjliga koncern- och kundnytta. De 
kommunala bolagen och Nässjö kommuns nämnder ska därför söka lösningar för att i samverkan effektivisera 
användningen av kommunkoncernens samlade resurser. 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 

Kommunstyrelsens utvecklingsmål och kvalitetsfaktorer godkänns. 

Driftbudgeten fastställs till: 

Belopp i tusen kronor, tkr 2022 2023 2024 

Kommunstyrelse 128 974 129 646 129 684 

Kommunstyrelse, bidrag 51 786 53 000 54 006 

Centralt anslag 37 308 75 359 112 359 

Kommunstyrelsen 

Ett anslag på 1,5 miljoner kronor per år riktas till Nässjö Lärcenter för en bibehållen verksamhet. 

Vidare anslås 1,0 miljoner kronor per år till kommunstyrelsen för att arbeta med de insatsområden som har fast-
ställts med syfte att uppnå fokusmålen avseende att alla vuxna som bor i Nässjö kommun ska ha en sysselsätt-
ning som gör att de kan försörja sig samt att alla barn och ungdomar i Nässjö kommun har förutsättningar för en 
god uppväxt. 

Upphandling av gemensamt HR-system har genomförts på höglandet. Det nya avtalet innebär kraftigt ökade 
driftkostnader jämfört med tidigare. För att möta den ökade driftkostnaden 2023 anslås 1,655 miljoner kronor 
2023 och 1,693 miljoner 2024. 

För att nå målsättningen om att erbjuda heltidstjänster och en sammanhållen arbetstid inom socialnämndens 
verksamheter anslås 750 tusen kronor 2022 till HR-avdelningen för att stimulera det arbete som har påbörjats 
inom socialförvaltningen. 

Nämndens anslag anpassas med -301 tusen kronor till det sänkta personalomkostnadspålägget från och med 
2022. 

Nämnden har frihet att inom sin befintliga budgetram göra de omdisponeringar och omprioriteringar som be-
döms nödvändiga för att tillgodose övriga önskemål och behov som har lyfts fram i nämndens budgetförslag. 

Nämnden uppmanas också att söka de för nämnden relevanta specialdestinerade statsbidrag som aviserats i årets 
budgetproposition för att på så sätt möjliggöra finansiering av de behov som inte kunnat mötas med kommunala 
resurser. 

KS Bidrag 

Medlemsbidraget till Höglandets Räddningstjänstförbund 2022 anpassas enligt direktionens önskemål. För åren 
2023 och 2024 uppräknas bidraget preliminärt med 2,5 procent per år. Budgetanslaget anpassas till detta, vilket 
innebär en ökad kostnad med 652 tusen kronor 2022, 668 tusen kronor 2023 och 1 674 tusen kronor 2024. 

Centralt anslag 

I det centrala anslaget ingår de beräknade kostnaderna för löneavtalen 2022, 2023 och 2024 som har lagts centralt 
i nuläget, och kommer att fördelas ut till nämnderna när avtalen blir klara. 

Vidare ingår anslag för ökade externa hyror och interna hyror/kapitalkostnader för de investeringsprojekt som 
färdigställs och aktiveras under budgetens planperiod. Kompensation för ökade internhyror/kapitalkostnader 
kommer att fördelas ut till nämnderna när investeringarna tas i bruk och aktiveras. 

Uppdrag 

Kommunfullmäktige har antagit två fokusmål under innevarande mandatperiod. Kommunstyrelsen har utifrån 
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dessa antagit tre insatsområden inom respektive fokusmål. Kommunfullmäktige har även antagit två strategier 
som är nära sammankopplande med dessa fokusmål och dess insatsområden i form av jobbstrategin 2.0 samt 
boendestrategin. Då det inte finns en strategi för barn och ungas uppväxtvillkor får kommunledningskontoret i 
nära samverkan med övriga förvaltningar i uppdrag att ta fram en strategi för barn- och unga i Nässjö kommun. 
Samverkan samt förebyggande arbete ska vara ledord i strategin. 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 

Barn- och utbildningsnämndens utvecklingsmål och kvalitetsfaktorer godkänns. 

Driftbudgeten fastställs till: 

Belopp i tusen kronor, tkr 2022 2023 2024 

Barn- och utbildningsnämnden 928 864 925 664 925 664 

Ett anslag på 3,336 miljoner kronor per år tilldelas för att fortsätta nämndens påbörjade insatser med ett livslångt 
lärande och det kommunala aktivitetsansvaret. Detta ger förutsättningar för en likvärdig skola, vilket bidrar till att 
uppfylla fokusmålen avseende att alla vuxna som bor i Nässjö kommun ska ha en sysselsättning som gör att de 
kan försörja sig samt att alla barn och ungdomar i Nässjö kommun har förutsättningar för en god uppväxt. 

Utöver detta medger det i regeringens budgetproposition förlängda tillskottet till skolan på en miljard kronor att 
3,2 miljoner kronor tillförs nämndens verksamhet under 2022. 

Nämndens anslag anpassas med -2,046 miljoner kronor till det sänkta personalomkostnadspålägget från och med 
2022. 

Nämnden har frihet att inom sin befintliga budgetram göra de omdisponeringar och omprioriteringar som be-
döms nödvändiga för att tillgodose övriga önskemål och behov som har lyfts fram i nämndens budgetförslag. 

Nämnden uppmanas också att söka de för nämnden relevanta specialdestinerade statsbidrag som aviserats i årets 
budgetproposition för att på så sätt möjliggöra finansiering av de behov som inte kunnat mötas med kommunala 
resurser. 

Kultur-och fritidsnämndens verksamhetsplan 

Kultur- och fritidsnämndens utvecklingsmål och kvalitetsfaktorer godkänns. 

Driftbudgeten fastställs till: 

Belopp i tusen kronor, tkr 2022 2023 2024 

Kultur- och fritidsnämnden 67 990 67 990 67 990 

För att samordna kommunens folkhälsoarbete och bygga upp ett hälsocenter i Nässjö kommun tillförs ett anslag 
på 104 tusen kronor per år från och med 2022. 

Nämndens anslag anpassas med -70 tusen kronor till det sänkta personalomkostnadspålägget från och med 2022. 

Nämnden har frihet att inom sin befintliga budgetram göra de omdisponeringar och omprioriteringar som be-
döms nödvändiga för att tillgodose de önskemål och behov som har lyfts fram i nämndens budgetförslag. 

Nämnden uppmanas också att söka de för nämnden relevanta specialdestinerade statsbidrag som aviserats i årets 
budgetproposition för att på så sätt möjliggöra finansiering av de behov som inte kunnat mötas med kommunala 
resurser. 

Samhällsplaneringsnämndens verksamhetsplan 

Samhällsplaneringsnämndens utvecklingsmål och kvalitetsfaktorer godkänns. 

Driftbudgeten fastställs till: 

Belopp i tusen kronor, tkr 2022 2023 2024 

Samhällsplaneringsnämnden 19 106 19 106 19 106 
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Nämndens anslag anpassas med -62 tusen kronor till det sänkta personalomkostnadspålägget från och med 2022. 

Nämnden har frihet att inom sin befintliga budgetram göra de omdisponeringar och omprioriteringar som be-
döms nödvändiga för att tillgodose de önskemål och behov som har lyfts fram i nämndens budgetförslag. 

Nämnden uppmanas också att söka de för nämnden relevanta specialdestinerade statsbidrag som aviserats i årets 
budgetproposition för att på så sätt möjliggöra finansiering av de behov som inte kunnat mötas med kommunala 
resurser. 

Socialnämndens verksamhetsplan 

Socialnämndens utvecklingsmål och kvalitetsfaktorer godkänns. 

Utöver de utvecklingsmål som nämnden har formulerat önskar kommunstyrelsen särskilt att följa verksamhets- 
och kostnadsutvecklingen inom funktionshinderomsorgen under kommande avstämnings- och resultatdialoger. 

Driftbudgeten fastställs till: 

Belopp i tusen kronor, tkr 2022 2023 2024 

Socialnämnden 852 087 852 087 852 087 

För att till del möta nämndens ökade kostnader för verksamheten medges ett utökat anslag 23 miljoner kronor 
per år. Ett fortsatt arbete med den åtgärdsplan som tagits fram för att nå en budget i balans är dock nödvändig 
för att nämnden ska kunna tillgodose behoven inom myndighetsutövning och funktionshinderomsorgen. Detta 
ska återrapporteras i samband med avstämnings- och resultatdialogerna för 2022. 

I samband med budget 2020 beslutade kommunfullmäktige den 28 november 2019 att utvidga ett tidigare upp-
drag till socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen gällande föräldrastöd, med ett uppdrag att ta 
fram en handlingsplan med arbetssätt för att stärka föräldrarollen. I arbetet skulle också regionens barn och ung-
domshälsa bjudas in. Uppdraget har resulterat i en handlingsplan med arbetssätt för att förstärka föräldrarollen. 
Till detta avsattes 2 miljoner 2020. Utifrån fokusmålet att alla barn och ungdomar i Nässjö kommun ska ha för-
utsättningar för en god uppväxt och med syfte att fortsätta det påbörjade arbetssättet att stärka föräldrar i deras 
föräldraroll även under kommande år, föreslås att socialnämndens budget förstärks med 2 miljoner kronor per år 
från och med 2022. 

Nämndens anslag anpassas med -1,875 miljoner kronor till det sänkta personalomkostnadspålägget från och med 
2022. 

Nämnden har frihet att inom sin befintliga budgetram göra de omdisponeringar och omprioriteringar som be-
döms nödvändiga för att tillgodose övriga önskemål och behov som har lyfts fram i nämndens budgetförslag. 

Nämnden uppmanas också att söka de för nämnden relevanta specialdestinerade statsbidrag som aviserats i årets 
budgetproposition för att på så sätt möjliggöra finansiering av de behov som inte kunnat mötas med kommunala 
resurser. 

Taxor och avgifter 

Måltidspriserna i nämndens verksamheter höjs med 2 procent från och med 1 januari 2022 

Hyrorna i nämndens verksamheter höjs med allmännyttans förhandlade höjning. 

Tekniska servicenämndens verksamhetsplan 

Tekniska servicenämndens utvecklingsmål och kvalitetsfaktorer godkänns. 

Driftbudgeten fastställs till: 

Belopp i tusen kronor, tkr 2022 2023 2024 

Tekniska servicenämnden 68 274 68 732 69 199 

Nämndens anslag anpassas med -344 tusen kronor till det sänkta personalomkostnadspålägget från och med 
2022. 
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Nämnden har frihet att inom sin befintliga budgetram göra de omdisponeringar och omprioriteringar som be-
döms nödvändiga för att tillgodose de önskemål och behov som har lyfts fram i nämndens budgetförslag. 

Nämnden uppmanas också att söka de för nämnden relevanta specialdestinerade statsbidrag som aviserats i årets 
budgetproposition för att på så sätt möjliggöra finansiering av de behov som inte kunnat mötas med kommunala 
resurser. 

Överförmyndarnämndens, valnämndens och revisorernas verksamhetsplan 

Driftbudgeten fastställs till: 

Belopp i tusen kronor, tkr 2022 2023 2024 

Överförmyndarnämnd 4 018 4 102 4 196 

Valnämnd 1 100 30 1 100 

Kommunens revisorer 1 321 1 321 1 321 

Från och med 2019 har höglandskommunerna en gemensam överförmyndarverksamhet, som är placerad i Vet-
landa kommun. Kostnaden för överförmyndarverksamheten är fördelad beroende på antal invånare i respektive 
kommun. Överförmyndarnämndens driftbudget anpassas till den kostnadsfördelning som tagits fram. 

Valnämndens driftbudget utökas med 300 tusen kronor 2022, 20 tusen kronor 2023 och 300 tusen kronor 2024. 
Det utökade anslaget avser en anpassning till de skärpta kraven i vallagen samt en höjd arvodesnivå för de som 
arbetar i vallokal under valdagen. 

Kommunrevisionens driftbudget fastställs av kommunfullmäktige efter förslag från presidiet. Nämndens anslag 
anpassas med -2 tusen kronor till det sänkta personalomkostnadspålägget från och med 2022. 

Ekonomiska ägardirektiv för Nässjö Affärsverk AB 

Avkastningsmål och soliditetsmål fastställs till: 

Direktiv för 2022 Avkastning (%) Soliditet (%) 

Nässjö Affärsverk AB 3,5 43 

Ekonomiska ägardirektiv för Fastighets AB Linden 

Avkastningsmål och soliditetsmål fastställs till: 

Direktiv för 2022 Avkastning (%) Soliditet (%) 

Fastighets AB Linden 11 24 

Ekonomiska ägardirektiv för Pigalle i Nässjö AB 

Avkastningsmål och soliditetsmål fastställs till: 

Direktiv för 2022 Avkastning (%) Soliditet (%) 

Pigalle i Nässjö AB 19 15 

Ekonomiska ägardirektiv för Nässjö kommuns Industribyggnads AB 

Avkastningsmål och soliditetsmål fastställs till: 

Direktiv för 2022 Avkastning (%) Soliditet (%) 

Nässjö kommuns Industribyggnads AB 6 91 
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Kommunstyrelsen 

Grunduppdrag
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltning. Den har ett helhetsansvar för kommunens verk-
samheter, utveckling och förnyelsearbete samt ekonomiska resultat och ställning. Kommunstyrelsen ska: 

• Leda och samordna förvaltningen över kommunens angelägenheter genom att utöva en samordnad
styrning.

• Leda arbetet med att ta fram kommunövergripande styrdokument.
• Ha uppsikt över övriga nämnders, och gemsamma nämnders, verksamhet samt över verksamhet som

bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.
• Följa upp de frågor som kan inverka på kommunens utveckling, ekonomiska resultat och ställning.
• I samråd med nämnderna fortlöpande följa upp de fastställda målen och rapportera till kommunfullmäk-

tige.
• Ansvara för angivning uppgifter som inte lagts ut på någon annan nämnd, till exempel vuxenutbildning,

sysselsättnings- och näringslivsfrågor.
• Ansvara för uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och annan lagstiftning.

Verksamhetsbeskrivning 

Förvaltningsledningen ansvarar för organisationens övergripande strategiska utvecklingsarbete. Det innebär 
bland annat ansvar för kommunens styrnings- och ledningsstruktur och kvalitetsfrågor. Avdelningen ansvarar 
också för säkerhetsarbetet i allmänhet och säkerhetsskyddsarbetet i synnerhet. Målgruppen återfinns i huvudsak 
bland andra de kommunala förvaltningarna och bolagen samt de förtroendevalda. 

Administrativa avdelningen har sina sak- och expertkunskap inom offentlig förvaltning. I grunduppdraget 
ingår att upprätthålla den demokratiska processen samt att tillgängliggöra de politiska besluten. Målgruppen är de 
förtroendevalda, kommunala förvaltningar och bolag samt människor som bor, verkar och vistas i kommunen. 

Ekonomiavdelningen bistår sina målgrupper med sak- och expertkunskap inom områdena ekonomi och upp-
handling. Inom dessa områden genomför, samordnar, leder och utvecklar ekonomiavdelningen de kommunge-
mensamma processerna och ger stöd och service till sina kunder. Målgrupperna utgörs främst av interna kunder i 
form av förtroendevalda, kommunala förvaltningar och bolag samt medarbetare. Dessutom ges service till exter-
na kunder, som t ex kommunmedborgare, det lokala näringslivet, leverantörer, myndigheter, andra kommuner 
och övriga externa intressenter. Genom effektiva processer och service får målgrupperna i sin tur större möjlig-
het att lägga tid och energi på sina kommunala grunduppdrag. 

HR-avdelningen ansvarar för frågor som rör förhållanden mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbets-
tagare. Det innebär att avdelningen ansvarar för att arbetsgivaren följer de regelverk som finns inom området. 
Avdelningen utvecklar och underhåller kommunens processer kopplade till HR-uppdraget där löneprocessen är 
den mest omfattande. Arbetet ska underlätta för verksamheterna och samtidigt innebära att HR-arbetet sker på 
ett effektivt och professionellt sätt. Uppdraget innebär också att verka för att kommunens verksamheter kan 
klara sin kompetensförsörjning det vill säga både attrahera och behålla personal. Ytterligare en del av grundupp-
draget är arbetsmiljöarbetet det vill säga skapa rutiner som möjliggöra ett effektivt och professionellt arbetsmiljö-
arbete i kommunens förvaltningar. 

Nässjö lärcenter grunduppdrag vilar på fyra hörnstenar: integration, arbetsmarknadsåtgärder, kommunal vux-
enutbildning och eftergymnasial utbildning. Integrationsuppdraget innebär ett ansvar för att underlätta nyanlända 
invandrares etablering. Via bland annat arbetsplattformar och praktik av olika slag har Nässjö lärcenter i uppdrag 
att lotsa arbetslösa personer till antingen arbete eller studier. Den kommunala vuxenutbildningen omfattar 
svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning, gymnasievuxenutbildning samt Lärvux. Den eftergym-
nasiala utbildningen bedrivs inom flera områden där järnvägsområdet är ett exempel på ett stort område. 

Utvecklingsavdelningen leder och samordnar strategiskt utvecklingsarbete kopplat till Agenda 2030. Grund-
uppdraget omfattar sakområden såsom bostadsförsörjning/samhällsbyggande, energi- och klimatfrågor, lands-
bygds- och stadskärneutveckling samt Fairtrade. Målgrupperna är de som bor och verkar i kommunen, närings-
liv, föreningsliv, kommunkoncernens verksamheter och förtroendevalda. Avdelningen leder och samordnar även 
arbetet med informationssäkerhet. I grunduppdraget ingår även stödjande funktioner där målgruppen är interna 
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kunder, dvs förtroendevalda, kommunala förvaltningar och bolag samt medarbetare. Stödjande funktioner utgörs 
av arbete med kommunens digitalisering och innovation, utveckling av medborgardialog, samordning och admi-
nistration av kommunens bolagskoncern, statistikfrågor samt att utgöra stöd i kommunens styr- och lednings-
processer. En annan viktig målgrupp är Region Jönköpings län där grunduppdraget medför ett ansvar för dialog 
och samverkan inom kollektivtrafik, järnvägsinfrastruktur, bredband och andra samhällsutvecklingsfrågor. 

Medborgarservice har sina sak- och expertkunskap inom områdena kommunikation samt offentlig förvaltning. 
I grunduppdraget ingår att bemöta, kommunicera och informera i rätt kanaler. Fokus ska ligga på kunskaps-
höjande kommunikation, från att informera till att ge kunskap. Samhällsvägledning har ett centralt uppdrag där 
målgruppen är människor som bor, verkar och vistas i kommunen. Inom verksamheten finns även budget- och 
skuldrådgivning liksom konsumentrådgivning. Vidare återfinns turistinformation och destinationsutveckling på 
enheten. 

Ansvar för den gemensamma bilden av Nässjö som plats, arbetsgivare, besöksmål och organisation och för att 
vara ambassadörer och inspiratörer. 

KS Bidrag 

Under rubriken KS bidrag samlas alla kommunala bidrag till externa parter. 

