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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Tankar om tillgångar 

För en del är tillgångar bara pengar. För några är det materiella saker/byggnader. För andra är det en fråga om 
mänskliga egenskaper. Inget av detta är fel. Vi behöver dem alla; pengar, materiella tillgångar och mänskliga 
egenskaper. Inget kan uteslutas, vi behöver dem tillsammans. 

Nässjö kommun är tillsammans. Vi bygger på de goda principerna att vi alla på olika sätt är beroende av 
varandra. Det är som med demokratin. Beslut som tas bygger på kommuninvånarnas behov, verksamhetens 
behov, medarbetarnas idéer och behov, politiska idéer och mycket, mycket mer. Alla är byggstenar till vårt väl-
färdssamhälle. 

Att både bygga och förändra detta tillsammans kräver både tid och tålamod hos oss alla. Det är inte alltid lätt att 
få detta att fungera ihop med snabba förändringar i samhället i övrigt. 

Nässjö kommuns ekonomi är också beroende av mer än bara sig själv. Det handlar om att enskilda kommunin-
vånare har ett jobb. Detta ger skatteintäkter och innebär mindre försörjningsstöd. Det ökar den enskildas köp-
förmåga och på så vis stödjer den det lokala näringslivet. Det handlar om statens medfinansiering av våra väl-
färdstjänster. Det handlar om att vi gör vårt arbete på det mest effektiva sättet. Vi gör det tillsammans. 

Vi har en budget som är beslutad av kommunfullmäktige. Inte alla tyckte det att det var det bästa budgetförslaget 
som vann gehör. En del ville ha mer pengar till olika verksamheter, en del ville ha mindre. Vi i Samverkan Nässjö 
har fokuserat på vad som är möjligt, vad som är mål att jobba för och hur vi på lång sikt kan stärka vår ekonomi. 
Med tålamod kan vi nå det tillsammans. 

Tålamod kommer vi att behöva under kommande dagar och år. Att bygga upp vår ekonomi tar tid. Låt oss vara 
tacksamma för att vi inte längre har en stor skuld att betala av på. Låt oss ha tålamod att nu förvalta denna situat-
ion för att bygga för framtiden. 

I budgeten lyfter vi fram samarbetets betydelse för att skapa ytterligare social hållbarhet i vår kommun. Vi ska 
självklart samarbeta i kommunen och kommunkoncernen, något annat är otänkbart. Vi är också ödmjukt med-
vetna om att samarbetet gäller övriga offentliga Sverige, näringslivet och hela det civila samhället. Vi behöver inte 
tänka lika, men vi behöver varandra. I den ömsesidigheten kan trygghet växa till. 

Tillgångar, tillsammans, tålamod, tid och trygghet! 

Anna-Carin Magnusson 

Kommunstyrelsens ordförande (S) 
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God ekonomisk hushållning 
Landets kommuner har sedan 1992 enligt kommunallagen haft krav på sig att verksamheten ska bedrivas enligt 
god ekonomisk hushållning. Under 2000 tillkom även balanskravet och under 2013 infördes möjligheten till att 
skapa en resultatutjämningsreserv (RUR). Dessa lagstiftningskrav ska årligen följas upp i årsredovisningen. 

I följande avsnitt görs en analys av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Dessutom görs en budgete-
rad balanskravsutredning och en redovisning av resultatutjämningsreserven. 

God ekonomisk hushållning 

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 beslutade 2013 om 
”Riktlinjer för resultatutjämningsreserv”. 

God ekonomisk hushållning i kommunal verksamhet innebär att varje generation kommun-invånare 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: 

2021: 1,8 procent 

2022: 1,7 procent 

2023: 1,8 procent 

Resultatmålet 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. Budgeterade nivåer 2021-2023 är utifrån behovet av självfinansie-
ring av investeringar tillfredsställande men bör inte underskridas. 

Självfinansieringsgraden av investeringarna ska lägst uppgå till följande nivåer: 

2021: 79 procent 

2022: 80 procent 

2023: 75 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 lägst 79 procent av sina investeringar under 2021. Nivån är be-
tydligt högre jämfört med tidigare år och är nödvändig för att inte öka skuldsättningen utöver budgeterad nyupp-
låning. I det längre perspektivet bör självfinansieringsgraden öka ytterligare för att minska behovet av nyupplå-
ning och på sikt möjliggöra amortering av befintliga lån. 

Soliditeten ska lägst uppgå till följande nivåer: 

2021: 41 procent 

2022: 42 procent 

2023: 42 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 
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över tid utvecklas positivt. Det innebär att skuldsättningsgraden minskar och det finansiella handlingsutrymmet 
ökar. 

Nässjö kommuns soliditet har haft en negativ utveckling under de senaste åren. Under perioden 2014-2019 har 
den sjunkit från 54 procent till 41 procent. Under planperioden beräknas soliditeten öka med en procentenhet. 
Nässjö kommuns soliditetsnivå är fortsatt för låg och måste öka på sikt. 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 

Den pågående pandemin har i allra högsta grad påverkat de makroekonomiska bedömningarna. Osäkerheten i de 
ekonomiska prognoserna har varit, och är, mycket påtaglig. Ett exempel på detta är att Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) under året snarare har talat i termer av scenario istället för prognos. 

SKR gör i MakroNytt nr. 3/2020 bedömningen att tidigare redovisat scenario, att BNP under andra kvartalet 
skulle falla mindre i Sverige än i många andra länder, verkar stämma väl. SKR anser att läget verkar ha stabilise-
rats, såväl i Sverige som i omvärlden jämfört med den kraftiga konjunkturnedgången i mars, april och maj. Bot-
ten synes vara passerad och den svenska ekonomin förväntas nu stiga, om än i något svagare takt än vad som 
tidigare har antagits. SKRs bedömning av BNP-utvecklingen för 2020 uppgår till -4,9 procent. Under 2021 för-
väntas BNP öka med 1,7 procent och under åren 2022 och 2023 bedöms den årliga ökningstakten uppgå till 3,8 
procent. Den framtida utvecklingen är dock fortfarande mycket osäker. 

Konjunkturnivåns utveckling påverkar ett antal faktorer inom makroekonomin, inte minst arbetslösheten. För 
den kommunala ekonomin är arbetslösheten, utifrån ett flertal olika aspekter, en mycket kritisk faktor. I pande-
mins spår gör SKR bedömningen att den svenska arbetslösheten pekar mot en fortsatt uppgång och att andelen 
arbetslösa under en längre tid kommer att ligga över 9 procent och sannolikt komma över 10 procent vid årsskif-
tet 2020/2021. Dessa nivåer kan exempelvis jämföras med 2018 och 2019 då arbetslösheten uppgick till 6,3 re-
spektive 6,8 procent. 

Skatteverkets senaste preliminära beskattningsutfall indikerar att skatteunderlaget 2019 växte betydligt mer än 
tidigare bedömningar. För 2020 räknar SKR med en inbromsning av skatteunderlagstillväxten, inte minst bero-
ende på att antalet arbetade timmar minskar kraftigt. För 2021 väntas konjunkturuppgången medföra en upp-
gång. Det ska dock noteras att skatteunderlagstillväxten fortfarande är låg 2021, så pass låg att den kan jämföras 
med finanskrisens värsta år, 2009. Den låga tillväxten 2021 beror främst på antagandet att de krisåtgärder som 
2020 gynnar inkomsterna inte förväntas finnas kvar 2021. 

Kraftigt ökade statliga tillskott 

Landets kommuners ekonomiska läge har påverkats markant av de statliga tillskott som tillförts, och kommer att 
tillföras under de kommande åren. Tillskotten är till del motiverade av pandemins effekter på den kommunala 
ekonomin, men även av den demografiska situation som råder i landets kommuner. Till övervägande del avser 
tillskotten generella statsbidrag, vilka delvis är motiverade av minskade skatteintäkter i pandemins spår. 

Av nedanstående tabell framgår aktuella belopp avseende de ökade generella bidragen, både de som har beslutats 
och de som är inkluderade i budgetpropositionen 2021 (belopp i miljoner kronor). 

Tillskott 2020 2021 2022 2023 

Riksdagsbeslut under våren 2020 5,3 

Riksdagsbeslut under våren 2020 10,7 

Beslut i samband med vårändringsbudget 37,6 26,7 26,7 26,7 

Beslut i samband med extra ändringsbudget 9,2 

Förslag i budgetproposition 2021 21,4 10,7 

Förslag i budgetproposition 2021, ersättning för högt mottagande av 
asylsökande och nyanlända 6,8 

Summa per år 62,8 54,9 37,4 26,7 

Därav pandemirelaterade tillskott 46,8 26,7 26,7 26,7 
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I budgetpropositionen 2021 finns även bidrag som är riktade till ett visst kommunalt ändamål, exempelvis äldre-
omsorg och utbildning, men vars användningsområde inte är närmare preciserat och krav på kommunal motpre-
station inte föreligger. Summan av dessa bidrag uppgår till cirka 21,9 miljoner kronor 2021 och 13,2 miljoner 
kronor 2022 och 2023. 

I Nässjö kommuns budgetförslag 2021-2023 är samtliga i budgetpropositionen föreslagna generella tillskott in-
kluderade. 

Budget 2021-2023 i sammandrag 

Nässjö kommun redovisar per 2020-08-31 ett prognostiserat årsresultat uppgående till 40 miljoner kronor. Pro-
gnosen baseras på delårsrapporten men med hänsyn taget till den av SKR senaste publicerade skatteprognos 
(SKR 20:39 2020-10-01), vilken innebar minskade skatteintäkter med cirka 10 miljoner kronor. Resultatet ligger i 
paritet med budgeterat resultat. Det positiva resultatet, tillsammans med nyttjande av resultatutjämningsreserven, 
innebär att återställningen av 2018 års negativa balanskravsresultat till mycket stor del kan ske 2020. 

Nässjö kommun budgeterar ett resultat uppgående till 38,3 miljoner kronor för 2021. För åren 2022 och 2023 
förväntas resultatet uppgå till 37,1 respektive 39,1 miljoner kronor. För år 2021 baseras skatteintäkter och intäk-
ter från det kommunala utjämningssystemet på ett invånarantal uppgående till 31 550. För åren 2022 och 2023 är 
invånarantalet uppskattat till 31 700 respektive 31 800. 

Ett mål i budgetförslaget har varit att öka självfinansieringsgraden av årets investeringar. Den genomsnittliga 
självfinansieringsgraden under perioden 2021-2023 uppgår därför till 78 procent, vilket är högre jämfört med 
tidigare år. 

2021 års budgetförslag innebär att verksamhetens nettokostnader kommer att uppgå till drygt 2 090 miljoner 
kronor, vilket är en ökning med drygt 44 miljoner jämfört med budget 2020. En större del av ökningen åtgår till 
att kompensera nämnderna för ökande kapitalkostnader samt ökade lönekostnader. Återstående medel har i 
huvudsak riktats till barn- och utbildningsnämnden. De tillförda medlen är lägre än de behov som nämnderna 
har redovisat i sina budgetförslag. Det innebär att nämnderna även fortsättningsvis måste visa ekonomisk åter-
hållsamhet. Till del kan dock nämndernas behov mötas av de riktade statsbidrag som har aviserats i den statliga 
budgetpropositionen. 

Den samlade investeringsvolymen under planeringsperioden 2021-2023 är beräknat till 470,2 miljoner kronor 
fördelat per år enligt följande: 

• 2021: 154,4

• 2022: 151,0

• 2023: 164,8

De höga investeringsvolymerna är till stora delar kopplade till den konstaterade befolkningsökningen i kommu-
nen. 

Nyupplåningsbehovet under åren 2021-2023 är beräknat till 105 miljoner kronor. 

Årets resultat i relation till skatter och generella statsbidrag beräknas uppgå till 1,8 procent i genomsnitt under 
budgetens planperiod. 

Fortsatt osäkerhet kring pandemins effekter på den kommunala ekonomin föreligger. Vid eventuella tillskott av 
generella statsbidrag under budgetåret 2021, bör nyttjandet av dessa därför prövas mot ett eventuellt behov av att 
förstärka det budgeterade resultatet. 

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 2020 baseras på den prognos som redovisades i samband med delårs-
bokslutet per 2020-08-31. Hänsyn har dock tagits till SKRs senaste skatte-prognos (20:39 2020-10-01), vilken 
innebar minskade skatteintäkter om 10 miljoner kronor. 
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RESULTAT OCH KAPACITET 

Årets resultat 

Resultat Utfall 2019 Prognos 
2020 

Budget 
2021 

Ram 
2022 

Plan 
2023 

Årets resultat (mkr) 2,1 40,0 38,3 37,1 39,1 

Årets resultat i relation till skatteintäkter, utjäm-
nings-bidrag och generella statsbidrag, utfall (%) 0,1 1,9 1,8 1,7 1,8 

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, till stor del orsakat av de den demografiska utvecklingen, är 
resultatnivån högre än tidigare, vilket är positivt. Detta utesluter dock inte att nyupplåning kommer att bli aktuell 
under planeringsperioden. 

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 
2019 

Prognos 
2020 

Budget 
2021 

Ram 
2022 

Plan 
2023 

Verksamhetens nettokostnad (%) 97,9 95,3 94,9 95,0 95,0 

Avskrivningar (%) 3,5 3,5 3,9 3,9 3,9 

Finansnetto (%) -1,5 -0,6 -0,7 -0,6 -0,6

Summa nettokostnadsandel (%) 99,9 98,2 98,2 98,3 98,3 

1% motsvarar i mkr 19,7 20,9 21,1 21,4 21,8 

Nettokostnadsandelen uppgick 2019 till 99,9 procent. Den prognostiserade nivån för 2020 och de budgeterade 
nivåerna 2021-2023 är lägre, vilket är positivt. Finansnettoandelen av nettokostnaderna är negativ. 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 aktieutdelning från kon-
cernmoderbolaget Örnen i Nässjö AB. Under 2021-2023 föreslås utdelningen uppgå till 11,3 miljoner per år. 

Skatteintäktsutveckling jämfört med nettokostnadsutveckling 

Ett annat mått på den ekonomiska balansen mellan löpande intäkter och löpande kostnader är att jämföra ök-
ningstakten avseende skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag med nettokostnadernas öknings-
takt. I ett längre tidsperspektiv innebär en högre ökningstakt av nettokostnaderna bland annat att utrymmet för 
egenfinansierade investeringar och/eller förstärkning av ekonomin minskar. 

Ökning jämfört med föregående år Utfall 
2019 

Prognos 
2020 

Budget 
2021 

Ram 
2022 

Plan 
2023 

Verksamhetens nettokostnad (%) 0,3 3,4 1,3 1,2 2,1 

Skatter och bidrag (%) 2,6 6,7 1,2 1,2 2,2 

Verksamhetens nettokostnad (mkr) 5,0 67,5 27,4 25,5 44,1 

Skatter och bidrag (mkr) 50,5 122,0 24,5 24,6 46,8 

Det prognostiserade helårsutfallet 2020 indikerar nettokostnadsökningen blir betydligt lägre än ökningen av skat-
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ter och bidrag vid årets slut. Differensen uppgår till 54,5 miljoner kronor. Skillnaden kan till största delen förkla-
ras av ett osedvanligt stort tillskott av generella statsbidrag under året. Sett över perioden 2021-2023 ligger ök-
ningen av nettokostnader och skatter och bidrag i princip i paritet med varandra. 

Årets investeringar och finansiering 

Investeringar Utfall 
2019 

Prognos 
2020 

Budget 
2021 

Ram 
2022 

Plan 
2023 

Årets investeringar (mkr) 183,0 178,3 154,4 151,0 164,8 

Självfinansieringsgrad av investeringar (%) 38 68 79 80 75 

Den totala investeringsvolymen beräknas för helåret 2020 beräknas uppgå till cirka 178 miljoner kronor. Den 
sammanlagda investeringssumman under perioden 2021-2023 uppgår till 470,2 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 2019 var extremt låg, 38 procent. Självfinansieringsgraden beräknas öka till 79 procent 
under 2021. Genomsnittet för åren 2021-2023 uppgår till 78 procent, vilket är en kraftig ökning jämfört med 
tidigare år. Nivån täcker dock inte det totala finansieringsbehovet, varför fortsatt behov av nyupplåning förelig-
ger. 

RISK OCH KONTROLL  

Likviditet och långfristiga lån 

Likviditet och lån Utfall 
2019 

Prognos 
2020 

Budget 
2021 

Ram 
2022 

Plan 
2023 

Kassalikviditet (%) 52 48 44 48 43 

Långfristiga lån (mkr) 547 592 622 672 697 

Skuldsättningsgrad (%) 81 83 82 85 84 

Kassalikviditeten (likvida medel och kortfristiga fordringar i relation till kortfristiga skulder) är ett mått på den 
kortfristiga betalningsberedskapen. En ökande kassalikviditet i kombination med en förbättrad soliditet är ett 
tecken på att det totala finansiella handlingsutrymmet har stärkts. 

Kassalikviditeten 2019-12-31 uppgick till 52 procent. Nivån beräknas minska något 2020, för att sedan variera 
mellan 44-48 procent under perioden 2021-2023. 

Nässjö kommuns totala låneskuld uppgick 2019-12-31 till 547 miljoner kronor. Under 2020 har den ökat med 
ytterligare 45 miljoner kronor. På grund av investeringsbehovet under perioden 2021-2023 förväntas fortsatt 
nyupplåning att bli nödvändig. Behovet uppgår till totalt 105 miljoner kronor, varav 30 miljoner kommer att 
lånas upp under 2021. Skuldsättningsgraden, som beräknas genom att sätta låneskulden i relation till eget kapital, 
antas inte förändras i någon större omfattning under perioden och kommer därmed att vara fortsatt hög. Låne-
skulden per 2020-08-31 har under de senaste tolv månaderna haft en genomsnittlig räntesats om 0,42 procent. 
Räntebindningen uppgick vid samma datum till 2,64 år och kapitalbindningen till 2,70 år. 

Soliditet 

Soliditet Utfall 
2019 

Prognos 
2020 

Budget 
2021 

Ram 
2022 

Plan 
2023 

Soliditet enligt balansräkning (%) 41 41 41 42 42 

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser (%) 0 3 6 10 12 

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 
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positiv riktning. En förbättrad soliditet förbättrar med andra ord det finansiella handlingsutrymmet. 

Nässjö kommuns soliditet exklusive pensionsförpliktelser som redovisas utanför balansräkningen uppgick 2019 
till 41 procent. Under planeringsperioden förväntas den öka något, för att vid utgången av 2023 uppgå till 42 
procent. Nivån måste betraktas som för låg, varför den på sikt bör öka. 

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 2021-2023 kommer soliditeten inklusive denna post att förbättras och beräknas 
vid utgången av 2023 uppgå till 12,3 procent. 

Pensionsförpliktelser 

Ur risk- och kontrollsynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser viktiga att beakta utifrån ett finansiellt per-
spektiv. Det totala pensionsåtagandet beräknas 2021-12-31 uppgå till 666,4 miljoner kronor inklusive löneskatt. 
Jämfört med prognostiserat värde 2020-12-31 beräknas åtagandet ha minskat med 28,5 miljoner kronor. Av åta-
gandet 2021-12-31 kommer 27,2 miljoner kronor redovisas i balansräkningen som en avsättning och 639,2 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, efter höjningen 2020, till 22,54 procent. Skattesatsen är numera den högsta i 
länet. Någon förändring föreslås inte under planeringsperioden 2021-2023. 

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, miljoner kronor Budget 2021 Ram 2022 Plan 2023 

Årets resultat enligt resultaträkningen 38,3 37,1 39,1 

-Reducering av samtliga realisationsvinster 0 0 0 

+Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 

+Justering för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet 0 0 0 

+/- Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

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

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 38,3 37,1 39,1 

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

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

Årets balanskravsresultat 38,3 37,1 39,1 
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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 
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 enlig-
het 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 genom-
snittliga ökningstakt under de senaste tio åren. 

Nässjö kommuns RUR uppgår för närvarande till 22,5 miljoner kronor. 

Plan för hantering av befintligt negativt balanskravsresultat  

Nässjö kommun har att återställa ett negativt balanskravsresultat om 65,6 miljoner kronor som uppkom 2018. 

Till en mindre del, 2,3 miljoner kronor, återställdes resultatet i samband med bokslutet 2019. Större delen av 
återstående summa, 63,3 miljoner kronor, kommer att återställas 2020, dels via årets prognostiserade balanskrav-
resultat, vilket beräknas uppgå till 38,1 miljoner kronor, och dels via disposition av resultatutjämningsreserven 
uppgående till 22,5 miljoner kronor. Resterande del, det vill säga 2,7 miljoner kronor beräknas hanteras via 2021 
års budgeterade resultat. 

Då 2020 års resultat fortfarande baseras på prognosvärden föreligger fortfarande osäkerhet kring återställandet. 
Osäkerhet föreligger dessutom kring pandemins fortsatta effekter på den kommunala ekonomin. Vid eventuella 
tillskott av generella statsbidrag under budgetåret 2021, bör nyttjandet av dessa därför prövas mot ett eventuellt 
behov av att förstärka det budgeterade resultatet.  

Förväntad utveckling 

Vi kan konstatera att Nässjös nuläge vad gäller efterfrågan på välfärdstjänster är fortsatt hög. Befolkningsökning-
en och de demografiska förändringarna fortsätter att påverka vår kommunala ekonomi. Antalet invånare har ökat 
kraftigt de senaste åren. Dock ska noteras att befolkningsökningen synes ha stannat upp något under årets första 
sju månader och avviker därför något jämfört med vår kommungemensamma befolkningsprognos. Nässjö 
kommuns åldersfördelning skapar viss oro utifrån ett kommunalekonomiskt perspektiv eftersom försörjnings-
kvoten är hög och förväntas dessutom öka ytterligare under de kommande åren. 

Nässjö kommun behöver nya bostäder, verksamhetslokaler och vi har dessutom äldre anläggningar som behöver 
utrangeras och ersättas med nya. Detta innebär att investeringsbehovet i kommunen och kommunkoncernen 
kommer att vara fortsatt högt under kommande år. Dessa behov måste finansieras utifrån god ekonomisk hus-
hållning och därför måste självfinansieringsgraden, och därmed även det ekonomiska resultatet, vara hög framde-
les. En stor ökad skuldsättning i kommunkoncernen skulle påverka den låga soliditetsgraden ytterligare i negativ 
riktning och därmed minska vår långsiktiga ekonomiska handlingsfrihet. Detta ställer stora krav på vår verksam-
het, inte minst vad gäller planering, koncernsamordning och sökande efter nya kostnadseffektiva lösningar. 

2020 års positiva prognos indikerar att vi når vår budgeterade resultatnivå. Måluppfyllelsen är en kombination av 
idogt arbete med kostnadsreduceringar i våra nämnder samt ett historiskt högt tillskott av statliga bidrag. 2020 
års prognos bidrar dessutom till återställa det negativa balanskravsresultatet som uppstod 2018. Man kan med 
fog säga att vi ser en ljusning i Nässjö kommuns ekonomiska horisont, men att den, i dessa tider av global och 
nationell pandemiosäkerhet, måste betraktas som bräcklig. Ljusningen kan därmed inte tas som intäkt för att öka 
våra budgetramar i någon större omfattning. Våra nyckeltal visar att vi trots den ekonomiska lättnaden har en bit 
kvar att gå innan vi kan konstatera att vår finansiella situation är stabil. Vi måste med andra ord fortsätta att hålla 
i och hålla ut! 