Kvalitet 

Perspektiv Kvalitetsfaktor Kvalitetsmått 

Målgrupp Offentlighet och demokrati Utfall i Kommunkompassen 

Tillgänglighet och brukarorientering Utfall i Kommunkompassen 

Förtroendevaldas nöjdhet med 
kommunledningskontorets stöd och 
service 

Utfall i enkät till förtroendevalda 

Verksamhet Politisk styrning och kontroll Genomförd internkontroll 

Utfall i Kommunkompassen 

Ständiga förbättringar Utfall i Kommunkompassen 

Kommunen som samhällsbyggare Utfall i Kommunkompassen 

Medarbetare Medarbetarnas hälsa Sjukfrånvaro 

Balans mellan arbete och fritid enligt 
medarbetarenkät 

Personalomsättning Personalomsättning 

Kompetensutveckling Andel som enligt medarbetarenkät 
anser sig få den kompetensutveckl-
ing som behövs utifrån verksamhet-
ens behov 

Medarbetarindex Medarbetarindex enligt medarbetar-
enkät 

Nuläge 

Omvärldsanalys 

Effekterna av Coronapandemin kommer troligen att leva kvar i många år. I vissa avseenden är vårt beteende 
förändrat för gott, i andra kommer troligen en successiv åtgång att ske. Trots pandemin går Sveriges ekonomi för 
högtryck och landets kommuner redovisar överskott för 2020. Omvärldens rörelser svåra att förutse och sty-
rande förutsättningarna kan ändras snabbt – gårdagens sanning kan lätt bli morgondagens missbedömning. Ett 
flexibelt arbetssätt är således viktigt och behöver utvecklas ytterligare. 

Under pandemin har digitaliseringen tagit stora kliv framåt. Såväl medarbetare som förtroendevalda inom Nässjö 
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kommun har lärt sig nya kommunikationsplattformar och programvaror för bland annat digitala möten. 
Nyvunna kunskaper, och positiva erfarenheter, kommer med största sannolikhet att förändra formerna för ar-
betslivet i både stort och smått. Ett arbetsliv delvis på distans underlättar livspusslet för både medarbetare och 
förtroendevalda, men ställer krav på ett ledarskap med annan kompetens. Det är det viktigt att komma ihåg att 
den snabba digitala utvecklingen samtidigt tydliggjort de som inte har inte tillgång till datorer eller motsvarande. 
Här har Nässjö kommuns medborgarkontor ett centralt och viktigt uppdrag att lotsa kommuninvånaren rätt. 

Arbetsmarknaden blir allt mer specialiserad och efterfrågar därmed mer kvalificerad arbetskraft. Nyföretagandet i 
landet ökar. 4:e kvartalet 2020 startade 14 procent fler företag i Sverige än samma kvartal 2019. Under 2020 star-
tades 6,4 nya företag per 100 befintliga i Jönköpings län. I en jämförelse av landets län placeras sig Jönköpings 
län på den övre halvan (källa: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser). Kreativiteten och 
nyföretagarandan i Nässjö kommun är god och torde därför kunna utgöra en central byggsten i framtidens ar-
betsmarknad. 

Att kunna försörja sig och sin familj är viktigt. Det är betydelsefullt för barn att se sina föräldrar gå till arbetet. 
En stor del av en persons självkänsla vilar i kapaciteten att klara sig själv och förmågan att bidra till lokalsam-
hällets utveckling. En hög grad av egenförsörjning lägger grunden för att medborgarna har ett gott och hälsosamt 
liv med en känsla av tillhörighet i samhället, en vilja att följa dess lagar och regler samt upplever trygghet. Sam-
hällets alla krafter bör därför sträva mot en arbetsmarknad som efterfrågar alla typer av kompetenser. 

Den lokala och regionala arbetsmarknadens utformning och utveckling har stor bäring på kommunal ekonomi 
och möjligheten att svara upp mot den service som kommuninvånarna uttrycker behov av. Det finns uträkningar 
som visar att om offentlig sektor ska kunna möta alla krav, behov och önskemål som ställs från invånarna be-
hövs ett skatteuttag som vida överstiger dagens nivåer. Prioritering av serviceutbudet, ökad samverkan både 
inom och utom kommunernas egen organisation och ett ökat generellt ansvarstagande från kommuninvånaren är 
viktiga delar för att hantera situationen och undvika stora skattehöjningar. 

SWOT-analys 

Styrkor 

• Kompetenta, engagerade och utvecklingsinriktade medarbetare
• God fysisk och psykosocial arbetsmiljö
• God struktur för styrning och ledning
• Leverans som är kostnadseffektiv och av hög kvalitet

Svagheter 

• Socioekonomiska utmaningar
• Tuffa kommunalekonomiska förutsättningar
• Inte tillräcklig analys- och omvärldsbevakning
• Begränsande arbetsklimat
• Stort offentligt uppdrag som kräver mycket kraft och kapacitet

Möjligheter 

• Goda tillväxt- och utvecklingsförutsättningar
• Möjlighet till medborgarinflytande
• Digitalisering

Hot 

• Otrygghet och framtidsosäkerhet
• Ekonomiska utmaningar
• Socioekonomiska hot
• Miljö – globalt och lokalt
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Utveckling 

Utvecklingsmål Mått 

Genom ett aktivt näringslivsarbete ska antalet personer 
öka som går från reguljär utbildning, via kommunala 
arbetsmarknadsåtgärder, till ett arbete. 

Antalet unga vuxna i åldern 18-30 år som går från reguljär 
utbildning via arbetsmarknadsåtgärd till ett arbete ska öka 
med fem procent 2022 jämfört med genomsnittsvärdet för 
2021-2019. 

Antalet utrikes födda som går från reguljär utbildning via 
arbetsmarknadsåtgärd till ett arbete ska öka med sju pro-
cent 2022 jämfört med genomsnittsvärdet för 2019-21. 

Människors upplevda trygghet ska öka genom en utveck-
lad tillhörighet i kommunen. 

En majoritet av tillfrågade invånare ska uppleva ganska hög 
eller hög delaktighet 

En modell för kommunala tjänster, som resulterar i att 
människor får utökade kunskaper om hur det svenska 
samhället fungerar, ska utvecklas. 

Utvecklad modell finns. 

Utvecklingsmålen uppnås genom kommunstyrelsen samordningsansvar samt att en rad olika aktiviteter genom-
förs av kommunledningskontoret. Om målet har uppnåtts eller inte, mäts genom det föreslagna måttet. 

Ekonomi 

Budget 2022, ram 2023, plan 2024 

Budget 2021 Budget 2022 Ram 2023 Plan 2024 

Personalkostnader 104 039 100 253 100 253 100 253 

Övriga kostnader 106 848 112 741 114 627 115 671 

Intäkter -34 114 -32 234 -32 234 -32 234

Nettokostnad 176 773 180 760 182 646 183 690

Verksamhet 

Politisk verksamhet 5 004 5 016 5 016 5 016 

Förvaltningsledning 9 352 4 605 4 372 4 372 

Administrativ avdelning 10 680 10 680 10 680 

Medborgarservice 22 160 18 254 18 254 18 254 

Utvecklingsavdelning 18 409 17 423 17 423 17 423 

- därav samhällsutveckling 3 690 3 671 3 671 3 671 

- därav digitalisering 2 389 2 387 2 387 2 387 

- därav centrala IT-kostnader 12 510 11 365 11 365 11 365 

Ekonomiavdelning 14 366 14 089 14 089 14 089 

HR-avdelning 18 181 18 830 19 735 19 773 

Nässjö Lärcenter 39 427 40 077 40 077 40 077 

- därav övergripande 11 211 11 070 11 069 11 069 

- därav vuxenutbildning 12 241 16 374 16 374 16 374 

- därav integration 2 836 3 125 2 968 2 968 

- därav arbetsmarknadsenhet 13 139 9 696 3 125 3 125 
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Nettokostnad 126 899 128 974 129 646 129 684 

KS Bidrag 49 874 51 786 53 000 54 006 

Antal årsarbetare 123 

Budgetjustering gällande telefoni med 965 tkr har skett från Utvecklingsavdelningen till Medborgarservice (kommunikationsenheten). Administrativa avdelningen 
är ny från 2022 och består av, kanslienheten som tidigare var under medborgarservice samt delar av förvaltningsledning. 

KS Bidrag 

Verksamhet Budget 
2021 

Budget 
2022 Ram 2023 Plan 2024 

Sveriges Kommuner och Regioner 885 910 937 937 

Kommunal utveckling 335 345 355 355 

Höglandets samordningsförbund 560 560 560 560 

Nässjö Näringsliv AB 4 638 4 777 4 920 4 920 

Stim 55 55 55 55 

Bidrag julbelysning 160 160 160 160 

Räddningstjänstförbundet 37 662 39 256 40 237 41 243 

Höglandsförbundet (exkl IT) 1 119 1 119 1 119 1 119 

Partistöd 1 658 1 690 1 725 1 725 

Cafeterior 578 595 613 613 

LEADER 680 680 680 680 

Fair Trade 50 50 50 50 

Jönköpings läns folkrörelsearkiv 45 45 45 45 

Projektledning stadskärna 200 200 200 200 

Digitaliseringsrådet 310 405 405 405 

Framtidens järnväg/Nordiskt infrastrukturcenter 400 400 400 400 

Uppräkningar 139 139 139 139 

Offentlig medfinansiering 200 200 200 200 

Kommundelsutveckling, driftanslag 200 200 200 200 

Nettokostnad 49 874 51 786 53 000 54 006 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Grunduppdrag 
Barn- och utbildningsnämnden har i uppgift: 

• Att främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt ge förutsättningar för en livslång lust att
lära.

• Att ge förutsättningar och stöd så att alla barn och elever når de nationella målen.
• Att skapa likvärdiga förutsättningar för ekonomi och kvalitet inom varje skolform.
• Att genom utbildning förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
• Att fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, elever och ungdom samt

likaledes inom förskole- och skolbarnsomsorg.
• Att tillse att verksamheten är trygg för alla som deltar.
• Att främja en god studiekultur

Målgrupp 

Barn och elever i Nässjö kommun samt samarbete med dess vårdnadshavare. 

Verksamhetsbeskrivning 

Politisk styrning och ledning 

Barn- och utbildningsnämnden är politiskt ansvarig för den totala verksamheten. 

Nämnden arbetar utifrån det reglemente och det grunduppdrag som är beslutat av kommunfullmäktige. Det är 
även kommunfullmäktige som beslutar den ramtilldelning som kommer att gälla för nästkommande år. Barn- 
och utbildningsnämnden beslutar utifrån denna den interna budgetfördelningen mellan verksamheterna. 

Nämnden är även ansvarig för målstyrning av verksamheten. 

Samtlig verksamhet inom nämndens ansvarsområde har stark statlig styrning genom skollag, läroplaner och 
kursplaner. 

Anslag är avsatt till ersättningar för nämndens ledamöter. 

Kontaktpolitiker finns knutna till varje enhet i sina respektive områden men företräder hela barn- och utbild-
ningsnämnden. Som en förstärkning av det systematiska kvalitets- och analysarbetet följer kontaktpolitikern sin 
enhets resultatutveckling både vad gäller kunskapsmål och värdegrundsarbete. Förutom detta ska kontaktpoliti-
kerna närvara vid samråd för vårdnadshavare respektive programråd. 

Anslag finns avsatta även för dessa politiska uppdrag. 

Central ledning 

Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde finns en upparbetad styrkedja bestående av nämnd, för-
valtningsledning, rektorer och medarbetare. Den centrala förvaltningsledningen ansvarar för strategisk ledning, 
styrning, samordning, utveckling och uppföljning av förvaltningens olika verksamheter. 

En viktig funktion är att fungera som en länk mellan den politiska ledningen och förvaltningens verksamhet. 
Viktigt är att kunna samordna den statliga styrningen med den kommunala styrningen samt att vara ett stöd till 
rektorer samt främja skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete. 

Förskola 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska 
utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar 
en helhet. 

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. 

I Nässjö kommun finns 32 förskolor i kommunal regi. I enskild regi finns fem förskolor. 
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Enligt skollagen ska kommunen erbjuda förskola 1-5 år inom fyra månader i den omfattning det behövs med 
hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov. Hösten från det år 
barnet fyller 3 år ska allmän förskola erbjudas. Barn vars vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga ska från 
ett års ålder erbjudas förskola 15 timmar i veckan. 

Den 15 april 2021 fanns 1 903 barn inskrivna i förskolan. 

Inom familjecentralen samverkar barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och Region Jönköpings 
län kring olika verksamheter riktade till barn och föräldrar. Barn- och utbildningsförvaltningen svarar i huvudsak 
för den öppna förskolan vid familjecentralen. 

Förskoleklass 

Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. 
Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. 

Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. 

Den 15 april 2021 var 439 elever inskrivna i förskoleklass. 

Grundskola 

Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbild-
ningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och 
ligger till grund för fortsatt utbildning. Grundskolans arbete syftar till att alla elever i grundskolan har ett slutbe-
tyg de är stolta över samt tillit till sin egen förmåga och framtidstro. 

Inom Nässjö kommun finns idag 13 grundskolor uppdelade på flera skolenheter. Av dessa finns sju enheter i 
ytterområdena, varav två enheter har verksamhet även i årskurserna 7-9. I tätorten finns fyra enheter med verk-
samhet F-6 samt två enheter med årskurserna 7-9. Den 15 april 2021 går totalt 3 283 elever i grundskolans åk 1-
9, varav 3 är asylsökande. 

Resursenheten Runnerydsgården är för elever i årskurs 1-9 som behöver extraordinärt stöd. Resursenheten arbe-
tar efter samma läroplan som ordinarie grundskolan. 

Fritidshem 

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i de olika skolformerna där skolplikt kan fullgörs. Fritidshemmet ska 
stimulera elevens utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska 
utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. 

I Nässjö kommun finns 14 fritidshem, ett av dem har gemensamma lokaler med förskola på mindre ort och de 
övriga är integrerade i skolor. Den 15 april 2021 var 1 176 elever inskrivna i fritidshemmen. 

Gymnasieskola 

Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och 
ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

Brinellgymnasiet är Nässjö kommuns enda gymnasieskola. Skolan har utbildning inom 13 av de nationella pro-
grammen och fyra olika introduktionsprogram. I uppdraget ingår även ansvar för samtliga elever skrivna i kom-
munen som studerar på andra gymnasieskolor. Gymnasieskolan leds av gymnasiechef, fyra rektorer, en enhets-
chef för elevhälsa samt en administrativ chef. 

Idag studerar runt 80 procent av ungdomar skrivna i kommunen vid Brinellgymnasiet samtidigt som knappt 20 
procent av skolans elevantal kommer från andra kommuner. I januari 2021 studerade 1 153 elever på Brinell-
gymnasiet, varav 214 från annan kommun. Utöver detta genomförs kommunal vuxenutbildning på uppdrag av 
Nässjö lärcenter, totalt cirka 90 vuxenstuderande. Förutom de elever från Nässjö som går i kommunens egen 
verksamhet ansvarar gymnasieverksamheten för 275 elever som studerar hos andra huvudmän. Framför allt stu-
derar dessa elever vid utbildningar som inte ges i Nässjö, till exempel fordonstekniska programmet och natur-
bruksprogrammet. Antalet elever i gymnasieåldern förväntas öka de närmaste åren. 

Särskola 

I grundsärskolan går elever som har intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna nå grundsko-
lans kunskapskrav. Här får barnen utbildning och undervisning som är anpassad till elevens behov och förutsätt-
ningar. Utbildningen i grundsärskolan ska bidra till personlig utveckling och social gemenskap och skapa en god 
grund för att barnet ska kunna delta aktivt i samhället. 
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I grundsärskolan läser eleverna ämnen och/eller ämnesområden. Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgo-
dogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen, kan eleven istället läsa ämnesområden som 
också benämns träningsskola. Elever i särskolan har ofta omfattande behov av extra stöd i form av elevassistent 
för att klara vardagen i skolan. Ett fåtal elever får sin undervisning i grundsärskolan förlagd till klasser i grund-
skolan, så kallad individintegrering. Elevantalet har ökat i grundsärskolan de senaste åren. I april -2021 är 58 ele-
ver inskrivna i grundsärskolan i jämförelse med februari -2019 då det var 44 elever inskrivna. 

I gymnasiesärskolan finns ett individuellt program som kan ses som en fortsättning på träningsskolan. Här går 
ungdomar med ett mycket omfattande behov av stöd och i dagsläget april -2021 går 10 elever på det individuella 
programmet. Övriga elever inom gymnasiesärskolan kan välja program utifrån eget intresse också kallade nation-
ella program. På Brinellgymnasiet är idag 13 elever inskrivna på gymnasiesärskolans nationella program och 11 
elever läser nationella program på andra orter. På Brinells gymansiesärskola har det totala elevantalet ökat från 13 
inskrivna elever under februari –2019 till 23 inskrivna elever april- 2021. Gymnasiesärskolan har, till skillnad från 
gymnasieskolan, studieplanerna upplagda på fyra år. 

Elevhälsa 

Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola har rätt till elevhälsa. 
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medi-
cinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psyko-
log och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan ska precis som resten av skolan 
skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleverna. Personal med olika kompetenser ska arbeta till-
sammans för att nå detta gemensamma mål. Elevhälsans roll ska i första hand vara förebyggande och hälsofräm-
jande. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I det individuellt inriktade arbetet 
har elevhälsan därför ett särskilt ansvar för att röja undan hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. 

Yrkesprofessionerna inom elevhälsan har sina arbetsplatser på skolorna, förutom de fyra skolpsykologerna, skoll-
logopeden och specialpedagogstjänster med fördjupade kunskaper med kontor på Elevhälsans hus. Kommunen 
har tolv skolsköterskor och elva kuratorer som har sina arbetsplatser på skolorna. En del av tjänsterna finansieras 
av statsbidrag. 

Kulturskolan 

Kulturskolan bedriver frivillig undervisning för elever i grund- och gymnasieskolan. Verksamhet finns inom mu-
sik, dans och teater. Samarbete med grundskolan sker framförallt med grundkurs/musik för alla elever i årskurs 2 
och musikundervisning i årskurs 1-6. 

För Brinellgymnasiets elever är det främst genom musiktillägget och danstillägget inom det individuella valet som 
ett samarbete sker. 

Idag finns det c:a 440 elever i den frivilliga undervisningen inom musik, dans och teater. Elevantalet har minskat 
under Covid-året p.g.a. inställda kurser och arrangemang. 

Kvalitet 

Perspektiv Kvalitetsfaktor Kvalitetsmått 

Målgrupp Barn och elever ska inte utsättas för 
kränkningar 

Andel (%) barn och elever som 
utsatts för kränkningar 

Vårdnadshavare till barn i förskolan 
uppger att deras barn trivs och kän-
ner sig tryggt i förskolan 

Andel (%) vårdnadshavare till barn i 
förskolan som uppger att deras barn 
trivs och känner sig tryggt i försko-
lan 

Elever upplever trygghet och trivsel i 
skola/fritidshem 

Andel (%) elever som upplever 
trygghet och trivsel i skolan 

Elever är närvarande i skolan Andel (%) elever som varit närva-
rande i skolan 

Elever upplever studie- och arbetsro 
i skolan 

Andel (%) elever som upplever stu-
die- och arbetsro i skolan 

Verksamhet Barn/elever upplever delaktighet i 
utbildningen 

Andel (%) barn/elever upplever 
delaktighet i utbildningen 
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Perspektiv Kvalitetsfaktor Kvalitetsmått 

Pedagoger uppger att de i högre 
grad än tidigare utvecklar sin under-
visning med hjälp av digitala lärome-
del 

Andel (%) pedagoger som i LIKA-
enkäten uppger att de i högre grad 
än tidigare utvecklar sin undervisning 
med hjälp av digitala läromedel 

Verksamheten bedrivs inom bud-
getram 

Antal verksamheter som bedrivs 
inom budgetram 

Elever i åk 1-5 når de nationella 
målen (övergripande omdöme) 

Andel (%) elever i åk 1-5 som når 
nationella målen (övergripande om-
döme) 

Elever i åk 6-9 når de nationella 
målen (betyg) 

Andel (%) elever i åk 6-9 som når 
nationella målen (betyg) 

Genomsnittligt meritvärde för elever 
i åk 9 

Genomsnittligt meritvärde för elever 
i åk 9 

Elever i åk 9 är behöriga till ett nat-
ionellt program 

Andel (%) elever i åk 9 som är be-
höriga till ett nationellt program 

Betygspoäng för elever med gymna-
sieexamen 

Betygspoäng för elever med gymna-
sieexamen 

Elever upp till 20 år studerar eller är 
i annan sysselsättning 

Andel (%) elever upp till 20 år som 
studerar eller är i annan sysselsätt-
ning 

Medarbetare Frisk/sjuktal - personalen Frisk/sjuktal - personalen 

Medarbetare upplever sitt arbete 
som meningsfullt 

Andel (%) medarbetare som upple-
ver sitt arbete som meningsfullt 

Förskollärare i förskolan med legiti-
mation 

Andel (%) pedagoger i förskolan 
med legitimation 

Fritidslärare inom fritidsverksamhet-
en med legitimation 

Andel (%) pedagoger inom fritids-
verksamheten med legitimation 

Lärare i grundskolan med legitimat-
ion 

Andel (%) pedagoger i grundskolan 
med legitimation 

Lärare i gymnasiet med legitimation Andel (%) pedagoger i gymnasiet 
med legitimation 

Nuläge 

Omvärldsanalys 

Nationella beslut 

Utrednings- och utvecklingsinsatser på nationell nivå pågår hela tiden och påverkar verksamheten. Nedan följer 
ett axplock om pågående och kommande utredningar/lagändringar som verksamhetsmässigt och ekonomiskt 
kommer att påverka Barn- och utbildningsnämndens arbete. 

Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning - SOU 
2020:33  

I juni 2020 presenterade Lars Stjernkvist en utredning kring framtida gymnasieutbildning. Efter en remissperiod 
fram till nov 2020 påbörjades sammanställning och eventuell revidering av förslaget. Mer information kommer 
under 2021. Det vi vet är att utredningen föreslår bland annat: 

• Utbudet av utbildning bör bestämmas med hänsyn till både elevers efterfrågan och behov och arbets-
marknadens behov.

• Staten ska stödja och styra skolhuvudmännen mer när det gäller planering och dimensionering av vilka
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utbildningar som ska erbjudas samt för gymnasieskolan hur många platser som ska finnas på dessa. Sta-
ten ska därför besluta om regionala ramar för utbudet inom gymnasieskolan. 

• Den så kallade gymnasiemarknaden bör balanseras med mer inslag av planering och samarbete mellan
huvudmän. Genom fördjupat kommunalt samarbete ska vuxna ges ökade möjligheter att söka ett bre-
dare utbud av yrkesutbildning inom ett större område än den egna kommunen.

Likvärdig skola – SOU 2020:28 

I april 2020 presenterades en ”Utredning om en mer likvärdig skola”. Syftet är att öka likvärdigheten inom våra 
skolformer. Fram till 30 november 2020 kunde remissvar lämnas och sammanställningen av svaren väntas 
komma inom kort. 

Utredningen föreslår bland annat: 

• Gemensamt skolval som administreras av Skolverket
• Förändring av urvalsgrunder – syskonförtur, geografiskt urval, kvot eller via ett randomiserat urval.
• Förändring av beräkning av skolpeng
• Riktade statsbidrag slås samman till sektorsbidrag för att stödja verksamheten och stimulera skolutveckl-

ing.
• Skolverket ska etablera regionala organisationer för att kunna ha ett aktivt och nära samarbete med hu-

vudmännen i regionen.

Bygga, bedöma, betygsätta - betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper – SOU 2020:43 

En utredning presenterades i augusti 2020 som föreslår på vilket sätt ämnesbetyg ska kunna införas i gymnasie-
skolan och gymnasiesärskolan. Skolverket förbereder detta och omfattande implementeringsinsatser kommer 
behöva ske inom gymnasieverksamheten. 

Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala - Prop. 2017/18:14 

En proposition har arbetats fram rörande Nationella prov. Bakgrunden är att nationella prov respektive nation-
ella bedömningsstöd bör tydliggöras, elevlösningar på nationella prov bör bedömas av någon annan än den un-
dervisande läraren och dessa bör vara avidentifierade. I syfte att effektivisera bör de nationella proven och de 
nationella bedömningsstöden digitaliseras. Själva införandet har på grund av pandemin fått skjutas på framtiden 
och kommer inte igång förrän under senare delen av läsåret 2022/23. 

Förskola för alla barn – För bättre språkutveckling i svenska - SOU 2020:67 

Remissinstanser har haft möjlighet att ge sin syn på utredningen. Nu väntar en sammanställning av underlagen 
och ev revidering av förslaget. 

Utredningen föreslår bland annat att: 

• Kommunerna ska vara skyldiga att bedriva uppsökande verksamhet för att öka deltagandet i förskolan.
Den uppsökande verksamheten ska omfatta barn som inte är inskrivna i förskolan men som har rätt till
allmän förskola.

• Det ska vara obligatoriskt för kommunerna att erbjuda förskola till barn som har behov av förskola för
att få en bättre språkutveckling i svenska. Direktinskrivning innebär att kommunerna, utan att vårdnads-
havarna har ansökt om det, ska erbjuda barn plats vid en förskola inför höstterminen det kalenderår då
barnet fyller 3 år.

• Förskolan ska bli obligatorisk för alla barn från och med 5 års ålder. Förslaget innebär att skolplikten
som huvudregel ska börja fullgöras i förskolan höstterminen det kalenderår då barnet fyller 5 år.

En 10-årig grundskola – grundsärskola - Dir.2020:24 

En särskild utredare ska föreslå hur en tioårig grundskola kan införas genom att förskoleklassen görs om till års-
kurs ett. Syftet är att förbättra kunskapsresultaten genom att eleverna ges mer undervisning utifrån grundskolans 
kursplaner och inom den regel- och kompetensmässiga struktur som grundskolan har. Även de motsvarande 
obligatoriska skolformerna grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska utökas med ett år genom att för-
skoleklassen omvandlas till en ny första årskurs. Uppdraget redovisades i maj 2021. 

Skolbibliotek för bildning och utbildning - SOU 2021:3 

Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel redovisar i sitt delbetänkande åtgärder för att stärka skol-
biblioteken i syfte att ge alla elever likvärdig tillgång till skolbibliotek. 
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Utredningen föreslår bland annat att: 

• Att skolbibliotek ska vara en gemensam och ordnad resurs med ett utbud av digitala och analoga medier
som ska präglas av allsidighet och kvalitet och ställas till elevernas och lärarnas förfogande. Skolbiblio-
tekets syfte ska vara att främja elevernas läsande och medie- och informationskunnighet.

• Att skolbibliotek ska vara bemannade. Huvudmannen ska sträva efter att i första hand anställa personal
som har en examen inom biblioteks- och informationsvetenskap.

• Att rektor ska ansvara för att samarbetsformer utvecklas mellan skolbibliotekarier och lärare.
• Skolbiblioteket i första hand ska finnas på den egna skolenheten. Om det finns särskilda skäl kan skol-

biblioteksverksamheten i stället organiseras genom att skolan samverkar med ett folkbibliotek eller med
ett skolbibliotek på en annan skolenhet. Det gäller om biblioteket ligger i skolans direkta närhet eller om
skolan har få elever.

Kursplaner – Grundskolan 

I augusti 2020 beslutade regeringen om reviderade kursplaner för grundskolan med mer fokus på kunskap och 
bildning. Planen var att de skulle börja gälla den 1 juli 2021. Men eftersom skolan befinner sig i ett ansträngt läge 
med anledning av pandemin bör huvudmän, rektorer och lärare inte belastas med det omfattande och tidskrä-
vande implementeringsarbete under våren som skulle krävas. Därför har regeringen beslutat att flytta fram till-
lämpningen av de reviderade kursplanerna i grundskolan och motsvarande skolformer till höstterminen 2022. 

Kursplaner – Gymnasieskolan 

Tillämpningen av nya ämnesplaner i matematik, engelska och moderna språk för gymnasieskolan träder som 
planerat i kraft inför höstterminen 2021 respektive våren 2022. 

Fjärr- och distansundervisning 

Riksdag och regering har beslutat om nya regler för fjärr- och distansundervisning som ska börja tillämpas på 
utbildning som påbörjas från och med den 1 juli 2021. Reglerna gör det möjligt för skolor att använda fjärr- och 
distansundervisning i större utsträckning än vad som är möjligt idag. 

Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där 
elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid. Elever som deltar i fjärrundervisning ska göra det i lokaler som 
skolenheten disponerar. Det ska finnas en handledare närvarande där eleverna befinner sig. 

Distansundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där 
elever och lärare är åtskilda i både rum och tid. Vid distansundervisning finns det inget krav på att det ska finnas 
en handledare eller lärare fysiskt närvarande när undervisningen bedrivs. Men distansläraren ska ha regelbunden 
direktkontakt med eleverna. 

Genom olika tekniska lösningar har ett arbete påbörjats med att stödja elever som av någon anledning inte kan 
vara i skolan. En portabel robot finns i klassrummet som eleven kan styra från hemmet. Roboten tar upp både 
bild och ljud från klassrummet och eleven är helt interaktiv under hela lektionen. 

Elevers möjligheter att nå kunskapskraven - U 2017:07 

Utredningen som presenterades februari -21 om elevers möjligheter att nå kunskapskraven har haft tre huvud-
uppdrag att redovisa i detta slutbetänkande: 

• Kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete och lämna förslag i syfte att skapa bättre
förutsättningar för elever att nå de kunskapskrav som minst ska nås.

• Föreslå en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsans professioner.
• Analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka grundsärskolan och i viss mån gymnasiesärskolan.

Ett utav förslagen innebär att ett krav på tillgång till speciallärare eller specialpedagog inom elevhälsan på sko-
lorna ska införas för att höja kvaliteten på kartläggning av stödbehov och utformning av insatser samt för att 
lärare ska ges ett bättre stöd i arbetet med att utforma inkluderande lärmiljöer. Det skulle enligt LR innebära en 
brist på 5000 specialpedagoger/lärare i landet. 

Utredningen föreslår också att en numerär reglering av tillgång till elevhälsan ska införas som anger att en skollä-
kare får ansvara för högst 7 000 elever, en skolsköterska för högst 430 elever, en psykolog för högst 1 000 elever 
och en kurator för högst 400 elever. Lagändringen förväntas träda i kraft 1 juli 2024. För Nässjös del skulle det 
innebära att flera professioner inom elevhälsan kommer behöva anställas för att leva upp till det nya lagförslaget. 



Verksamhetsplan 2022, nämnder och bolag 39(78) 

 Organisation – antal barn/elever 2021-05-01 

Skolform Antal Varav asylsökande 

Förskola (kommunal o fristående) 1 920 3 

Förskoleklass 436 0 

Grundskolan åk 1-9 3 279 

Grundsärskola 56 

Fritidshem 1 145 

Brinellgymnasiet 1 140 

Summa (ej fritidshem) 6 831 3 

 Befolkningsprognos – Nässjö 

Den framtagna befolkningsprognosen i mars 2021 visar på en ökning av barn- och utbildningsförvaltningens 
totala verksamhet under prognosperioden åren 2021-2030 med ca 100 barn/elever, men det är stora variationer 
inom förvaltningen. Förskolan har haft en stor ökning under en femårsperiod men ser nu att minska ett hundra-
tal barn för att sedan stabilisera sig under den kommande tioårsperioden med ett prognosticerat födelsetal mellan 
370-380 barn. Det högre födelsetalet på över 400 barn/ år som kommunen haft under några år kommer framåt
istället att påverka grundskolans verksamhet med en stadig ökning större delen de kommande tio åren för att i
slutet av perioden stabilisera sig på en högre nivå. Andelen ungdomar i gymnasieålder uppvisar en varierad ök-
ning/minskning olika år. Det högre födelsetalet kommer först runt 2030 aktivt påverka antalet gymnasieungdo-
mar. Eftersom mycket av 10-årsprognoserna gällande förskolan och grundskolans lägre åldrar styrs av födelseta-
let, vilket i sig självt är svåruppskattat i en befolkningsprognos, finns det en osäkerhet i hur träffsäker befolk-
ningsprognosen blir avseende delar av barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet.

Prognoser barn och elever för 2022-24 

Prognosen i tabellen nedan utgår från den kommungemensamma befolkningsprognosen och ger en indikation på 
hur utvecklingen kommer kunna se ut per verksamhetsområde. Det finns dock osäkerhetsposter i prognosen. 

Antalsmässig och årsvis förändring av elevantal utifrån befolkningsprognos. 

Antal barn/elever per verksamhetsområde Prognos ökning 
2022 

Prognos ökning 
2023 

Prognos ökning 
2024 

Förskola 4 -44 -43

Fritidshem 22 18 30 

Förskoleklass -24 40 -1

Grundskola 41 5 66 

Grundsärskola 1 1 1 

Gymnasieskola -8 20 -35

Gymnasiesärskola 3 -1 1 

Personal – Kompetensförsörjning 

Nässjö kommun har precis som Sverige i övrigt en stor utmaning med att kompetensförsörja bland annat barn- 
och utbildningsförvaltningens olika verksamheter. 
Givet den kompetensbrist som råder så jobbar Barn- och utbildningsförvaltningen och HR-avdelningen på 
många olika sätt med att minska kompetensbristen i skola och förskola. 
Kompetensförsörjning är inte bara attraktivitet, marknadsföring och nyrekrytering av personal utan viktigt är 
också att arbeta aktivt med den personal vi redan har. Det kan vara att minska sjukfrånvaron, minska personal-
omsättningen, förlänga arbetslivet eller att öka sysselsättningsgraden. 
2020 har i stor utsträckning präglats av covid-19, vilket har synts bland annat i betydligt högre sjukfrånvaro, 
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minskad personalomsättning och ökat behov av systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Förutom covid-19 relaterade insatser har vi fokuserat på: 

• Avtal med lärosäten om VFU-platser

Nässjö kommun har ett avtal med högskolan i Jönköping och Växjö kring VFU-platser. Under 2020 tog Nässjö 
kommun i mot 74 lärarstudenter från Jönköping och 19 studenter från Växjö. 15 av dessa gjorde på grund av 
Covid-19 sin VFU på distans. VFU är en väldigt viktig rekryteringskanal för kommunen då många får en positiv 
bild av verksamheten och sedan väljer att söka jobb hos oss efter examen. 

• Partsgemensamt arbete med fackliga parter

I enlighet med gällande kollektivavtal mellan lärarnas samverkansråd och SKR så har Nässjö kommun jobbat 
med en rad olika frågor tillsammans med fackliga parter. Vi har fortsatt samverkat kring bland annat elever i 
behov av särskilt stöd, vidareutbildning inom förskola och tjänstefördelningssamtal. Arbetsgrupperna fyller en 
viktig funktion och leder alla på olika sätt till att skapa en attraktivare arbetsplats för lärare. 

• Attraktiv lönebild

Nässjö kommun har under många år satsat på att kunna erbjuda en attraktiv lönebild för bristyrken, effekterna av 
detta har varit att Nässjö haft lite lättare att rekrytera behörig personal under 2010-talet. De senaste åren märker 
vi dock att löneläget i grannkommunerna i många yrkesgrupper kommit ikapp Nässjö. 

• Arbetsmiljöfrågor

Arbetsmiljöarbetet pågår ständigt och är en viktig faktor för att attrahera och behålla personal. Den senaste 
SAM-uppföljningen visar att förvaltningen har ett bra och tydligt systematiskt arbetsmiljöarbete. Utvecklingsom-
råden är bland annat skriftliga riskbedömningar. 

• Minskad sjukskrivning

En viktig del i kompetensförsörjningen är att redan anställd personal har en låg sjukfrånvaro. Sjukskrivningarna 
har dock under 2020 ökat kraftigt på grund av Covid-19. För förvaltningen gäller dock att löpande analysera 
orsaken till eventuella ökningar eller minskningar och att jobba aktivt med rehabilitering. 

• Marknadsföring av kommun och enskilda skolor

HR-avdelningen jobbar tillsammans med verksamhetschefer och rektorer för att vässa marknadsföringen av 
såväl yrkesgrupper som arbetsplatser. Inom grundskolan märker vi tillexempel att det är viktigt att marknadsföra 
pedagogiken på en viss skola, medan det inom förskola kan vara viktigare att lyfta fram hur Nässjö kommun ser 
på förskollärarrollen i stort. 

Utmaningar att bemöta 

• Språkutveckling

Att utveckla språket är oerhört viktigt för alla elever. Satsningar pågår att pröva och utveckla arbetssätt och 
hjälpmedel för att både våra svensktalande elever och elever med annat modersmål ska kunna förbättra sina 
språkkunskaper. Bildstöd är ett hjälpmedel som alla har tillgång till och när man för muspekaren över ett ord 
visas en bild kopplad till ordet, ett annat stöd är att man kan lyssna på ordet på ett eller flera språk. 
Utöver bildstöd finns stavningsfunktioner och avancerad läsare som elever kan använda för korrigeringar och 
uppläsning av text på olika språk. 
Utmaningen är att öka språkkunskaperna så att alla barn och elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen 
bättre och nå kunskapsmålen. Under läsåret kommer utbildning genomföras för all personal inom förvaltningen i 
språkutvecklande arbetssätt. 
Vi ser behov av att samarbeta med andra förvaltningar för att kommunen som helhet ska kunna skapa goda för-
utsättningar för exempelvis kommunens ”Boende strategi”. Detta är en förutsättning för att nämnd och förvalt-
ning bättre ska kunna möta de utmaningar vissa enheter har. Det finns enheter eller delar enhet där andel 
barn/elever med annat modersmål är över 90%. 

• Måluppfyllelse

Antalet elever som når nationella mål har ökat men det är mycket kvar att göra för att alla ska nå alla mål. Utma-
ningen är att den förbättring vi ser ska bli mer stabil över tid samtidigt som en mer likvärdig bedömningskultur 
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byggs upp. Goda erfarenheter från undervisningen behöver spridas mer inom organisationen. I ovanstående 
punkt lyfts utmaningen med elever med annat modersmål men för att vi ska nå en total högre måluppfyllelse så 
behöver vi tydliga uppföljningar och analyser kring alla elever. 

• Barn och elever med särskilda behov

Antalet barn och elever med särskilda behov har ökat för varje år. Behoven återfinns både inom elevhälsans om-
råde likväl som i undervisningen inom alla våra skolformer. Satsningar har gjorts inom elevhälsan men den stat-
liga bidragsdelen till satsningen har minskat varvid utmaningen är att hantera dessa förändringar inom befintlig 
ram för att verksamheten ska kunna fortgå. 
Förvaltningen har lärare som via kompletterande studier har utbildat sig till speciallärare eller specialpedagoger 
och arbete pågår för att få skapa likvärdiga fördelningar av lärarresurserna. Men behovet är inte mättat de närm-
aste åren utan faktum kvarstår att vi behöver prioritera än mer för att möta alla behov. Dessa prioriteringar be-
höver göras inom förskola, förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasieskola. 

• Digitalisering – arbetssätt och innehåll

De senaste åren har satsningar gjorts på infrastruktur och hårdvara. Nu är det fokus på att utbilda och arbeta 
med mjukvarorna i verktygen. Utmaningen framöver är att varje pedagog ska känna sig trygg i de nya arbetssät-
ten och trygg i det utbud av tjänster som finns för att underlätta och utveckla undervisningen. Olika insatser 
pågår för att stödja arbetet men fler insatser behövs. En problematik är att flertalet licenser som används behöver 
vara på kommunnivå för att priset ska bli fördelaktigt men vid uppföljningar ser vi att alla inte utnyttjar de pro-
gram som är upphandlade. I motsats till detta finns lärares pedagogiska frihet att nå målen och anpassa sin 
undervisning för de situationer som pedagogen ser vara bäst för hen och klassen. 
Lärare använder många olika läromedel och det har varit upp till respektive skola att fatta beslut om vilka läro-
medel som ska användas. Denna tanke är bra men den driver licenskostnader om man ska gå över till mer digital 
undervisning med nuvarande licensmodeller. Arbete pågår att övertyga förlagen att tänka om men det kommer 
att dröja innan detta blir en realitet. Tills detta är klart måste vi hantera frågan internt och lägga resurser på att 
lärare är i behov av både konkret bok och ett varierat digitalt utbud under en övergångstid. 

Resultat 

• Trygghet

Resultaten för läsåret 2020/2021 visar på att tryggheten fortsättningsvis är god i förskola och skola. Under våren 
genomfördes den årliga enkäten i till vårdnadshavare i förskolan och utfallet visar fortfarande på ett högt värde 
även om pandemin skapat en viss otrygghet. 
Skolenkäten som genomförs vartannat år visar för elever i åk 5 ett värde högre än övriga medverkande. För ele-
verna i åk 9 är värdet något lite under det sammanlagda värdet för alla medverkande. Gymnasiets elever i åk 2 har 
angett ett värde som är högre än tidigare undersökningar men ändå lägre än övriga medverkande. 

• Omdömen

Eleverna får varje termin i åk 1-5 ett omdöme i de ämnen de fått undervisning i. Höstterminens utfall visar på ett 
bättre värde än tidigare terminer. 

• Betyg

Antalet elever som blev behöriga till ett nationellt program ökade våren 2020. Mycket tack vare insatser vid 
sommarskolan. Höstterminens betygsutfall visade på ett högre utfall än tidigare hösttermin och förhoppningen är 
att de insatser som görs under våren ska generera ett högre utfall än förra våren. Dock är vi mycket medvetna 
om att det finns utbildningsskuld att ta igen på grund av ökad frånvaro på grund av pandemin. 

• Gymnasieexamen

Betygen vid Brinellgymnasiet påvisar att den genomsnittliga betygspoängen sjönk något tidigare läsår. Det finns 
variationer i utfallet kopplat till olika program men utmaningen är stor att fortsatt kunna behålla de goda resultat 
som man haft tidigare år. 
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SWOT-analys 

Styrkor 

• Tydlig och strukturerad organisation med kompetent personal
• God kommunikation inom styrkedjan och olika nätverk
• Kontroll på ekonomin

Svagheter 

• Alla elever når inte kunskapsmålen
• Elevnärvaron
• Lokalbrist – idrottslokaler och grundskolelokaler

Möjligheter 

• Samverkan;
– förvaltningar – höglandet -
regionen

• Integrationsarbetet i samhället
• Digitalisering – läromedel på olika språk

Hot 

• Otrygghet i samhället – segregerat boende
• Kompetensförsörjning
• Budget kommande år samt osäkerhet kring riktade bidrag

Utveckling 

Utvecklingsmål Mått 

Alla barn och elever ska ges ytterligare förutsättningar i 
undervisningen att utvecklas i sin språk- och kunskaps-
utveckling oavsett språklig bakgrund 

Andel enheter som genomfört utbildningen 

Andel (%) elever i åk 6-9 med betyg A-E per modersmål 
har ökat 
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Ekonomi 

Budget 2022, ram 2023, plan 2024 

Budget 2021 Budget 2022 Ram 2023 Plan 2024 

Personalkostnader 703 952 682 635 679 935 679 935 

Övriga kostnader 395 585 393 085 392 585 392 585 

Intäkter -170 356 -146 856 -146 856 -146 856

Nettokostnad 929 181 928 864 925 664 925 664

Verksamhet 

Nämnd/central ledning 17 998 17 096 17 096 17 096 

Skolskjutsar 23 700 22 614 22 614 22 614 

Förskola 1-5 år 239 936 241 370 241 370 241 370 

Fritidshemsverksamhet 38 482 37 691 37 691 37 691 

Grundskola inkl förskoleklass 400 035 401 549 399 649 399 649 

Grundsärskola 24 548 23 654 23 654 23 654 

Gymnasieskola 159 225 159 617 158 317 158 317 

Gymnasiesärskola 12701 12 733 12 733 12 733 

Korttidstillsyn/LSS 1270 1 270 1 270 1 270 

Kulturskola 11286 11 270 11 270 11 270 

Nettokostnad 929 181 928 864 925 664 925 664 

Antal årsarbetare 941 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Grunduppdrag 
Kultur- och fritidsnämndens grunduppdrag omfattar flera olika verksamhetsområden med fokus på kultur- och 
fritidsaktiviteter för alla kommunens invånare: 

• Biblioteksverksamhet
• Konsthall
• Evenemangs- och konferensverksamhet
• Fritidsgårdar och ungdomsverksamhet
• Fritidsverksamhet med idrott- och fritidsanläggningar, föreningsbidrag mm.

Nämndens verksamheter riktar sig till samtliga invånare i Nässjö kommun. Särskilt viktiga målgrupper är: 

- Barn och ungdomar

- Föreningar med verksamhet inom kultur och fritidsområdet

Verksamhetsbeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden vill positionera Nässjö kommun genom ett rikt och inspirerande kultur- och fritids-
utbud och med kultur- och fritidsanläggningar av god kvalitet. 

Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta aktivt med att stimulera barn och ungdomars sysselsättning på fritiden. 
Nämnden vill också fortsätta utveckla möjligheterna till kultur- och fritidsaktiviteter för alla invånare genom stöd 
till kommunens ideella föreningar, men även till egenorganiserade aktiviteter. I en omvärld med ständigt föränd-
rande beteenden ska kultur- och fritidsnämnden också främja folkhälsa i dess alla aspekter. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för ett antal fritidsgårdar, verksamheten på idrotts- och fritidsanläggningar 
som Skogsvallen, sim- och sporthallen, rekreationsområdet Lövhult samt kommunens badplatser och vandrings-
leder. I Kulturhuset Pigalle bedrivs en omfattande programverksamhet, biblioteks- och konstutställningsverk-
samhet, samt möten och föreningsservice. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för stadsbiblioteket och tillsam-
mans med barn- och utbildningsnämnden för skolbiblioteken inom grundskolan. I avtal med kommunlednings-
kontoret regleras ansvaret för medborgarkontorens bibliotek. 

Nämnden verkar för öppenhet, mångfald och bredd för att underlätta integration, jämställdhet och ökad folk-
hälsa. Den prioriterade målgruppen är barn och ungdomar. Föreningar samt studieförbund som är verksamma i 
kommunen får bidrag enligt nämndens normer. Nämnden ansvarar för den kommunala konstsamlingen, offent-
lig utsmyckning och utser årligen kultur, idrotts- och föreningspristagare. 

Nya verksamheter som kommer träda i kraft fullt ut på helår under 2022 är dels den bokbuss som tidigare inför-
skaffats, men som varit omöjlig att etablera med tanke på pandemin. Förhoppningen är att den verksamheten är 
igång fullt ut under 2022. De kostnader som kommer uppstå kring bokbussverksamheten avses finansieras inom 
befintlig budget. 

En annan ny verksamhet för kultur- och fritidsnämnden är uppstarten av Hälsocenter i Nässjö kommun. Hälso-
center är en samverkansmodell som drivs genom ett samarbete mellan kommun, Region Jönköpings län och i 
samverkan med föreningsliv och ideell sektor. Syftet med Hälsocenter är att genom ett hälsofrämjande och före-
byggande arbetssätt, ge stöd till att förbättra invånarens fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsa. Den 
vuxna befolkningen utgör huvudmålgruppen för Hälsocenter. Till Hälsocenter kommer kunder efter rekommen-
dation från vårdcentral eller via direkt kontakt med Hälsocentret. Ett samverkasansavtal kommer upprättas med 
Region Jönköping, där regionen står för lön till den hälsocoach som kommer arbeta på Hälsocenter, medan kul-
tur- och fritid finansierar lokal och andra kringkostnader. För detta har kultur- och fritid tillförts 100 tkr efter 
beslut i kommunfullmäktige. 
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Kvalitet 

Perspektiv Kvalitetsfaktor Kvalitetsmått 

Målgrupp Medborgarnas upplevda nöjdhet 
inom nämndens olika verksamheter 

Undersöks genom enkätundersök-
ningar, samt genom införande av e-
tjänst för synpunktshantering från 
brukare (dvs. medborgare och före-
ningsliv) 

Föreningslivets upplevda nöjdhet 
inom nämndens olika verksamheter 

Undersöks genom enkätundersök-
ningar, samt genom införande av e-
tjänst för synpunktshantering från 
brukare (dvs. medborgare och före-
ningsliv) 

Verksamhet Transparens och kommunikation 
gällande förvaltningens pågående 
arbete 

Säkerhetsställs genom årlig avstäm-
ning – har förvaltningen exempelvis 
informerat om pågående priorite-
rade projekt? 

Årligen kartlägga och kvalitetssäkra 
förvaltningens e-tjänster 

E-tjänsternas kvalitet säkras genom
egna tester och i dialog med använ-
dare av e-tjänsterna.

Medarbetare Medarbetarnas möjligheter till att 
kunna påverka verksamheterna 

Stäms av mot årlig medarbetarun-
dersökning 

Andel medarbetare som upplever 
sitt arbete som meningsfullt 

Stäms av mot årlig medarbetarun-
dersökning 

Nuläge 

Omvärldsanalys 

Vi märker av en förändrad omvärld, fritidsvanorna förändras och föreningslivet som helhet står sig inte lika 
starkt nu som det tidigare har gjort. Kultur- och fritidsnämndens ambition är att stötta föreningslivet och vända 
trenden. Detta gör att uppdraget blir än bredare. Där insatser tidigare kunde riktas för att försörja föreningsaktiva 
måste det nu också vägas in möjlighet till aktiviteter för de som ej är med via en förening. Därav måste satsning-
ar, likt aktivitetsområdet fortsätta, samtidigt som vi håller igång och utvecklar våra ordinarie fritidsanläggningar. 
Trenden såväl nationellt som lokalt är just denna breddning, samtidigt som föreningslivet utvecklas. 

Det ekonomiska läget som råder i kommunen är en utmaning då det påverkar våra möjligheter att stötta före-
ningsliv och medborgare. Ekonomin påverkar våra möjligheter men samtidigt också föreningars egna ekono-
miska kapacitet. I ett läge där kostnadsbilder ökar för föreningar kan vi inte erbjuda mer i bidrag eller ökade sub-
ventioner. 

Möjligheter för föreningsliv att använda sig av arbetsmarknadsresurser i större utsträckning har försämrats de 
senaste åren, samtidigt tryter de ideella krafterna. För många arbetsmarknadsåtgärder kräver fortsatt handledning, 
en handledning föreningslivet i många fall inte kan erbjuda då de saknar ideella krafter. 

Coronapandemin 

Coronapandemin har påverkat förvaltningen i stor utsträckning, både direkt och indirekt. Vi märker att avbok-
ningar har ökat och samtidigt har nya bokningar uteblivit i stor utsträckning. Det är också en stark påverkan på 
Lövhult som turistanläggning. Samtidigt har Corona inneburit att våra öppna mötesplatser varit välbesökta och 
säkerligen nått nya målgrupper. Detta har till största del varit positivt även om det redan utmanar en redan an-
strängd ekonomi. Våra mötesplatser är fria att besöka, men med ett kraftigt ökat besöksantal krävs ökad skötsel 
som innebär ökade kostnader. Coronapandemin har även påverkat medborgarnas möjlighet till att ta del av kul-
turlivet i Kulturhuset Pigalle då verksamheten inte varit tillgänglig. Likaså har konferensverksamheten drabbats 
hårt och den har i stort sett stått stilla med undantag för enstaka grupper. Osäkerheten kring förändrade vanor i 
och med pandemin, samt eventuella kvarstående restriktioner kan komma att påverka verksamheterna även 2022. 
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Digitalisering 

Via digitalisering kan vi förenkla för våra kommuninvånare, detta är en del som måste fortsätta utvecklas. Stora 
steg har tagits på förvaltningen redan med utveckling av digitala passager, bokningssystem för turismverksamhet 
samt ett numer helt digitalt bidragssystem. Denna utveckling gör att vi blir effektivare i vårt arbete samt förenklar 
för våra kunder och brukare. 

Teknikutvecklingen ger möjlighet till ett effektivare arbetssätt på idrottsanläggningarna. Nya energismarta lös-
ningar införs succesivt på nämndens anläggningar och i övriga lokaler. Utvecklingen med digitala låssystem på 
våra anläggningar fortsätter också. 

SWOT-analys 

Styrkor 

• Ett starkt föreningsliv i hela kommunen
• En nytagen strategisk biblioteksplan
• Engagemang bland kommuninvånarna kring kultur- och fritids verksamheter

Svagheter 

• Förhållandevis liten förvaltning, med till stor del ej lagstadgad verksamhet
• De ekonomiska förutsättningarna
• Samarbetet inom kommunen kan utvecklas inom flera områden

Möjligheter 

• Att arbeta mer med i synnerhet ungas, men även allas fysiska och psykiska välmående
• Engagerade medborgare
• Ökat samarbete över förvaltningsgränser

Hot 

• Förändrade beteenden (post corona), men även oavsett pandemi
• Minskat föreningsengagemang och minskade ideella krafter
• Hantera de krav som kommuninvånarna och idrottsförbunden ställer på idrottsanläggningarna

Utveckling 

Utvecklingsmål Mått 

Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta aktivt med att 
stimulera barn och ungdomars sysselsättning på fritiden 

Att fler barn och ungdomar ska uppleva att de har en 
meningsfull aktiv fritid 

Att få fler barn och ungdomar att delta i aktiviteter som 
förvaltningen anordnar eller stödjer 

Kultur- och fritidsnämnden ska fortsätta utveckla möj-
ligheterna till kultur- och fritidsaktiviteter för alla invå-
nare genom stöd till kommunens ideella föreningar, men 
även till egenorganiserade aktiviteter. 

Att stärka föreningslivet och verka för att öka det ideella 
engagemanget och medlemsantalet i föreningar 

Att andelen invånare, oavsett ålder, som upplever sig ha 
en aktiv fritid ökar 

I en omvärld med ständigt förändrande beteenden ska 
kultur- och fritidsnämnden främja folkhälsa i dess alla 
aspekter 

Ökad integration över åldrar, socioekonomiska grupper, 
etnicitet och minoriteter, genom riktade insatser som 
fångar breda målgrupper 

Att minska den upplevda ensamheten bland äldre och 
unga vuxna 
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Ekonomi 

Budget 2022, ram 2023, plan 2024 

Budget 2021 Budget 2022 Ram 2023 Plan 2024 

Personalkostnader  24001  23 874  23 874  23 874 

Övriga kostnader  53 454  53 381  53 381  53 381 

Intäkter -9 365 -9 265 -9 265 -9 265

Nettokostnad 68 090 67 990 67 990 67 990

Verksamhet 

Politisk verksamhet  262  302  302  302 

Administration  6 560  4 040  4 040  4 040 

Föreningsbidrag och ersättningar  6 266  6 366  6 366  6 366 

Idrotts- och fritidsanläggningar  34 869  35 427  35 427  35 427 

Programverksamhet  1 311  2 270  2 270  2 270 

Folkbibliotek  11 666  12 242  12 242  12 242 

Konsthall  1 887  1 898  1 898  1 898 

Ungdom  3 082  3 051  3 051  3 051 

Konferens och lokaluthyrning  2 188  2 240  2 240  2 240 

Hälsocenter  0  154  154  154 

Nettokostnad  68 090  67 990  67 990  67 990 

Antal årsarbetare 42 
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Samhällsplaneringsnämnden 

Grunduppdrag 
Samhällsplaneringsnämndens grunduppdrag omfattar både verksamhet och myndighetsutövning. 

• Miljöbalken - främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan
leva i en hälsosam och god miljö

• Livsmedelslagstiftning - Säkerställa att medborgarna tillhandahålls säkra livsmedel
• Plan- och bygglagen – Huvuddelen av översiktsplanering och detaljplan. Myndighetsutövningen inom

plan och byggväsendet, bl.a. bygglov och tillsyn
• Namnsättning av kvarter och gator
• Bostadsanpassning
• Lägenhetsregister - skyldigheter enligt lag
• Naturvård - bevara och utveckla Nässjö kommuns natur
• Kommunens operativa Agenda 2030, energirådgivning
• Kommunens GIS verksamhet – Informationsspridning

Verksamhetsbeskrivning 

Samhällsplaneringsnämnden ska med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling 
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i 
dagens samhälle och för kommande generationer. 

Bygglovshantering, samhällsplanering, bostadsanpassning samt anmälan och tillsyn av byggnation, olovligt byg-
gande, hälsoskydd, miljöskydd och livsmedelshantering ingår i nämndens ansvar. Detta enligt gällande lagstift-
ning inom miljöbalken och plan- och bygglagen samt livsmedelsförordningen. 

Kartverksamheten ingår i samhällsplaneringsnämndens verksamhet och består i att ansvara för kommunens 
kartdatabas och övrigt kart- och mätningstekniskt arbete. 

Nämnden är även naturvårdsorgan, vilket bland annat innebär att vid behov kalka kommunens mark- och vat-
tenområden. Agenda 2030 samt energi- och klimatrådgivning ingår också i nämndens ansvarsområde. 

Samhällsplaneringsnämnden lämnar råd och upplysningar till allmänheten. Arbetet har en tydlig inriktning mot 
att finna lösningar i samråd med medborgare. 

Kvalitet 

Perspektiv Kvalitetsfaktor Kvalitetsmått 

Målgrupp Rättssäker och serviceinriktad handläggning Antal återkopplande ärenden 

Gott bemötande till medborgare, förvalt-
ningar, bolag 

Minst 90% ska vara nöjda med bemötandet 

Verksamhet Aktuell översiktsplan En översiktsplan ska finnas 

Bevara naturen Minst två Lona eller Lova projekt 

Förvaltning av GIS system Minst 1000 unika besök per månad 

Medarbetare Nöjda medarbetare Medarbetsindex ska vara minst 4,0 enligt 
medarbetarundersökning 

Medarbetarnas hälsa Hälsa ska vara minst 4,3 enligt medarbetarun-
dersökning 

Frisknärvaro ska vara minst 95% 

Medarbetarskap Medarbetarskapet ska vara minst 4,4 enligt 
medarbetarundersökning 
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Nuläge 

Omvärldsanalys 

• Bostadsbrist - boendeutveckling
• Självförsörjning
• Minskad tillit
• Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik
• Svårighet att rekrytera

Under senare år har Nässjö kommun i många avseenden haft en positiv utveckling. För samhällsplanerings-
nämnden är det till exempel faktorerna ökat byggande, ränteläge, bostadspriser, ökade fokus på miljöfrågor, fi-
berdragningar och energiomställning som påverkar verksamheten. Pandemin har bidragit till en ökad arbetsbe-
lastning inom förvaltningen vilken kan förväntas minska när effekten av pandemin minskar. 

Behovet av byggbar mark innebär höga krav på god planberedskap för bostadsmark, en detaljplanläggning som 
möjliggör ett varierat boende för att möta kommuninvånarnas önskemål och motverka segregering. En växande 
befolkning ställer nya krav på offentlig service som även den innebär god planberedskap för utbyggnad av of-
fentlig service, inte minst på utbildningssidan. Den höga byggtakten påverkar planarbetet, bygglovhanteringen 
och inmätningar/utsättningar på kartenheten. 

Intresset för nyetableringar och utvecklingar av befintliga företag har ökat de senaste åren och bristen på detalj-
planelagd attraktiv mark för industri- och handel innebär ett behov av markanskaffning och detaljplanearbete. 

Bredbandsutbyggnaden har ökat mätuppdragen för kartenheten. 

Rekryteringen under senare tid har i huvudsak fungerat väl för samhällsplaneringskontoret trots att arbetsmark-
naden har brist på kompetens. Personalomsättningen inom förvaltningen är relativt hög och arbete med rekryte-
ring är en viktig del för kompetensen inom förvaltningen. 