Jan Öhlin 
Ekonomi- och finanschef 
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Resultatbudget 

Resultatbudget 

Belopp i tkr Budget 2021 Ram 2022 Plan 2023 

Verksamhetens nettokostnader -2 090 031 -2 115 515 -2 159 625

(därav avskrivningar) -83 200 -83 700 -84 200

Skatteintäkter 1 439 607 1 478 628 1 524 676 

Kommunal utjämning/statsbidrag 596 314 588 676 589 409 

Kommunal fastighetsavgift 71 590 71 590 71 590 

Övriga generella statsbidrag 6 839 0 0 

Verksamhetens finansiering 2 114 350 2 138 894 2 185 675 

Verksamhetens resultat 24 319 23 379 26 050 

Finansnetto 14 000 13 700 13 000 

Årets resultat 38 319 37 079 39 050 
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Balansbudget 

Balansbudget 

Belopp i tkr Budget 2021 Ram 2022 Plan 2023 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 1 512 444 1 574 749 1 650 354 

Finansiella anläggningstillgångar 63 800 63 890 66 935 

Summa anläggningstillgångar 1 576 244 1 638 639 1 717 289 

Omsättningstillgångar 

Förråd/exploateringsfastigheter 62 000 67 500 72 900 

Kortfristiga fordringar 180 000 180 000 180 000 

Likvida medel 1 361 20 568 -1 045

Summa omsättningstillgångar 243 361 268 068 251 855 

Summa tillgångar 1 819 605 1 906 707 1 969 144 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

Eget kapital 

Eget kapital 755 038 792 117 831 166 

Avsättningar 

Avsättning pensioner inkl löneskatt* 27 167 27 190 25 578 

Skulder 

Långfristiga skulder 622 400 672 400 697 400 

Kortfristiga skulder 415 000 415 000 415 000 

Summa skulder 1 037 400 1 087 400 1 112 400 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 819 605 1 906 707 1 969 144 

Ansvarsförbindelser 

Ansvarsförbindelse pensioner inkl löneskatt* 639 220 609 379 588 183 

* enligt beräkning Skandia 20200831
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Kassaflödesbudget 

Kassaflödesbudget 

Belopp i tkr Budget 2021 Ram 2022 Plan 2023 

Tillförda medel från den löpande verksam-
heten 

Årets resultat 38 319 37 079 39 050 

Justeringsposter (av- och nedskrivningar mm) 83 200 83 700 84 200 

Förändringar i rörelsekapital 

Förändring av korta fordringar och förråd -14 600 -5 500 -5 400

Förändring av korta skulder -11 600 0 0

Förändring av avsättningar -1 015 23 -1 612

Kassaflöde från den löpande verksamheten 94 304 115 302 116 237 

Investeringsverksamheten 

Investeringar, materiella tillgångar -154 407 -151 005 -164 805

Investeringar, finansiella tillgångar 0 -90 -3 045

Försäljning av anläggningstillgångar 5 000 5 000 5 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten -149 407 -146 095 -162 850

Finansieringsverksamheten 

Förändring av långa lån 30 000 50 000 25 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 30 000 50 000 25 000 

Årets kassaflöde -25 103 19 207 -21 613

Likvida medel vid årets början 26 464 2 861 23 568 

Likvida medel vid årets slut 1 361 20 568 -1 045
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Exploateringsbudget 
Belopp i tkr Budget 2021 Ram 2022 Plan 2023 

Avser 

Iordningställande av bostadsmark 400 400 400 

Iordningställande av industrimark 500 500 500 

Släpande fastighetsbildning 100 100 100 

Strategiska markinköp 2 600 2 600 2 600 

Exploateringsområden 

Bostadsområden 8 950 11 100 9 300 

Verksamhetsområden 13 050 1 800 500 

Utgifter 25 600 16 500 13 400 

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

Försäljningsintäkt, industrimark -7 000 -6 000 -4 000

Inkomster -11 000 -11 000 -8 000

Netto 14 600 5 500  5 400 
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Investeringsbudget 
Belopp i tkr Budget 2021 Ram 2022 Plan 2023 

Tekniska servicenämnden 

Byggnadsavdelningen 91 678 74 700 65 280 

Samhällsbyggnadsavdelningen 39 119 33 650 36 950 

Övrigt tekniska servicekontoret 725 2 332 11 250 

Summa tekniska servicenämnden 131 522 110 682 113 480 

Kommunstyrelsen 

Utveckling av orter och landsbygd 800 800 800 

Stadskärneutveckling 800 800 800 

Vuxenutbildning 

Övrigt 2 265 4 775 510 

Summa kommunstyrelsen 3 865 6 375 2 110 

Barn- och utbildningsnämnden 

Förskola 950 3 328 8 400 

Grundskola 4 970 2 720 9 415 

Gymnasieskola 1 200 3 800 7 500 

Summa barn- och utbildningsnämnden 7 120 9 848 25 315 

Kultur- och fritidsnämnden 

Idrotts- och fritidsanläggningar 4 400 16 600 200 

Kultur- och ungdomsverksamhet 500 700 500 

Summa kultur- och fritidsnämnden 4 900 17 300 700 

Socialnämnden 

Funktionshinderomsorg 3 700 3 700 19 100 

Äldreomsorg 3 300 3 100 4 100 

Summa socialnämnden 7 000 6 800 23 200 

Totalt 154 407 151 005 164 805 
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Driftbudget 

Belopp i mkr Budget 
2021 Ram 2022 Plan 2023 

Kommunstyrelse -121,859 -121,859 -121,859

Kommunstyrelse, bidrag -50,447 -51,652 -52,617

Barn- och utbildningsnämnd -887,203 -886,203 -886,203

Kultur- och fritidsnämnd -66,853 -66,395 -66,395

Samhällsplaneringsnämnd -18,366 -18,366 -18,366

Socialnämnd -802,645 -802,645 -802,645

Teknisk servicenämnd -66,613 -67,045 -67,503

Resultatenheter 0,000 0,000 0,000

Revisorer -1,323 -1,323 -1,323

Överförmyndarnämnd -3,921 -3,999 -4,079

Valnämnd -0,010 -0,800 -0,010

Centralt anslag (att utfördela) -64,088 -99,718 -137,569

Nämndernas nettokostnad -2 083,328 -2 120,005 -2 158,569

Reviderat anslag 21,000 7,000 

Interna räntor/avskrivningar 110,241 108,241 108,241 

Avskrivningar -83,200 -83,700 -84,200

Pensioner (löpande pensioner och förändring avsättn) -41,632 -41,362 -39,655

Personalomkostnader mm 7,888 0,311 7,558

Verksamhetens nettokostnad -2 090,031 -2 115,515 -2 159,625

Skatteintäkter 1 439,607 1 478,628 1 524,676 

Kommunal utjämning/statsbidrag 596,314 588,676 589,409 

Fastighetsavgift 71,590 71,590 71,590 

Övriga generella statsbidrag 6,839 

Verksamhetens finansiering 2 114,350 2 138,894 2 185,675 

Verksamhetens resultat 24,319 23,379 26,050 

Finansnetto 14,000 13,700 13,000 

Budgeterat resultat 38,319 37,079 39,050 
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Nämnder och resultatenheter 

Driftbudget 2021 

Belopp i tkr Personalkostnader Övriga kostnader Intäkter Budget 2021 

Kommunstyrelse 99 682  56 291 - 34 114  121 859 

Kommunstyrelse, bidrag  50 447  50 447 

Barn- och utbildnings-
nämnd  671 849  385 587 - 170 233  887 203 

Kultur- och fritidsnämnd  23 604  52 767 - 9 518  66 853 

Samhällsplaneringsnämnd  20 530  8 606 - 10 770  18 366 

Socialnämnd  627 095  321 879 - 146 329  802 645 

Teknisk servicenämnd  16 475  74 115 - 23 977  66 613 

Resultatenheter  104 509  205 008 - 309 517  - 

Revisorer  551  772  1 323 

Överförmyndarnämnd  3 921  3 921 

Valnämnd  10  10 

Centralt anslag (att ut-
fördela)  51 855  12 233  64 088 

Nämndernas netto-
kostnad  1 616 160  1 171 626 - 704 458  2 083 328 
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Befolkningsprognos 
Kommunens befolkning har ökat med drygt 2 000 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 påverkas av befolkningsökningen. 

En befolkningsprognos för kommande tioårsperiod har tagits fram inför arbetet med budget 2021. Enligt pro-
gnosen kommer antalet invånare i Nässjö kommun att uppgå till 32 541 år 2029, vilket innebär en ökning med 
ytterligare cirka 1 000 invånare jämfört med 2019-12-31. 

För budgetens planperiod uppgår invånarantalet enligt befolkningsprognosen till: 

• 2020: 31 621
• 2021: 31 782
• 2022: 31 901

Utvecklingen under året tyder dock på att invånarantalet i befolkningsprognosen för 2020 inte kommer att upp-
nås till årets slut. Invånarantalet per den 31 juli uppgick till 31 563 invånare, vilket gör att det återstår 58 invånare 
för att uppnå prognosvärdet. Uppgifter från kommuninvånarregistret indikerar dock att invånarantalet sjunker 
under augusti. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Invånarantal 29 339 29 367 29 382 29 516 29 907 30 451 30 820 31 178 31 477 31 538

28 500

29 000

29 500

30 000

30 500

31 000

31 500

32 000

Invånarantal Nässjö kommun 2010-2019

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Prognos 31 621 31 782 31 901 31 950 32 048 32 146 32 245 32 343 32 442 32 541

30 000

30 500

31 000

31 500

32 000

32 500

33 000

Befolkningsprognos 2020-2029
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Eftersom det är tveksamt om kommunens invånarantal kommer att öka de resterande månaderna av året i den 
omfattning som behövs för att uppnå befolkningsprognosens antagande har budgetkommittén gjort en smärre 
nedrevidering av befolkningsantagandet till: 

• 2020: 31 550
• 2021: 31 700
• 2022: 31 800

Det innebär att budgetförslagets beräkning av kommunens intäkter från skatter och utjämningsbidrag åren 2021 -
 2023 kommer att baseras på ovanstående invånarantal. Detta innebär minskade intäkter jämfört med befolk-
ningsprognosens antal, som ursprungligen legat till grund för budgetberäkningen under året. 

dec-
19 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Invånarantal 31 538 31 526 31 539 31 516 31 501 31 500 31 529 31 563
Befolkningsprognos 31621 31621 31621 31621 31621 31621 31621 31621 31621 31621 31621 31621 31621

31 000

31 100

31 200

31 300

31 400

31 500

31 600

31 700

Befolkningsstatistik per månad 2020
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En förändrad styrmodell 
Under 2007 infördes Styrpilen, med tiden kallad Pilen, i Nässjö kommun. Pilen är en struktur för målstyrning där 
kommunfullmäktige fastställer övergripande mål som senare bryts ned till kommunstyrelse och nämnder. Pilen 
har tjänat organisationen väl, men i tider av förändring är det dags att utveckla styrningen till nästa nivå och låta 
den tydligt präglas av bland annat både Vision 2030 och Agenda 2030. Utifrån väl grundade fokusområden är 
ambitionen att hållbarhetsinriktade, spetsiga och färre mål ska ge styrning åt organisationen. 

Fokusområden 

Under 2020 har därför kommunfullmäktige antagit följande fokusområden, med indikatorer, för kommunens 
utvecklingsarbete: 

Fokusområde Indikatorer 

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

Andel vuxna biståndsmottagare som övergått till arbete 
eller studier 

Andel långtidsarbetslösa (minst sex månader) av befolk-
ningen 25-64 år 

Ojämlikheter i andel arbetslösa (skillnader mellan kön, 
åldersgrupper och inrikes/utrikes födda) 

Alla barn och ungdomar i Nässjö kommun har förut-
sättningar för en god uppväxt 

Andel invånare 16-24 år som arbetar eller studerar 

Andel elever i åk 9, folkbokförda i Nässjö kommun, som 
är behöriga till yrkesprogram 

Andel elever som upplever sin hälsa som god enligt 
skolhälsovårdens hälsosamtal 

Andel invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll 

Syftet med att välja några få fokusområden är att kraftsamla kring de utmaningar som är mest angelägna för att 
uppnå Vision 2030 och Agenda 2030. Fokusområdena är valda utifrån kriterierna att de ska vara aktuella och 
viktiga för att uppnå Vision 2030, och utgöra en språngbräda för kommunens utvecklingsarbete och vara områ-
den där vi som kommunorganisation kan göra skillnad. 

Fokusområdena gäller till och med år ett in i ny mandatperiod. 

Nämnderna styrpilar 2021 

Nästa steg i den förändrade styrmodellen är att arbeta fram en modell för tillitsbaserad styrning under 2020-2021 
med ambition att tas i bruk 2022. Då fokusområdena inte är avsedda att brytas ned på nämndsnivå blir 2021 
därmed ett mellanår, där nämndernas styrpilar kopplas direkt till de tidigare befintliga strategiområdena (attrakti-
vitet, näringsliv och kompetens, kommunikationer samt välfärd) 

En förändrad och moderniserad styrmodell i sin helhet tas i bruk 1 januari 2022. 
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Kommunfullmäktigebeslut, kommentarer och uppdrag 

Finansiering 

Skattesatsen 2021 fastställs till 22,54 procent av den beskattningsbara inkomsten. 

Nässjö kommuns budgeterade resultat för 2021 fastställs till 38,3 miljoner kronor. 

Nivåerna på Nässjö kommuns finansiella mål fastställs enligt följande: 

• Årets resultat ska lägst uppgå till 1,8 procent av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbi-
drag år 2021, 1,7 procent 2022 och 1,8 procent 2023

• Självfinansieringsgraden av investeringarna ska lägst uppgå till 79 procent 2021, 80 procent 2022 och 75
procent 2023

• Soliditeten ska lägst uppgå till 41 procent 2021 och 42 procent 2022 och 2023

I samband med genomförande av 2021 års investeringsbudget kommer behov av nyupplåning att uppstå. Kom-
munstyrelsen har därför rätt att under 2021 öka kommunens långfristiga låneskuld med totalt 30 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen har under 2021 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp som motsvarar belopp på de 
lån som förfaller till betalning under året. 

För nämnderna gäller 

Förändringar har gjorts i nämndernas ramar efter överläggningar med nämnderna och diskussioner i budget-
kommittén. Budgetförslaget för 2021 innebär att nämnderna beviljas drygt 2 083 miljoner kronor, vilket är 44 
miljoner kronor mer än i budget 2020. 

Det innebär att samtliga nämnder måste göra en genomgång av sin totala budgetram för att hitta utrymme för 
eventuell tillkommande verksamhet eller utökat resursbehov inom sin befintliga verksamhet. Nämnderna har 
därför frihet att inom sin befintliga budgetram göra de omdisponeringar och omprioriteringar som bedöms nöd-
vändiga för att tillgodose de önskemål och behov som har lyfts fram i nämndens budgetförslag. 

Nämnderna uppmanas också att söka de specialdestinerade statsbidrag som aviserats för att på så sätt möjliggöra 
finansiering av de behov som inte kunnat mötas med kommunala resurser. 

Personalomkostnadspålägg (sociala avgifter med mera) uttas med 40,15 procent för merparten av kommunens 
anställda i enlighet med rekommendation från SKR. 

I det centrala anslaget ingår kompensation för löneavtalet 2021, vilket kommer att fördelas ut till nämnderna när 
avtalen börjar gälla, samt kompensation för ökad internhyra/kapitalkostnader som fördelas ut när nya investe-
ringsprojekt är klara och tas i bruk (aktiveras). 

Kommungemensamma resurser ska användas och nyttjas på effektivaste sätt genom samverkan och helhetssyn 
utifrån ett kommunkoncernperspektiv. 

Det är av yttersta vikt att målen i nämndernas styrpilar möjliggörs inom de tilldelade resurserna. 

För bolagen gäller 

Pågående koncerngemensamma utredning angående finansiering av en ny simhall kan komma att påverka bola-
gens ekonomiska förutsättningar samt bolagskoncernens framtida struktur. I avvaktan på utredningens färdigstäl-
lande och politiska behandling föreslås att idag gällande ekonomiska ägardirektiv förlängs. Nya direktiv kommer 
således att tas fram i samråd med bolagen under 2021. 

Uppdrag 

Uppdragen till samtliga nämnder och bolag är att samverkan mellan styrelser och nämnder ska öka. 

För att utveckla den hållbara kommunen enligt kommunens vision, platsvarumärke och Agenda 2030 ska kom-
munala förvaltningar och bolag samarbeta för att i flera delar nå de av kommunfullmäktige fastställda målen. 



Budget 2021, Nässjö kommun 22(83) 

I samarbete skapas en förståelse för hur vi i alla delar är beroende av varandra för att nå målen om social hållbar-
het. Exempel på där detta samarbete får stor utväxling är bl.a. jobbstrategin och den nya boendestrategin. Det är 
när vi inom kommunkoncernen använder gemensamma resurser som vi jobbar effektivt till värde för medbor-
gare och ekonomi. 

Samtliga nämnder och bolag får därför i uppdrag att utifrån sina ansvarsområden 

• Arbeta för att öka förutsättningarna för alla kommuninvånares tillgång till det svenska språket, eftersom
språket innebär nyckeln till ett socialt hållbart samhälle.

Kommunstyrelsens driftsbudget 

Kommunstyrelsens förslag till styrpil för verksamheten godkänns. 

Driftsbudgeten fastställs till: 

Belopp i tusen kronor, tkr 2021 2022 2023 

Kommunstyrelse 121 859 121 859 121 859 

Kommunstyrelse, bidrag 50 447 51 652 52 617 

Centralt anslag 64 088 99 718 137 569 

Ett anslag på 750 tusen kronor per år anslås till Nässjö Lärcenter för trygghetsskapande insatser i Nässjö kom-
mun. 

Medlemsbidraget till Höglandets Räddningstjänstförbund 2021 anpassas enligt direktionens önskemål. För åren 
2022 och 2023 uppräknas bidraget preliminärt med 2,5 procent per år. Budgetanslaget anpassas till detta, vilket 
innebär en ökad kostnad med 757 tusen kronor 2021, 776 tusen kronor 2022 och 1 741 tusen kronor 2023. 

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. 

I det centrala anslaget ingår de beräknade kostnaderna för löneavtalen 2020, 2021, 2022 och 2023 som har lagts 
centralt i nuläget, och kommer att fördelas ut till nämnderna när avtalen blir klara. 

Vidare ingår anslag för kapitalkostnader för de investeringsprojekt som färdigställs och aktiveras under 2021. 
Kompensation för de ökade kapitalkostnaderna kommer att fördelas ut till nämnderna när investeringarna tas i 
bruk 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att... 

• Arbeta för att öka förutsättningarna för alla kommuninvånares tillgång till det svenska språket, eftersom
språket innebär nyckeln till ett socialt hållbart samhälle.

• Utarbeta en modell för återredovisning av de gemensamma utvecklingsarbeten som ingåtts. Detta ska
återredovisas under första halvåret 2021

• Under 2021 ta fram program för kompetenshöjande angående suicid och suicidprevention som ska ingå
i kommunens chefsutbildning.

Barn- och utbildningsnämndens driftsbudget 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till styrpil godkänns. 

Driftsbudgeten fastställs till: 

Belopp i tusen kronor, tkr 2021 2022 2023 

Barn-och utbildningsnämnden 887 203 886 203 886 203 

För att till del möta nämndens ökade kostnader för verksamheten anslås 5 miljoner kronor per år. Utöver detta 
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medger det i budgetpropositionen aviserade tillskottet till skolan på en miljard kronor 2021 att uppskattningsvis 3 
miljoner kronor tillförs nämndens verksamhet under 2021. 

Det ökade anslaget ligger inte i nivå med de behov som lagts fram av nämnden i samband med budgetöverlägg-
ningen. Politikens ansvar är dock att både säkerställa den dagliga verksamheten och att lägga en budget som är 
ekonomiskt hållbar för framtida generationer. Målsättningen i budgetarbetet har därför varit att möta verksam-
heten så långt det går med det utrymme som ges utifrån en resultatnivå som ska förmå att finansiera det omfat-
tande investeringsbehov som föreligger. 

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. 

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att... 

• Arbeta för att öka förutsättningarna för alla kommuninvånares tillgång till det svenska språket, eftersom
språket innebär nyckeln till ett socialt hållbart samhälle.

Kultur-och fritidsnämndens driftsbudget 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till styrpil för verksamheten godkänns. 

Driftsbudgeten fastställs till: 

Belopp i tusen kronor, tkr 2021 2022 2023 

Kultur- och fritidsnämnden 66 853 66 395 66 395 

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. 

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att... 

• Arbeta för att öka förutsättningarna för alla kommuninvånares tillgång till det svenska språket, eftersom
språket innebär nyckeln till ett socialt hållbart samhälle.

• I nära samarbete med kommunstyrelsen utreda frågan om fritidsgårdarnas uppdrag och drift. Frågor
som ska besvaras är om driften ska vara fortsatt kommunal, i ett samarbete med föreningslivet eller i
föreningsdrift. Fritidsgårdarna ska fortsätta att vara en mötesplats för alla utan koppling till specifik för-
eningspåverkan och är en viktig del i det trygghetsskapande arbetet. Fritidsgårdsverksamhet ska finnas i
Forserum, Bodafors och Nässjö. Uppdraget återredovisas hösten 2021.

Samhällsplaneringsnämndens driftsbudget 

Samhällsplaneringsnämndens förslag till styrpil för verksamheten godkänns. 

Driftsbudgeten fastställs till: 

Belopp i tusen kronor, tkr 2021 2022 2023 

Samhällsplaneringsnämnden 18 366 18 366 18 366 

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 
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budgetproposition för att på så sätt möjliggöra finansiering av de behov som inte kunnat mötas med kommunala 
resurser. 

Samhällsplaneringsnämnden får i uppdrag att... 

• Arbeta för att öka förutsättningarna för alla kommuninvånares tillgång till det svenska språket, eftersom
språket innebär nyckeln till ett socialt hållbart samhälle.

Socialnämndens driftsbudget 

Socialnämndens förslag till styrpil för verksamheten godkänns. 

Driftsbudgeten fastställs till: 

Belopp i tusen kronor, tkr 2021 2022 2023 

Socialnämnden 802 645 802 645 802 645 

Ett anslag på 750 tusen kronor per år anslås för att fortsätta det påbörjade arbetet med att förstärka föräldrarol-
len. 

De av regeringen aviserade tillskotten till äldreomsorgen och breddningen av äldreomsorgslyftet innebär att 
nämnden tillförs bidrag motsvarande 18,8 miljoner kronor 2021 och 13,1 miljoner kronor per år från och med 
2022. 

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. 

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. 

Taxor och avgifter 

• Måltidspriserna i nämndens verksamheter höjs med 2,0 procent från och med 1 januari 2021.
• Hyrorna i nämndens verksamheter höjs med allmännyttans förhandlade höjning.

Socialnämnden får i uppdrag att... 

• Arbeta för att öka förutsättningarna för alla kommuninvånares tillgång till det svenska språket, eftersom
språket innebär nyckeln till ett socialt hållbart samhälle.

Tekniska servicenämndens driftsbudget 

Tekniska servicenämndens förslag till styrpil för verksamheten godkänns. 

Driftsbudgeten fastställs till: 

Belopp i tusen kronor, tkr 2021 2022 2023 

Tekniska servicenämnden 66 613 67 045 67 503 

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. 
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Tekniska servicenämnden får i uppdrag att... 

• Arbeta för att öka förutsättningarna för alla kommuninvånares tillgång till det svenska språket, eftersom
språket innebär nyckeln till ett socialt hållbart samhälle.

• Färdigställa uppdraget kring kommunens hållning gällande hyresavtal, såväl interna om externa, under
2021

Överförmyndarnämndens, valnämndens och revisorernas driftsbudget 

Driftsbudgeten fastställs till: 

Belopp i tusen kronor, tkr 2021 2022 2023 

Överförmyndarnämnd 3 921 3 999 4 079 

Valnämnd 10 800 10 

Revisorer 1 323 1 323 1 323 

Från och med 2019 har höglandskommunerna en gemensam överförmyndarverksamhet, som är placerad i Vet-
landa kommun. Kostnaderna för överförmyndarverksamheten fördelas mellan höglandskommunerna. För 2020 
har en ny kostnadsfördelning baserad på antalet invånare tagits fram. Överförmyndarnämndens driftbudget an-
passas till den nya kostnadsfördelningen. 

Valnämndens driftbudget innefattar det allmänna valet 2022. Nästa val till EU-parlamentet äger rum 2024. 

Kommunrevisionens driftbudget fastställs av kommunfullmäktige efter förslag från presidiet. 
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Kommunstyrelsen 

Budget 2021, ram 2022 och plan 2023 

Nämnd/verksamhet Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 Ram 2022 Plan 2023 

Personalkostnader 89 766 91 799 99 682 99 682 99 682 

Övriga kostnader 65 366 57 408 56 291 56 291 56 291 

Summa kostnader 155 131 149 207 155 973 155 973 155 973 

Intäkter -48 264 -27 890 -34 114 -34 114 -34 114

Nettokostnad 106 867 121 317 121 859 121 859 121 859 

Antal årsarbetare* 117 

Kronor per invånare** 3 854 kr 

* Tillsvidare- och allmänt visstidsanställda

** Budgeterat invånarantal 2021: 31 550

Verksamhetsbeskrivning 

Budgetförslaget innefattar politisk verksamhet, kommunledning och kommunledningskontor. Budgeterings- och 
redovisningsmässigt fördelar sig verksamheterna enligt följande: 

Politik 

Verksamheten innehåller bland annat kommunfullmäktiges sammanträden, kommunalrådsarvoden, kommunsty-
relsens och utskottets sammanträden, parlamentariska nämndens sammanträden, utbildnings-/kurskostnader 
med mera. 