SWOT-analys 

Styrkor 

Kompetent och engagerad personal 

Utvecklingsinriktad förvaltning  

God ekonomisk hushållning 

Svagheter 

Hög personalomsättning, rekryteringssvårigheter 

Samverkan mellan förvaltningar och nämnder 

Möjligheter 

Knutpunkt 

Lagom stor stad 

Teknikomställning 

Hot 

Konjunkturkänslig förvaltning 

Tillgång på byggbar mark 

Urbanisering 
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Utveckling 

Utvecklingsmål Mått 

Utveckla samverkan Nöjdhet inom förvaltningen 

Utvecklingsområden inom samverkan 

Nöjdhet hos de vi samverkar mest med 

Utveckla dialog och kommunikation med medborgana Nöjdhet hos medborgare 

Utvecklingsområden 

Ekonomi 

Budget 2022, ram 2023, plan 2024 

Budget 2021 Budget 2022 Ram 2023 Plan 2024 

Personalkostnader 21 298 20 930 20 930 20 930 

Övriga kostnader 8 676 9 476 9 476 9 476 

Intäkter -10 770 -11 300 -11 300 -11 300

Nettokostnad 19 204 19 106 19 106 19 106

Verksamhet 

Nämnd 475 485 485 485 

Samhällsplaneringskontoret 25 689 26 011 26 161 26 161 

Fysisk planering och bygglov -4 295 -4 940 -4 940 -4 940

Miljö- och hälsoskydd -2 295 -2 205 -2 205 -2 205

Karta -2 980 -3 000 -3 000 -3 000

Miljö, hälsa och hållbar utveckling 410 555 405 405

Bostadsanpassning 2 200 2 200 2 200 2 200

Nettokostnad 19 204 19 106 19 106 19 106 

Antal årsarbetare 31 
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Socialnämnden 

Grunduppdrag 
Socialnämndens grunduppdrag omfattar omsorg om målgrupperna: Äldre och funktionshindrade, utsatta indivi-
der, familjer och grupper, familjerådgivning, kommunal hälso- och sjukvård samt handläggning och tillsyn inom 
alkohol, tobak och vissa automatspel. 

Verksamhetens syfte är att öka den enskildes möjlighet att: 

• Ta del av samhällets gemenskap
• Förebygga sociala svårigheter
• Begränsa eller avhjälpa enskilda eller gruppers behov av stöd och hjälp

Lagar som i huvudsak reglerar verksamheten är; socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service (LSS), Hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL), Lagen om vård av missbruk (LVM), Lagen om vård av unga (LVU), alkohol- och 
tobakslagen. 

Verksamhetsbeskrivning 

Socialnämnden ansvarar för både myndighetsutövning och verkställighet av äldre- och funktionshinderomsorg, 
kommunal hälso- och sjukvård, barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd och missbrukarvård. Stöd, vård 
och omsorg som ges är reglerad i Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Lagen om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare 
(LVM). 

Socialförvaltningen är indelad i avdelningar. En avdelning för myndighetsutövning, samt tre avdelningar för 
verkställighet; äldreomsorg, hälso- och sjukvård och funktionshinderomsorg. Därutöver finns socialförvaltning-
ens ledningskontor som en förvaltningsgemensam resurs. 

Myndighetsutövningen består av tre enheter; barn och ungdom, vuxna/funktionshinder och ekonomiskt bi-
stånd. Enhet barn och ungdom riktar sig till barn, ungdomar och deras familjer och har både myndighetsutöv-
ning och verkställighet som sin huvuduppgift. Enheten tar emot och bedömer anmälningar om barn och ung-
domar som far illa, genomför utredningar och fattar beslut om skydds-, stöd- och behandlingsinsatser som sedan 
följs upp. Inom enheten finns en öppenvård som utför både råd- och serviceinsatser och individuellt behovsprö-
vade behandlingsinsatser. I de fall behoven inte kan tillgodoses i öppna former verkställs vården genom placering 
i familjehem eller på externa institutioner. 

Enhet vuxna/funktionshinder består av myndighetsutövning inom missbruksvård, funktionshinderomsorg och 
äldreomsorg. Enheten utreder individernas behov och fattar beslut om insatser som sedan följs upp. De flesta 
insatser verkställs av förvaltningens verkställighetsorganisationer, men ibland är individernas behov så omfat-
tande att de måste tillgodoses genom externa institutioner. Det rör främst personer med missbruk och/eller sam-
sjuklighet. 

Enhet ekonomiskt bistånd arbetar med att utreda rätt till och behov av ekonomiskt bistånd med tydligt fokus på 
att hjälpa klienten till egen försörjning. Arbetet sker i nära samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet och 
i samverkan med arbetsförmedling och försäkringskassa. Enheten ansvarar också för att ge stöd och skydd till 
våldsutsatta i nära relationer, samt stöd och hjälp till våldsutövare. 

Äldreomsorgen utför beviljade insatser i form av särskilt boende, hemtjänst i ordinärt boende, korttidsplatser 
och dagverksamhet. Nässjö kommun har 288 platser på särskilt boende inklusive 35 korttidsplatser. Hemtjänsten 
i ordinärt boende bedrivs av hemtjänstgrupper fördelade på tolv olika geografiska områden. Inom hemtjänsten 
finns även larmgrupp, hemhandling och tvätt. 

Hälso- och sjukvården utför hälso- och sjukvårdsinsatser inkluderat habiliterings- och rehabiliteringsinsatser av 
omvårdnadspersonal samt legitimerad personal. Insatserna riktas till de patienter som är i behov av sjukvård i 
ordinärt boende och för alla som bor på särskilda boenden inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Hälso- 
och sjukvårdsuppdraget är till för alla åldrar från 0 år och uppåt. Uppdraget innefattar avancerad vård av multi-
sjuka, palliativvård och fortsatta sjukvårdande behandlingar. 

Funktionshinderomsorgen är organiserad i fyra delar benämnda särskilt boende, ordinärt boende, personlig 
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assistans samt arbete och sysselsättning. Avdelningen verkställer beviljade insatser enligt LSS i form av boende i 
bostad med särskild service för barn eller ungdomar, bostad med särskild service för vuxna, ledsagarservice, kon-
taktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse, personlig assistans eller ekonomiskt stöd till kostnader för 
assistans och daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder. Nässjö kommun har 55 platser i gruppbostad 
och 72 platser i servicebostad. Avdelningen verkställer också insatser enligt SoL till personer med funktionsned-
sättning exempelvis bostad med särskild service i form av gruppbostad och servicebostad, insatser i ordinärt 
boende så som boendestöd, ledsagning och kontaktperson samt dagverksamhet. 

Inom funktionshinderomsorgen finns också nämndens stöd till missbrukare i egen regi. 

Ledningskontoret svarar för ledning, administration och förvaltningsövergripande verksamhet. Kontoret består 
av ledningsgrupp med personalfunktion, en enhet för ekonomi samt en enhet för utveckling, stöd och service. 
Under ledningskontoret budgeteras gemensamma kostnader för vikarieförmedling, omvårdnadsavgifter och IT. 

Kvalitet 

Perspektiv Kvalitetsfaktor Kvalitetsmått 

Målgrupp Medborgare ska känna trygghet med 
beslut och insats 

Upplevd trygghet i hemtjänsten 

Upplevd trygghet i särskilt boende 

Upplevd trygghet inom funktions-
hinderomsorgen 

Tydlig information från socialsekre-
terare 

Medborgare ska ges infly-
tande/delaktighet i beslut och insat-
ser 

Upplevd delaktighet och hänsyn till 
önskemål inom hemtjänsten 

Upplevd hänsyn och delaktighet 
inom särskilt boende 

Upplevd delaktighet inom funktions-
hinderomsorgen 

Upplevt inflytande över sin situation 

Verksamheter ska vara tillgängliga 
för medborgaren 

Antalet digitala ansökningar 

Kopplingar via telefonväxel 

Trafik från webben nässjo.se 

Svar på fråga på nassjo.se om in-
formationen hjälpte 

Ingångar via medborgarportalen 

Verksamhet Verksamheten bedriv inom bud-
getram 

Ekonomiskt utfall 

Verksamheten ska vara rättssäker Antalet ej verkställda beslut 

Utfall av domar 

Utskrivningsprocess från slutenvår-
den 

Verksamheten ska bedrivas preven-
tivt och patienssäkert 

Sammanställd data från palliativ-
vårdsregistret 

Antalet bedömningar i Senior Alert 

Andel (%) med korrekt hantering i 
samtliga åtta steg utifrån hygienmät-
ning 

Medarbetare Friska medarbetare Sjuktal 
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Perspektiv Kvalitetsfaktor Kvalitetsmått 

Engagerade medarbetare Totalt medarbetarindex 

God och säker arbetsmiljö Antalet tillbud/olycksfall 

Antalet anmälningar till Arbetsmiljö-
verket 

Antalet riskbedömningar i IA 

Aktiv kompetensförsörjning Kompetensnivåer inom äldreomsor-
gen 

Kompetensnivåer inom funktions-
hinderomsorgen 

Kompetensnivåer inom Hälso- och 
sjukvården 

Personalomsättning inom myndig-
hetsutövningen 

Nuläge 

Omvärldsanalys 

Över de kommande tio åren ser vi en ökande demografisk utveckling vilket kommer påverka socialnämnden 
verksamheter. I synnerhet märks en ökning i de äldre ålderskategorierna tillsammans med en minskning av per-
soner i arbetsför ålder. SKR skriver i Ekonomirapporten (oktober 2020) att det mest talar för att bemanningen 
inom den kommunala välfärdssektorn inte kommer att leva upp till behoven. Genom att befolkningsstrukturen 
ändras och fler äldre, 80+ år kräver också insatser från äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. 

Något som uppmärksammas är även elever i grundsärskola och gymnasiesärskola. Dessa elevgrupper ökar över 
tid och efter avslutade studier kommer det finnas ett ökat behov av insatser inom funktionshinderomsorgen. 

Sveriges konjunkturläge började avta redan i slutet på 2019, vilket visade på en ökning av ekonomiskt bistånd. 
Socialförvaltningen kan dock konstatera att det ekonomiska biståndet ligger på en hög nivå. Sett till genomsnitt-
lig utbetalning per hushåll ligger kostnaderna stabilt sedan 2019, trots ett ökat antal hushåll under perioden. Dock 
är det fortfarande 13,8 procent av invånare 0-19 år som finns i ekonomiskt utsatta hushåll, 2019. Detta är en 
betydligt högre nivå än rikssnittet (9,1 procent 2019) samt Jönköpings läns kommuner (ovägt medel, 8,9 procent 
2019). 

Coronapandemin har påverkat socialnämndens verksamheter under 2020 och 2021. Nya behov och effekter 
kommer att behöva hanteras under 2022. Socialförvaltningen har även uppmärksammat att under pandemin är 
det flertalet brukare inom förvaltningens verksamheter som har tackat nej till sina beviljade insatser. Detta på 
grund av att den enskilde har varit i riskgrupp eller orolig för att bli smittad av Covid-19. Detta föranleder att det 
kommer finnas ett behov av socialtjänstinsatser efter pandemin för de som avvaktat med ansökan alternativt haft 
ett uppehåll i sina insatser under 2020-2021. 

Ny socialtjänstlag föreslås fullt införas 2023 där socialtjänstens nuvarande målbestämmelser kompletteras med att 
även främja människors jämställda levnadsvillkor, ha ett förebyggande perspektiv, och tillgänglighet begreppet 
ges en generell betydelse för socialtjänstens verksamhet. Det införs krav på att socialtjänsten bedrivs i överens-
kommelse med vetskap och beprövad erfarenhet, kunskapsbaserad socialtjänst. 

SWOT-analys 

Styrkor 

• Goda resultat nöjdhet - medborgare
• Goda resultat nöjdhet - medarbetare
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• Kvalitet och utvecklingsorienterad verksamhet
• Förmåga att ställa om
• Budget i balans inom ÄO, HS, Administration och viss Myndighet

Svagheter 

• Budget ej i balans inom försörjningsstöd och boendeformer FO
• Utbetalning av försörjningsstöd ökar
• Handläggningstider enhet barn och unga

Möjligheter 

• Samverkan
• Digitalisering, ett medel
• Ytterligare proaktivt och förebyggande arbete för nämndens målgrupper - prevention
• Effekt av Kompassen och strategiska utvecklingsområden

Hot 

• Kompetensförsörjning
• Resursfördelning vid volym- och behovsförändringar för socialnämndens samtliga verksamheter
• Post Covid-effekter - "Uppskjutet socialtjänstbehov"
• Ojämlika levnadsförhållanden

Utveckling 

Utvecklingsmål Mått 

Ökad egenförsörjning Andelen hushåll aktualiserade inom ekonomiskt bistånd 
ska minska 

Utbetalt belopp per hushåll ska minska 

Tidiga och förebyggande insatser Ökad andel verkställda beslut inom öppenvården 

Minskade beslut om placering inom barn och unga 

Mått från våld i nära relation 

Minskade placeringskostnader för missbruk 

Skapa ett arbetssätt för att minska elevfrånvaro i sam-
verkan med skolan 

Rättssäkra och effektiva processer Antalet ej verkställda beslut ska minska 

Handläggningstid på barn och unga 
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Ekonomi 

Budget 2022, ram 2023, plan 2024 

Budget 2021 Budget 2022 Ram 2023 Plan 2024 

Personalkostnader 651 054 674 000 674 000 674 000 

Övriga kostnader 324 280 325 087 325 087 325 087 

Intäkter -147 278 -147 000 -147 000 -147 000

Nettokostnad 828 056 852 087 852 087 852 087

Verksamhet 

Nämnd och förvaltningsövergripande 44 331 47 672 47 672 47 672 

Myndighetsutövning 195 066 201 089 201 089 201 089 

Äldreomsorg 262 467 260 034 260 034 260 034 

Hälso- och sjukvård 56 039 59 072 59 072 59 072 

Funktionshinderomsorg 270 153 284 220 284 220 284 220 

Nettokostnad 828 056 852 087 852 087 852 087 

Antal årsarbetare 1 005 
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Tekniska servicenämnden 

Grunduppdrag 
Tekniska servicenämndens grunduppdrag omfattar 

• Vägar, gator, trafikanläggningar, offentlig belysning
• Huvudman för kommunens renhållningsansvar
• Fastighetsägare, förvärv och försäljning av bostads- och industrimark.
• Byggnader, fastighetsförvaltning, bygg- och anläggningsverksamhet.
• Skog, parker, jakt- och fiskerätt.
• Arbetsutvecklingsavdelningen med enheter inom skog, service och bilvård.
• Kost- och städverksamhet.
• Ansvara för kommungemensam fordonshantering.

Målgruppen är Nässjö kommuns invånare och övriga förvaltningar. 

Verksamhetsbeskrivning 

Nämnd 

Verksamheten omfattar tekniska servicenämndens och beredningsutskottets sammanträden. Nämnden finns 
representerad i vägsamfälligheter, kommunala rådet för funktionshinderfrågor och bostadsrättsföreningar. Tek-
niska servicenämnden ska verka för att de anslagsfinansierade samhällsbyggnads- och arbetsutvecklingsavdel-
ningarna samt förvaltningens resultatenheter, fastighets- och byggavdelningen och kost- och städavdelningen 
drivs på ett rationellt och ekonomiskt fördelaktigt sätt. Nämnden ska noga följa verksamheten och via rapporter 
och uppföljningar besluta om de förändringar som krävs. 

Central ledning och administration 

Förvaltningens centrala ledning och administration är organiserad som en stabsenhet där förvaltningsekonom, 
administratör och IT-samordnare är direkt underställda förvaltningschefen. Verksamheten omfattar övergripande 
styrning och uppföljning av förvaltningens verksamhet och ekonomi, posthantering och ärenderegistrering, sam-
ordning av förvaltningens IT-system, ledningsgruppsarbete samt medverkan i förvaltningens samrådsgrupp. 
Redovisningsmässigt ligger fordonsverksamheten under central ledning och administration. Personalansvaret för 
fordonsansvarig ligger på arbetsutvecklingsavdelningen där samtlig service för fordon är samlad. 

Anslagsfinansierad verksamhet 

Samhällsbyggnadsavdelning 

Samhällsbyggnadsavdelningen representerar kommunen som markägare och genomför exploatering för tillhan-
dahållande av mark för bostäder och verksamheter. Avdelningen svarar för projektering av om- och nybyggnad 
av gator, parker i kommunen. Inom trafikområdet handläggs trafikärenden, såsom lokala trafikföreskrifter, dis-
penser av olika slag och parkeringstillstånd för rörelsehindrade. I övrigt handläggs trafiksäkerhetsfrågor, parke-
ringsövervakning, upplåtelse av offentlig mark, renhållningsfrågor och bidrag till enskilda vägar m.m. Avdelning-
en utövar kommunens huvudmannaskap för allmänna platser: gator och vägar med tillhörande gång- och cykel-
vägar, torg, allmänna parkeringsplatser och parker. Vidare ingår gatubelysning utmed våra gator och vägar i 
kommunen. Uppdraget att svara för att drift och underhåll av gator köps av Nässjö affärsverk. Avdelningen sva-
rar för regelbunden uppföljning av detta uppdrag. 

Avdelningen ansvarar även för kommunens skogsförvaltning vars mål är att sköta kommunens skogar på ett 
ändamålsenligt sätt för miljön, det rörliga friluftslivet och de boende. Kommunen är certifierad skogsägare i FSC 
samt PEFC. De årliga åtgärder som görs i Nässjö kommuns skogar styrs av flera faktorer. Den viktigaste faktorn 
är åtgärder enligt skogsbruksplanen, men nybyggnation av bostadsområde och industriområde samt vägar och 
gator har en stor inverkan på den årliga avverkningen. 

Arbetsutvecklingsavdelning 

Arbetsutvecklingsavdelningen består av en skogsenhet, en serviceenhet och ett bilvårdscenter. Enheternas upp-
drag är att utgöra arbetsplattformar med samhällsnyttig verksamhet för placering av personal från Nässjö lärcen-
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ter samt arbetsförmedlingen i syfte att arbetsutveckla personal för den öppna arbetsmarknaden. Personalen vid 
Arbetsutvecklingsavdelningen är efter beslutet om jobbstrategin 2.0 uppdelad enligt följande. En huvuddel av 
personalen är anställd vid Tekniska Serviceförvaltningen och den del av personalen som är vid avdelningen för 
arbetsträning är nu anställd vid Nässjö lärcenter. 

Resultatenheter 

Fastighets- och byggavdelningen 

Fastighets- och byggavdelningen består av förvaltar- och byggenhet, hantverksenhet, teknikenhet och vaktmäs-
tarenhet. 

Verksamheten omfattar fastighetsförvaltning och fastighetsdrift. Avdelningens kärnverksamhet är att försörja 
kommunens verksamheter med ändamålsenliga lokaler. Vi har också projektansvar för nybyggnation, om- och 
tillbyggnads samt renovering. Avdelningen samarbetar och stödjer övriga förvaltningar och kommunala bolag 
med byggteknisk kompetens. Egen personal utgörs av administrativ personal, förvaltningspersonal, projektledare 
inom bygg, eltekniska installationer, ventilation, vatten och sanitet, hantverkare, fastighetstekniker och vaktmäs-
tare. 

Fastighetsförvaltningen förvaltar bostadsstiftelsen Annebergshus och dess fastighetsskötsel. Vi sköter också för-
valtning och fastighetsskötsel åt Pigalle AB samt Nässjö Industribyggnads AB. 

Från 2019 är avdelningen ansvarig för Nässjö kommuns samtliga externa lokalhyreskontrakt, både befintliga och 
nytecknande. 