Kommunledning 

Kommunledningen leder och samordnar arbetet mellan kommunens förvaltningar, kommunens helt eller delvis 
ägda företag samt kommunalförbund. Funktionen samordnar också strategiska utvecklingsfrågor, leder kvalitets-
utvecklingen samt inriktning av digitaliseringsarbetet. En viktig del är att utveckla samverkan inom Regionen, av 
särskild vikt är samarbetet med höglandskommunerna. Kommunledningskontorets olika avdelningar arbetar ak-
tivt och utåtriktat med att stödja förvaltningarna i deras arbete. Strategisk kompetens inom HR, ekonomi, kom-
munikation, digitalisering och långsiktig planering är samlat i KLK. Kommunledningskontoret ansvarar för infö-
randet av verksamhetsstyrning genom Pilen i kommunkoncernen. Modellen är en naturlig del i kommunens pla-
nerings- och uppföljningsarbete och vidareutvecklas kontinuerligt. För närvarade pågår en uppdatering av Pilen 
som skall leda till ett nytt sätt att leda genom tillit och ökad dialog. Införandet planerat till 2022. 

Att möta framtidens utmaningar kräver ökad flexibilitet, ett agilt förhållningssätt med fokus på kvalitetsutveckl-
ing, digitalisering och hållbar utveckling. Målbilden är vision 2030, med en attraktiv kommun med god tillväxt 
och med nöjda medborgarna och näringsidkare. 

Kommunledningskontoret har tillsammans med alla förvaltningar och bolag, ett gemensamt uppdrag att arbeta 
med att minska arbetslösheten i kommunen - ”Jobbstrategiprojektet”. Alla avdelningar och förvaltningar ska 
medverka i ett aktivt integrationsarbete och bidra till ökad kompetensutveckling, allt för att underlätta insteget på 
arbetsmarknaden för de som idag står utanför. Målsättningen är minskad arbetslöshet i kommunen i nivå med 
länssnitt. 

Kommunledningen har även ett ansvar för att kommunkoncernen utvecklas på ett positivt sätt, som bidrar på ett 
konstruktivt till en önskad samhällsutvecklingen i kommunen. 
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Medborgar- och verksamhetsstöd 

Avdelningen medborgar- och verksamhetsstöd består av enheter för kanslifunktion, kommunikationsverksamhet 
och medborgarkontor. Där medborgarkontor och kommunikationsenheten i slutet av 2020 slogs samman. 

Avdelningen ansvarar för den centrala administrativa processen från postöppning och diarium via ärendebered-
ning och protokollering till gallring och arkivering. Avdelningen biträder sammanlagt nio sekretariat. 

Avdelningen ska också ge såväl medborgare som medarbetare möjlighet att hålla sig uppdaterad om organisat-
ionen och dess arbete. Detta för att ge alla möjligheter att delta i och påverka olika beslutsprocesser. Nässjö 
kommuns vision, grafisk profil och platsvarumärke är områden som avdelningen ansvarar för. Några kanaler för 
dialog är den externa webbsidan, olika sociala medier samt intranätet SNIKKE. Därutöver är annons- och tryck-
saksproduktion samt service till och bevakning av media centrala uppgifter. 

Ytterligare en viktig kanal för kommunikation är medborgarkontoren. Med fem mötesplatser runt om i kommu-
nen samt telefonväxel. Här är uppdraget att lösa huvuddelen av medborgarnas och besökarnas frågor eller ären-
den. Medborgarkontoret inrymmer även filialbibliotek, Konsument Höglandet och infopoints/turistbyrå. 

Utvecklingsavdelning 

Utvecklingsavdelningen arbetar med strategisk planering och utveckling som syftar till en hållbar samhälls- och 
verksamhetsutveckling i enlighet med Agenda 2030. Arbetet sker i samarbete med övriga förvaltningar, bolag, 
myndigheter och andra organisationer samt privata aktörer. 

Avdelningen arbetar med två huvuduppdrag, hållbarhet och digitalisering, där digitalisering både kan underlätta 
och vara en förutsättning för den hållbara samhällsutveckling som eftersträvas. Ett stort fokus finns på frågor 
kopplade till attraktivitet och bostadsförsörjning tillsammans med externa aktörer samt att skapa goda förutsätt-
ningar för digitalisering och innovation inom kommunens egna verksamheter. 

Utvecklingen av stadskärnan fortgår kontinuerligt i enlighet med beslutad stadskärnevision liksom arbetet med 
utveckling av den nya stadsdelen Västra Staden. Eftersom Nässjös geografiskt strategiska läge är en viktig fram-
gångsfaktor för attraktivitet och befolkningstillväxt så läggs stort fokus även på frågor kopplade till utveckling av 
infrastruktur och trafikering, vilket kräver långtgående samverkan med region Jönköpings län. 

Avdelningen bedriver strategiskt utredningsarbete, har ett övergripande ansvar för kommunens styrsystem Pilen, 
bistår övriga avdelningar och förvaltningar med beslutsunderlag, statistik och befolkningsprognoser samt deltar i 
översiktsplaneringen. Avdelningen arbetar med uppdrag som till exempel större kommunikationsprojekt som 
berör regionens väg- och järnvägssystem samt utveckling av kommunens tätortsmiljöer. Avdelningen är även ak-
tiv i arbete som främjar landsbygdsutveckling genom EU-projektet Leader inom landsbygdsprogrammet. I ut-
vecklingsprojekt som avdelningen driver finns ett fokus på medborgardialog och på att utveckla metoder för 
framgångsrikt arbete med medborgardialog och medborgarbudget. 

Viktiga uppdrag för avdelningen är att stödja kommunens verksamheter i sin förmåga att tillgodogöra sig nytt-
torna av digitalisering. Avdelningen lägger fokus på att skapa förutsättningar för digitalisering och innovation ge-
nom att utveckla digitala tjänster till kommunens förvaltningar, driva frågor inom automatisering med hjälp av 
robotar (RPA), pilotprojekt inom IoT (sakernas Internet), omvärldsbevakning inom området digitalisering ur ett 
kommunperspektiv samt samverkan med nationella och regionala aktörer samt höglandskommunerna. Avdel-
ningen fokuserar även på implementering av väletablerade metoder inom digitalisering. Exempel på metoder är 
portföljstyrning, behovsdriven verksamhetsutveckling, livscykelhantering/förvaltning av IT-baserade verksam-
hetssystem samt systematiskt arbete med kommunens digitala mognad. Genom att driva och stödja förvaltning-
arna i deras förmåga att fånga, förstå och förändras inom digitalisering skapar avdelningen värde och nytta för 
invånare och näringsliv samt skapar förutsättningar till effektiviseringar i verksamheterna. Avdelningen agerar 
även projekt- och uppdragsledare inom kommunövergripande IT-nära verksamhetsprojekt (t ex Office 365). 

I avdelningens uppdrag hanteras ledningssystem för informationssäkerhet, internrevision av kommunens SITHS 
kort, samordning av kommunens infrastruktur och fiberutbyggnad, hantering av löpande Information och Kom-
munikationstjänster (IKT), samt central hantering av kostnader för IT-servicetjänster. Det avser bland annat bas-
tjänster för anställda samt infrastruktur som fiber och xDSL. Avdelningen hanterar även centralt kommunens 
telefoniplattform i samverkan med medborgarkontoret och Höglandsförbundet. Anslag för dessa centrala kost-
nader uppgår till cirka 32,5 miljoner kronor. 

Avdelningen utgör också kanslifunktion åt tre kommunala bolag. I moderbolaget Örnen i Nässjö AB innefattar 
uppdraget, utöver sekreterarskap, aktivt medverkande i planering av ägardialoger, upprättande av ägardirektiv, 
juridisk rådgivning med mera. 
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HR-avdelning 

HR-avdelningens ansvar är lednings- och utvecklingsfrågor, samt att ge service till förvaltningarna i olika perso-
naladministrativa frågor. Som ledningsfrågor räknas bland annat arbetet med att forma kommunens personalpo-
litiska program, lönepolitik och rekryteringar. Avdelningen arbetar med olika former av internkonsultuppdrag. 
Avdelningen medverkar också i arbetet med olika organisationsöversyner. En annan viktig uppgift är att ge råd 
och stöd framför allt i arbetsrättsfrågor och medverka till lösning av ”svårare” personalproblem. 

Det personalstrategiska arbetet fokuseras till sex strategiska områden - delaktighet och inflytande, mångfald och 
jämställdhet, arbetsmiljö och hälsa, utveckling och lärande, ledarskap och lönesättning i dialog – som är av sär-
skild betydelse för att utveckla den goda arbetsplatsen och öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. 

HR-avdelningen ansvarar för utbetalning av löner och arvoden, pensionsfrågor, försäkringsfrågor, utbildning i 
och förvaltning av personal- och lönesystemet. Anslag för företagshälsovård och jämställdhetsarbete ingår i av-
delningens budget liksom kostnader för fackliga företrädare. 

Ekonomiavdelning 

Avdelningen ansvarar för den övergripande ekonomiska planeringen, budget- och flerårsplan, redovisning, upp-
följning, delårs- och årsbokslut och finansieringsfrågor. Ekonomiavdelningen består av ekonomiadministration 
och upphandlingsverksamhet. Ekonomiverksamheten svarar för den löpande ekonomiadministrationen såsom 
kassa, fakturering och fakturahantering. Här hanteras även kommunens och de kommunala bolagens alla ingå-
ende och utgående finansiella flöden, vilka samordnas i ett finansiellt koncernkonto i bank. Enheten utför även 
ekonomiadministrativt arbete för några av de mindre kommunala förvaltningarna samt för de mindre kommu-
nala bolagen. Ekonomiavdelningen har även att upprätta bolagskoncernens konsoliderade budget, uppföljnings-
rapporter samt koncernbokslut. Dessutom upprättar avdelningen även den så kallade sammanställda redovis-
ningen för Nässjö kommun. 

Upphandlingsenheten har en central roll i alla frågor som rör inköp och upphandlingar. Ett elektroniskt beställ-
ningssystem tillämpas. Systemet, som är integrerat med vårt ekonomisystem, bidrar till att uppnå effektivare in-
köp, förbättrad uppföljning samt ökad avtalstrohet i organisationen. Ett ständigt arbete pågår för att höja kun-
skapsnivån om vikten av affärsmässighet i kommunens samtliga verksamheter. Enheten deltar i det höglandsge-
mensamma upphandlingsarbetet vilket bidrar till såväl kompetensöverföring som effektivitetsvinster. 

Nässjö Lärcenter 

Nässjö Lärcenter (NLC) ansvar för tre tydliga arbetsområden den kommunal vuxenutbildningen, arbetsmarknad 
och integration (AMI) samt utbildning på eftergymnasial nivå inom främst Yrkeshögskolan. Vidare jobbar NLC 
med att aktivt utöka uppdragsutbildningar inom främst järnvägsområdet. En avdelning inom integration jobbar 
med trygghetsskapande verksamheter övergripande för hela den kommunala verksamheten. 

Den samlade organisationen för kommunal vuxenutbildning omfattar cirka 1 000 studerande på samtliga ut-
bildningsnivåer. (SFI, grund- och gymnasialnivå samt lärvux) 

Större delen av utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt grundläggande- och gymnasial utbildning i all-
männa ämnen bedrivs i egen regi. Fortsatt upphandlat är vissa grundläggande och gymnasialutbildning på distans 
samt inom restaurang- och bageriområdet. Internavtal är upprättade med Brinell gymnasiet inom flertalet yrkes-
program, som exempel kan nämnas vård-och omsorgsprogrammet och bantekniskutbildning inom järnväg. 

Nässjöakademin omfattar eftergymnasiala utbildningar inom främst yrkeshögskola och uppdragsutbildningar. 
Utbildningarna läggs upp i nära samverkan med det lokala näringslivet. Samarbete sker dessutom med utbild-
ningsintressenter så som TCC. Under senare år har utvecklingen av järnvägsrelaterade utbildningar varit ett vik-
tigt område. Uppdragsutbildningar inom flertalet ämneskompetenser är ett annat utvecklingsområde som Nässjö-
akademin arbetat med det senaste året. 

Det övergripande ansvaret för arbetsmarknad och integration är under fortsatt utveckling då verksamheten 
skall anpassa till Jobbstrategin 2.0. tre huvud områden: minska arbetslösheten, minska ekonomiskt bistånd och 
arbeta för ökad sysselsättning för ungdomar främst genom det kommunala aktivitets ansvaret, ( KAA) Det krävs 
insatser och flexibilitet inom allt från möta ökad och förändrad efterfrågan på arbetsmarknaden till utveckling 
inom språk- och kulturutbildningar för att nå önskat resultat. För att minska främst ekonomiskt bistånd krävs 
också delaktighet från försäkringskassa, regionen och arbetsförmedlingen. 

Nässjö Lärcenter hanterar även stödboenden för ensamkommande flyktingbarn som kommer att nå ett avslut 
under kommande året. 
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I integrationsuppdraget ingår också mottagande av nya flyktingar och skyddsbehövande som har tillfälliga uppe-
hållstillstånd och ska komma in i etableringsprocessen via arbetsförmedlingen. Fortsatt allmänt kommunalt stöd 
till nya samhällsmedborgare är en viktig del i integrationsarbetet. Dessutom ingår att söka och stödja ansökningar 
av ersättning från Migrationsverket enligt fastställt regelverk och fördela ut till respektive förvaltning. 

Omvärldsanalys 

Vid ingången till år 2020 var det väldigt få som hade hört talas om något som kallas Corona, väldigt få visste vad 
en pandemi var, eller vad det skulle innebära att stänga ner ett samhälle. Världen har förändrats på mycket kort 
tid, på ett sätt som ingen kunde förutspå eller ens gissa för sex månader sedan. I takt med Corona pandemins 
utbredning har vi också förändrat våra vanor. Vi har helt plötsligt blivit tvingade att leva ett annat liv, att göra 
snabba anpassningar både i arbetslivet och i privatlivet. Social distansering har blivit ett naturligt förhållningssätt. 
Möten, konferenser och alla större samlingar får inte genomföras. Idrottstävlingar utan publik, listan kan göra 
lång. Ingen kunde ana detta i början på året. Vissa delar av samhällsstrukturen har utvecklats kraftigt, andra delar 
har helt tappat sin kundgrupp. De ekonomiska förutsättningarna har mycket snabbt förändrats, bruttonational-
produkten har sjunkit och skatteunderlaget har drastiskt förändrats. Sjukvården har fått omprioritera, äldre-
omsorgen har kommit i fokus och en debatt om resurser har blommat upp inom snart sagt varje sektor av of-
fentlig och privat verksamhet. 

Att i detta läge göra en omvärldsanalys och ha en tro om hur det ser ut i omvärlden om sex månader låter sig inte 
göras med någon större säkerhet. Det går inte idag att förutspå hur Coronapandemin kommer att utvecklas och 
därmed vilka anpassningar som Sverige och världen kommer att vara tvungen att tillgripa. 

Det vi vet är att vi måste förhålla oss till de snabba förändringar som sker och göra de anpassningar både ur ett 
folkhälsoperspektiv såväl som ur ett makro ekonomiskt perspektiv är nödvändiga. Långsiktiga planer kommer att 
behöva ändras utefter de förutsättningar som råder. Ekonomin sätter gränser för vad som är genomförbart och 
möjligt. 

Exempel på snabba förändringar och anpassningar är att digitaliseringen har tagit stora kliv in i vår dagliga verk-
samhet och vår administration. Digitala möten har kommit för att stanna, att arbeta hemifrån, som ett naturligt 
alternativ till att vara på arbetsplatsen har blivit fullt accepterat. Att handla på nätet har slagit igenom inom alla 
sektorer, baksidan av detta är svårigheter för den lokala handeln och en snabb utarmning av butiksutbudet i 
stadskärnorna. 

Att stänga ett samhälle innebär också en omstrukturering av industrin när marknaden förändras. Detta leder 
kortsiktigt (?) till ökad arbetslöshet, fallande investeringar och minskat skatteunderlag. Fler arbetslösa ökar också 
den sociala oron i samhället med risk för ökad brottslighet och social utslagning. Ett icke önskvärt scenario. 

Utifrån kommunens perspektiv är de största riskerna kommande år är att arbetslösheten ökar och ligger kvar på 
en hög nivå. Det innebär att skatteunderlaget minskar samtidigt som de sociala kostnaderna ökar. Detta i kom-
mer att leda till svåra prioriteringar inom den kommunala ekonomin. Konsekvenserna av detta är idag svårt att 
ha någon bestämd uppfattning om. 

Det digitala samhället skapar också nya möjligheter. Att kunna ta tillvara på, och möta upp människors föränd-
rade beteendemönster, framstår som mycket viktigt. Kommunens tjänster och service till medborgarna måste 
snabbt anpassas till nya förutsättningar. Det är en spännande utmaning som kommer kräva aktiva beslut, nya 
kunskaper och förändrade arbetssätt. 

Ökat samarbete mellan kommuner kommer att bli allt viktigare. Kommunernas utmaningar är likartade och stora 
fördelar kan skapas genom att samordna, standardisera och effektivisera gemensamma processer. Flera steg i den 
riktningen är tagna men snabbheten i att ta tillvara potentialen måste öka. 

Oberoende av pandemier är utvecklingen mot ett hållbart samhälle angeläget för alla parter. Infrastruktursats-
ningar som leder till en miljömässigt hållbar samhällsutveckling välkomnas. Nässjös är och kommer alltid att vara 
en järnvägsstad. Möjligheterna att befästa det finns i utvecklingen av ett hållbart Sverige där mer trafik kommer 
att gå på järnväg. 

Verksamhetsförändringar 

Medborgar- och verksamhetsstöd 

Avdelningen driver en rad förändringsprojekt så som ny ärendehanteringsprocess där nytt ärendehanteringssy-
stem är upphandlat och tagits i drift. Arbetet kommer att fortgå under ytterligare ett år innan alla processer 
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arbetats in. En ny telefoniplattform är upphandlad och det nya systemet möjliggör ett mer djupgående stöd för 
att följa ett kundärende. Det banar även vägen för att övertid bli ett kontaktcenter (KC). 

Kommunens nya e-arkiv är i full drift och det har gjorts inleverans av några verksamhetssystem. Fullt utbyggt är 
besparingspotentialen stor för kommunens andra verksamheter. 

e-tjänster är ett annat område där den centrala funktionen bidrar. Som en följd av verksamhetsförändringar ser
avdelningen ökad efterfrågan på e-tjänster. Avdelningen försöker även, i möjligaste mån, leva upp till den ökade
efterfrågan på grund av effektiviseringar inom andra verksamheter.

Ett steg är taget gällande turistbyrån som framöver mer kommer att fokusera mer på digital kommunikation. Vi-
dare kommer funktioner i större utsträckning arbeta tillsammans med besöksnäringsföretagen. 

Avdelningen har under ett antal år, genom effektiviseringar, bidragit till överskott och minskad budgetram för 
kommunledningskontorets verksamhet men står nu i en brytpunkt. Det finns en rad aktiviteter som behöver gö-
ras för att bidra till andra verksamheters minskade kostnadsram, så som e-arkiv, kontaktcenter, e-tjänster, ut-
veckling av webben för att nämna några områden. 

Utvecklingsavdelningen 

Kommunledningskontorets två minsta avdelningar, Avdelningen för Tillväxt och hållbar utveckling samt Avdel-
ningen för Digitalisering och innovation, har slagits samman till Utvecklingsavdelningen med en gemensam av-
delningschef. Sammanslagningen medför en effektivisering samtidigt som medarbetarnas kompetenser bättre kan 
befrukta varandra då digitalisering både kan underlätta och vara en förutsättning för den hållbara samhällsut-
veckling som eftersträvas. 

Under 2021 kommer ett nytt arbetssätt att etableras för utveckling av kommunens landsbygder och kransortsmil-
jöer. Förslag håller även på att utarbetas kring hur medborgarbudget kan tillämpas inom olika verksamheter i t ex 
samhällsbyggnadssektorn och fritidssektorn. Arbetet med den Regionala utvecklingsstrategin förväntas ta fart 
under 2021 vilket innebär att resurser behöver avsättas för deltagande på det regionala planet och samordning av 
kommunens eget arbete. Det kommer även, i samverkan med Region Jönköpings län, att arbetas med en revide-
ring/uppdatering av den regionala infrastrukturplanen. 

Arbetet med framtagandet av ett planprogram för Västra Staden kommer att fortgå. I samverkan med Örnen i 
Nässjö AB kommer ett antal utredningar att bli aktuella inför förhandlingar med Trafikverket om markförvärv. 

Med det övergripande ansvaret för kommunens digitalisering kommer avdelningen framöver att ägna mer tid åt 
implementeringen av ledningssystem för informationssäkerhet och att skapa arenor för intern samverkan mellan 
förvaltningarna med fokus på gemensam digitalisering. Även en fortsatt och ökad samverkan med övriga hög-
landskommuner, med regionens kommuner samt med SKR/Inera har stort fokus. Arbetssätt inom digitalisering 
behöver etableras i samtliga förvaltningar där SKRs strategi för ”utveckling i en digital tid” är vägledande. Avdel-
ningen kommer även satsa på att bygga upp kompetens inom strategiskt viktiga sakområden som förändringsled-
ning, Internet of Things (IoT) och automatisering (RPA). 

I samband med sammanslagningen av de tidigare avdelningarna har det också diskuterats behovet av en mer 
stringent och verksamhetsnära budgetering av förvaltningarnas IT-kostnader. Avsikten är att ägare av verksam-
hetssystem, fiberanslutningar m m även ska äga budgeten och därmed beslutsmandat kopplat till dessa. De cen-
trala kostnaderna som berörs uppgår till ca 32,5 miljoner kronor och utvecklingsavdelningen har i dagsläget be-
gränsad möjlighet att granska och påverka dessa kostnader. En översyn planeras därför tillsammans med ekono-
miavdelningen under 2021. 

HR-avdelning 

Ett arbete att förenkla administrationen kring delar av de processer HR-avdelningen äger. Projektet går under 
benämningen ”Rut” och är ett gemensamt projekt tillsammans med samtliga HR-avdelningar på höglandet. In-
ledningsvis kommer processen kring att anställa att ses över. Förväntad effekt blir en förenklad handläggning för 
kommunens chefer. Projektet är parallellt ett kompetensutvecklingsprojekt och ska vara en lärande process för 
samtliga löne- och HR- administratörer samt samtliga HR-konsulter. Projektet ska vara en viktig del i omställ-
ningen till den framtida yrkesroll i frågan kring digitalisering och i och med det synliggöra fler områden som är 
aktuella att digitalisera. Projektet finansieras med externa medel från omställningsfonden. 

Under 2020 har också arbetet med att upphandla kommunens samtliga HR-system påbörjats. Projektet är omfat-
tande och beräknas pågå till början av 2023. 
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Ekonomiavdelning 

Under 2021 kommer utrullningen av e-handeln att fortsätta med full kraft. Fler leverantörer och fler användare 
kommer att få tillgång till systemet som bidrar till en effektivare beställnings- och inköpsprocess med tydlig styr-
ning mot avtalsleverantörer. 

Ekonomiavdelningens strategi att centralisera vissa ekonomiprocesser kommer fortsätta. Planer finns dessutom 
att inrätta ett gemensamt ekonomiservicekontor för Nässjös, Vetlandas, Anebys, Sävsjös och Eksjös del. Kon-
toret kommer att jobba med så kallade transaktionsintensiva ekonomiprocesser, exempelvis leverantörsfakturor 
och kundfakturering. Målsättningen är att minska respektive kommuns sårbarhet och att dessutom uppnå sam-
ordnings- och effektiviseringseffekter. 

Vidareutveckling av ekonomisystemet pågår. Ambitionen är att automatisera flera systemprocesser för att på så 
sätt vinna effektivitet, inte minst inom vår fakturahantering. Automatkontering, automatattestering och införande 
av e-fakturor är exempel på detta. 

Nässjö Lärcenter 

Under 2021 kommer Nässjö Lärcenter fortsätta och utveckla arbetsenheten, arbetsmarknad och integration 
(AMI). Framför allt möjligheten till att utnyttja verktyg som ”extratjänster” och möjligheter att skapa bra intern 
praktik inom kommunen men även kunna jobba mot näringslivet i stort. Det krävs att pandemin ger vika och att 
samhället kommer igång igen! Nässjö Lärcenter kommer fortsatta att effektivisera sin verksamhet och använda 
sig av tillfälliga stöd genom ett antal projekt. Det kommer vara en fortsatt kamp att hantera den lagstadgade verk-
samheten inom kommunal vuxenutbildning och den nödvändiga utvecklingen av arbetsmarknad och integration 
för att få en bra kommun att bo och leva i.   