Kost- och städavdelningen 

Kost- och städavdelningens uppdrag är att producera säkra, näringsriktiga och smakfulla måltider till barn och 
elever i förskola, grundskola och gymnasium, till personer boendes på särskilda boenden i kommunen samt per-
sonal och allmänhet. Avdelningen driver tre kommunala restauranger dit alla är välkomna för att äta lunch. Av-
delningen ansvarar för städningen av kommunala förskolor, grundskolor, gymnasium samt andra lokaler i kom-
munal regi. 

Kvalitet 

Perspektiv Kvalitetsfaktor Kvalitetsmått 

Målgrupp Snabb och god service, åtgärd och 
återkoppling vid felanmälningar 

Antal åtgärdade och återkopplade 
felanmälningar 

Kommunmedlemmar ska ha möjlig-
het till delaktighet i prioritering av 
drift och underhållsarbete och på-
verka inom förvaltningens verksam-
hetsområde 

Genomförda prioriteringsmöten 
med samhällsföreningar 

Antal genomförda medborgardialo-
ger inom förvaltningens verksam-
hetsområde 

Antal inkomna medborgarförslag 

God vattenkvalité på fiskevatten Årliga vattenprover 

Ett aktivt fiske Antal sålda fiskekort 

Jaktarrenden En väl uppdaterad viltvårdsplan 

Skogsbruksplan En väl avvägd åldersfördelning och 
trädslagsfördelning 

Verksamhet Uppföljning och prioritering av drift-
uppdraget för gata och park gente-
mot NAV-entreprenad 

Genomförda driftmöten 

Genomförda budgetuppföljningar 

Drift och underhållsarbete som 
säkerställer värdesäkring av kommu-
naltekniska anläggningar 

Antal m2 omlagd asfalt 

Andel genomförda driftprojekt enligt 
underhållsplaneringen 

Underhålls och investeringsprojekt i Utreder möjliga mätmetoder 
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Perspektiv Kvalitetsfaktor Kvalitetsmått 

egen regi 

Kvalitetssäkring vid nybyggnation 
byggnader, infrastruktur och anlägg-
ningar 

Genomförda planerings, projekt och 
byggmöten 

Trafiknätet ska vara hållbart, effek-
tivt och säkert 

Olycksstatistik, se sammanfattning 

Andel genomförda åtgärder enligt 
trafikstrategin 

Uppdatering av trafikstrategins be-
hovsinventering inom trafiknätet 

En effektiv exploateringsverksamhet 
som erbjuder och säljer mark för 
bostäder och verksamheter 

Antal sålda villatomter 

Antal tillskapade bostäder inom 
genomförda markanvisningar 

Antal genomförda försäljningar av 
industrimark 

Antal sålda kvadratmeter industri-
mark 

Säkerställning av tillgång till mark för 
samhällets utveckling 

Antal genomförda markköp 

Antal köpta kvadratmeter mark 

Minskat matsvinn Mätmetod beroende på verksamhet, 
tallrikssvinn, kantinsvinn m.m. 

Nöjda kunder hos kost och städ-
verksamheten 

Andelen procent av kunderna som 
är nöjda 

Rätt fordon till rätt verksamhet Rätt storlek och drivmedel för pla-
cering och verksamhet 

Trafiksäkra fordon Ej äldre bilar än 5 år 

Lågt antal körda mil med kommunala 
bilar 

Antal körda mil 

Effektiv och hållbar renhållningsor-
ganisation 

Nettokostnad per invånare 

Genomförda uppföljningsmöten 

Väl utbyggd organisation för återvin-
ning 

Insamlingsvolymer per invånare 

Väl förberedda praktikanter för den 
öppna arbetsmarknaden 

Antal utslussade i arbete 

Arbeten inom arbetsutvecklingsav-
delningen genomförda i egen regi 
som är till nytta för den kommunala 
organisationen. 

Antal beställda och utförda arbeten 

I samtliga nybyggnadsprojekt på 
fastighetsavdelningen utreda möjlig-
het att installera solel 

Antal utredda projekt 

Medarbetare Vara en attraktiv arbetsgivare Målvärde 80% medarbetarindex 

Välutbildad och kompetent personal Genomförda utbildningar 
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Nuläge 

Omvärldsanalys 

Makroperspektiv, ekonomi 

Efter ett märkligt verksamhetsår 2020 med en pandemi som påverkat hela världen på ett mycket kraftfullt sätt 
både ekonomiskt och sjukdomsmässigt, kan vi nu i början av 2021 förhoppningsvis blicka fram mot planerings-
perioden 2022 – 2024 som kan se betydligt ljusare ut. Det gångna årets pandemi har påverkat människors kon-
sumtionsmönster negativt inom många branscher, framförallt flyg- och charterresor, hotell, restaurang, teater, 
bio och idrottsevenemang. Det finns dock konsumtionsmönster som har ökat när människor jobbat hemifrån 
och även hållit sig hemma på fritiden. Exempel på sådan konsumtion är spel, livsmedel, byggnadsprodukter för 
hemrenoveringar och hemelektronik. 

I likhet med tidigare prognos under 2020 bedöms konjunkturen stärkas i Sverige 2021. Ekonomin förstärks del-
vis senare delen av 2021 enligt SKR. Ovisshet råder beträffande den fortsatta ekonomiska politiken – frågor om 
hur och när vidtagna krisåtgärder ska förlängas/avvecklas samt hur väl vaccinationsprogrammet lyckas spelar en 
stor roll. 

Konjunktur och ränteläget i Sverige 2022 – 2024 

”Likt tidigare prognoser antas den svenska samhällsekonomin långsamt röra sig mot konjunkturell balans 2022–
2024” enligt SKR. Inflationen ökar något, KPI är 2021 1,2 och ökar successivt fram till 2024 till 2,3. 

Återhämtningen i framförallt ekonomin inleddes tidigt i Sverige med hjälp av en mängd riktade stöd och bidrag 
från regeringen sida i kombination med Riksbankens fortsatta köp av tillgångar. Riksbankens reporänta har sedan 
dec 2019 varit noll. Turbulens utbröt under våren 2020 på grund av pandemin vilket innebar tillfälligt högre rän-
tenivåer. Dock har Riksbanken fört en penningpolitik i syfte att pressa räntenivåerna, både korta och långa 
marknadsräntor har sjunkit. Marknadens förväntning innebär att räntan kommer att vara stabilt låg under de 
närmaste åren vilket medför fördelar vid investeringar och nya lån och större möjligheter att utveckla vår stad. 

Hur påverkar den internationella- och nationella ekonomin Nässjö kommun 
Nässjö har ett ansträngt finansiellt läge även om bokslutet för 2020 jämfört med 2019 såg betydligt ljusare ut. 
Bokslutet för 2019 presenterade en låg resultatnivå och en låg skattefinansieringsgrad av investeringarna vilket 
har lett till ett försvagat finansiellt handlingsutrymme. 

Det är viktigt att denna trend bryts och att resultatnivån de närmaste åren förbättras till minst 2% i förhållande 
till verksamhetens kostnader för att möta förväntade framtida utmaningar, t.ex. ökade investeringar men även 
ökade kostnader för t.ex. försörjningsstöd i samband med Corona-krisen. 

En viktig del för att minimera skattehöjningar och/eller minimera besparingar är att effektivisera verksamheten 
genom att göra goda analyser som visar på olika effektiveringsmöjligheter. 

Befolkningsutveckling 
Den i budget 2022 och plan 2023–2024 förväntade befolkningsutvecklingen baseras på nedanstående prognos. 

Utfall 2020 – 31 563 st 
2021 – 31 599 st 
2022 – 31 679 st 
2023 – 31 711 st 
2024 – 31 746 st 

Prognosen ligger till grund för beräkningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag samt efterfrågan på kommu-
nala tjänster. Utvecklingen av antalet invånare under innevarande år kommer dock att följas löpande, och vid behov kan eventuellt 
justeringar av prognosen komma att ske. 

Prognosen visar på att befolkningen ökar med 183 invånare under perioden 2020–2024. Det är en betydligt lägre 
ökning än vad som prognostiserades i förra årets prognos. Den relativa ökningen är störst i ålderskategorierna 7–
15 år och 16–18 år, vilket innebär en ökning av antalet elever i grundskole- och gymnasieålder, samt 80+ år, vil-
ket innebär en ökad andel äldre som efterfrågar äldreomsorg. Jämfört med förra årets prognos är dock ökningen 
för 7–18 år lägre, medan ökningen för 80+ är högre. Utvecklingen av antalet personer i arbetsför ålder, 19–64 år, 
indikerar en minskning, vilket är bekymmersamt och innebär att kommunens försörjningskvot ökar ytterligare. 
Lokalförsörjningsfrågan blir utefter prognosen en utmaning och måste lösas, både när det gäller skollokaler för 
äldre barn och för behovet för äldres. 
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Under 2020 då pandemin medförde arbete på distans har digitaliseringen blivit än mer aktuell. Kanske den 
enda fördelen med pandemin då effekten har blivit att näst intill samtliga medarbetare har fått stor och nödvän-
dig kunskap om att sköta sina arbetsuppgifter digitalt. Även arbetsmöten och sociala kontakter har skett via 
Teams, Zoom och Meeting. Det har också bidragit till att demokratin har kunnat upprätthållas på ett tillfredstäl-
lande sätt då kommunfullmäktige har ägt rum digitalt dock med färre antal deltagare. Även arbetsplatsträffar och 
fackliga förhandlingar har skett digitalt. Tekniken har i stort sett av alla uppfattats som tillfredsställande. Även 
andra forum för demokrati såsom prioriteringsmöte i kransorterna där samhällsbyggnadsavdelningen medverkar 
samt matråd där kost- och städavdelningen medverkar har kunnat genomföras under pandemin, men digitalt. 

Vi är idag mer sammankopplade än någonsin tidigare. Digitaliseringens möjligheter och utmaningar är gemen-
samma och utbyte av kunskap, expertis och teknik är en viktig komponent för att komma framåt. Nyckelordet 
framförallt är samarbete. 

Kompetensförsörjning har delvis inte varit så enkel att bibehålla under pandemin. Vissa kurser har blivit in-
ställda, medan många utbildningar har skett via digitala medier. Vissa praktikplatser har vi kunnat erbjuda men 
det medför utmaningar att ordna bra och meningsfulla praktikplatser när man inte har möjlighet att befinna sig 
på arbetsplatsen. Nätverksträffar på högskola/universitet har inte ägt rum under pandemin, vilket är synd då 
detta är en framgångsfaktor när det gäller kompetensförsörjning. 

Mark för bostäder och bostadsutveckling För 2022 är målsättningen att kunna tillhandahålla utveckla ytterli-
gare bostadsmark i Forserum och Nässjö där efterfrågan de senaste åren varit stor. Under 2021 kan kommunen 
inte erbjuda mark för villor i Forserum och enbart ett fåtal i Nässjö varpå arbetet med detta är prioriterat. Borän-
torna spås fortsatt vara låga några år framöver vilket märks i antalet sålda villatomter, där många investerar stora 
pengar i sitt boende. Intressant för perioden 2022-2024 blir att se hur effekterna av pandemin kommer påverka 
bostadsmarknaden där det förutspås nya mönster, bland annat efterfrågan på bostäder med mer utrymme och 
trädgård. Efterfrågan spås också öka mot perifera lägen utanför städer, under förutsättning att det finns tillgång 
till fiber. Då många inte kunnat resa har fler människor investerat i fritidsboende, vilket på sikt kan omdanas till 
permanentboende. Sammantaget bör det finnas potential för våra mindre orter att locka nya invånare. Senaste 
åren har Nässjö kommun attraherat flera exploatörer att bygga privata hyresrätter i Nässjö och Forserum. Till 
följd av överklaganden har dessa ännu inte kunnat erbjudas till marknaden, men kommer så göras under 2021. 
Dessa lägenheter kommer bli en bra värdemätare av marknadsläget i Nässjö de kommande åren. 

Mark för verksamheter De senaste åren har Nässjö haft god tillväxt av nya företag med flera stora etableringar 
som följd, framförallt inom handelssegmentet. Inom södergårdens verksamhetsområde kommer de närmsta åren 
även två lokala aktörer storsatsa på att bygga nya lokaler och produktionsytor. Nationellt finns det efterfrågan på 
större logistik och produktionsytor, något som Nässjö kommun i dagsläget inte kan erbjuda. Nässjö som en vik-
tigt knutpunkt för transporter både bilburet, men framförallt järnvägsburet förtydligas än mer med tanke på val 
av plats för en regional tågdepå. Nässjö kommun bör genom aktiv markpolitik och långsiktiga investeringar 
kunna utveckla och erbjuda konkurrenskraftiga logistiklägen för järnvägsburet gods. 

Ekonomi och utveckling renhållning Nässjö kommun 2022–2023 

Huvudmannaskapet för renhållning i Nässjö kommun vilar på tekniska servicenämnden. Följande redovisning 
lämnas av bedömt nuläge, samt bedömt ekonomiskt och verksamhets läge för 2022–2023. 

Under 2021 har arbetet med ett utökat och organiserat samarbete för omhändertagande av hushållsavfall mellan 
Eksjö, Aneby och Nässjö kommun startat och slutförts. Detta samarbete kommer att omfatta gemensamma 
avfallsföreskrifter, taxekonstruktion och insamlingssystem. 

Avfallsplanen för Nässjö kommun kommer att revideras under 2023 för att gälla från 2024. 

Övriga förändringar under planperioden är: 
2022-01-01 har Nässjö kommunansvaret för insamling av tidningar. 
2023-01-01 är målet att den nya renhållningsföreskriften samt renhållningstaxan ska börja gälla. 

Vi inväntar beslut om den fastighetsnära insamlingen av förpackningar. 

Renhållningstaxan bedöms att för 2022 och 2023 årligen höjas med 8 procent 
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SWOT-analys 

Styrkor 

• God ekonomisk hushållning.
Vi håller oss inom budgetramarna och anpassar kostymen till rådande situation.

• God och bred kompetens och engagerade medarbetare.
• Egen regi med hög kvalitet.

Fastigheter, skogsverksamhet, gata/park

Svagheter 

• Höga sjukfrånvarotal.
• Systemunderhåll/systemutveckling.

Att inte detta fungerar ökar arbetsbelastningen och sänker effektiviteten.
• Brist på kommunal mark.

För att kunna utveckla Nässjö kommun behöver vi kunna erbjuda mark till företag och entreprenörer.

Möjligheter 

• Fortsatt intresse för bostadsbyggande och etableringar med tanke på Nässjös geografiska läge och goda
pendlingsmöjligheter.

• Utökad höglandssamverkan och kompetensutbyte.
Gemensamma krafter och samarbete förenklar och förbättrar vår verksamhet.

• Utvecklingsmöjligheter när det gäller stads- och landsbygd.

Hot 

• Dålig kommunal ekonomi/vikande konjunktur.
• Brist på mark.
• Ökad arbetslöshet bland ungdomar i synnerhet.
• Miljöskulder och markföroreningar.

Utveckling 

Utvecklingsmål Mått 

Markförsörjning ska säkras för framtida utveckling av 
bostadsmark och verksamheter 

Genomföra markköp för södra vägen och framtida utveckling 
enligt fördjupad översiktsplan sydost om Nässjö. 

Köpa in mark för bostadsutveckling i Forserums norra delar 

Uppdatera och följa upp gällande markförsörjningsplan 

Miljöperspektivet ska genomsyra nämndens verksam-
heter och värderas i verksamheten samt vid under-
hållsarbeten och investeringsprojekt 

Genomföra kompetensutveckling inom hållbart byggande. Ex. 
Dagvatten, grönstruktur, materialval m.m. 

Skapa tydligare samverkan och planering med samhällsplane-
ringskontoret kring pågående och framtida mark och miljöä-
renden. 

Långsiktig planering och tydliga processer ska finnas 
för prioritering av såväl verksamhet, underhållsarbeten 
och investeringsprojekt 

Upprätta strategi och underhållsplan för gata, park och övriga 
anläggningar inom samhällsbyggnadsavdelningens ansvarsom-
råde 

Fortsatt utveckling av fastighetssystemet så att det stödjer 
avdelningens processer på ett bättre sätt. 

Ökad fokus på kvalitets- och servicefaktorer inom 
kost och städavdelningen 

Implementering och uppföljning av till vilken grad avdelningens 
kunder upplever service och kvalitet 
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Ekonomi 

Budget 2022, ram 2023, plan 2024 

Budget 2021 Budget 2022 Ram 2023 Plan 2024 

Personalkostnader  121 979  124 132  124 132  124 132 

Övriga kostnader  278 854  289 589  290 047  290 514 

Intäkter - 332 859 - 345 447 - 345 447 - 345 447

Nettokostnad 67 974 68 274 68 732 69 199

Verksamhet 

Central ledning/administration 4 891 4 539 4 530 4 530 

Gata- och parkverksamhet (avtal NAV) 22 407 23 358 23 825 24 292 

Övrig gata- och parkverksamhet 19 635 19 023 19 023 19 023 

Skogsförvaltning -498 -500 -500 -500

Övrig samhällsbyggande verksamhet 9 724 10 743 10 743 10 743 

Arbetsmarknadsverksamhet 5 038 4 292 4 292 4 292 

Lokalförsörjning 66 66 66 66 

Fordonshantering 37 33 33 33 

Kost- och städverksamhet 6 674 6 720 6 720 6 720 

Nettokostnad 67 974 68 274 68 732 69 199 

Därav anslagsfinansierad verksamhet 67 974 68 274 68 732 69 199 

Därav resultatenheter* (se separat tabell 
nedan) 

Antal årsarbetare 234 
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Resultatenheter 

Fastighets- och byggavdelningen Budget 
2021 

Budget 
2022 Ram 2023 Plan 2024 

Personalkostnader  24 394  26 090 

Övriga kostnader  153 962  162 739 

Summa kostnader  178 356  188 829 

Intäkter - 178 356 - 188 829

Nettokostnad 0 0 

Antal årsarbetare 45 

Kost- och städavdelningen Budget 
2021 

Budget 
2022 Ram 2023 Plan 2024 

Personalkostnader  81 882  83 521 

Övriga kostnader 48 167 48 870 

Summa kostnader 130 049 132 391 

Intäkter - 130 049 - 132 391

Nettokostnad 0 0 

Antal årsarbetare 165 
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Överförmyndarnämnden 

Grunduppdrag 
Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare och ansvarar för att överför-
myndarverksamheten i kommunen bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i föräldrabalken, förmynderskaps-
förordningen samt andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarnämndens ansvarsområde 
samt enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat. 

Verksamhetsbeskrivning 

Överförmyndarnämnden är en obligatorisk nämnd vars verksamhet är reglerad i bland annat föräldrabalken, 
förmynderskapsförordningen samt offentlighets- och sekretesslagen. Nämnden är myndighetsutövande och kan 
inte underställas annan nämnd/verksamhet. 

Nämndens uppgift är bland annat att utreda och yttra sig till tingsrätten om ansökan där ställföreträdare (=god 
man/förvaltare) eventuellt ska förordnas till en medborgare som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta 
sin egendom och sörja för sin person. 

Behovet av god man/ställföreträdare växer bland äldre och i åldersgruppen 21-30 år. Många i den yngre ålders-
gruppen som söker hjälp av ställföreträdare lider av neuropsykiatriska funktionshinder i kombination med psy-
kisk ohälsa. 

Nämnden förvaltar också underårigas tillgångar om dessa överstiger ett prisbasbelopp samt förordnar god man 
till ensamkommande barn. 

Från och med 2019 har höglandskommunerna en gemensam överförmyndarverksamhet. Vetlanda kommun är 
värdkommun för verksamheten. Uppdragen som ordförande och vice ordförande roterar i nämnden mellan 
deltagande kommuner med en tvåårscykel. Varje kommun föreslår en ordinarie ledamot samt en suppleant till 
den gemensamma överförmyndarnämnden. 

Ekonomi 

Budget 2022, ram 2023, plan 2024 

Budget 2021 Budget 2022 Ram 2023 Plan 2024 

Personalkostnader 

Övriga kostnader 3 921 4 018 4 102 4 196 

Intäkter 

Nettokostnad 3 921 4 018 4 102 4 196 

Antal årsarbetare 0 
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Kommunrevisionen 

Grunduppdrag 
Revisorerna, och de sakkunniga som dessa anlitar, är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska in-
strument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedning-
ar och företag. 

Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och uppnår fullmäktiges beslut och 
mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och andra förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och 
kontroll. Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i kommunens företag, genom de lekmanna-
revisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen. Räkenskapsrevision utförs av godkända/auktoriserade 
revisorer. 

Verksamhetsbeskrivning 

Revisorerna är ett fristående kommunalt organ både till funktion och organisation. Varje revisor är självständig 
och oberoende i förhållande till sina medrevisorer. 

Revisorernas årliga planering utgår från en risk- och väsentlighetsanalys och de genomför sitt uppdrag i enlighet 
med kommunallagen och God revisionssed i kommunal verksamhet. Revisorerna prövar om verksamheten sköts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och 
om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Revisorernas granskning är årlig och avser den verksamhet som sker under ett räkenskapsår. Granskningen är 
avslutad när årsredovisningen är granskad, vilket innebär att granskningen tidsmässigt sträcker sig in på kom-
mande räkenskapsår. Den årliga granskningen består enligt God revisionssed i kommunal verksamhet av tre 
delar: 

• Grundläggande granskning
• Fördjupad granskning
• Granskning av delårsrapport och årsredovisning

Nuläge 

Omvärldsanalys 

Kommunrevisionen har under 2021 följt utvecklingen av covid-19 och dess påverkan på verksamhet och eko-
nomi i kommunens olika verksamheter. P.g.a. pandemin har kurser, seminarier och utbildningar, avseende kom-
munrevisionens ansvarsområde, inte kunnat genomföras under 2021 och därför finns ett större behov av utbild-
ning inför 2022. 

Ekonomi 

Budget 2022, ram 2023, plan 2024 

Budget 2021 Budget 2022 Ram 2023 Plan 2024 

Personalkostnader 551 549 549 549 

Övriga kostnader 772 772 772 772 

Intäkter 0 0 0 0 

Nettokostnad 1 323 1 321 1 321 1 321 

Antal årsarbetare 0 
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Valnämnden 

Grunduppdrag 
Valnämnden ansvarar för att allmänna val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige, val till Europapar-
lamentet samt folkomröstningar genomförs. Nämnden ska: 

• Fullgöra kommunens uppgifter enligt vallag (2005:837) och lag (1994:692) kommunala folkomröstning-
ar.

• Genomföra opinionsundersökningar, eller liknande förfarande, i den omfattning nämnden beslutar och
inom ramen för anvisade medel.

• Avge yttrande enligt föreliggande lagstiftning inom sitt sakområde.

Verksamhetsbeskrivning 

Valnämnden ansvarar lokalt för att de allmänna valen hålls vart fjärde år samt val till Europaparlamentet vart 
femte år. Kommunen ansvarar för såväl processen under valdagen som under den tre veckor långa förtidsröst-
ningsperioden. Mellan valåren ligger verksamheten nere. Valnämnden har ingen egen personal anställd utan 
nämnden lånar personal från kommunledningskontoret. Ett allmänt val kräver arbetsinsats från 3-4 personer från 
januari till november valåret. Valnämnden anställer valförrättare till samtliga vallokaler under valdagen. Totalt 
timanställs cirka 200 personer fördelat på 15 vallokaler. 

Nuläge 

Omvärldsanalys 

I september 2022 är det dags att genomföra ett allmänt val. Valprocesserna i Nässjö kommun har historiskt sett 
varit ganska enkla och okomplicerade. Störningsmomenten har varit få och stödet från både allmänhet och för-
troendevalda har varit god. Vi ser nu en stegvis förändring. Den traditionella blockpolitiken har luckrats upp på 
alla nivåer och flera partier ligger nära gränsvärdena i för representation i olika opinionsundersökningar. Polarise-
ringen mellan partierna ökar och reda nu, mer än ett år innan valet, är diskussionen på riksnivå igång om vilka 
konstellationer som kan tänkas samarbeta med vilka. 

Under innevarande mandatperiod har den lokala politiska ledningen inte innehaft en majoritet i kommunfullmäk-
tige, vilket med största sannolikhet påverkat det politiska utfallet med ökat missnöje i vissa grupper som följd. 
För första gången i Nässjös historia överklagades det lokala valresultat 2018 av en privatperson till Valpröv-
ningsmyndigheten. Även överklagan inte hade någon saklig grund och avslogs av myndigheten så indikerar an-
mälan i sig ett trendbrott. Det är således inte orimligt att anta att antalet överklagande från missnöjda kommu-
ninvånare kommer att öka i en framtid då man inte naturligen upplever sig som en del av samhället. 

Även utländskt intresse för svensk politik har ökat. Vid valet 2018 fanns krafter i rörelse för en påverkan. Det 
finns ingen anledning att tro något annat än att det intresset kommer att ha förstärkts 2022. SÄPO skriver i sin 
årsbok för 2020 att hotet mot Sverige har breddats och blivit mer komplext. Det traditionella säkerhetshotet 
underrättelsehotet består, samtidigt som säkerhetshotande verksamhet intensifieras. Angrepp och aktiviteter 
riktar sig mot grundläggande fri- och rättigheter, det ekonomiska välståndet, det politiska beslutsfattandet och 
den territoriella suveräniteten. 

Samtidigt som valprocessens utsatthet ökat stärks samtidigt förutsättningarna för korrekt genomförda val. Inför 
valet 2018 gjordes justeringar i vallagen som skärpte kraven på bevarandet av den individuella valhemligheten. 
Sverige har ett valsystem som i väldigt stor utsträckning bygger på manuell hantering, vilket gör det svårt att 
hacka eller manipulera system och några justeringar i själva hanteringen är inte kända idag. 

Analys av benchmarking 

Ingen systematisk benchmarking förekommer. Lagstiftningen är tydlig kring vad och hur processen ska skötas. 
Däremot förekommer kunskapsutbyte inom nätverk som både Valmyndighet och Länsstyrelse förestår. 
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SWOT-analys 

Styrka: Tydligt uppdrag, väl inarbetade rutiner, stabil personalstyrka/nämnd, bra lokaler för förtidsröstning 

Hot: Ökad hotbild kring valresultatet, ett ökat antal människor som inte känner sig berörda av valet, säkerhets-
prövning av samtliga valarbetare 

Svaghet: Flera valdistrikt ligger nära vallagens gränsvärden för antal röstberättigade, utmaning att skapa accep-
tans för ny distriktsindelning, många externa valarbetare som ska rekryteras, bristande förståelse i kommunorga-
nisationen om att det är en skyldighet att bidra/hjälpa till, fortsatt behov av inköp av modernt valmaterial. 

Möjlighet: Högt valdeltagande, tydlig vallag, tydliga direktiv och gott stöd från valmyndigheten och länsstyrelsen 

Ekonomi 

Budget 2022, ram 2023, plan 2024 

Budget 2021 Budget 2022 Ram 2023 Plan 2024 

Personalkostnader 10 1 600 30 1 600 

Övriga kostnader - 250 - 250

Intäkter 750 - 750

Nettokostnad 10 1 100 30 1 100

Antal årsarbetare -
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Centralt anslag 

Verksamhetsbeskrivning 
Här budgeteras olika förvaltningsövergripande kostnader som under året ska fördelas ut till nämnderna. Ansla-
gen för ökade kostnader enligt löneavtalen samt satsningar inom BAS/lönejusteringar fördelas ut till nämnderna 
när avtalen är klara. Driftskostnader för investeringar (kapitalkostnader) bygger på investeringsbudgeten (belopp, 
avskrivningar och år för färdigställande), och fördelas ut till nämnderna allt eftersom investeringarna blir klara 
och tas i anspråk. 

Ekonomi 

Budget 2022, ram 2023, plan 2024 

Budget 2021 Budget 2022 Ram 2023 Plan 2024 

Personalkostnader - 5 983 25 049 59 049 95 049 

Övriga kostnader 10 919 15 259 19 310 20 310 

Intäkter - 2 940 - 3 000 - 3 000 - 3 000

Nettokostnad 1 996 37 308 75 359 112 359

Antal årsarbetare -
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De kommunala bolagen 

Aktiebolagskoncernen i sammandrag 

Nedanstående resultatbudget och balansräkningsposter avser Nässjö kommuns aktiebolagskoncern, det vill säga 
Örnen i Nässjö AB, Nässjö Affärsverk AB inklusive Nässjö Affärsverk Elnät AB och Citynätet i Nässjö AB, 
Pigalle i Nässjö AB, Linden i Nässjö AB samt Nässjö Industribyggnads AB. Under slutet av året 2018 utökades 
dessutom bolagskoncernen med ytterligare ett bolag, Stadsutveckling i Nässjö AB. Bolaget förvärvades av Örnen 
i Nässjö AB i samband med inköpet av två fastigheter kopplade till exploateringen av Västra Staden. Stadsut-
veckling i Nässjö AB bedriver ingen verksamhet och är därmed vilande. 

Resultatbudget 

Resultatbudget (tkr) Budget 2022 Ram 2023 Plan 2024 

Rörelseintäkter  498 637  514 844  530 062 

Rörelsekostnader exkl planenliga av-
skrivningar -349 256 -359 827 -368 223

Planenliga avskrivningar -97 232 -101 505 -109 916

Rörelseresultat 52 149 53 512 51 923

Finansnetto -11 820 -11 933 -15 266

Resultat efter finansiella poster 40 329 41 579 36 657

Skatt -8 207 -8 507 -7 494

Årets resultat 32 122 33 072 29 163

Balansbudget 

Balansräkningsposter (tkr) Budget 2022 Ram 2023 Plan 2024 

Anläggningstillgångar  1 524 228  1 630 499  1 824 465 

Likvida medel  154 690  73 678  54 302 

Långfristiga räntebärande lån  858 000  855 000  1 002 000 

Investeringar  167 890  213 474  303 882 

Den budgeterade resultatnedgången 2024 jämfört med 2022 och 2023 går i första hand att härleda till ökade 
räntekostnader till följd av ökad upplåning i Fastighets AB Linden och Nässjö Affärsverk AB samt stigande av-
skrivningskostnader. 

Koncernens investeringar beräknas uppgå till cirka 685 miljoner under planeringsperioden. Av summan står 
NAV-koncernen för 498 miljoner kronor och Fastighets AB Linden för 170 miljoner kronor. 

På grund av koncernens stora investeringsbehov beräknas den samlade låneskulden öka och kommer vid ut-
gången av 2024 uppgå till cirka 1 002 miljoner kronor. Jämfört med utgången av 2021 är detta en ökning med 
cirka 144 miljoner kronor. 

Den budgeterade skattekostnaden 2022 uppgår till 8,2 miljoner kronor. Av den avser cirka 3,2 miljoner kronor 
skatt på årets resultat (betalbar skatt). Resten avser uppskjuten skatt. 

Ytterligare kommentarer återfinns under respektive bolags budgetsammanställning. 
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Örnen i Nässjö AB 

Verksamhetsbeskrivning 
Bolaget har som föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i Nässjö kommuns bolag. Örnen är såle-
des moderbolag i Nässjö kommuns bolagskoncern och äger samtliga aktier i Nässjö Affärsverk AB, Fastighets 
AB Linden, Nässjö kommuns Industribyggnads AB, Pigalle AB och Stadsutveckling i Nässjö AB. Dessutom 
ingår i bolagets verksamhet att förvärva, förvalta, utveckla och överlåta fastigheter. 

Verksamhetsförändringar 
Utöver att vara ett ägarbolag har Örnen rollen som markkoordinator och projektledare i samband med exploate-
ringen av Västra Staden. 

Markförvärv och planering inför utveckling av Västra Staden pågår. Projektet är långsiktigt varför det i nuläget är 
svårt att uppskatta de totala effekterna på bolagets ekonomi, både vad gäller kostnader och intäkter samt när i 
tiden dessa uppstår. Detaljplanearbete är inlett för en första etapp längs Fiskaregatan. Bland rörelsekostnaderna 
budgeteras för rivning av byggnaderna inom fastigheten Gjutaren 11. 

Statens samordnare för bostadsbyggande medverkade under 2020 i dialoger med Trafikverket, Green Cargo och 
Jernhusen om hantering av järnvägsspår belägna inom Västra staden-området. Samordnarens uppdrag upphörde 
vid utgången av 2020. Örnen har intresset och initiativet att driva frågorna vidare. Fortsatta utredningar behövs 
för att föreslå lösningar. Finansiering avses ske via investeringsbudgen. Omfattningen av utredningsarbetet är 
osäkert. Budgetförslaget innehåller ett investeringsanslag för markinköp och andra projektinvesteringar under 
perioden och syftar dels till att ge beredskap att köpa mark när tillfällen uppstår, dels till att genomföra komplet-
terande utredningar och andra förberedande insatser. Investeringsbudgeten kan komma att behöva revideras av 
styrelsen efter hand när beslut om köp, försäljning och investeringar fattas. 

Omvärldsanalys 
Räntelägets utveckling har en stor betydelse för bolagets ekonomi. En aktiv bevakning av räntemarknaden är 
därför en viktig del av omvärldsbevakningen. 

Som ägarbolag behöver Örnen kunskap om koncernbolagens verksamhet och utmaningar. En viktig del av om-
världsbevakningen således att föra dialog med dotterbolagen om deras omvärldsanalyser och utvecklingsfrågor. 
Örnen har vidare att, tillsammans med dotterbolagen, förvalta de senaste årens befolkningstillväxt i Nässjö. En 
ökad befolkning ställer krav på bolagskoncernen att i samverkan bidra till att göra Nässjö kommun till en fram-
gångsrik och attraktiv kommun. 

Ekonomi 
Bolagets intäkter kommer, likt tidigare år, att bestå av mottagna koncernbidrag och utdelning. Nedan redovisade 
nivåer för åren 2022-2024 har kommunicerats med dotterbolagen i samband ägardialoger under hösten 2021 och 
ingår i en långsiktig plan gällande värdeöverföring i koncernen. Örnens utdelning till Nässjö kommun uppgick 
2021 till 11,4 miljoner kronor. Under åren 2022-2024 kommer utdelningen att minska och beräknas uppgå till 8,0 
miljoner kronor 2022 och 7,4 miljoner kronor 2023 och 2024. 

Resultatbudget (tkr) Budget 2022 Ram 2023 Plan 2024 

Rörelseintäkter  0  0  0 

Rörelsekostnader exkl. planenliga avskrivningar -2 736 -2 817 -2 901

Planenliga avskrivningar -5 -5 -5

RÖRELSERESULTAT -2 741 - 2 822 -2 906

Finansnetto -695 -700 -700

RESULTAT EFTER FINANSNETTO -3 436 -3 522 -3 606

Erhållna koncernbidrag 8 700 8 200 5 500

Resultat från andelar i koncernföretag 4 000 4 000 4 000

Skatt -1 084 -964 -390

ÅRETS RESULTAT 8 180 7 714 5 504
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Balansräkningsposter (tkr) Budget 2022 Ram 2023 Plan 2024 

Anläggningstillgångar  205 811  209 307  212 802 

Likvida medel  17 139  14 458  11 767 

Långfristiga räntebärande lån  198 900  198 900  198 900 

Investeringar  3 500  3 500 3 500 

Nässjö Affärsverk AB (inklusive dotterbolaget Nässjö Affärsverk Elnät AB och City-
nätet i Nässjö AB) 

Verksamhetsbeskrivning 
Nässjö Affärsverks verksamhet omfattar elproduktion, fjärrvärmeproduktion och fjärrvärmedistribution, tillhan-
dahållande av vatten och avlopp, renhållningsverksamhet, elnätsverksamhet samt entreprenadverksamhet, vilken 
även inkluderar utföraransvar för Nässjö kommuns gatu- och parkverksamhet. Därtill driver koncernen ett fibe-
roptiskt nät i Citynätet i Nässjö AB. 

Verksamhetsförändringar 
Inom VA-verksamheten varvas åtgärder i samband med 2018 års extremsommar och låga vattennivåer med pla-
nering inför tänkta hundraårsregn och dess effekter på infrastrukturen. Parallellt pågår ett oförtrutet arbete med 
förnyelse av VA-ledningsnätet. Till detta kan läggas det stora projektet för framtagande av reservvatten till Spex-
hultasjön och Storesjön, för att långsiktigt säkra upp dricksvattenförsörjningen i både Nässjö, Bodafors och 
Grimstorp. Tack vare inlämnad ansökan om vattendom under första halvåret 2021 är planen att reservvattenfrå-
gan ska vara löst 2024. 

Renhållningsverksamheten står också inför stora framtida utmaningar. I branschen pågår en diskussion om hur 
fastighetsnära insamling (FNI) ska ske i framtiden. Dagens system där hushållsavfall samlas in av kommunerna 
och förpackningarna av extern part är heller ingen långsiktigt hållbar lösning för att nå kraven om bättre utsorte-
ring av matavfall och förpackningar. Tolkning av lagstiftningen på området är ännu inte klar men beslut har tagits 
om att överföra ansvaret för tidningsinsamlingen från producenterna till kommunerna under 2022. På NAV 
pågår ett arbete i samverkan med Eksjö och Aneby för att hitta en hållbar lösning för helheten. 

Implementeringen av ett nytt smart insamlingssystem inom elnätsverksamheten beräknas vara genomförd 2024. 
Projektet kommer att kräva betydande ekonomiska och personella resurser under planeringsperioden. Det nya 
insamlingssystemet och de nya mätarna är upphandlade gemensamt inom ramen för Norra Smålands Energi AB. 

Omvärldsanalys 
Framtidsfrågorna inom energibranschen är många och diskussioner pågår inte minst inom FN och EU. Energiö-
verenskommelsen 2016 var en överenskommelse mellan fem av Riksdagens åtta partier och den var ett resultat 
av decennier med partipolitiska meningsskiljaktigheter inom det energipolitiska området. Syftet med överens-
kommelsen var att skapa långsiktiga spelregler för den svenska energiförsörjningen. Målet i överenskommelsen 
var att Sverige skulle ha 100 procent förnybar elproduktion 2040 och att Sverige år 2045 skulle ha nettonollut-
släpp. I december 2019 lämnade två partier energiöverenskommelsen vilket innebar att överenskommelsen 
sprack. Flera viktiga framtidsfrågor står på tur att lösas och en ny överenskommelse är därför nödvändig för att 
uppnå långsiktiga planeringsförutsättningar inom energibranschen. 
Det under hösten/vintern 2021 kraftigt stigande elpriset vittnar dessutom om en för tillfället dysfunktionell 
energimarknad. Elprisutvecklingen har en betydande påverkan på NAVs ekonomi med hänsyn till koncernens 
omfattande elförbrukning. 

Klimatförändringar i världen gör att dricksvattenfrågan ständigt är i fokus och utreds. VA-verksamheten brottas 
med befintliga och nya regler och föreskrifter. På renhållningssidan diskuteras frågan om ansvaret för avfalls- och 
förpackningsinsamling vilket gör framtiden oviss. Inom vattenkraften ses tillstånden över, något som kan på-
verka framtiden för NAVs vattenkraftstation i Ramsjöholm. Inom fiberbranschen pågår diskussioner om vem 
som ska ta ansvar för att uppfylla de nationella bredbandsmål som stipulerar att Sverige ska vara helt uppkopplat 
2025. En stor fråga är vem som ska ta kostnaden för utbyggnad på landsbygden och om det finns statliga bidrag 
att söka för detta ändamål. Lägg därtill diskussioner om intäktsreglering inom elnätsvärlden och om nya direktiv 
för elmätare och en elhandlarcentrisk modell där elkunden bara ska få en faktura för sin el. Kraven på NAV ökar 
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i takt med detta samtidigt som konkurrensen på värmemarknaden stiger. 