Ekonomi 

Verksamhet Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 Ram 2022 Plan 2023 

Politisk verksamhet 5 429 5 072 5 004 5 004 5 004 

Kommunledning 5 258 9 396 8 693 8 693 8 693 

Medborgar- och verksamhets-
stöd 20 048 21 628 20 869 20 869 20 869 

- därav kansli/gemensam verk-
samhet 6 645 7 411 6 842 6 842 6 842 

- därav kommunikation 3 093 3 438 4 292 4 292 4 292 

- därav medborgarservice 10 310 10 779 9 735 9 735 9 735 

Utvecklingsavdelning 3 338 3 576 18 759 18 759 18 759 

Ekonomiavdelning 16 017 13 896 13 815 13 815 13 815 

HR-avdelning 15 856 17 876 17 683 17 683 17 683 

Nässjö Lärcenter 24 215 34 571 37 036 37 036 37 036 

- därav övergripande 8 594 8 314 11 052 11 052 11 052 

- därav vuxenutbildning 13 618 13 190 11 430 11 430 11 430 

- därav integration 2 002 2 708 2 724 2 724 2 724 

- därav arbetsmarknadsenhet 0 10 359 11 830 11 830 11 830 

Summa kommunstyrelse 106 867 121 317 121 859 121 859 121 859 
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Mål enligt Pilen 

Attraktivitet 

Nämndmål Indikatorer 

Nässjö kommun förknippas med engagemang, innovat-
ion och framtidstro 

Andel inköp som görs via e-handel ska ha en årlig positiv 
utveckling 

Attitydundersökning och medieanalys, en uppföljning av 
mätningarna inför varumärkesarbetet 

Nässjö kommun ska ha medverkat i minst tio årliga eve-
nemang i stadskärnan 

Årligt ökande antal aktiviteter på Linkedin för att mark-
nadsföra Nässjö kommun som en attraktiv arbetsgivare 
och underlätta för kompetensförsörjningen 

Attraktiv livsmiljö med en långsiktigt hållbar klimatpåver-
kan och energianvändning 

Bostadsbyggande ska följa takten i strategin för boende-
planering 

Andelen fordon i kommunens verksamheter som drivs 
av fossilfria drivmedel ska ha en årlig positiv utveckling i 
en takt så att andelen senast år 2030 uppgår till 100 pro-
cent 

Kunskapen om principerna för medborgardialog ska vara 
väl kända inom kommunstyrelsens verksamheter 

Antal medborgardialoger och medborgarbudgetar enligt 
principerna för medborgardialog ska ha en årlig positiv 
utveckling 

Kommunikationer 

Nämndmål Indikatorer 

Trafiksystemet ska vara långsiktigt hållbart Andelen resor med gång-, cykel- och kollektivtrafik 
inom, till och från Nässjö stad ska öka medan andelen 
resor med bil ska minska 

Tillgänglighet till digital infrastruktur och invånartjänster 
på nätet som är lättillgängliga, enkla och säkra 

Kommunstyrelsen ska medverka till att minst tio e-tjäns-
ter tillkommer inom kommunkoncernen under 2021 

Näringsliv och kompetens 

Nämndmål Indikatorer 

Nässjö kommun har en fortsatt stark järnvägsprofil Minst 90 procent av antalet elever/studenter inom järn-
vägsrelaterade utbildningar inom Nässjö Lärcenter ska 
inom ett halvår efter avslutad utbildning ha fått arbete 
eller fortsatt utbilda sig inom sektorn 

Antal företag som har serviceavtal med Nordic Infracen-
ter ska årligen öka med minst 10 procent 

Kommunstyrelsen bidrar till att skapa goda förutsätt-
ningar för ett varierat och växande näringsliv 

Arbetslösheten ska ligga högst i nivå med länsgenomsnit-
tet 

Omsättningen inom besöksnäringen ska ha en årlig posi-
tiv utveckling 

Antal anställda inom besöksnäringen ska ha en årlig posi-
tiv utveckling 
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Nämndmål Indikatorer 

Förutsättningar finns för ett livslångt lärande Andelen studerande som fullföljer sina studier inom 
Komvux, yrkeshögskola och uppdragsutbildningar ska ha 
en årlig positiv utveckling 

Välfärd 

Nämndmål Indikatorer 

Medborgarna ska uppleva god tillgänglighet och att de 
blir väl bemötta vid fysiska och digitala kontakter med 
kommunstyrelsens verksamheter 

Andel besökare som har uppgivit att de har blivit hjälpta 
av informationen på besökta sidor på nassjo.se ska årli-
gen öka 

Antal ärenden som kommer in via e-tjänsten "Syn-
punktshantering" ska uppgå till minst 400 

God ekonomisk hushållning Utfallet ska vara i balans med budgeten 

Livsmiljön är trygg och säker Nässjö kommun ska årligen ha förbättrat sin placering 
utifrån det sammanvägda mått som finns i Öppna jämfö-
relser för trygghet och säkerhet 

Hälsan är god och jämlik Andel deltagare i vårdcentralernas hälsosamtal som upp-
lever sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket 
bra ska under 2021 ha ökat jämfört med 2020 

Kommunstyrelsen Bidrag 

Nämnd/verksamhet Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 Ram 2022 Plan 2023 

Personalkostnader 2 

Övriga kostnader 45 636 48 478 50 447 51 652 52 617 

Summa kostnader 45 639 48 478 50 447 51 652 52 617 

Intäkter -1 192

Nettokostnad 44 447 48 478 50 477 51 652 52 617 

Kronor per invånare* 

* Beräknat invånarantal 2021: 31 550 1 600 kr 

Verksamhetsbeskrivning 

Kommunen bidrar med ekonomiska ersättningar till ett antal parter enligt nedanstående. Bidragen utgör kommu-
nens andel av kostnaderna. 

Verksamhet Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 Ram 2022 Plan 2023 

Sveriges Kommuner och Regioner 834 860 885 910 937 

Kommunal utveckling 316 325 335 345 355 

Höglandets samordningsförbund 449 560 560 560 560 
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Verksamhet Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 Ram 2022 Plan 2023 

Nässjö Näringsliv AB 4 351 4 480 4 638 4 777 4 920 

Stim 8 55 55 55 55 

Smålands Turism 440 240 0 0 0 

Bidrag julbelysning 149 120 160 160 160 

Räddningstjänstförbundet 36 486 36 005 37 662 38 604 39 569 

Höglandsförbundet (exkl IT) -2 998 1 056 1 119 1 119 1 119 

Partistöd 1 592 1 625 1 658 1 690 1 725 

Cafeterior 470 561 578 595 613 

LEADER 679 720 680 680 680 

Fair Trade 26 50 50 50 50 

Jönköpings läns folkrörelsearkiv 45 45 45 45 45 

Projektledning stadskärna 143 200 200 200 200 

D-utvecklingsråd 379 405 310 405 405 

Cityvärdar 244 280 0 0 0 

Framtidens järnväg/Nordiskt infra-
strukturcenter 518 400 400 400 400 

Uppräkningar 91 712 657 424 

Kommunal medfinansiering 200 200 200 200 

Kommundelsutveckling, driftanslag 316 200 200 200 200 

Totalt KS Bidrag 44 447 48 478 50 447 51 652 52 617 

Verksamhetsförändringar 

Bidrag betalas inte längre till Smålands turism. Regionen har tagit över detta bidrag. 

Kommunens bidrag till Cityvärdar på Centralstationen i Nässjö har upphört. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Budget 2021, ram 2022 och plan 2023 

Nämnd/verksamhet Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 Ram 2022 Plan 2023 

Personalkostnader  654 644  669 849 671 849 671 849 671 849 

Övriga kostnader  376 529  384 693 385 587 384 587 384 587 

Summa kostnader  1 031 173  1 054 542 1 057 436 1 056 436 1 056 436 

Intäkter -180 176 -170 233 -170 233 -170 233 -170 233

Nettokostnad  850 997  884 309 887 203 886 203 886 203 

Antal årsarbetare*  1 338 

Kronor per invånare** 28 121 kr 

* Tillsvidare- och allmänt visstidsanställda

** Budgeterat invånarantal 2021: 31 550

Verksamhetsbeskrivning 

Politisk styrning och ledning 

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. 

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 2020 fanns 1 944 barn inskrivna i förskolan. 
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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 2020 var 397 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 lig-
ger till grund för fortsatt utbildning. Grundskolans arbete syftar till att alla elever i grundskolan har ett slutbetyg 
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 yt-
terområdena, 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 2020 går totalt 3 284 elever i grundskolans åk 1-
9, varav 24 är asylsökande. 

Resursskolan Slottet är för elever i årskurs 1-9 som behöver extraordinärt stöd. Resursskolan arbetar 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, varav ett fritidshem har gemensam lokal med förskolan på en mindre ort 
och de övriga är integrerade i skolor. Den 15 april 2020 var 1 174 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 knappt 80 procent av ungdomar skrivna i kommunen vid Brinellgymnasiet samtidigt som drygt 20 
procent av skolans elevantal kommer från andra kommuner. I januari 2020 studerade 1 173 elever på Brinellgym-
nasiet, varav 244 från annan kommun. Utöver detta genomförs kommunal vuxenutbildning på uppdrag av Näs-
sjö lärcenter, totalt cirka 90 vuxenstuderande. Förutom de elever från Nässjö som går i kommunens egen verk-
samhet ansvarar gymnasieverksamheten för 255 elever som studerar hos andra huvudmän. Framför allt studerar 
dessa elever vid utbildningar som inte ges i Nässjö, till exempel fordonstekniska programmet och naturbrukspro-
grammet. Antalet elever i gymnasieåldern förväntas öka de närmaste åren. 

Särskola 

Särskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och ut-
veckla elevens förmåga att tillägna sig dessa. 

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. Träningsskolan är avsedd för ele-
ver som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen utan läser ämnesområden. Grund-
särskolan är väl inkluderad i grundskolans verksamhet. Elever har ofta omfattande behov av extra stöd i form av 
elevassistent för att klara vardagen i skolan. Under pågående verksamhetsår, 2019-2020, har antalet elever i 
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grundsärskolan ökat från 44 till 58, en ökning med 32%. Ett fåtal elever får sin undervisning i grundsärskolan 
förlagd till klasser i grundskolan, så kallad individintegrering. 

I gymnasiesärskolan finns ett individuellt program som kan ses som en fortsättning på träningsskolan. Här går 
ungdomar med ett mycket omfattande behov av stöd. Övriga elever inom gymnasiesärskolan kan välja program 
utifrån eget intresse. Gymnasiesärskolan har, till skillnad från gymnasieskolan, studieplanerna upplagda på fyra år. 

Antalet elever i gymnasiesärskolan beräknas till 29 i år, en ökning sedan förra året med 7 elever. Flera av eleverna 
har omfattande behov som kommer att kräva extra insatser. Även de kommande åren ökar antalet elever med 
omfattande behov på gymnasiesärskolan. Av gymnasiesärskoleeleverna studerar 9 hos en annan huvudman än 
Nässjö kommun under våren och beräknas öka till 12 i höst. 

Elevhem 

Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Elevhäl-
san ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsans samlade kom-
petenser ska vara tillgängliga för både alla elever och alla lärare. Uppdraget är att främst arbeta hälsofrämjande 
och förebyggande med särskilt fokus på tillgänglig och inkluderande lärmiljö. Yrkesprofessionerna inom elevhäl-
san har sina arbetsplatser på skolorna, förutom de tre skolpsykologerna, skollogopeden och specialpedagogs-
tjänst med fördjupade kunskaper med kontor på Elevhälsans hus. Kommunen har elva 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 förnärva-
rande inom musik, dans och teater. Samarbetet med grundskolan sker framförallt med grundkurs i årskurs 2, mu-
sikundervisning i årskurs 4-6 och elevens val i årskurs 7-9. 

För Brinellgymnasiets elever är det främst genom musiktillägget inom det individuella valet som ett samarbete 
sker. Idag finns det drygt 600 elever i den frivilliga undervisningen varav cirka 500 inom musik, cirka 100 danse-
lever och ett 50-tal elever inom teater. 

Omvärldsanalys 

Nationella beslut 

Hela tiden pågår utrednings- och utvecklingsinsatser på nationell nivå som också påverkar barn-och utbildnings-
nämndens ansvar och planering. Nedan beskrivs några större genomgripande förändringar som presenterats 
samt startade insatser som påverkar vår framtid. 

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

I juni 2020 presenterade Lars Stjernkvist en utredning kring framtida gymnasieutbildning. 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
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.

• Ett kompensatoriskt schablonbelopp som utgår ifrån elevernas meritvärde i grundskolan ska läggas till
eller dras bort från den interkommunala ersättningen respektive grundbeloppet till enskilda huvudmän i
syfte att stärka förutsättningarna för kompensatoriska åtgärder i gymnasieskolan.

Likvärdig skola – Statlig utredning SOU 2020:28 

I april 2020 presenterades en ”Utredning om en mer likvärdig skola”. Syftet är att öka likvärdigheten inom våra 
skolformer. Arbetet fortsätter kring hantering innan beslut tas. 
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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.

Nationella prov - Statlig utredning SOU 2016:25 

För att effektivisera det nationella stödet för kunskapsbedömning och betygssättning föreslår regeringen att de 
nationella proven och bedömningsstöden digitaliseras. Digitalisering ska minska arbetsbördan och därmed fri-
göra tid för lärare till undervisning. Regeringen föreslår också att syftet med de nationella proven ska renodlas till 
att vara huvudsakligen betygsstödjande. Det är mycket viktigt att de nationella proven ger lärarna ett gott stöd för 
betygssättningen. 

Kommunens skolor och elever berörs av de nationella provens digitalisering. Skolverket är tydliga med att ”alla 
skolor behöver ha nödvändig teknik och digital kompetens för att kunna genomföra proven digitalt”. Själva infö-
randet kommer att ske successivt vilket innebär att 2022 öppnas ett antal betygsstödjande digitala bedömnings-
stöd och de första digitala nationella proven genomförs 2023. Under 2022 kommer våra skolor få möjlighet att 
testa och bekanta sig med den nya digitala provtjänsten. 

Ökad närvaro i förskolan – nyanlända 

Ett nytt statsbidrag har införts med syfte att stärka språkutvecklingen i svenska för barn som har ett annat dagligt 
umgängesspråk i hemmet än svenska. Insatser för att även öka deltagandet i förskolan, för barn som har ett an-
nat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska är också en del av syftet. Insatser är planerade och handlingspla-
ner arbetas fram för att möta dessa. 

Kursplaner - Gymnasieskolan 

Skolverket har reviderat inriktningar, programfördjupningar och ämnen på flera yrkesprogram. Syftet har varit att 
anpassa utbildningarna utifrån efterfrågan från elever och samtidigt skapa en anpassning utifrån arbetslivets be-
hov. Förslagen utgår från Gymnasieutredningens betänkande ”En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att 
alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning” (SOU 2016:77). 

För handels- och administrationsprogrammet föreslås omfattande förändringar, bland annat att programmet by-
ter namn och att inriktningen administrativ service avvecklas. 

Beslut som påverkar Brinellgymnasiet är förändringar inom barn- och fritidsprogrammet där inriktningarna peda-
gogiskt arbete och socialt arbete slås samman. 

För hantverksprogrammet byter inriktningen ”frisör” namn till ”frisör, barberare och hår- och makeupstylist”. 

Störst förändring blir det inom vård- och omsorgsprogrammet. Det blir sju nya yrkesämnen, fem reviderade yr-
kesämnen och en yrkesutgång. 

Utöver ovanstående föreslås också revidering av ämnesplaner i matematik, engelska och moderna språk. Ämnets 
syfte och centrala innehåll ska få ett tydligare fokus i undervisningen och kunskapskraven ska bli ett bättre stöd 
när lärarna sätter betyg. Fakta och förståelse ska betonas och innehållet ska skilja sig tydligare mellan kurser. Pre-
cis som tidigare ska syftet och det centrala innehållet styra undervisningen och kunskapskraven vara ett stöd när 
läraren sätter betyg. 

Särskolan - ökat antal elever 

Antalet elever i grundsärskolan ökade på nationell nivå med 10 procent mellan läsåret 2019-20 och läsåret 2018-
19. Ökningen av särskolan har pågått under några år, men detta är den största ökningen på flera år. Ökningen ser
ut att fortsätta inför 2021. Det sker en ökning på nationell nivå även när det gäller gymnasiesärskolan, även om
takten är något lägre än inom grundsärskolan.

I Nässjö har ökningen varit ännu mer dramatisk. Ökningstakten på grundsärskolan har varit 32 procent och gym-
nasiesärskolan över 30 procent. 
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Genomsnittskostnaderna för en utbildningsplats på särskolan är betydligt högre än en plats inom grund- respek-
tive gymnasieskolan, eftersom elevernas behov är betydligt större. En genomsnittskostnad för en särskoleplats är 
ungefär sex gånger så hög och hamnar i grundsärskolan i genomsnitt på 578 tkr. 

Växande organisation 

Befolkningsprognos - Nässjö 

Den kommunalt framtagna befolkningsprognosen (mars 2020) visar på en ökning av barn- och utbildningsför-
valtningens totala verksamhet under prognosperioden 2020-2029. Förskolan har den stora ökningen bakom sig 
och kommer vara på ungefär samma nivå under ett antal år för att i slutet av prognosperioden minska något. Det 
högre födelsetalet kommunen haft under några år kommer nu istället att påverka grundskolan där en konstant 
jämn ökning under perioden förväntas. Ökningen är något lägre än vad som tidigare prognoser visat på, men 
uppgår ändå till ca 450 elever relativt jämnt fördelat under de närmaste tio åren. Andelen ungdomar i gymnasieål-
der uppvisar en varierad ökning/minskning olika år och sammanlagt under prognosperioden stannar ökningen 
runt cirka 60 elever. Befolkningsprognosen bygger på att det höga fruktsamhetstalet kommunen haft avtar med 
åren samt att en viss nyproduktion av bostäder med inflyttning som följd sker varje år. Totalt kommer det ske en 
ökning med cirka 400-500 barn och elever de närmaste tio åren om prognosen slår in. 

Prognoser barn och elever för 2021  
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. 
Prognosen avseende särskola, som omfattar få elever men innebär stora kostnader per elev för förvaltningen, 
indikerar en relativt stor ökning. Elevantalet inom särskolan ökar, samtidigt som eleverna har större behov än 
tidigare. Inom gymnasiet finns en svårighet i att fler elever går sammanlagt fyra år på gymnasiet, exempelvis att 
man först går ett introduktionsår för att därefter gå ett nationellt program. 

För 2020 är justeringar gjorda utifrån aktuell prognos jämfört med tidigare prognos. 

Antal barn/elever per verksamhetsområde Prognos ök-
ning 2021* 

Prognos ök-
ning 2022 

Prognos ök-
ning 2023 

Förskola 22 25 -21

Fritidshem 14 17 31 

Förskoleklass -22 -9 35 

Grundskola 34 34 14 

Grundsärskola * 11 3 3 

Gymnasieskola 39 2 9 

Gymnasiesärskola * 10 1 2 

*Inklusive förändring för år 2020.

*Uppdaterad förändring för år 2020 visar på ytterligare fler elever i särskolan jämfört med vad som är budgeterat.

Ekonomiska förutsättningar

Det vi ser i jämförelser är att såväl kostnader som resultat påverkas av den demografiska strukturen. Vid jämfö-
relser är det därmed relevant att jämföra med likvärdiga kommuner. 

Förskola År 2017 År 2018 År 2019 

Jämförelse 
liknande 
kommuner 
integration 

Jämförelse 
Nationellt 
medelvärde 

Kostnad per inskrivet barn i förskola 153 041 156 965 160 368 153 714 155 004 

Kostnad personal per inskrivet barn 108 262 107 149 108 999 117 846 113 174 

Nettokostnadsavvikelse % 4,8 0,7 -2,3

Vid jämförelse, kostnad per inskrivet barn, ligger Nässjö över snittet. Men kostnaden för personal ligger under 
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snittet, både i riket och jämförbara kommuner. Den negativa kostnadsavvikelsen totalt påverkas främst av lokaler 
där vi har en högre kostnad per barn jämförelsevis. 

Grundskola - Öppna jämförel-
ser (kommunala skolor) 

Läsår 
2016/2017 
År 2017 

Läsår 
2017/2018 
År 2018 

Läsår 
2018/2019 
År 2019 

Jämförelse 
liknande 
kommuner 
integration 

Jämförelse 
Nationellt 
medelvärde 

Kostnad grundskola åk F-9 kr/elev 111 914 115 059 119 796 110 951 110 720 

Kostnad för undervisning i kommu-
nal grundskola åk 1-9 kr/elev 60 787 61 013 64 082 66 832 65 632 

Nettokostnadsavvikelse i % för F-9 3 2,4 2,4 

Vid jämförelse, kostnad per elev, ligger Nässjö över snittet. Kostnad för undervisning, vilket avser personalkost-
nader, ligger Nässjö under jämförbara kommuner och riket. Ökningen mellan åren beror på en ökning av statsbi-
drag som finansierar utökning av personal. Det som har ökat mycket procentuellt mellan åren är även här lokal-
kostnaden per elev. 

Gymnasieskola 
Läsår 
2016/2017 
År 2017 

Läsår 
2017/2018 
År 2018 

Läsår 
2018/2019 
År 2019 

Jämförelse 
liknande 
kommuner 
integration 

Jämförelse 
Nationellt 
medelvärde 

Kostnad gymnasieskola, kr/elev 136 846 137 973 137 134 135 842 124 337 

Kostnad för undervisning i kommu-
nal gymnasieskola kr/elev 70 405 71 494 71 794 77 830 62 070 

Nettokostnadsavvikelse i % 9,4 7 3,5 

Vid jämförelse, kostnad per elev, ligger Nässjö över snittet. Kostnaden för undervisning ligger i Nässjö under 
genomsnittet för jämförbara kommuner. Ökningen mellan åren är lägre än löneökningseffekten, vilket visar på 
en effektivisering av verksamheten. Det är kostnader för lokaler och läroverktyg/utrustning som avviker negativt 
i kostnadsjämförelser. Brinellgymnasiet har hög andel yrkesprogram jämfört med riket. 

Corona - distans och fjärrundervisning, måluppfyllelse 

Halva vårterminen har undervisningen på gymnasieskolan bedrivits via distans. En förstelärare på gymnasiet har 
följt hur undervisningen fungerat genom regelbundna samtal/utvärderingar med pedagoger, skolledning, vård-
nadshavare och förvaltning. Vid digitala träffar har arbetets utmaningar lyfts. Efter lite teknikproblem med lär-
plattformen i början har den tekniska delen fungerat bra. 

Närmare 40 procent av eleverna uppger att de upplevt något positivt med distansundervisningen. Många elever 
har presterat bra eller till och med bättre, medan elever som är i behov av stöd liksom deras lärare har upplevt 
stora utmaningar. Stor uppfinningsrikedom har ändå gjort att alla elever klarat sin undervisning. Koncentration 
och distansering från kamrater upplevs som de största problemen och det följs av möjligheten att få hjälp och 
stöd i skolarbetet. 

Personal - kompetensbrist 

Nässjö kommun har, precis som Sverige, i övrigt en stor utmaning med kompetensbrist inom skolan. Med mät-
datum 1 april så ser andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen (legitimation) i våra olika verksamheter ut 
såhär: 
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Som synes är det en större ökning inom grundskola 1-6, och en mindre ökning inom gymnasie- och förskola, 
och i princip oförändrat inom högstadiet. 

För att få en helhetssyn behöver man också titta på lärarvolymen inom respektive verksamhet. En minskning av 
obehöriga lärare inom t ex. förskola leder till en ökad andel behöriga, men en mindre total volym lärare. Antalet 
lärartjänster har mellan 2019 och 2020 minskat i samtliga verksamheter. Förskola från 314 till 304, grundskola 1-
6 från 216 till 206, högstadiet från 109 till 103 och inom gymnasiet från 81 till 72. Eftersom minskningen i första 
hand sker med obehöriga lärare så är det naturligt att andelen behöriga ökar. 

Givet den kompetensbrist som ovanstående diagram visar så arbetar barn- och utbildningsförvaltningen och HR-
avdelningen på många olika sätt med att minska kompetensbristen i skola och förskola. Några av de viktigaste 
arbetsområdena är: 

Avtal med lärosäten om VFU-platser 

Nässjö kommun har ett avtal med högskolan i Jönköping och Växjö kring VFU-platser. Under 2019 tog Nässjö 
kommun emot 83 lärarstudenter i olika verksamheter. VFU är en väldigt viktig rekryteringskanal för kommunen 
då många får en positiv bild av verksamheten och sedan väljer att stanna efter examen. 

Partsgemensamt arbete med fackliga parter 

I det senaste kollektivavtalet mellan lärarnas samverkansråd och SKR gavs kommunerna i uppdrag att driva ett 
lokalt partsgemensamt arbete kring kompetensbrist i skolan. I Nässjö har vi jobbat med en rad olika frågor till-
sammans med fackliga parter, bland annat elever i behov av särskilt stöd, marknadsföring, vikariehantering och 
lärares arbetstid. 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 och kartläggning kring våld och hot. 

Minskad sjukskrivning 

En viktig del i kompetensförsörjningen är att redan anställd personal har en låg sjukfrånvaro. Sjukskrivningarna 
har under 2019 minskat med 0,3 procent. De större yrkesgrupper som minskat mest är barnskötare (från 8,9 till 
8,1 procent) och lärare (från 3,9 till 3 procent). 

Marknadsföring av kommun och enskilda skolor 

HR-avdelningen jobbar tillsammans med verksamhetschefer och rektorer för att vässa marknadsföringen av 
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såväl yrkesgrupper som arbetsplatser. Inom grundskolan märker vi till exempel 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. 

Verksamhetsförändringar 

Minskad budgetram - Handlingsplan 

Kommunfullmäktige har under innevarande budgetår tagit beslut om förändrad budget för barn- och utbild-
ningsförvaltningen innebärande att förvaltningen behövt minska sina kostnader med 8,2 mkr 2020 och inför 
2021 med ytterligare 6 mkr. 

Under våren 2020 har barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram en handlingsplan för att klara detta uppdrag. 
Syftet med handlingsplanen är att komma i balans utifrån reviderad budget 2020 samt förbereda verksamheten 
för budget 2021. En ambition har funnits att kunna bibehålla resursfördelningen ut till skolor och förskolor och i 
första hand har därför planen inriktat sig på att ta bort exempelvis inriktningar med få elever på gymnasiet, över-
föra fritidsverksamhet till större enheter mm så att den verksamhet som bedrivs ska ha en fortsatt hög kvalitet. 
Besparingarna har dock inneburit att stöd till små förskolor och fritidshem, budgetposter för barn i behov av sär-
skilt stöd mm har varit tvungna att minskas, vilket givetvis påverkar verksamhetens möjligheter till att ha en god 
måluppfyllelse. 

Besparingarna väcker oro för Nässjö skolor att klara ett åtagande med ökad måluppfyllelse. Kostnaden för 
grundskolan var 2019 117tkr per elev (www.kolada.se). Kostnaden 2018 var 114 tkr och det kan jämföras med 
rikssnittet som även det var 114 tkr. I den totala kostnaden ligger kostnader för undervisning, lokaler, måltider 
mm. Om man tittar närmare på kostnaden för själva undervisningen, dvs i första hand pedagogers och skolled-
nings löner, uppgick den till 64 tkr 2019. 2018 var kostnaden 61 tkr att jämföra med rikssnittet 63 tkr. För Jönkö-
ings läns kommuner varierar kostnaden mellan 51-77 tkr, där de små kommunerna har de lägsta och högsta vär-
dena. Jämförbara kommuner i befolkningsstorlek har högre kostnader än Nässjö t.ex. Värnamo 65 tkr, Gislaved
70 tkr och Vetlanda 71 tkr per elev. Lokalkostnaden är en bit där Nässjö ligger i topp med 18 tkr (2018) per elev
jämfört med Aneby, Värnamo och Tranås som har runt 13 tkr. Övriga kommuner ligger däremellan. Byggnat-
ionen av Åkerskolan, Emåskolan och framtida Rosenholmsskolan och Norråsaskolan finns ännu inte med i siff-
rorna, vilket ger anledning att tro att skillnaden kommer öka ännu mer kommande år.

Skillnaden i förutsättningar blir stora när man jämför direkt mellan kommuner. 10 tkr per elev motsvarar 
ca 34 mkr i kostnader för löner för grundskolan (2018). Risken är stor att skillnaden 2020 kommer vara större. 

Kommun Total kostnad Undervisningskostnad 

Nässjö 114 tkr 61 tkr 

Gislaved 113 tkr 70 tkr 

Värnamo 109 tkr 65 tkr 

Vetlanda 106 tkr 71 tkr 

Alla kommuner Jönköpings län 101-124 tkr 51-77 tkr

Riktade insatser - Nyanlända 

Mot bakgrund av att antalet barn och elever med annat modersmål har ökat i Nässjö samt att vårt socioekono-
miska utfall överlag har höga index, har Skolverket beviljat utvecklingsinsatser för de närmaste två åren. Insat-
serna berör all utbildning från förskola till vuxenutbildning. 

Utifrån en nulägesanalys togs en åtgärdsplan fram som innehåller 13 olika insatser. Insatserna handlar om att 
stärka elevers språkkunskaper, relationer, trygghet, studiero och förmåga att nyttja digitaliseringens möjligheter 
för ökad kunskap. En del insatser riktar sig till pedagogerna. Våra skolledare kommer kompetensutvecklas i att 
kunna leda en verksamhet i förändring. 

En styrgrupp är tillsatt samt två projektledare som leder och följer samt kontinuerligt utvärderar arbetat. Varje 
terminsarbete mynnar ut i en delredovisning och hösten 2022 ska en slutrapport lämnas till Skolverket. Över 7 
miljoner kronor är beviljat i stöd. 
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Övergångar 

Under året har samtliga skolformer arbetat med rutiner kring övergångar mellan och inom de olika skolformerna. 
När ett barn eller en elev byter skola eller skolform finns risken att viktig information går förlorad. Det kan på-
verka alla barn och elever, men i synnerhet de som är i behov av särskilt stöd. Att övergången fungerar är en be-
tydelsefull faktor för en god skolgång. Planen implementeras hösten 2020. 

Lokalförändringar 

Under 2020 kommer nya Emåskolan samt Annefors förskola att bli färdigställda 

En helrenovering av Norråsaskolan har projekterats under en längre tid och planerades att genomförs under 
2020-2023 för att skapa bättre förutsättningar till att bedriva pedagogisk verksamhet samt att lösa arbetsmiljöpro-
blem gällande ventilation. Projektet är dock uppskjutet ett till två år av den svåra ekonomiska situationen kom-
munen befinner sig i. 

Under 2020 uppdagades även att Handskerydsskolan behöver utredas noggrant utifrån eventuella bekymmer 
med byggnaden som i förlängningen kan ge arbetsmiljöproblem. I samplanering med tekniska serviceförvalt-
ningen har beslutats att den paviljong som var planerad att tas bort under 2020 kommer vara kvar för att ge möj-
lighet till underhållsåtgärder på skolan. 

F-6 skola - Hälsoinriktning

Eftersom det saknas elevplatser i åk F-6 i centrala Nässjö togs beslut 2018 om att bygga en ny F-6 skola. Under 
2020 har barn- och utbildningsnämnden beslutat om placering av den nya skolan till sporthallsområdet, söder om 
Tennishallen. Den nya F-6 skolan är tänkt att inriktas på hälsa. Begreppet hälsa ska ses i vid och bred bemärkelse 
och avser i detta sammanhang allt från fysisk aktivitet till kultur- och naturupplevelser. Sporthallsområdet, stads-
parken och kulturhuset samt närbelägna skogar ger goda förutsättningar till att aktivt arbeta med ämnet hälsa. 
Det nära området runt skolan – skolgården, är tänkt att utformas tillsammans med kultur och fritidsförvaltningen 
för att på det sättet komma alla barn och ungdomar till del kvällar, helger och lov. Eftersom skolan är tänkt att 
ha en särskild inriktning kommer den också att vara valbar av alla vårdnadshavare i kommunen. Föreningar kom-
mer längre att fram få möjlighet att ge sin syn på hur en ny skola även kan vara en del av deras verksamhet. 

Ny inriktning Annefors förskola 

Annefors förskola kommer stå klar i månadsskiftet oktober/november 2020. På förskolan kommer man arbeta 
målinriktat med lärande för hållbar utveckling. Lärmiljöerna kommer genomsyras av hållbarhetstänk och man 
kommer arbeta med så kallat okodat material, sådant som inte är avsett för en viss lek eller lärande, utan kan an-
vändas till lite av varje utifrån barnens fantasi och behov. En förskola för hållbar utveckling integrerar på ett tyd-
ligt och systematiskt sätt frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen och gör barn 
delaktiga i sin lärprocess och förbereder dem för framtiden. 

Utökat föräldrastöd i samarbete med socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen 

Kommunfullmäktige har avsatt 2 miljoner för att socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen ska utveckla arbetssätt för att stärka föräldrar i deras föräldraroll. Förvaltningarna 
har valt att sätta fokus på föräldrastöd till föräldrar med barn i åldern 0 – 5 år. De arbetssätt som föreslås är hem-
besöksprogram i samverkan med region Jönköpings läns barnhälsovård till de yngsta barnens föräldrar och för-
äldrastödsprogram kopplat till förskola för förskolebarnens föräldrar. 

Administration - Vaktmästeri 

Organisationsöversyn har genomförts inom vaktmästeri och de administrativa processerna i syfte att identifiera 
förbättrings- och utvecklingsmöjligheter. 

Under året har ett intensivt utvecklingsarbete pågått när det gäller de administrativa processerna inom BU. Det 
arbetet kommer att fortsätta även under 2021. Förbättringspotential finns inom flera områden Syftet är att effek-
tivisera och kvalitetssäkra verksamheternas olika processer och samtidigt öka det administrativa stödet till rekto-
rer och övriga chefer. För att skapa en effektiv administration är det viktigt att skapa uppdrag och ansvar. Det 
görs genom att förbättra modeller och arbetssätt och skapa tillfällen då administratörerna kan mötas för att ta 
upp frågor de tycker är viktiga. Medarbetarnas delaktighet är en viktig förutsättning för att lyckas med utveckl-
ingsarbetet 
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När det gäller vaktmästeri så har fokus varit att få fram goda idéer och förslag till hur vaktmästarorganisationen 
ska kunna förbättras och effektiviseras. Ett viktigt mål är att alla enheter ska ha likvärdig service och att alla re-
surser används på bästa sätt. Det görs genom att utveckla nya arbetssätt och nya sätt för samarbete inom vakt-
mästargruppen. Samtliga vaktmästare har deltagit i arbetet. Det har resulterat i handlingsplan som består av en 
gemensam vision och fem olika effektmål med tillhörande delmål och aktiviteter. Utvärdering och uppföljning av 
den nya organisationen kommer att ske under 2021. 

Ekonomi 

Verksamhet Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 Ram 2022 Plan 2023 

Nämnd / central ledning  22 588  17 870  18 415  17 415  17 415 

Skolskjutsar  23 706  22 700  22 700  22 700  22 700 

Förskola 1-5 år  228 273  239 814  238 114  238 114  238 114 

Fritidshemsverksamhet  33 591  37 114  35 774  35 774  35 774 

Grundskola inkl förskoleklass  353 308  370 661  374 725  374 725  374 725 

Grundsärskola  23 049  23 942  23 942  23 942  23 942 

Gymnasieskola  144 580  150 585  149 660  149 660  149 660 

Gymnasiesärskola  9 689  9 443  11 943  11 943 11 943 

Korttidstillsyn LSS  1 252  1 312  1 312  1 312  1 312 

Kulturskola  10 962  10 868  10 618  10 618  10 618 

Summa barn- och utbild-
ningsnämnden  850 997  884 309  887 203  886 203  886 203 

Mål enligt Pilen 

Attraktivitet 

Nämndmål Indikatorer 

Alla elever får ta del av olika kulturella uttrycksformer Kulturskolans grundkurs genomförs tillsammans med 
ordinarie musikundervisning för elever i åk 2 

Kommunikationer 

Nämndmål Indikatorer 

Digitala verktyg ska vara en naturlig del i utbildningen. Fler pedagoger ska i LIKA-enkäten ange att de utvecklar 
utbildningen med hjälp av digitala verktyg. (Minst lika 
högt värde som tidigare år) 

Elever ska i elevenkäten uppge att de använder sig av ett 
källkritiskt förhållningssätt till information. 

Näringsliv och kompetens 

Nämndmål Indikatorer 

Alla ungdomar i åldern 16-20 år ska studera på gymna-
siet eller är i annan sysselsättning 

Fler elever upp till 20 år ska studera eller vara i annan 
sysselsättning. (Minst lika högt värde som tidigare år) 
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Nämndmål Indikatorer 

Skolresultaten ska förbättras och alla elever ska ha ett 
slutbetyg de är stolta över 

Fler elever ska nå de nationella målen i samtliga ämnen. 
(Minst lika högt värde som tidigare år) 

Genomsnittligt meritvärde för elever i åk 9 ska nå riks-
snittet för kommunala skolor. 

Fler elever ska komma in på ett nationellt gymnasiepro-
gram. (Minst lika högt värde som tidigare år) 

Fler elever ska fullfölja gymnasiet inom fyra år. (Minst 
lika högt värde som tidigare år) 

Välfärd 

Nämndmål Indikatorer 

Alla barn och elever ska vara trygga och trivas i förskola, 
skola och fritidshem. 

Fler elever ska känna sig trygga och trivas i skolan (Minst 
lika högt värde som tidigare år) 

Fler vårdnadshavare till barn i förskolan ska uppge att 
deras barn trivs och känner sig tryggt i förskolan. (Minst 
lika högt värde som tidigare år) 

Fler vårdnadshavare till elever i fritidshem ska uppge att 
deras barn trivs och känner sig tryggt på fritidshemmet. 
(Minst lika högt värde som tidigare år) 

Barn och elever ska erbjudas en stimulerande lärmiljö Andelen vårdnadshavare i förskolan som helt eller delvis 
instämmer i påståendet "mitt/vårt barn får den stimulans 
och stöd som han/hon behöver" ska uppgå till minst 93% 
i 2021 års enkät 

Eleverna skolnärvaro ska öka (Minst samma värde som 
tidigare år) 

Fler elever ska uppleva en ökad studiero. (Minst samma 
värde som tidigare år) 

Alla barn och elever ska ha en god hälsa. Fler elever ska uppleva en god hälsa. (Minst lika högt 
värde som tidigare år) 

Inga barn och elever ska utsättas för kränkande behand-
ling 

Varje enhet ska ha ett pågående främjande arbete med 
tidig upptäckt och åtgärder kring psykisk och fysisk 
ohälsa. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Budget 2021, ram 2022 och plan 2023 

Nämnd/verksamhet Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 Ram 2022 Plan 2023 

Personalkostnader 23 604 24 091 23 604 23 604 23 604 

Övriga kostnader 52 767 55 353 52 767 52 309 52 309 

Summa kostnader 76 371 79 445 76 371 75 913 75 913 

Intäkter -9 518 -12 010 -9 518 -9 518 -9 518

Nettokostnad 67 434 66 853 66 853 66 395 66 395 

Antal årsarbetare* 43 

Kronor per invånare** 2 118 kr 

* Tillsvidare- och allmänt visstidsanställda

** Budgeterat invånarantal 2021: 31 550

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 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 kultur, idrotts- och föreningspristagare. 

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 inte är med i en förening. Därav måste sats-
ningar, likt aktivitetsområdet, fortsätta samtidigt som vi håller igång och utvecklar ordinarie fritidsanläggningar. 

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 föreningarnas egna ekono-
miska kapacitet. I ett läge där kostnaderna 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 pandemin inneburit att våra öppna mötesplatser varit välbesökta och 
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säkerligen nått nya målgrupper. Detta har till största del varit positivt, även om det utmanar en redan ansträngd 
ekonomi. Våra mötesplatser är fria att besöka, men med ett kraftigt ökat besöksantal krävs ökad skötsel som in-
nebär ökade kostnader. Coronapandemin har även påverkat medborgarnas möjlighet till att ta del av kulturlivet 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. 

Digitalisering 

Via digitalisering kan vi förenkla för våra kommuninvånare, detta är en del som måste fortsätta utvecklas. Stora 
steg har redan tagits på förvaltningen med utveckling av digitala passager, bokningssystem för turismverksam-
heten 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. Möjligheten att besöka biblioteket på obemannade tider kommer att finnas 
från hösten 2020 på stadsbiblioteket och filialbiblioteken tack vare ett nyligen implementerat ”meröppetsystem”. 

Verksamhetsförändringar 

Idrott, fritid och föreningsliv 

Enheten fritid arbetar aktivt med att möjliggöra en aktiv fritid för kommunens invånare. Detta innebär utveckl-
ing av såväl aktivitetsytor i centralorten, som digitalisering av bidragssystem. 

Vi strävar efter att effektivisera idrottsanläggningarna i centralorten ytterligare, både avseende drift och nyttjande. 
Avseende driften handlar det om att hitta nya sätt att göra arbetet, ta hjälp av robotisering och digitalisering för 
att bli effektivare och avseende nyttjandet handlar det om att fördela tider mellan olika målgrupper och i större 
grad tillgängliggöra våra lokaler genom ett väl utvecklat och enkelt bokningsförfarande. 

I simhallen är det fortsatt högt tryck på simskolorna och behovet av en större simhall ökar för att kunna tillgo-
dose simundervisning. 

Lövhult har under 2020 öppnat två nya aktivitetsytor under våren, en tredje öppnar under hösten. Disc-golf och 
hinderbana har direkt vid öppning visat sig vara oerhört positiva inslag i Lövhult som bidragit till många nya be-
sökare till området. Skidskytteanläggningen, som invigs under hösten, kommer sätta Nässjö och Lövhult på kar-
tan nationellt. Fokus under 2021 blir att bygga vidare på dessa styrkor samt utveckla boendedelarna och framför-
allt dess drift för att nå en än större effektivitet. 

Digitaliseringen av bidragen för föreningslivet har slagit väl ut, men fortsatt finns behov och möjlighet till vidare 
utveckling. De uppdaterade kriterierna för bidragen som beslutats av fullmäktige under 2020 sätter tydligare vikt 
vid nämndens och förvaltningens ansvar. Under 2021 blir det första hela verksamhetsåret som vi jobbar utefter 
dessa nya kriterier, men också uppdaterade kriterier avseende hyra av subventionerad lokal. 

Bibliotek 

Förhoppningsvis kommer en bokbil att vara färdig under hösten 2020, där tanken är att vi lättare ska kunna 
komma ut till användarna, inte minst barnen. Ett delvis nytt arbetssätt utformas på stadsbiblioteket som innebär 
att vi ska vara mer utanför biblioteksväggarna. Under senhösten beslutas om en ny biblioteksplan där. detta ar-
betssätt beskrivs och hur det ska omsättas i praktiken. Utmaningen för biblioteken framöver är många. En 
ökande konkurrens om fritiden med olika nättjänster och det alltmer digitala fritidslivet är en stor faktor. Mins-
kade utlån och färre besökare på biblioteken är en generell trend, Nässjö inte undantaget. Det ökade intresset för 
att ladda hem e-böcker innebär en stor kostnad för biblioteket. Att drifta kommande bokbil är en annan post att 
lösa inom befintlig budget. Det behövs sannolikt också tillföras resurser i form av olika tjänster i takt med att de 
utvecklas, en smidig ”printtjänst”, en bättre hemsida är bara ett par exempel som vi måste utveckla för att fort-
sätta vara relevanta. Behoven och verkligheten förändras oerhört snabbt och det måste biblioteken vara snabba 
att parera, det räcker inte att leva på gamla meriter. I och med den nya biblioteksplanen får biblioteket ett tydligt 
läsfrämjande uppdrag. Under kommande år är det nödvändigt att vi tillsammans med medborgarkontoren/filial-
biblioteken gör en tydlig arbetsfördelning kring verksamheten, där vi snart har en bokbil och ny biblioteksplan. 

Ungdom 

Fritidsgårdsverksamheten i Nässjö centralort har sedan några år koncentrerats till fritidsgården Connection i sim- 
och sporthallen. Här förstärks möjligheterna till utomhusaktiviteter i och med utvecklingen av aktivitetsområdet 
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som ger nya förutsättningar för olika fritidsaktiviteter. Vi har även en habil fritidsgård i form av ”Kullen” i Forse-
rum. Besöksantalet varierar mycket, men i en undersökning som gjorts på Connection kan konstateras att de som 
kommer som besökare är väldigt nöjda, inte minst med personalen. 

Utmaningarna för denna verksamhet är också många. En är ungdomarnas kontinuerligt ändrade fritidsvanor, i 
hög grad påverkade av nätet och sociala medier. Det som var gångbart på fritidsgårdarna för fem år sedan är inte 
attraktivt på samma sätt idag. Vi måste försöka möta ungdomarna mer där de befinner sig, även om det inte är på 
ungdomsgårdarna. Det kan handla om att vara mer ute i samhället och på platser som till exempel aktivitetsom-
rådet. Ambitionen är även, där det är möjligt, att nå ut på landsbygden och i övriga kransorter. En ytterligare ut-
maning är att få en mer blandad besöksskara till Connection. 

Konsthall 

Nässjö konsthall utgör, genom inriktningen på samtidskonst, en av de mest intressanta konstscenerna i länet. En 
breddning och utökning av verksamheten med föreläsningar på konstteman har initierats och verksamheten fort-
sätter att utvecklas. 

Evenemang, program och konferens 

Kulturlivet har under året inte varit sig likt, då det i stort sett legat vilande sedan mars månad i väntan på ett säk-
rare läge. I väntan på hur utvecklingen kommer att se ut i framtiden kommer vi att sikta mot ett aktivt och attrak-
tivt kulturutbud i kulturhuset igen. Vi kommer att sträva mot samma bredd och spets som tidigare och förhopp-
ningen är att produktionsbolag, artister och andra kulturutövare kommer att hitta tillbaka till oss igen. Under ti-
den har vi tagit över biljetthanteringen från turistbyrån och vi kommer att erbjuda våra kunder och gästande pro-
duktionsbolag möjlighet till att köpa och sälja biljetter till evenemang i Kulturhuset Pigalle. Vi har även satsat på 
att ta fram nya bilder och uppdaterad information om kulturhusets lokaler med syfte att stärka attraktionskraften. 
En strategisk marknadsföringsplan har tagits fram, där fokus ligger på digitalisering, för att möta utvecklingen 
och öka attraktionskraften i regionen. 

Konferensverksamheten har drabbats hårt av coronapandemin. En ökning av möjligheten till digitala möten har 
ersatts mot stora sammankomster och det har påverkat verksamheten negativt. Vi hoppas att efterfrågan av mö-
ten och stora sammankomster kommer att öka successivt i takt med lättnader av restriktioner. 

Ekonomi 

Verksamhet Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 Ram 2022 Plan 2023 

Politisk verksamhet 271 212 212 212 212 

Administration 5 709 5 996 5 716 5 716 5 716 

Föreningsbidrag och ersätt-
ningar 

6 368 6 266 6 266 6 266 6 266 

Idrotts- och fritidsanläggningar 33 788 33 175 33 955 33 497 33 497 

Programverksamhet 2 321 2 168 2 168 2 168 2 168 

Folkbibliotek 11 468 11 569 11 569 11 569 11 569 

Konsthall 2 134 1 851 1 851 1 851 1 851 

Ungdom 3 265 3 496 2 996 2 996 2 996 

Konferens och lokaluthyrning 2 111 2 120 2 120 2 120 2 120 

Summa kultur- och fritids-
nämnd 67 434 66 853 66 853 66 395 66 395 
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Mål enligt Pilen 

Attraktivitet 

Nämndmål Indikatorer 

Erbjuda attraktiva mötesplatser som ger utrymme för 
engagemang och inspiration. 

Kulturhuset Pigalle ska med arrangemang och utbud locka 
olika målgrupper bland Nässjö kommuns invånare. 

Aktivitetsområdet ska upplevas välbesökt och antalet besö-
kare ska minst uppgå till 50 vid besöksräkningar. 

Sträva efter att Lövhult är ett attraktivt friluftsområde 
för besökare samt ett attraktivt boendealternativ för tu-
rister. 

Antalet gästnätter på Lövhult ska öka jämfört med 2020. 

Antal besökande bilar mäts under vinter respektive som-
marvecka 

Arbeta aktivt med dialog med föreningsliv, besökare och 
kunder 

Genomföra minst fyra föreningsträffar med flera föreningar 

Genomföra minst fyra föreningsbesök under 2021 

Närvara med personal vid aktivitetsområdet 8 veckor under 
sommarmånaderna 

Att kommunens nya bokbil nyttjas på ett bra och effek-
tivt sätt i sin läs och språkförmedlande funktion. 

Under 2021 rapportera hur många stopp bokbilen gjort 

Under 2021 ska bokbilen delta i olika aktiviteter 

Kommunikationer 

Nämndmål Indikatorer 

Förvaltningen ska arbeta aktivt med att erbjuda lättill-
gängliga och attraktiva e-tjänster. 

Minst en e-tjänst utvecklas och implementeras 2021 

80 % kundnöjdhet i befintliga e-tjänster i årlig enkät 

Antalet kunder med tillgång till meröppet ska uppgå till 
minst 500 personer vid årets slut 

Näringsliv och kompetens 

Nämndmål Indikatorer 

Kulturhuset Pigalle ska vara en arena för livslångt lä-
rande och en attraktiv mötesplats. 