Ekonomi 
Det budgeterade resultatet efter finansiella poster för 2022 uppgår till 30,6 miljoner kronor. För åren 2023 och 
2024 uppgår resultatet till 34,3 respektive 31,5 miljoner kronor. 

Brukningsavgifterna inom VA-verksamheten kommer att höjas med 5 procent 2022. Främst är det behovet av 
underhåll och investeringar som ligger till grund för prisökningen. Priserna inom elnätsverksamheten höjs med 7 
procent 2022. Prisjusteringen är en spegling av prishöjningen avseende överliggande nät samt stigande kostnader 
för nätförluster. Renhållningstaxan höjs med 6 procent, främst på grund av ökade för behandling av hushållsav-
fall samt minskade intäkter från schaktmassor till deponin. Värmeverksamhetens prisnivå är oförändrad 2022. 

Koncernens samlade investeringsbehov är stigande och beräknas under åren 2022-2024 uppgå till cirka 498 mil-
joner kronor. En stor del av behovet, 220 miljoner kronor, återfinns inom VA-verksamheten samt inom fjärr-
värmeverksamheten, 88 miljoner kronor. Citynätet i Nässjö AB kommer under perioden investera cirka 27 mil-
joner kronor i fiberutbyggnad och cirka 6 miljoner kronor i teknisk utrustning kopplat till rollen som så kallad 
kommunikationsoperatör. Övriga investeringsutgifter återfinns i huvudsak inom renhållningsverksamheten, 64 
miljoner kronor, och inom elnätsverksamheten, 53 miljoner kronor. 

Koncernens lånebehov kommer att öka med 90 miljoner kronor under planeringsperioden. 

Resultatbudget (tkr) Budget 2022 Ram 2023 Plan 2024 

Rörelseintäkter  379 414  393 257  404 683 

Rörelsekostnader exkl. planenliga avskrivningar -266 433 -274 187 -279 131

Planenliga avskrivningar -77 037 -80 780 -88 588

RÖRELSERESULTAT 35 944 38 290 36 964

Finansnetto -5 346 -3 995 -5 469

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 30 598 34 295 31 495

Lämnade koncernbidrag -4 000 -3 500 -3 000

Skatt -5 473 -6 357 -5 865

ÅRETS RESULTAT 21 125 24 438 22 630

Balansräkningsposter (tkr) Budget 2022 Ram 2023 Plan 2024 

Anläggningstillgångar  1 004 117  1 075 612  1 185 406 

Likvida medel  82 058  33 296  37 225 

Långfristiga räntebärande lån  289 800  289 800  379 800 

Investeringar  142 390  157 974  198 382 

Pigalle i Nässjö AB 

Verksamhetsbeskrivning 
Pigalle ska främja ett utvidgat kulturutbud och rikt föreningsliv genom att tillhandahålla samlingslokaler av varie-
rat slag. Som ägare av en strategisk fastighet i centrala Nässjö ska Pigalle aktivt medverka i arbetet att utveckla 
Nässjös stadskärna och stadspark. Pigalle ska skapa förutsättningar för en attraktiv stadsbild, ett brett utbud av 
evenemang samt utbildning inom framförallt kulturområdet. 

Verksamhetsförändringar 
I samband med fastställandet av Nässjö kommuns kommunens budget 2022 beslutades att byggnationen och 
ägandet av Nässjö kommuns nya simhall ska att ske inom Nässjö kommuns bolagskoncern. Uppdraget som byg-
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gare, ägare och ansvarig för fastighetsdriften föreslås ges till Pigalle i Nässjö AB. Bolaget kommer i sin tur hyra ut 
anläggningen till Nässjö kommun som därmed får verksamhets- och uthyrningsansvar gentemot allmänheten och 
föreningslivet. 

Projektets planeringsprocess har påbörjats och enligt den preliminära tidplanen kommer upphandling av entre-
prenad ske under 2023 och byggnationen pågå under 2024–2026. Efter beslut i kommunfullmäktige kommer 
därför ett nytt ägardirektiv till Pigalle att arbetas fram, vilket kommer att överlämnas på stämman under våren 
2022. Ägardirektivet innehåll utgör underlag för vilka beslut som sedan behöver fatta i bolaget. 

Uthyrningsläget har förbättrats och i dagsläget finns inga lediga lokaler i fastigheten. Avtalet med bevakningsföre-
taget har förlängts till februari 2022 och en kommunkoncern gemensam upphandling ska göras. Upphandling för 
lokalvård beräknas vara klar i slutet av 2021. 

Omvärldsanalys 
För att finansiera ombyggnationen år 2010 lånade bolaget 92 miljoner kronor. Idag återstår 58 miljoner kronor 
av lånen. Under flera år har ränteläget stärkt bolagets ekonomi. Bolaget har tack vare det kunnat lämna koncern-
bidrag till moderbolaget. 

Fastigheten omfattar 7 000 kvadratmeter och rymmer en rad verksamheter såsom bibliotek, konsthall, kulturs-
kola med musik, teater och dans. Plan 2 består av lokaler för nöjesarrangemang, danser, fester, konferenser med 
mera. I entréplan finns en teater-/konsertsalong med plats för närmare 400 sittande besökare. Fastigheten rym-
mer även ett populärt konditori i markplan mot Mariagatan. Under våren 2020 när pandemin slog till ställdes alla 
planerade evenemang i fastigheten in och alla bokade konferenser avbokades. En försiktig återgång kan skönjas 
och branschen själva tror den kommer tillbaka på normalnivå under 2022. 

Ekonomi 
Pigalle ska bedrivas så att bolagets ekonomiska resultat tillåter såväl konsolidering som koncernbidrag till ägaren. 
Målet är dessutom att kunna amortera 3 miljoner kronor årligen på låneskulden. Med hänsyn till bolagets nya roll 
som framtida ägare av Nässjö kommuns nya simhall, kommer dock lämnandet av koncernbidrag att upphöra 
från och med 2024. Budgeten för år 2022 utgörs till övervägande del av kända intäkts- och kostnadsförändringar. 
För 2022 ökar hyrorna med 1,8 procent samtidigt som övriga kostnader, såsom VA och renhållning, ökar mera. I 
plan för år 2023-2024 har hyresökningen beräknats uppgå till 1 procent per år. 

För 2022-2024 budgeteras investeringar om 1 miljon kronor per år. För löpande fastighetsunderhåll har avsatts 
500 tusen kronor per år under planeringsperioden. 

Resultatbudget (tkr) Budget 2022 Ram 2023 Plan 2024 

Rörelseintäkter  10 826  10 937  11 051 

Rörelsekostnader exkl. planenliga avskrivningar -3 880 -3 973 -4 074

Planenliga avskrivningar -3 452 -3 453 -3 526

RÖRELSERESULTAT 3 494 3 511 3 451

Finansnetto -452 -432 -411

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 3 042 3 079 3 040

Lämnade koncernbidrag -2 200 -2 200  0 

Bokslutsdisposition 206 170  207 

Skatt -216 -216 -669

ÅRETS RESULTAT 832 833 2 578

Balansräkningsposter (tkr) Budget 2022 Ram 2023 Plan 2024 

Anläggningstillgångar  67 523  65 070  62 544 

Likvida medel  6 030  6 363  6 729 

Långfristiga räntebärande lån  55 000  52 000  49 000 

Investeringar  1 000  1 000  1 000 
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Linden i Nässjö AB 

Verksamhetsbeskrivning 
Fastighets AB Linden är Nässjö kommuns allmännyttiga bostadsbolag som äger, förvaltar och hyr ut cirka 1 600 
lägenheter och ett hundratal lokaler. 

Verksamhetsförändringar 
Nybyggnationen av företagets egna verksamhetslokaler har slutförts och inflyttning ägde rum i september 2021. 
Projektering av ytterligare 50 nya lägenheter i stadsdelen Åkershäll i Nässjö är slutförd. Beslut om igångsättande 
av byggnationen är dock inte fattat. Under 2023 planeras att uppföra tio radhus i Bodafors samt ytterligare tio 
radhus i Åkershäll i Nässjö. Den sammantagna investeringen beräknas uppgå till 50 miljoner kronor. Bolagets 
inriktning de kommande åren, utifrån idag kända förutsättningar, är att under 2022 investera i nya tvättstugor och 
den yttre miljön samt att förvärva fastigheten Blomberg 6 i Nässjö. Fastigheten planeras bebyggas under 2024 
och investeringsutgiften beräknas uppgå till 125 miljoner kronor. 

Omvärldsanalys 
Med hänsyn till bolagets låneskuld är räntenivån en parameter som har betydande påverkan på ekonomin. Ytter-
ligare en faktor som påverkar är givetvis Nässjö kommuns befolkningsutveckling. Det byggs, och kommer fort-
satt att byggas, fler hyresrätter i Nässjö, vilket medför att utbudet ökar med ökad konkurrens som följd. 

Lindens fastighetsbestånd är i många områden ålderstiget och underhållsbehovet fortsatt stort. Det är ett långsik-
tigt arbete att få underhållsnivån i balans och arbetet fortskrider i den takt som ekonomin tillåter. Underhållspla-
nen uppdateras kontinuerligt och prioriteringar förändras över tid. Hög flexibilitet krävs för att påbörja eller 
avvakta projekt när ekonomin så påkallar. Långsiktigt bör underhållsnivån uppgå till minst 30 miljoner per år. 

Ekonomi 
Bolagets resultat (resultat efter finansnetto) beräknas uppgå till cirka 9,5 miljoner kronor 2022. Därefter sjunker 
den budgeterade resultatnivån till cirka 7 miljoner kronor 2023 och 5 miljoner 2024. Minskningen kan till stor del 
förklaras av successivt stigande räntekostnader. Utifrån gällande skattelagstiftning har bolaget att återföra tidigare 
års överskrivningar till beskattning, vilket innebär att skattekostnaden kommer att uppgå till 1-2 miljoner per år. 

Bolagets planerade investeringar uppgår under planeringsperioden till 170 miljoner kronor. Investeringarna 
kommer delvis att finansieras via nya lån. Den totala låneskulden beräknas vid utgången av 2024 uppgå till 374,3 
miljoner kronor, vilket är en ökning med 60 miljoner jämfört med nuvarande skuld. 

Resultatbudget (tkr) Budget 2022 Ram 2023 Plan 2024 

Rörelseintäkter  134 408  137 097  141 209 

Rörelsekostnader exkl. planenliga avskrivningar -103 285 -106 384 -110 107

Planenliga avskrivningar -16 286 -16 786 -17 286

RÖRELSERESULTAT 14 837 13 927 13 816

Finansnetto -5 327 -6 806 -8 686

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 9 510 7 121 5 130

Bokslutsdisposition 2 500 2 500 2 500

Lämnade koncernbidrag -2 500 -2 500 -2 500

Skatt -1 864 -1 396 -1 005

ÅRETS RESULTAT 7 646 5 725 4 125

Balansräkningsposter (tkr) Budget 2022 Ram 2023 Plan 2024 

Anläggningstillgångar  424 393  457 607  540 321 

Likvida medel  47 933  17 944 -3 146

Långfristiga räntebärande lån  314 300  314 300 374 300

Investeringar  20 000  50 000 100 000
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Nässjö Industribyggnads AB 

Verksamhetsbeskrivning 
Nässjö kommuns Industribyggnads AB (NIAB) ska tillvarata Nässjö kommuns intressen av att främja företags-
utvecklingen och nyföretagandet i kommunen genom uthyrning av lokaler. För att bedriva verksamheten ska 
NIAB affärsmässigt och marknadsorienterat förvärva, äga, sälja, hyra, förvalta och bebygga fastigheter. NIAB ska 
med sin verksamhet bidra till att göra Nässjö kommun till en framgångsrik och attraktiv kommun till nytta för 
näringslivet och dess invånare. 

Verksamhetsförändringar 
Inga större verksamhetsförändringar är planerade under planeringsperioden. 

Omvärldsanalys 
NIAB påverkas av konjunkturläget då det har inverkan på företagsutvecklingen och ekonomin hos befintliga 
hyresgäster, men även möjligheterna för nyföretagandet och potentiella hyresgäster. Bolaget påverkas positivt av 
befolkningsutvecklingen i kommunen då antalet invånare kan kopplas samman med antalet nya företag. Utveckl-
ingen med digitalisering, nya affärsmodeller och näringsgrenar som växer fram skapar nya förutsättningar för nya 
typer av verksamheter som hyresgäster hos NIAB. 

Ekonomi 
De budgeterade årsresultaten (resultat efter finansnetto) för perioden uppgår till knappt 500 tusen kronor. Resul-
tatet baseras bland annat på en hyresökning om 2,8 procent 2022 och 2,0 procent per år under 2023 och 2024. 
Bolagets möjligheter till skattemässiga dispositioner är mycket begränsade, varför bolagets resultat kommer att 
belastas med en skattekostnad om cirka 125 kronor per år. Resultatet speglar bolagets syfte och mål, vilket främst 
är att skapa samhällsnytta genom att främja företagsutvecklingen och nyföretagandet. Bolagets soliditet är hög 
och kommande investeringar kommer att finansieras med eget kapital varför de inte kommer att påverka solidi-
tetsnivån negativt. 

Resultatbudget (tkr) Budget 2022 Ram 2023 Plan 2024 

Rörelseintäkter  2 989  3 053  3 119 

Rörelsekostnader exkl. planenliga avskrivningar -1 923 -1 966 -2 010

Planenliga avskrivningar -451 -481 -511

RÖRELSERESULTAT 615 606 598

Finansnetto  0  0  0 

RESULTAT EFTER FINANSNETTO  615  606  598 

Lämnade koncernbidrag 

Skatt -127 -124 -123

ÅRETS RESULTAT 488 482 475

Balansräkningsposter (tkr) Budget 2022 Ram 2023 Plan 2024 

Anläggningstillgångar  9 922  10 441  10 930 

Likvida medel  1 530  1 617  1 727 

Långfristiga räntebärande lån  0  0  0 

Investeringar  1 000  1 000  1 000 
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Sammanställd budget 
I den sammanställda budgeten redovisas de samlade intäkterna och kostnaderna samt vissa balansräkningsposter 
för Nässjö kommun, aktiebolagskoncernen Örnen i Nässjö AB, stiftelsen Annebergshus samt Nässjö kommuns 
andelar i Höglandsförbundet och Höglandets Räddningstjänstförbund. Gemensamt för dessa enheter är att Näs-
sjö kommun har tillskjutit kapital motsvarande minst 20 procent av respektive enhets aktiekapital/grundfonds-
kapital eller att Nässjö kommunen svarar för mer än 20 procent av driftskostnaderna, så kallad proportionell 
konsolidering. Syftet med den sammanställda budgeten är således att redovisa den sammantagna kommunala 
ekonomin oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. 

Bostadsstiftelsen Annebergshus 
Stiftelsen har till ändamål att främja bostadsförsörjningen i före detta Solberga kommun genom att köpa fastig-
heter samt uppföra och förvalta bostadshus och affärslokaler. Stiftelsen äger och förvaltar 57 bostadslägenheter 
på totalt 3 875 kvadratmeter och fyra lokaler på totalt 398 kvadratmeter. 

Med anledning av sjunkande hyresintäkter, på grund av Migrationsverkets uppsägning av sina hyreskontrakt, och 
ett stort upprustningsbehov av fastighetsbeståndet, har diskussioner förts under 2021 angående stiftelsens fram-
tida verksamhet och form. I samråd med Nässjö kommun har styrelsen beslutat att arbeta för en planerad likvi-
dation och en, via Nässjö kommun, överlämning av fastighetsbeståndet till Fastighets AB Linden. Med hänsyn 
till stiftelsens stiftelseförordnande är likvidationsförfarandet troligen det enda alternativet för att nå detta mål. Av 
stiftelsens budget 2022-2024 framgår att likvidationsplikten (det vill säga då det egna kapitalet är förbrukat fullt 
ut) skulle inträffa 2024. Detta baseras bland annat på att underhållskostnaderna budgeteras till 650 tkr/år. Denna 
post kan dock ses som en regulator som kan tidigarelägga eller senarelägga likvidationstidpunkten. 

Stiftelsens budgeterade resultat under perioden uppgår till cirka -0,3 miljoner kronor per år. Inga budgeterade 
investeringar är upptagna under planeringsperioden. Stiftelsens långfristiga låneskuld, som uppgår till 7 miljoner 
kronor, antas vara oförändrad under perioden. 

Höglandets Räddningstjänstförbund (HRF) 
Syftet med förbundet är att svara för en gemensam räddningstjänst i medlemskommunerna Nässjö och Vetlanda 
i enlighet med vad som åligger var och en av kommunerna enligt räddningstjänstlagstiftningen. HRF arbetar i två 
parallella organisationer; en organisation för det dagliga (drift) och en vid utlarmning till olyckshändelse (insats). 
Den absoluta huvuddelen av den samlade arbetstiden läggs i driftsorganisationen. 

Förbundets totala budgeterade resultat under perioden beräknas uppgå till 0,0 miljoner kronor per år. De totala 
budgeterade investeringarna under planeringsperioden är beräknade till cirka 21 miljoner kronor. Förbundets 
långfristiga låneskuld, vilken idag uppgår till 8,0 miljoner kronor, beräknas öka till 15 miljoner kronor under peri-
oden. Ovanstående belopp avser förbundets totala ekonomi. Nässjö kommuns andel uppgår till 53,2 procent. 

Höglandsförbundet (HF) 
Inom förbundet finns drift och support av IT samt familjerätt för de fem medlemskommunerna Nässjö, Vet-
landa, Eksjö, Sävsjö och Aneby. Vidare svarar förbundet för samordning med syfte att stärka kompetensutveckl-
ingen på höglandet. Detta uppdrag inkluderar även processledning för teknikcollege och vård-och omsorgscol-
lege. 

Förbundets budgeterade resultat under perioden uppgår till cirka 1,2 miljoner kronor per år. De totala budgete-
rade investeringarna under planeringsperioden är beräknade till 34,5 miljoner kronor. Förbundets långfristiga 
låneskuld beräknas minska med 1,6 miljoner kronor under planeringsperioden och uppgå till 7,6 miljoner kronor 
vid planeringsperiodens utgång. Ovanstående belopp avser förbundets totala ekonomi. Nässjös kommuns andel 
uppgår till 32,5 procent. 
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Ekonomi 

Sammanställd resultatbudget 

Resultatbudget (mkr) Budget 2022 Ram 2023 Plan 2024 

Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar -1 955,4 -1 981,0 -2 016,7

Avskrivningar -178,5 -183,3 -194,8

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -2 133,9 -2 164,3 -2 211,5

Skatteintäkter 1 524,4 1 573,4 1 622,8

Generella statsbidrag/utjämningsbidrag  706,6  703,7  717,9 

Finansnetto -9,7 -10,5 -13,9

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 87,4 102,3 115,3

Sammanställd balansbudget 

Balansräkningsposter (mkr) Budget 2022 Ram 2023 Plan 2024 

Anläggningstillgångar  3 118,1  3 315,3  3 580,3 

Likvida medel  270,2  173,7  104,3 

Långfristiga räntebärande lån  1 498,4  1 495,1  1 641,9 

Investeringar  306,7  388,2  531,9 



NÄSSJÖ KOMMUN
571 80 Nässjö

0380-51 80 00 (växel)
0731-23 21 60 (sms)

kommunstyrelsen@nassjo.se
www.nassjo.se
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