Antalet bokningar av lokaler i Kulturhuset Pigalle ska bibe-
hållas jämfört med 2019 

Arbeta för att motverka digitalt utanförskap genom att 
skapa förutsättningar för att kunna använda ny teknik. 

Minst fem utbildningar och informationstillfällen kring digital 
teknik ska erbjudas per termin i Kulturhuset Pigalle. 

Välfärd 

Nämndmål Indikatorer 

Nämndens verksamhet ska bedrivas inom ram med 
snabb återkoppling. 

Ingen eller positiv avvikelse mot tilldelad budget. 

Erbjuda trygga och säkra mötesplatser inom KoF Närvara med personal vid aktivitetsområdet under minst 
åtta veckor under sommarmånaderna. 

Erbjuda ett brett utbud av kulturaktiviteter i kulturhuset 
Pigalle till Nässjö kommuns invånare. 

Minst fem "Vetgirig tisdag" ska genomföras per termin. 

Sträva efter att minst fem evenemang per termin ska ge-
nomföras av externa produktionsbolag. 

Minst tre barnteatrar ska genomföras per termin. 
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Samhällsplaneringsnämnden 

Budget 2021, ram 2022 och plan 2023 

Nämnd/verksamhet Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 Ram 2022 Plan 2023 

Personalkostnader 18 628 19 860 20 530 20 530 20 530 

Övriga kostnader 11 951 8 591 8 606 8 606 8 606 

Summa kostnader 30 579 28 451 29 136 29 136 29 136 

Intäkter -13 252 -10 085 -10 770 -10 770 -10 770

Nettokostnad 17 327 18 366 18 366 18 366 18 366 

Antal årsarbetare* 31 

Kronor per invånare** 582 kr 

* Tillsvidare- och allmänt visstidsanställda

** Budgeterat invånarantal 2021: 31 550

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. 

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

Nämnden är även naturvårdsorgan, vilket bland annat innebär ansvar att vid behov kalka kommunens mark- och 
vattenområden. Agendaverksamhet samt energi- och klimatrådgivning ingår också i nämndens ansvarsområde. 

Samhällsplaneringsnämnden lämnar råd och upplysningar till allmänheten. 

Omvärldsanalys 

Under senare år har Nässjö kommun i många avseenden haft en positiv utveckling. För samhällsplaneringsnämn-
den är det till exempel faktorerna ökat byggande, ränteläge, bostadspriser, ökade fokus på miljöfrågor, fiberdrag-
ningar och energiomställning som påverkar verksamheten. Hur denna utveckling kommer att se ut framöver är 
beroende av effekterna av rådande pandemi. 

Bostadsbristen 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 offentlig service, 
inte minst på utbildningssidan. Bostadsbristen påverkar planarbetet, bygglovhanteringen och inmätningar/utsätt-
ningar 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. Byte av kartsystem kommer att innebära mycket 
arbete med samordning för att få ett gemensamt system i kommunkoncernen och Höglandsförbundet. 

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. 
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Verksamhetsförändringar 

De förändringar som kontoret kommer att genomgå framöver handlar mycket om digitalisering. Våra inspektö-
rer, handläggare, administratörer och politiker arbetar alltmer via läsplattor som kopplas upp till befintliga verk-
samhetssystem. Det ökar både effektivitet och flexibilitet samt minskar samtidigt pappershanteringen väsentligt. 

Information och kommunikation förbättras alltmer genom en ny extern webbkarta där kommuninvånaren själv 
kan leta fram vandringsleder, detaljplaner, förskolor, idrottsanläggningar med mera. E-tjänster är installerade och 
flera e-tjänster kommer att installeras, detta som ett led i att öka verksamhetens effektivitet och att underlätta för 
medborgarna. 

Några av e-tjänster som medborgarna kan använda är att söka digitalt bygglov, beställa nybyggnadskarta och digi-
tala meddelanden. 

Ekonomi 

Verksamhet Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 Ram 2022 Plan 2023 

Nämnd 526 455 475 475 475 

Samhällsplaneringskontor 24 045 24 446 24 851 24 851 24 851 

Fysisk planering och bygglov -4 623 -4 205 -4 295 -4 295 -4 295

Miljö- och hälsoskydd -2 292 -2 120 -2 295 -2 295 -2 295

Karta -2 926 -2 870 -2 980 -2 980 -2 980

Miljö, hälsa och hållbar utveckl-
ing 351 460 410 410 410

Bostadsanpassning 2 248 2 200 2 200 2 200 2 200

Summa samhällsplanerings-
nämnden 17 327 18 366 18 366 18 366 18 366 

Mål enligt Pilen 

Attraktivitet 

Nämndmål Indikatorer 

Ökad valfrihet i form av ett brett utbud av bostadsom-
råden 

Uppfylla nämndens ansvar avseende de mål som anges i 
strategin för Nässjö kommuns boendeplanering. 

Attraktiv livsmiljö genom ett inkluderande samhälle. Planera för olika boendeformer inom samma om-
råde/detaljplan. 

Information ges vid minst 10 tillfällen på till exempel 
torgdag, medborgarkontor, träffar, samrådsmöten m.m. 
- inom kontorets verksamhetsområde.

Attraktiv livsmiljö genom tillgänglig närmiljö. I samband med nya planer arbeta med grönstruktur. 

Öka kunskapen kring samhällsplaneringskontorets an-
svarsområde. 

Delta på relevanta mässor/arrangemang som genomförs 
i Nässjö kommun. 

Arbeta med medborgarinformation, exempelvis genom 
Nässjökartan. 

Använda sociala medier. 
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Kommunikationer 

Nämndmål Indikatorer 

Införande, utveckling och marknadsföring av e-tjänster. Förvalta och utveckla e-tjänsterna inom förvaltningen 
och öka användandet av befintliga e-tjänster. 

Den externa webbkartan ska ha minst 1 000 unika besö-
kare per månad. 

Förbättring av kommunens kartunderlag. Görs för aktuella delar av Nässjö kommun. 

Öppen kartdata. Undersöka möjligheten att sprida kartdata. 

Hållbara kommunikationer. Tillsammans med berörda förvaltningar och bolag ta 
fram parkeringsstrategi och parkeringsnorm. 

Näringsliv och kompetens 

Nämndmål Indikatorer 

Friska och nöjda medarbetare. Genomföra minst två aktiviteter med hälsoinriktning. 

Frisknärvaron ska vara minst 95%. 

Förstärkt planberedskap avseende industri och handel. Ta fram detaljplaner i enlighet med upprättad tidplan, i 
samverkan med andra kommunala verksamheter 

Välfärd 

Nämndmål Indikatorer 

God ekonomisk hushållning Inget överskridande av beslutat anslag samt klara bespa-
ringskrav. 

Regelbunden uppföljning av nämndens ekonomi och 
verksamhet. 

Ekonomiredovisning genomförs enligt kommunens tids-
plan. 

Redovisning av verksamhetsplan görs två gånger per år, 
för miljöenheten kvartalsvis. 

Attraktiv livsmiljö genom ett renare Nässjö kommun. Informera på SFI om miljö och hållbar utveckling. Ge-
nomförs minst två gånger per termin. Andra relevanta 
målgrupper informeras vid efterfrågan. 

Prioritera arbetet med att slutföra öppna ärenden avse-
ende ovårdade fastigheter från tidigare inventerade om-
råden. 

Attraktiv livsmiljö genom att öka miljö- och hälso-
skyddstillsynen på både den offentliga och privata mark-
naden. 

Utöva tillsyn enligt verksamhetsplanen inom miljö- och 
hälsoskyddsområden. 

Rent vatten. Årligen informera allmänheten/verksamhetsutövare om 
förebyggande åtgärder för att minska utsläpp av skadliga 
ämnen till våra sjöar och vattendrag. 

Följa upp åtgärder i VA-planen. 

Hållbar stads/tätortsutveckling. Fortsätta arbetet med ny kommunövergripande över-
siktsplan. 

Främja energisparande åtgärder. Genomföra minst fem öppna informationstillfällen om 
möjligheterna till att spara energi samt verka för sam-
ordning inom kommunen. 
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Socialnämnden 

Budget 2021, ram 2022 och plan 2023 

Nämnd/verksamhet Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 Ram 2022 Plan 2023 

Personalkostnader  661 235 625 768 627 095 627 095 627 095 

Övriga kostnader  325 163 312 590 321 879 321 879 321 879 

Summa kostnader  986 398 938 358 948 974 948 974 948 974 

Intäkter -174 315 -132 730 -146 329 -146 329 -146 329

Nettokostnad  812 083  805 628 802 645 802 645 802 645 

Antal årsarbetare* 978 

Kronor per invånare** 25 440 kr 

* Tillsvidare- och allmänt visstidsanställda

** Budgeterat invånarantal 2021: 31 550

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 ungdo-
mar 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- 
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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 
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 bo-
ende 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. 

Omvärldsanalys 

Förvaltningsövergripande 

I Sverige pågår idag en snabb digitalisering och utveckling av så kallade välfärdstjänster. Det är nödvändigt att 
delta i utvecklingen för att kunna möta den framtida ökningen av omsorgsbehov. En annan viktig aspekt är att 
svara upp mot den nya generationens krav och behov av IT-tjänster. För att kunna dra nytta av den utveckling 
som pågår blir det extra viktigt för socialförvaltningen att avsätta resurser för E-utveckling som i sin tur ska 
skapa förutsättningar att ge verksamheterna förmåga att ställa om till ett lägre resursutnyttjande. 

De ökade statliga kraven fordrar kortare handläggningstider, god tillgänglighet och utveckling av individdoku-
mentation. Under 2019–2020 fokuserade förvaltningen därför på att byta verksamhetssystem, det vill säga det 
system som alla verksamheter genomför sin journalföring i, hanterar kundfakturor, utbetalningar ekonomiskt bi-
stånd mm. Alla verksamheter är nu inne i Combine, kvar att införa är Medborgarportalen, det vill säga den del 
som gör att medborgare digitalt kan ansöka om stöd och hålla säker kommunikation med förvaltningen. Med 
bytet av verksamhetssystemet har förvaltningens verksamheter fått ett säkrare och modernare system. Nu kan 
många fler verksamheter arbeta mobilt, arbetsmoment har digitaliserats och journalföring kan ske i både telefon 
och dator. Det krävs nu också en tvåfaktorsinloggning till systemet, vilket har höjt informationssäkerheten. Med 
bytet av verksamhetssystem implementerades samtidigt den av Socialstyrelsen fastlagda utredningsprocessen In-
dividens behov i centrum (IBIC) samt nationell dokumentationsstruktur (ICF) tillsammans med KVÅ och KSI. 

Begreppet välfärdsteknik föreslås nu i en statlig utredning, SoU 2020:14, vidgas till att, utöver nytta för den en-
skilde, även inkludera att verksamheten ska kunna arbeta så effektivt som möjligt med att tillgodose behov med 
stöd av teknik. För att verksamheterna ska vidareutveckla dessa nya arbetssätt krävs fokuserat förändringsarbete. 
Vidareutveckling av bland annat digital medarbetare (digital handläggning med automation s.k. RPA-process) 
behöver ske, likaså nya former att utföra stöd med teknik samt vidarebyggnad av en säker digital infrastruktur i 
förvaltningen. Fortsatt förändring kräver koordinering och viss satsning ekonomiskt då effekthemtagning sällan 
kommer direkt utan med viss fördröjning. 

Nationella jämförelser 

I SKR:s databas Kolada redovisas bland annat kostnader för de olika verksamhetsområdena inom socialtjänsten. 

En viktig grund i socialnämndens omvärldsanalys är databasen Kolada som administreras av Rådet för kommu-
nala analyser (RKA). Kostnadsuppgifterna kommer från räkenskapssammandraget (RS) som alla kommuner 
skickar in till SCB. 

Jämfört med nämndens förslag till budget 2021 är nu jämförelserna uppdaterade med utfall avseende 2019 där 
uppdaterade siffor finns att tillgå, i annat fall används senaste uppgifter som finns tillgängliga. 

Utifrån den redovisade statistiken kan konstateras att individ- och familjeomsorgens och funktionshinderomsor-
gens kostnader är högre än i likvärdiga kommuner och i riket , och att kostnadsökningen mellan 2011 och 2019 
också är högre än för redovisade kommuner och riket. 
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Individ- och familjeomsorg 

Nettokostnaden 2019 för individ- och familjeomsorgen var 34 procent högre än strukturfaktorerna indikerar, 
vilket motsvarar en högre nettokostnad på 47 miljoner kronor. Jämförelserna avseende individ- och familje-
omsorgen innefattar även verksamheter som bedrivs av Nässjö Lärcenter. 

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/invånare 

Kostnaden för det ekonomiska biståndet ökar ytterligare per invånare. Kostnaderna per hushåll är snarare låg vid 
jämförelse med länet och kommuner med liknande socioekonomi. Andelen invånare som någon gång under året 
erhållit ekonomiskt bistånd är dock högre än andra kommuner och riket (2018). 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen 

Det ekonomiska biståndet påverkats av att riksnormen höjts med 1,9 procent, vilket för Nässjö motsvarar en 
kostnad på cirka 1,0 miljoner kronor på helår. Utbetalningarna per månad har ökat med 0,6 miljoner kronor jäm-
fört med samma tid föregående år. 

Kostnadsförändringen för IFO-verksamheten totalt per invånare uppgick till 6,6 procent mellan 2018 och 2019. 
I denna siffra ingår ökningen av ekonomiskt bistånd och placeringskostnader för barn och unga. 

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg 

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg beräknas av SKR som avvikelse i procent mellan nettokost-
nad och referenskostnad för individ- och familjeomsorg, kronor/invånare. Nettokostnad är bruttokostnad minus 
bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för individ- och familjeomsorg i riket, andel 
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arbetslösa utan ersättning, andel lågutbildade 20–40-åringar födda i Sverige, tätortsgrad, andel boende i flerfa-
miljshus byggda 1965–75 samt andel i befolkningen med ekonomiskt bistånd längre än 6 månader. Uppgifter för 
ekonomiskt bistånd bygger på föregående års utfall. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från del-
modellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än 
statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. 

Beräkningen ger vid hand att verksamheten är 47 miljoner kronor dyrare än förväntat. Förvaltningsledningen har 
analyserat vilka faktorer som kan vara av betydelse för avvikelsen genom jämförelser med andra kommuner med 
liknande strukturella faktorer. Verksamheten ligger under rikssnittet för genomsnittlig biståndsperiod (månader 
per år) och för utbetalt belopp per hushåll (per år). Den faktor som för socialnämnden bedöms ha störst bety-
delse för den höga kostnadsnivån är andelen invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd 

Antal invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll dividerat med totalt antal invånare 0–19 år, multiplicerat med 
100. Med ekonomiskt utsatta avses hushåll med låg inkomst eller ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbi-
drag). Med låg inkomst avses lägsta utgiftsnivå baserad på den socialbidragsnorm som fastställdes på 1980-talet
(med inflationsuppräkningar) och en norm för boendeutgifter. Om inkomsterna understiger dessa normer defi-
nieras detta som låg inkomst. Med ekonomiskt bistånd menas att sådant erhållits minst en gång under året.

För att komplettera bilden så lever 14 procent av andelen invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll i Nässjö. 

Äldreomsorg 

För äldreomsorgen var standardkostnadsavvikelsen 2019 9,6 procent lägre än förväntat för en kommun med 
Nässjös struktur, vilket motsvarar 36 miljoner kronor. 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg beräknas av SKR som avvikelse i procent mellan nettokostnad och refe-
renskostnad för äldreomsorg, kronor/invånare. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referens-
kostnaden bygger på nettokostnaden för äldreomsorg i riket, åldersstruktur (andel 65–79 år, 80–89 år och 90+ år 
i kommunen), civilstånd, ohälsa, andel födda utanför Norden, restider i hemtjänsten samt merkostnader för insti-
tutionsboende i glesbygd. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggel-
sestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och 
negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. 
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Kostnad äldreomsorg kr invånare 65+ 

Utvecklingen av kostnad äldreomsorg per invånare 65+ mellan 2018 och 2019 uppgick till -4,3 procent, vilket 
ska jämföras med riket som är oförändrad. Kostnadsökningen har bromsats upp från sista tertialet 2017 och 
övergått till minskad kostnadsutveckling under 2019 till följd av beslutade anpassningsåtgärder. Vid uppföljning 
av kvalitet och brukarnöjdhet visar äldreomsorgen goda resultat både inom särskilt boende och ordinärt boende. 

Funktionshinderomsorg 

Kostnaden per invånare i Nässjö har ökat de senaste åren och fortsätter att öka under 2019. Även i riket har 
kostnad per invånare ökat över tid. Däremot har ökningen mattats av mellan 2018 och 2019. 

Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt (SOL LSS SFB HSL) minus ersättning från Försäkringskassan 
enligt SFB, kronor/invånare 

Nettokostnadsavvikelse LSS (procent) 

Nettokostnadsutvecklingen för LSS i Nässjö har ökat de senaste åren men under 2019 vänder kurvan nedåt. 
Även i jämförelsekommunerna och riket har kostnad per invånare ökat över tid men minskar nu, men inte i 
samma omfattning. 

Nässjö har betydligt högre kostnader för insatser enligt SoL. Då insatser till funktionsnedsatta kan ges dels ge-
nom LSS och dels genom SoL kan kostnadsfördelningen mellan de olika delarna påverkas av den enskilda kom-
munens hantering, genom att de i viss mån kan utgöra samverkande kärl. Det innebär att högre kostnader inom 
en kommun för LSS kan innebära lägre kostnader inom SoL, och vice versa. 
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Då kostnadsnivån per invånare avseende såväl LSS som SoL är relativt hög i Nässjö utgör detta inte en förklaring 
till den högre nivån. 

Kostnad funktionsnedsättning LSS och SFB minus ersättning från FK enligt SFB, kronor/invånare 

Kostnad funktionsnedsättning LSS och SFB minus ersättning från FK enligt SFB, kronor/invånare har under 
2019 varit hög men kompenseras 2020, till viss del, av den ökade LSS utjämningen. 

Under 2018 gav förvaltningsledningen revisionsfirman KPMG i uppdrag att genomföra en genomlysning av 
funktionshinderomsorgen, så väl myndighetsutövning som verkställighet, för att se skillnader mot jämförbara 
kommuner samt hur väl verksamheten följer nationella och kommunala riktlinjer. Resultatet av genomlysningen 
är en del i ett framtagande av en strategi för funktionshinderomsorgen. Strategin ska fokusera på god kvalitet, 
ökad självständighet och god hushållning. 

Sammanfattning 

I de fall det finns uppdaterade siffror för 2019, så stämmer de väl överens med tidigare år. Inom funktionshin-
deromsorgen ser vi i de grafer som uppdaterats en svagare ökning än tidigare år. 

Verksamhetsförändringar 

Utgångspunkt för nämndens budgetförslag till kommunfullmäktige 

I bokslutet 2019 uppgick budgetavvikelsen till -74,4 miljoner kronor. Resultatet var en svag förbättring jämfört 
med tidigare år. Avvikelsen är fortsatt hög inom personlig assistans och särskilt boende inom funktionshinder 
samt barn och unga och ekonomiskt biståndet inom myndighetsutövningen. Förklaringen till avvikelserna är dels 
förändrade bedömningar från Försäkringskassan kring personlig assistans. Inom särskilt boende funktionshinder 
är det vårdbehovet som ökat vilket gett avvikelser. Barn och unga fick en kostnadsökning vid flyktingvågen 2015 
som till en början finansierades av återsökningar hos Migrationsverket. I takt med att återsökningar inte längre 
kan göras har även kostnaderna minskat men inte i samma takt som intäkterna minskat, därav en stor ekonomisk 
avvikelse. 

Även i uppföljningen för 2020 finns samma obalanser kvar. Vid årets första prognos redovisades ett befarat un-
derskott på -72,2 miljoner kronor. Under våren har kommunfullmäktige haft uppe ett ärende för att omfördela 
resurser till socialnämnden. Beloppet som tillskjuts socialnämnden är 42 miljoner kronor. Vid tertialrapporten 
förbättrades prognosen till -67 miljoner kronor, som efter kommunfullmäktiges beslut om omfördelning, är -25 
miljoner kronor. Förklaringen till att prognosen förbättras är de åtgärder som sattes in under 2019 och som fort-
satt gett effekt under början av 2020. Bedömningen är att dessa åtgärder kommer fortsätta bidra till en lägre kost-
nadsnivå och tillsammans med åtgärdsplanen på 25 miljoner kronor som beslutades vid socialnämnden i maj 
kommer ge en budget i balans. I juni månad har uppföljningen av köpt vård inom barn och unga visat på en 
högre nivå än prognosticerat, vilket leder till en försämrad prognos på 8 miljoner kronor. Under hösten har resul-
tatet fortsatt blivit bättre och de beslutade åtgärderna i åtgärdsplanen har gett effekt. Prognosen för 2020 är -15 
miljoner kronor. 

Efter revideringen av budgeten 2020 är det tre verksamheter som inte har en budget i balans. Det är prioriterat 
att komma till rätta med obalanserna och det pågår ett arbete med att ompröva beslut inom personlig assistans 
utifrån riktlinjerna. Arbetet tar tid och processerna blir långa med rättsliga prövningar. Inom ekonomiskt bistånd 
arbetas det tillsammans med arbetsmarknadsenheten för att öka sysselsättning och egenförsörjning och därige-
nom minska utbetalningarna. Konjunkturläget är svagt och osäkert, vilket får stor påverkan på det ekonomiska 
biståndet. Trots tillskott i revideringen av budgeten 2020 så finns det obalanser kvar inom barn och unga. Ett 



Budget 2021, nämnder och bolag 60(83) 

intensivt arbete med att minska placeringsdygnen och därmed kostnadsnivån pågår. En viktig aktivitet i arbetet är 
det placeringsråd som inrättats. 

En viktig utgångspunkt i budgeten är att nämnden får finansiering för den expansion som sker inom funktions-
hinderomsorgen. Denna bör utgå från kostnadsnivån i den egna produktionen och behöver täcka både lokalkost-
nader och personalkostnader, men även kostnader för insatser från hälso- och sjukvården. Det är av stor vikt att 
det byggs boenden för målgruppen LSS för att ta hand om de personer med ej verkställda beslut och för de som 
placerats externt. Tydliga förutsättningar är viktigt för en bra ekonomistyrning. Flera av verksamheterna får årli-
gen ökade kostnader i form av olika index och uppräkningar. För ekonomiskt bistånd styrs nivåerna av riksnor-
men som årligen bestäms av regeringen. Riksnormen grundar sig i Konsumentverkets pris- och konsumtionsun-
dersökningar. Övriga index som är aktuella för nämndens budget är index för lokaler som hanterar kostnadsök-
ningar för hyror från både kommunens eget bestånd och från privata hyresvärdar. Inom individ och familje-
omsorgen sker uppräkningar av priser för köpt vård. Liknande uppräkningar görs även för köpta platser inom 
funktionshinderomsorgen. För perioden 2016 till 2019 har detta index i genomsnitt varit 2,65 procent och bygger 
på omsorgsprisindex. 

Förvaltningens har som ett led i arbetet med åtgärdsplaner jobbat med anställningsrestriktioner, anställningspröv-
ningar och samordnad rekrytering. Detta tillsammans med en fortsatt restriktivitet vid inköp är åtgärder som 
kommer fortsätta även 2021. 

Nässjö kommuns befolkningsprognos för åren 2021–2022 indikerar att åldersgrupperna över 80 år, som främst 
utgör basen för äldreomsorgens verksamheter, har en marginell ökning för att sen öka med cirka 4 procent årli-
gen de kommande fem åren. 

Prognosens utveckling ligger helt i linje med analysen i socialnämndens budget för 2019. Det är svårare att göra 
en analys av hur behovet i nämndens övriga målgrupper utvecklas utifrån befolkningsförändringarna i progno-
sen. Socialnämndens verksamheter ansvarar inte för hela åldersklasser på ett lika tydligt sätt som inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområden. 13 procent av barn och unga i kommunen har någon gång kontakt 
med socialtjänstens verksamhet. 

Hälso- och sjukvården har samtliga åldersgrupper som sin målgrupp. För hälso- och sjukvården blir expansionen 
inom funktionshinderomsorgen viktig att följa då en volymökning där ger en utökad volym med brukare som är i 
behov av insatser från hälso- och sjukvården. 

Ekonomiskt bistånd, insatser till barn och unga samt missbruksvård påverkas av inom vilka socioekonomiska 
grupper befolkningsutveckling sker samt av hur arbetslösheten utvecklas. Insatserna till barn och unga kan delvis 
uppskattas utifrån befolkningsutvecklingen, men förändringar i befolkningens sammansättning behöver beaktas. 

Insatserna och kostnaderna för LSS ökar 

Socialstyrelsens lägesrapport om insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning visar att kostnaderna 
fortsätter att öka, och ökningarna gäller framförallt kostnaderna för LSS-insatser. För perioden 2014 till 2018 har 
kommunernas kostnader för personlig assistans enligt LSS ökat med 1,3 miljarder kronor. Ökningen mellan 2017 
och 2018 är endast 0,1 miljarder kronor. Kostnadsutvecklingen för bostad med särskild service har för samma 
period ökat med 2,9 miljarder kronor, men till skillnad från personlig assistans så har inte ökningstakten mattats 
av utan ligger konstant under hela perioden. 

Att allt fler personer får LSS-insatser kan bara till viss del förklaras av att befolkningen ökar, det konstaterar Soci-
alstyrelsen i 2019 års lägesrapport. Denna slutsats kvarstår. År 2018 hade 72 personer per 10 000 i befolkningen 
en eller flera insatser enligt LSS, vilket är samma andel som för förra året. Över en längre tidsperiod har det 
emellertid skett en större ökning och 2007 var motsvarande andel 62. Det finns regionala skillnader i hur många 
beslut som fattas enligt LSS. Socialstyrelsen har inte kunnat fastställa orsakerna till de regionala skillnaderna, men 
de är troligen flera. Det kan till exempel handla om demografiska skillnader i behov. 

Utvecklingen sedan 2009 ser olika ut för olika åldersgrupper. Den största ökningen har skett i åldersgruppen 13–
22 år, från 122 till 134 personer per 10 000 i befolkningen, följt av gruppen 23–64 år, som har ökat från 70 till 85 
personer per 10 000 i befolkningen. 

I de yngre åldrarna ser utvecklingen annorlunda ut. I åldersgruppen 7–12 år är andelen oförändrad över tid: 65 
personer per 10 000 i befolkningen. I åldersgruppen 0–6 år har andelen minskat, från 14 till 12 personer per 
10 000 i befolkningen. Att andelen har minskat i de yngsta åldersgrupperna kan bero på att insatserna beviljas allt 
senare i åldrarna. Det kan också bero på att informationen till föräldrar är otillräcklig när det gäller möjligheten 
att få stöd. 
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Otillräcklig statlig ersättning inom individ- och familjeomsorg 

I ekonomirapporten maj 2019 skriver SKR följande om utvecklingen inom IFO på nationell nivå: 

Kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen har ökat kraftigt de senaste åren, samtidigt som kostnaden för 
ekonomiskt bistånd faktiskt sjunkit under perioden. Det är framförallt inom barn- och ungdomsvården som 
kostnaderna har ökat. 

Kostnaderna för barn- och ungdomsvården har från 2010 till 2017 ökat med drygt 20 procent i fasta priser. 
Kostnadsökningen förklaras inte av befolkningsutvecklingen, då gruppen 0–20 år endast ökat med knappt 6 pro-
cent under samma tidsperiod. Socialtjänstområdet, barn- och ungdomsvården i synnerhet, har successivt omgär-
dats av ytterligare föreskrifter och lagstiftning. En del av detta har varit av administrativ karaktär, som exempelvis 
planupprättande och personaktshantering. Denna typ av lagregleringar i kombination med kritisk tillsyn från 
IVO ger incitament för socialtjänsten att fokusera på att undvika att göra fel i dokumentering, "hålla ryggen fri", 
istället för att ha fokus på ett gott socialt arbete. Ett tecken som stärker bilden av en ökad administrativ börda är 
att antalet årsarbetare inom individ- och familjeomsorgen har gått från 22 200 till 27 500 under perioden. Utöver 
detta har det tillkommit regleringar och förordningar av ambitionshöjande karaktär: 

• Tydligare reglering av socialnämndens ansvar för uppföljning av placerade barn och unga.
• Förtydligat ansvar för att barn som utsatts för brott och dennes närstående får det stöd och den hjälp de

behöver.
• Anmälningsplikten har förändrats för yrkesverksamma om ett barn far illa eller misstänks fara illa.
• Krav på att omedelbart göra skyddsbedömning när en anmälan inkommer till socialnämnden.
• När ett barn kan ha utsatts för eller bevittnat våld ska nämnden utan dröjsmål inleda utredning (utred-

ningstvång).
• En kommun som inte i skälig tid tillhandahåller bistånd som någon är berättigad till ska åläggas att betala

vite.
• Utökade krav om uppsökande verksamhet för att förhindra att barn far illa.
• Utbildning för familje- och jourhem.
• Särskild socialsekreterare för barn och unga som placeras i familjehem eller ett hem för vård eller bo-

ende.

Sammanfattning 

Socialnämnden har fortsatt stora utmaningar inför kommande budget och planperiod. Den senaste prognosen 
indikerar ett underskott med 15 miljoner kronor. De är inom två verksamhetsområden som det finns prognosti-
serade avvikelser: funktionshinderomsorg och individ och familjeomsorg. Övriga verksamhetsområden behöver 
enligt den beslutade åtgärdsplanen gå med överskott för att balansera resultatet på helheten. 

I socialnämndens beslut om internbudget kommer prioriteringar att behöva göras mellan nämndens verksam-
heter för att nå en budget i balans. Detta kommer innebära att nya åtgärdsplaner behöver tas fram vilket kan leda 
till ambitionssänkningar och ytterligare restriktivitet i bedömningar inom alla nämndens verksamheter. 

Ekonomi 

Verksamhet Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 Ram 2022 Plan 2023 

Nämnd 1 007 1 035 1 035 1 035 1 035 

Ledning, administration och för-
valtningsövergripande verksam-
het 

38 418 41 804 42 069 42 069 42 069 

Myndighetsutövning 195 267 183 664 191 343 191 343 191 343 

Äldreomsorg 267 619 275 978 251 475 251 475 251 475 

Hälso- och sjukvård 54 463 52 844 54 279 54 279 54 279 

Funktionshinderomsorg 255 309 250 303 262 444 262 444 262 444 

Summa socialnämnden 812 083 805 628 802 645 802 645 802 645 
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Mål enligt Pilen 

Attraktivitet 

Nämndmål Indikatorer 

Socialnämnden har friska och engagerade medarbetare Sjukfrånvaron ska vara högst 6,5 % för socialförvalt-
ningen. 

Delindex ledarskap ska uppnå till minst indextal 74 i so-
cialförvaltningen i 2020 års enkät 

Medarbetarindex ska uppnå till minst indextal 67 i soci-
alförvaltningen, i 2020 års enkät. 

Socialnämnden ska verka för egenförsörjning. Andelen av befolkningen med långvarigt ekonomiskt bi-
stånd ska minska jämfört med föregående år. 

Andelen av aktuella hushåll med långvarigt ekonomiskt 
bistånd ska minska jämfört med föregående år 

Andelen av aktuella hushåll med mycket långvarigt eko-
nomiskt bistånd ska minska jämfört med föregående år 

Lokaler och bostäder till nämndens målgrupper är till-
räckliga och ändamålsenliga 

Antalet ej verkställda beslut gällande särskilt boende 
inom äldreomsorgen ska vara oförändrat gentemot 
kvartal ett, 2020. 

Antalet ej verkställda beslut gällande särskilt boende 
inom funktionshinderomsorgen ska minska med sex be-
slut gentemot kvartal ett, 2020. 

Nämndens verksamheter ska bidra till ekologisk hållbar-
het. 

Total årlig körsträcka, ska minska med minst 5 % 

Andel fordon i socialnämndens verksamheter som drivs 
av fossilbränslefria drivmedel ska 2021 ha en positiv ut-
veckling jämfört med 2020. 

Kommunikationer 

Nämndmål Indikatorer 

Socialnämnden har god och lättillgänglig information och 
erbjuder e-tjänster 

Antalet nya e-tjänster gentemot medborgare ska öka 
med tre under 2021. 

Andel tillgänglighetssäkrade PDF-filer på hemsidan 

Socialnämnden utvecklar digitala arbetssätt Antalet processer som digitaliseras ska öka med tre 
2021. 

Näringsliv och kompetens 

Välfärd 

Nämndmål Indikatorer 

Budget i balans De totala nettokostnaderna har en budgetprognos inom 
fastställd ekonomisk ram. 

Ledning/administration och förvaltningsövergripande har 
en budgetprognos inom fastställd ekonomisk ram. 

Myndighetsutövningen har en budgetprognos inom fast-
ställd ekonomisk ram. 
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Nämndmål Indikatorer 

Äldreomsorgen har en budgetprognos inom fastställd 
ekonomisk ram. 

Funktionshinderomsorgen har en budgetprognos inom 
fastställd ekonomisk ram. 

Hälso- och sjukvården har en budgetprognos inom fast-
ställd ekonomisk ram. 

Nämndens målgrupper ska uppleva nöjdhet och trivsel 
med socialförvaltningens stöd. 

Sammantagen nöjdhet hos myndighetsutövningens bru-
kare ska vara i nivå med riksgenomsnittet. 

Sammantagen nöjdhet hos brukare inom hemtjänst ska 
vara i nivå med riksgenomsnittet. 

Sammantagen nöjdhet hos brukare inom särskilt boende 
äldre, ska vara i nivå med riksgenomsnittet. 

Sammantagen nöjdhet hos patienter som har insatser 
från hälso- och sjukvården ska vara i nivå med senaste 
resultat. 

Brukare inom funktionshinderomsorgen i ordinärt bo-
ende med boendestöd som trivs hemma ska vara i nivå 
med riksgenomsnittet. 

Brukare inom funktionshinderomsorgen med personlig 
assistans som trivs hemma ska vara i nivå med riksge-
nomsnittet. 

Brukare inom funktionshinderomsorgen i särskilt bo-
ende LSS som trivs hemma ska vara i nivå med riksge-
nomsnittet. 

Brukare inom funktionshinderomsorgen i särskilt bo-
ende SoL som trivs hemma ska vara i nivå med riksge-
nomsnittet. 

Brukare inom funktionshinderomsorgens som trivs med 
daglig verksamhet/sysselsättning ska vara i nivå med riks-
genomsnittet. 

Antalet inkomna synpunkter från medborgare/brukare 
ska öka. 

Nämndens målgrupper ska ges stöd till att uppleva ett 
självständigt liv 

Andel personer med hemtjänst som har en genomföran-
deplan som innehåller dokumentation om hur personen 
deltagit vid upprättande/förändring ska vara i nivå med 
riksgenomsnittet. 

Andel personer i särskilt boende äldre som har en ge-
nomförandeplan som innehåller dokumentation om hur 
personen deltagit vid upprättande/förändring ska vara i 
nivå med riksgenomsnittet. 

Andel personer i den dagliga verksamheten LSS med en 
aktuell genomförandeplan som innehåller dokumentat-
ion om delaktighet, ska vara i nivå med riksgenomsnit-
tet. 

Andel personer med en aktuell genomförandeplan i bo-
stad med särskild service LSS som innehåller doku-
mentation om delaktighet. 

Antal aktuella beslut (verkställda/ej verkställda) om bo-
stad särskild service enligt LSS ska långsiktigt minska 
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Nämndmål Indikatorer 

Antal aktuella beslut (verkställda/ej verkställda) om bo-
stad särskild service enligt SoL ska långsiktigt minska 

Antal aktuella beslut (verkställda/ej verkställda) om dag-
verksamhet enligt SoL ska minska 

Antal beslut om personlig assistans enligt LSS ska lång-
siktigt minska 

Genomsnittliga vårdtiden vid skyddsplaceringar avse-
ende våld i nära relation ska minska mot föregående år 

Socialnämndens verksamheter arbetar på ett rättssäkert 
sätt 

Andel avslutade barnavårdsutredningar inom fyra måna-
der ska uppgå till minst 85 %. 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende för äldre, medelvär-
det ska ligga i nivå med riksgenomsnittet. 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende för personer med 
funktionsnedsättning, medelvärdet ska ligga i nivå med 
särskilt boende för äldre. 

Medelvärdet för väntetid i antal dagar från ansökan till 
beslut om försörjningsstöd ska ligga i nivå med rikssnit-
tet. 

Andelen domar i förvaltningsdomstolarna vilka döms till 
socialnämndens fördel ska ha ett utfall på minst 90 %. 

Hälsan är god och jämlik för nämndens målgrupper Hemtjänstens brukare bedömer sin hälsa i samma nivå 
som riksgenomsnittet. 

Brukarna i särskilt boende bedömer sin hälsa i samma 
nivå som riksgenomsnittet. 

Medborgaren ska erbjudas vård på rätt nivå. Utskrivningsdagar ska vara 2,0 i snitt. 

Oplanerade återinskrivningar avseende personer 65+ år 
inom 1-30 dagar ska ligga i snitt med länet 

Undvikbar slutenvård avseende personer 65+ år ska 
ligga i snitt med länet. 

Socialnämnden ska verka för socialt hållbar utveckling. Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett 
år efter avslutat försörjningsstöd ska öka, andel i %, 

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter av-
slutad utredning eller insats ska öka, andel i %, 

Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ 
ett år efter avslutad utredning eller insats ska öka, andel 
i %, 

Beslut om öppenvård ska verkställas inom 30 dagar. An-
del av alla verkställda beslut. 
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Tekniska servicenämnden 

Budget 2021, ram 2022 och plan 2023 

Nämnd/verksamhet Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 Ram 2022 Plan 2023 

Personalkostnader 14 532 15 150 16 475 16 475 16 475 

Övriga kostnader 76 916 74 350 74 115 74 547 75 005 

Summa kostnader 91 448 89 500 90 590 91 022 91 480 

Intäkter -23 526 -22 332 -23 977 -23 977 -23 977

Nettokostnad 67 922 67 168 66 613 67 045 67 503 

Antal årsarbetare* 25 Exkl. resultatenheter

Kronor per invånare** 2 111 kr 

* Tillsvidare- och allmänt visstidsanställda

** Budgeterat invånarantal 2021: 31 550

Verksamhetsbeskrivning 

Tekniska servicenämnden ansvarar för kommunens bygg- och anläggningsverksamhet, fastigheter, gator, vägar, 
parker, skog, vatten- och avloppsanläggningar, trafikanläggningar, fordon samt kost- och städverksamhet. 

Nämnd 

Verksamheten omfattar tekniska servicenämndens och beredningsutskottets sammanträden. Nämnden finns re-
presenterad 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 direkt underställd förvalt-
ningschefen. Verksamheten omfattar övergripande styrning och uppföljning av förvaltningens verksamhet och 
ekonomi, posthantering och ärenderegistrering, samordning 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 mm. Avdel-
ningen utövar kommunens huvudmannaskap för allmänna platser: gator och vägar med tillhörande gång- och 
cykelvägar, 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 NAV Entreprenad. Avdelningen 
svarar för regelbunden uppföljning av detta uppdrag. 

Avdelningen ansvarar även för kommunens skogsförvaltning vars mål är att sköta kommunens skogar på ett 
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ändamålsenligt sätt för miljön, det rörliga friluftslivet och de boende. Kommunen är certifierad skogsägare i FSC 
samt PEFC. De årliga skogliga åtgärder som görs i kommunen 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-
ter samt arbetsförmedlingen i syfte att arbetsutveckla personal för den öppna arbetsmarknaden. 

Resultatenheter 

Från hösten 2020 sammanslås fastighetsavdelningen och byggavdelningen och är numera fastighets- och byggav-
delningen. Under denna avdelning finns hantverksenhet, teknikenhet, vaktmästarenhet och förvaltar/byggenhet. 

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

Fastighetsförvaltningen förvaltar Annebergshus Stiftelse samt fastighetsskötsel. Vi sköter också förvaltning 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 städavdelningens uppdrag är att producera näringsriktiga måltider till barn/elever samt till pensionärer, 
personal och allmänhet och att svara för städningen av lokaler i främst kommunal verksamhet. 

Fastighets- och byggavdelning 

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 Ram 2022 Plan 2023 

Personalkostnader 20 594  22 908  23 795 

Övriga kostnader  156 292  143 528  154 802 

Summa kostnader  176 886  166 436  178 597 

Intäkter - 178 888 - 166 436 - 178 597

Nettokostnad - 2 002  - - 

Ackumulerat resultat -10 353

Antal årsarbetare 43 

Kost- och städavdelning 

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 Ram 2022 Plan 2023 

Personalkostnader 77 384  79 757  80 714 

Övriga kostnader  48 341  49 298  50 206 

Summa kostnader  125 725  129 055  130 920 

Intäkter - 127 790 - 129 055 - 130 920

Nettokostnad - 2 065  - - 

Ackumulerat resultat -2 318

Antal årsarbetare 164 
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Omvärldsanalys 

Tidigt under verksamhetsåret 2020 drabbades stora delar av världen av en coronapandemi. Förutom att den 
förde med sig en ny allvarlig sjukdom som dessutom belastar vårt sjukvårdssystem hårt, så drabbas även den glo-
bala ekonomin på ett sätt som bara inträffat ett par gånger i modern penningpolitik. 

För Sveriges del har ett omfattande stödpaket med politisk-ekonomiska åtgärder införts för att hjälpa drabbade 
företag och anställda i denna svåra ekonomiska situation. Genom riktade statsbidrag, lån, slopade karensdagar 
samt en relativt generös permitteringsregel har Sverige kunnat dämpa konsekvenserna av den lågkonjunktur som 
nu drabbar världen. 

Nässjö kommun påverkas och måste ta höjd för rådande lågkonjunkturen med en stor osäkerhet för företagens 
investeringsvilja och en stigande arbetslöshet. Under andra kvartalet 2020 har tekniska servicenämnden beviljat 
ett flertal förlängningar till våren 2021 av markköp på grund av det osäkra ekonomiska läget som många företag 
befinner sig i. 

Nämnden har också för verksamhetsåret 2021 – 2022 (2023) ett besparingskrav om 6,2 mkr per år. Besparingen 
är en del i ett nödvändigt och omfattande sparprogram som måste genomföras för att Nässjö kommun ska få en 
ekonomi i balans och därigenom kunna fortsätta utveckla och satsa på nödvändiga investeringar. 

En mer återhållsam underhållsplan för både byggnader och vägar är nödvändig för att nämnden ska kunna ge-
nomföra tänkta besparingarna, någonting som på längre sikt inte är ekonomiskt hållbart för Nässjö kommuns 
ekonomi. 

En sund ekonomistrategi är att investera i lågkonjunktur (om resurser finns). Nämnden avser att fortsätta bygga 
upp en långsiktig strategi för mark- och exploateringsfrågor för att kunna förvärva markområden som på sikt är 
viktiga för Nässjö kommuns utveckling. Nämnden kommer också fördjupa sina kunskaper i kommunägda bygg-
nader för att strategiskt kunna planera för underhåll, reinvesteringsbehov och kommunens långsiktiga behov av 
investeringar i byggnader och lokaler. 

Under våren 2021 planerar nämnden att fatta beslut om en matsvinsstrategi som kommer innebära en mer håll-
bar och resurseffektiv livsmedelshantering inom kommunen. 

Verksamhetsförändringar 

Arbetsutvecklingsavdelningen 

Arbetsutvecklingsavdelningen har efter jobbstrategin 2.0 fått ökat ansvarsområde och mera personal. Detta har 
genomförts utan ökad budgetram. Det är vår uppfattning att vi kommer att lösa våra uppgifter under 2020 med 
nuvarande budget. Under 2021 kommer vi att lösa våra uppdrag inom tilldelad budgetram. Det är fortfarande 
inte helt klart hur arbetet med jobbstrategin ska drivas. Det finns en osäkerhet vad uppdraget med gräsklippning 
och snöskottning till medborgare med beviljad hemtjänst kommer att kosta. 

Fordonsadministrationen jobbar med att optimera antalet fordon i hela Nässjö kommuns verksamhet, så att de 
fordon vi har rullar. Arbetet med att övergå till fossilfria drivmedel fortgår. 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

För 2021 kommer fokus ligga på fortsatt ökad effektivitet och samarbete i våra entreprenadprojekt i egen regi. 
Med en del ny personal både hos Nässjö kommun och Nässjö Affärsverk behövs rutiner och erfarenhet att jobba 
i egen regi säkras ytterligare. Det långsiktiga arbetet som påbörjats och börjat ge utdelning under 2020, med en 
gemensam flerårsplanering mellan samtliga ledningsägare i kommunen, kommer att fortsätta och utvecklas även 
under 2021. Avdelningen har under våren 2020 ersatt en mark- och exploateringsingenjör. Under 2021 kommer 
avdelningen också gå över till att köpa skogsförvaltning i egen regi av arbetsutvecklingsavdelningen som anställer 
en skogsförvaltare. 

Fastighetsavdelningen 

Från hösten 2020 sammanslås fastighetsavdelningen och byggavdelningen till en gemensam enhet, fastighets- 
och byggavdelningen. Organisationsförändringen kommer att inledas under hösten och fortsätter våren 2021. 
Under hösten påbörjas ett arbete med nämnden hur förvaltningen ska arbeta vidare med strategiska frågor kring 



Budget 2021, nämnder och bolag 68(83) 

de kommunala fastigheterna och även det som hyrs in. 

Kost- och städavdelningen 

Kommunens förändrade invånarantal påverkar kost- och städavdelningen, som sakta växer. När barnantalet ökar 
behövs fler förskolor och då ökar behovet av tjänster både kost- och städsidan. Det påverkar hela kedjan posi-
tivt. Fler arbetstillfällen kan skapas och fler behov kan tillgodoses. Specialkost ökar sakta men stadigt i alla ålders-
grupper, vilket innebär merarbete och ökade kostnader för avdelningen. 

Städsidan har arbetat hårt med att bygga upp en fräsch maskinpark som används flitigt av personalen. På sikt 
sparar det både tid pengar och har en positiv ergonomisk effekt. 

Avdelningen står inom de kommande åren inför en generationsväxling och förbereder sig på att möta svårighet-
erna med att hitta rätt kompetens. Samarbetsprojekt pågår på olika plan för att säkra kompetensen på sikt, men 
det kommer bli en stor utmaning att möta det ökade behovet. 

Under 2021 ska en matsvinnsstrategi färdigställas och implementeras. Målet är att bli ännu mer resurseffektiv och 
arbeta med hållbarhet i flera led. 

Ekonomi 

Verksamhet Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 Ram 2022 Plan 2023 

Nämnd 39 0 0 0 0 

Central ledning och administration 2 783 4374 4 227 4 727 4 727 

Gata- och parkverksamhet (avtal 
NAV) 22 423 21 957 22 419 22 851 23 309 

Övrig gata- och parkverksamhet 19 218 19 622 19 622 19 122 19 122 

Skogsförvaltning -1523 -997 -497 -497 -497

Övr samhällsbyggande verksamhet 9 351 9 205 9 155 9 155 9 155

Arbetsmarknadsverksamhet 4 062 4 643 4 937 4 937 4 937

Lokalförsörjning 1 437 1 066 566 566 566 

Fordonshantering 2 16 16 16 16 

Kost- och städverksamhet 6 062 7 282 6 168 6 168 6 168 

Summa teknisk servicenämnd 63 855 67 168 66 613 67 045 67 503 

Därav anslagsfinansierad verksamhet 67 922 67 168 66 613 67 045 67 503 

Därav resultatenheter -4 068 0 0 0 0 

Resultatenheter: 

Fastighets- och byggavdelningen -2 065 0 0 0 0 

Kost- och städavdelningen -1140 0 0 0 0 

Summa resultatenheter -4 068 0 0 0 0 
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Mål enligt Pilen 

Attraktivitet 

Nämndmål Indikatorer 

Attraktiv arbetsplats. Utfallet från medarbetarenkät årsskiftet 2019/2020 ska 
medarbetarindex på minst 70 uppnås. 

Utveckla marknadsföringen av TSF och vår verksamhet. Framtagen kommunikationsstrategi 

Antal projekt över 20 miljoner kronor 

Öka kunskapen om platsvarumärket kopplat till kommu-
nens projekt 

En utbildning för personalen i platsvarumärket som beskri-
ver hur TSF kan använda det i olika projekt 

Utökad kompetens inom energisparåtgärder Antal producerade KWH genom solel 

5 abonnemang / år 

Främja bostadsbyggande i Nässjö kommun Antal fastighetsförvärv och m2 under året 

Antal såld bostadsmark i kvm varav kvm villatomter 

Bostadsmark till försäljning inom tre områden i Nässjö 
stad samt tomter i kransorter 

3 bostadsområden i Nässjö och tomter i respektive kran-
sort 

Arbeta för fler hyresbostäder i privat regi Erbjuda minst tre områden för markanvisningar gällande 
hyresbostäder 

Effektiv kommunikationsstrategi som visar allt positivt 
som händer inom TSF 

Medverka på minst 2 evenemang på Högskolan 

Medverka vid 1 evenemang på gymnasiet = Ej genomfört 
pga rådande pandemi = omprioriterat till 0 

Genomföra 1 evenemang i skogen 

Genomföra/medverka vid 1 evenemang inom kost & städ 

Få minst 3 projekt som har aviserats av TSF publicerad i 
media (press/radio/TV) 

Varje år minska klimatpåverkan i Nässjö kommuns for-
donspark och öka användningen av fossilfria bränslen 

Andel elbilar i förhållande till totalt antal fordon 

Andel fossilfria bilar av totalt antal fordon 

Förbrukning av HVO/RME (fossilfritt substitut till diesel) 

Gasbilar i förhållande till totalt antal bilar 

1 % färre körda mil med bil mot föregående år 

Kommunikationer 

Nämndmål Indikatorer 

Effektivisering kopplat till digitalisering av E-tjänster Antal E-tjänster under året 

Antal leverantörer med e-handelsavtal 

Procent automatkonterade fakturor 

Procent automatattesterade fakturor 

Effektivt trafiknät Antal genomförda åtgärder 

Antal tillgängliga parkeringsplatser redovisat i matris 1h, 
3h och 24h under tre år 

Antal trafikolyckor 

Antal skadade i trafikolyckor 
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Näringsliv och kompetens 

Nämndmål Indikatorer 

Tillgänglig industrimark för näringslivsutveckling Förvärv av råmark m2 under året 

Försäljning av industrimark m2 under året 

Slussa ut människor i arbete via AU 1 person till arbete från AU per år 

God kompetensförsörjning av personal 4 genomförda utbildningar i Nässjö 

2 praktikanter per år 

1 examensarbete per år 

Välfärd 

Nämndmål Indikatorer 

Bra uppföljning och kompetens 95 % av projekten överensstämmer med budget 

Benchmarking med andra kommuner Byggprojektkostnader i kr per m2 (jämförelse med andra 
likvärdiga kommuner) 

Ökad trygghet på kommunala fastigheter 1 trygghetsvandring, ej genomförd pga Covid-19 restrikt-
ioner för TSN 

Ökad förståelse för måltidspolicyn Antal utbildade kockar av totalt antal personer i måltids-
verksamheten 

Totalt svinn 2020, TSN har flyttat beslut om matsvinsstra-
tegi till våren 2021 

Totalt svinn 2020, TSN har flyttat beslut om matsvinsstra-
tegi till våren 2021 

Totalt svinn 2020, TSN har flyttat beslut om matsvinsstra-
tegi till våren 2021 

Kvalitetsmätning på städning NKI undersökning som jämförs med föregående år 

Bra gång och cykelvägar Antal olyckor med oskyddade trafikanter i Nässjö 2019, 
2018 

Minimera inbrott och skadegörelse Mindre inbrott och skadegörelse redovisat i kr i förhål-
lande till föregående år 

Aktiv trafiksäkerhetsgrupp som verkar för skydd och sä-
kerhet 

Minst två träffar per år 
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Överförmyndarnämnden 

Budget 2021, ram 2022 och plan 2023 

Nämnd/verksamhet Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 Ram 2022 Plan 2023 

Personalkostnader -8

Övriga kostnader 3 561 3 567 3 921 3 999 4 079 

Summa kostnader 3 553 3 567 3 921 3 999 4 079 

Intäkter -125

Nettokostnad 3 428 3 567 3 921 3 999 4 079 

Antal årsarbetare* 

Kronor per invånare** 124 kr 

* Tillsvidare- och allmänt visstidsanställda

** Budgeterat invånarantal 2021: 31 550

Verksamhetsbeskrivning 

Överförmyndarnämnden är en obligatorisk nämnd vars verksamhet är reglerad i bland annat föräldrabalken, för-
mynderskapsförordningen 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 överförmyn-
darnämnden. 
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Kommunrevisionen 

Budget 2021, ram 2022 och plan 2023 

Nämnd/verksamhet Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 Ram 2022 Plan 2023 

Personalkostnader 483 551 551 551 551 

Övriga kostnader 835 772 772 772 772 

Summa kostnader 1 317 1 323 1 323 1 323 1 323 

Intäkter 

Nettokostnad 1 317 1 323 1 323 1 323 1 323 

Antal årsarbetare* 

Kronor per invånare** 42 kr 

* Tillsvidare- och allmänt visstidsanställda

** Budgeterat invånarantal 2021: 31 550

Verksamhetsbeskrivning 

Kommunens revisorer är fullmäktiges organ för utövande av kontroll av den kommunala verksamheten. Reviso-
rerna 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 väsentlighets-
analys och de genomför sitt uppdrag i enlighet med kommunallagen och God revisionssed i kommunal verksam-
het. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstäl-
lande 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 de-
lar: 

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

Omvärldsanalys 

Kommunrevisionen följer utvecklingen av covid-19 och dess påverkan på verksamhet och ekonomi i kommu-
nens olika verksamheter. P.g.a. Corona-pandemin så har kurser, seminarier och utbildningar, avseende kommun-
revisionens ansvarsområde, inte kunnat genomföras under 2020 och därför finns ett större behov av utbildning 
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Valnämnden 

Budget 2021, ram 2022 och plan 2023 

Nämnd/verksamhet Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 Ram 2022 Plan 2023 

Personalkostnader 1 019 10 1 100 10 

Övriga kostnader 183 10 300 

Summa kostnader 1 199 10 10 1 400 10 

Intäkter -679 -600

Nettokostnad 520 10 10 800 10 

Antal årsarbetare* 

Kronor per invånare** 0 kr 

* Tillsvidare- och allmänt visstidsanställda

** Budgeterat invånarantal 2021: 31 550

Verksamhetsbeskrivning 

Valnämnden är den insats på lokal nivå som ansvarar för genomförandet av allmänt val samt val till EU-parla-
mentet. Allmänt val genomförs vart fjärde år, nästa gång i september 2022. Val till EU-parlamentet genomförs 
vart femte år, detta skedde senast i maj 2019 och nästa tillfälle blir år 2024. 

Valnämndens uppdrag är att se till så att valet genomförs i enlighet med vallag samt direktiv från Valmyndig-
heten. 
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Centralt anslag 

Budget 2021, ram 2022 och plan 2023 

Nämnd/verksamhet Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 Ram 2022 Plan 2023 

Personalkostnader 6 772 23 013 51 855 83 755 117 755 

Övriga kostnader 3 694 -481 12 233 15 963 20 614 

Summa kostnader 10 466 22 532 64 088 99 718 137 569 

Intäkter -2 865 0 

Nettokostnad 7 600 22 532 64 088 99 718 137 569 

Antal årsarbetare* 

Kronor per invånare** 2 031 kr 

* Tillsvidare- och allmänt visstidsanställda

** Budgeterat invånarantal 2021: 31 550

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. 

Verksamhetsförändringar 

Kommunens beräknade kostnader för löneavtalen under budgetperioden 2021-2023 ligger budgeterade i det cen-
trala anslaget. Med anledning av att avtalsrörelsen för 2020 blivit försenad på grund av den pågående coro-
napandemin, ligger även anslaget för 2020 kvar under det centrala anslaget i skrivande stund. Anslaget för löne-
avtalet 2020 kommer att fördelas ut till nämnderna i slutet av 2020 eller under första kvartalet 2021, beroende på 
när de nya avtalen för respektive fackförbund blir klara och betalas ut. 

Utfallet avseende kompensation för kapitalkostnader/ökad internhyra beror på hur många investeringsprojekt 
som färdigställs och aktiveras under året. Under första halvåret 2020 har kompensation fördelats ut till nämn-
derna för investeringsprojekt som färdigställts under januari-april. Kompensation för investeringsprojekt som 
färdigställs under andra halvåret kompenseras mot slutet av 2020. Under 2020 har kompensationen till nämn-
derna överstigit budgetanslaget då fler större investeringsprojekt än beräknat har aktiverats. Anslaget för 2021 
har utökats för att möta kostnaderna för de investeringsprojekt som aktiveras under 2021. 
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Bolagen 

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, Pig-
alle 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 2021 Ram 2022 Plan 2023 

Rörelseintäkter 480 201  483 868  493 747 

Rörelsekostnader exkl planenliga av-
skrivningar -338 463 -342 153 -351 462

Planenliga avskrivningar -89 874 -95 008 -96 355

Rörelseresultat 51 864 46 707 45 930

Finansnetto -12 649 -14 737 -15 449

Resultat efter finansiella poster 39 215 31 970 30 481

Balansbudget 

Balansräkningsposter (tkr) Budget 2021 Ram 2022 Plan 2023 

Anläggningstillgångar 1 494 391  1 632 255  1 693 038 

Likvida medel  101 573  144 609  100 150 

Långfristiga räntebärande lån  924 252  1 073 805  1 063 944 

Investeringar  174 591  232 870  157 139 

Den budgeterade resultatnedgången 2022 och 2023 jämfört med 2021 går i första hand att härleda till Fastighets 
AB Linden. Bolagets resultat 2022-2023 minskar med närmare 7 miljoner kronor jämfört med 2021. 

Koncernens investeringar beräknas uppgå till cirka 565 miljoner under planeringsperioden. Av summan står 
NAV-koncernen för 379 miljoner kronor och Fastighets AB Linden för 170 miljoner kronor. Investeringsnivån 
bidrar till en relativt kraftig ökning av avskrivningskostnaderna under planeringsperioden. 

På grund av koncernens stora investeringsbehov beräknas den samlade låneskulden öka och kommer vid ut-
gången av 2023 uppgå till cirka 1 064 miljoner kronor. Jämfört med utgången av 2020 är detta en ökning med 
cirka 218 miljoner kronor. Skuldökningen bidrar bland annat till att koncernens finansnetto försämras successivt 
under planeringsperioden. 

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, Citynätet i Nässjö AB och Stadsutveckling i Nässjö AB 
samt 97 procent av aktierna i Pigalle 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. En målsättning med budgetförslaget är därför att fortsatt konsolidera bolagets ekonomi 
och skapa ett kapital vilket ger ett finansiellt handlingsutrymme. 

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. Detta gäller i synnerhet förvärven och vidareförsäljningen av mark. Budgetförslaget innehål-
ler i därför relativt översiktliga antaganden om markinköp under perioden och syftar till att ge beredskap att köpa 
mark när tillfällen uppstår. Det innebär i sin tur att investeringsbudgeten kan komma att behöva revideras av sty-
relsen efterhand när beslut om köp respektive försäljning fattas. 

Statens samordnare för bostadsbyggande har under 2020 medverkat i dialoger med Trafikverket, Green Cargo 
och Jernhusen om hantering av järnvägsspår belägna inom Västra staden-området. Samordnarens uppdrag upp-
hör vid utgången av 2020. Örnen har intresset och initiativet att driva frågorna vidare. Fortsatta utredningar be-
hövs för att föreslå lösningar. Finansiering avses ske via investeringsbudgen. Omfattningen av utredningsarbetet 
är osäkert och behöver därför tas upp för behandling av styrelsen innan det verkställs. 

Omvärldsanalys 
Räntelägets utveckling har en stor betydelse för bolagets ekonomi. En aktiv bevakning av räntemarknaden är där-
för 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. Nedan redovisade nivåer för åren 
2021-2023 får anses vara preliminära eftersom koncernbidragsnivån är avhängig respektive dotterbolags resultat-
nivå, skattesituation med mera. Bolagskoncernens skattesituation har till del förändrats jämfört med tidigare år, i 
första hand beroende på att dotterbolagens överavskrivningsutrymmen är begränsade. I praktiken innebär det 
troligtvis att skattekostnaden till stor del kommer att överlåtas till moderbolaget Örnen eftersom de mottagna 
koncernbidragen är skattepliktiga. Örnens utdelning till Nässjö kommun uppgick 2020 till 11,4 miljoner kronor. 
Under åren 2021-2023 antas utdelningsnivån vara oförändrad. 

Resultatbudget (tkr) Budget 2021 Ram 2022 Plan 2023 

Rörelseintäkter 0  0  0 

Rörelsekostnader exkl. planenliga avskrivningar -2 210 -2 275 -2 343

Planenliga avskrivningar -5 -5 -5

RÖRELSERESULTAT -2 215 - 2 280 -2 348

Finansnetto -520 -428 -433

RESULTAT EFTER FINANSNETTO -2 735 -2 708 -2 781

Erhållna koncernbidrag 18 000 18 000 18 000

Skatt -3 144 -3 150 -3 135

ÅRETS RESULTAT 12 121 12 142 12 084
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Balansräkningsposter (tkr) Budget 2021 Ram 2022 Plan 2023 

Anläggningstillgångar 205 601  209 097  212 592 

Likvida medel  9 386  6 683  3 922 

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 fiber-
optiskt nät i Citynätet i Nässjö AB. 

Verksamhetsförändringar 
Inom VA-verksamheten kommer automation och digital uppkoppling av verk och pumpstationer, som idag sak-
nar fjärrstyrd processövervakning, att fortsätta. Vidare kommer förutsättningarna för övergång från analoga till 
digitala vattenmätare att utredas. 

Renhållningsverksamheten är en viktig samhällsfunktion som är tydligt reglerad i lagar och förordningar. För att 
möta de utmaningar som det innebär har Nässjö Affärsverk AB, Eksjö Energi AB och Aneby Miljö & Vatten 
AB påbörjat en analys om en eventuell samverkanslösning. Bedömningen är att det finns flera möjligheter att ge-
mensamt effektivisera det förebyggande arbetet, de administrativa kraven, hämtningen av hushållsavfall, töm-
ningen av enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare samt avyttring av insamlat material. 

Implementeringen av ett nytt smart insamlingssystem inom elnätsverksamheten beräknas vara genomförd 2024-
12-31. Projektet kommer att kräva betydande ekonomiska och personella resurser under planeringsperioden. Det
nya insamlingssystemet och de nya mätarna är upphandlade gemensamt inom ramen för NSE, Norra Smålands
Energi AB.

Omvärldsanalys 
För att säkerställa drift och leverans av samhällsviktiga tjänster har EU tagit fram det så kallade NIS-direktivet. 
Direktivet, som berör samhällsviktiga och digitala tjänster, är sedan 2018-08-01 införlivat i den svenska lagstift-
ningen och har tydlig bäring mot Nässjö Affärsverks verksamhet. 

I de av FN beslutade globala målen för hållbar utveckling, den så kallade Agenda 2030, återfinns flera mål som är 
direkt kopplade till NAV-bolagens verksamheter, inte minst inom VA-verksamheten. EU-parlamentet har bland 
annat under innevarande mandatperiod identifierat ett antal viktiga frågor kopplade till VA-verksamheten, både 
vad gäller dricksvatten, avfallsvatten och framtida risker för översvämningar. 

Inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har olika branscher tagit fram färdplaner för att Sverige ska nå ett net-
tonollutsläpp senast 2045. I projektet Färdplan Energi samlas energiföretagens arbete med två färdplaner (el och 
fjärrvärme) och deras genomförande. Syftet är bland annat att sprida kunskap till beslutsfattare eftersom energi-
branschen är en stor möjliggörare för ett fossilfritt Sverige och för en cirkulär ekonomi. 

Energimarknadsinspektionens beslut om intäktsramar inom elnätsverksamheten fattas på basis av elnätsföreta-
gens beräknade prognoser om bland annat hur elnätet kommer att utvecklas under reglerperioden och vilka inve-
steringar som behöver genomföras. En omprövning av beslutet kan ske efter reglerperiodens slut (det vill säga 
från och med 2024), enligt samma beräkningsmetod men på basis av verkliga siffror och inte elnätsföretagens 
prognoser. Nässjö Affärsverks elnätsverksamhet tillhör den grupp av nätbolag som blev hårt drabbade av Ener-
gimarknadsinspektionens nya intäktsreglering 2020 – 2023. Intäktsregleringen innebär en sänkt intäktsram på 
cirka 10 procent. Förslaget har dock överklagats. 

Renhållningsverksamheten står inför stora framtida utmaningar. Ett nytt nationellt regelverk avseende insamling 
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av olika typer av förpackningar såsom papp, plast, glas och metall kommer att införas de kommande åren. Regel-
verket kommer att kräva såväl verksamhetsanpassningar som informationsinsatser från Nässjö Affärsverks sida. 

Ekonomi 
Det budgeterade resultatet efter finansiella poster för 2021 uppgår till 25,8 miljoner kronor. 

Brukningsavgifterna inom VA-verksamheten kommer att höjas med 8 procent. Främst är det behovet av under-
håll och investeringar som ligger till grund för prisökningen. Priserna inom elnätsverksamheten hålls oförändrade 
medan priserna inom värmeverksamheten kommer höjas med 1 procent. Grunden till höjningen är främst ett 
ökat investeringsbehov med högre avskrivningskostnader som följd. Renhållningstaxan höjs med 8 procent, detta 
främst på grund av minskade intäkter från schaktmassor till deponin samt ett ökat investeringsbehov. 

Resultatnivåerna (resultat efter finansnetto) för planperioden 2022 och 2023 uppgår till 25,5 respektive 24,2 mil-
joner kronor. Koncernens samlade investeringsbehov är stigande och beräknas under åren 2021-2023 uppgå till 
cirka 379 miljoner kronor. En stor del av behovet, 46 procent (173 miljoner kronor) återfinns inom VA-verk-
samheten samt 18 procent (70 miljoner kronor) återfinns inom fjärrvärmeverksamheten. Citynätet i Nässjö AB 
kommer under perioden investera cirka 20 miljoner kronor i fiberutbyggnad och cirka 10 miljoner kronor i tek-
nisk utrustning kopplat till rollen som så kallad kommunikationsoperatör. 

Koncernens lånebehov kommer att öka under perioden. Jämfört med skuldnivån per 2020-12-31 beräknas den 
öka med 173 miljoner kronor till och med utgången av 2023. 

Resultatbudget (tkr) Budget 2021 Ram 2022 Plan 2023 

Rörelseintäkter 357 633  364 256  371 815 

Rörelsekostnader exkl. planenliga avskrivningar -256 607 -258 584 -266 127

Planenliga avskrivningar -69 655 -74 291 -75 543

RÖRELSERESULTAT 31 371 31 381 30 145

Finansnetto -5 580 -5 930 -5 993

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 25 791 25 451 24 152

Erhållna koncernbidrag -8 000 -8 000 -8 000

Skatt -3 656 -3 598 -3 321

ÅRETS RESULTAT 14 135 13 853 12 831

Balansräkningsposter (tkr) Budget 2021 Ram 2022 Plan 2023 

Anläggningstillgångar 957 738  1 006 217  1 057 713 

Likvida medel  56 693  134 586  94 050 

Långfristiga räntebärande lån  354 052  454 605  444 744 

Investeringar  129 091  122 770  127 039 
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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 
Inga verksamhetsförändringar förestås. Uthyrningsläget har förbättrats något, men det finns fortfarande out-
hyrda lokaler. Pandemin har slagit hårt mot vissa hyresgäster varför intäkterna har minskat. 

Omvärldsanalys 
För att finansiera ombyggnationen år 2010 lånade bolaget 92 miljoner kronor. Idag återstår 61 miljoner kronor 
av lånen. Under flera år har ränteläget stärkt bolagets ekonomi, men sista åren med outhyrda lokaler har ekono-
min försämrats. Bolaget måste över tid öka både underhålls- och investeringsnivån för att inte reducera fastighet-
ens värde. 

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. 

Ekonomi 
Pigalle ska bedrivas så att bolagets ekonomiska resultat tillåter såväl konsolidering som koncernbidrag till ägaren. 
Målet är dessutom att kunna amortera 4 miljoner kronor årligen på låneskulden, som idag uppgår till 61 miljoner 
kronor. 
Över tid har soliditeten ökat och uppgick i bokslutet år 2019 till 13 procent. Prognosen för år 2020 är att bibe-
hålla nivån. Pigalle har under några år stärkt sin ekonomi, vilket till stor del beror på det låga ränteläget. 
Budgeten för år 2021 utgörs till övervägande del av kända intäkts- och kostnadsförändringar. För 2021 ökar hy-
rorna med 0,17 procent samtidigt som övriga kostnader, såsom VA och renhållning, ökar med 8 procent. I plan 
för år 2022-2023 har hyrorna ökats med 1 procent per år. Samtidigt ökar flera av de kända kostnaderna med 
drygt 3 procent. 

För 2021 budgeteras investeringar om 1 miljon kronor för bland annat fortsatta belysningsåtgärder och byte av 
resterande kuliss i teatersalongen. Investeringar för 2022-2023 budgeteras till 600 tusen kronor per år. 

Resultatbudget (tkr) Budget 2021 Ram 2022 Plan 2023 

Rörelseintäkter 10 370  10 477  10 585 

Rörelsekostnader exkl. planenliga avskrivningar -3 861 -3 951 -4 049

Planenliga avskrivningar -3 428 -3 483 -3 548

RÖRELSERESULTAT 3 081 3 043 2 988

Finansnetto -509 -513 -477

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 2 572 2 530 2 511

Erhållna koncernbidrag -2 400 -2 400 -2 400

Skatt -35 -27 -23

ÅRETS RESULTAT 137 103 88

Balansräkningsposter (tkr) Budget 2021 Ram 2022 Plan 2023 

Anläggningstillgångar 70 879  67 997  65 048 

Likvida medel  2 237  1 250  310 

Långfristiga räntebärande lån  57 000  53 000  49 000 

Investeringar  1 000  600  600 
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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 pågår och beräknas vara färdigställda under hösten 2021. 
Projektering av ytterligare 50 nya lägenheter i stadsdelen Åkershäll i Nässjö är slutförd. Beslut om igångsättande 
av byggnationen är dock inte fattat. 

Företagets inriktning under planeringsperioden är att förvärva fastigheten Blomberg 6 i Nässjö (i direkt anslut-
ning till den nyligen byggda fastigheten i kvarteret Blomberg) och under 2021 påbörja projektering för nybygg-
nation. Nybyggnationen, som beräknas uppgår till 125 miljoner kronor, beräknas stå klar 2023. 

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. 

Lindens fastighetsbestånd är i många områden ålderstiget och underhållsbehovet är fortsatt stort. Det är ett lång-
siktigt arbete att få underhållsnivån i balans och arbetet fortskrider i den takt ekonomin tillåter. Underhållsplanen 
uppdateras kontinuerligt och prioriteringar förändras över tid. En hög flexibilitet krävs också för att påbörja eller 
avvakta projekt när ekonomin så påkallar. Långsiktigt bör underhållsnivån uppgå till minst 30 miljoner kronor 
per år. 

Ekonomi 
Bolagets resultat (resultat efter finansnetto) beräknas uppgå till cirka 13 miljoner kronor 2021. Därefter sjunker 
den budgeterade resultatnivån till cirka 6 miljoner kronor per år. Minskningen kan förklaras av successivt ökade 
hyresbortfall samt stigande räntekostnader på grund av en ökad nyupplåning. Utifrån gällande skattelagstiftning 
har bolaget att återföra tidigare års överskrivningar till beskattning, vilket innebär att skattekostnaden kommer att 
uppgår till cirka 2-3 miljoner kronor per år. 

Bolagets planerade investeringar uppgår under planeringsperioden till 170 miljoner kronor. Investeringarna kom-
mer del vis att finansieras via nya lån. Den totala låneskulden beräknas vid utgången av 2023 uppgå till 371,3 mil-
joner kronor, vilket är en ökning med 57 miljoner jämfört med nuvarande skuld. 

Resultatbudget (tkr) Budget 2021 Ram 2022 Plan 2023 

Rörelseintäkter 136 326  133 726  136 401 

Rörelsekostnader exkl. planenliga avskrivningar -100 911 -102 929 -104 988

Planenliga avskrivningar -16 335 -16 772 -16 772

RÖRELSERESULTAT 19 080 14 025 14 641

Finansnetto -6 040 -7 866 -8 546

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 13 040 6 159 6 095

Bokslutsdisposition 3 750 4 000 4 000

Skatt -3 459 -2 093 -2 080

ÅRETS RESULTAT 13 331 8 066 8 015

Balansräkningsposter (tkr) Budget 2021 Ram 2022 Plan 2023 

Anläggningstillgångar 438 045  526 273  534 501 

Likvida medel  31 915  753  540 

Långfristiga räntebärande lån  314 300  367 300  371 300 

Investeringar  40 000  105 000  25 000 
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Nässjö Industribyggnads AB 

Verksamhetsbeskrivning 
Nässjö kommuns Industribyggnads AB (NIAB) ska tillvarata Nässjö kommuns intressen av att främja företagsut-
vecklingen 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. Under hösten 2020 var bolagets samtliga lokaler uthyrda. 

Verksamhetsförändringar 
Inga större verksamhetsförändringar är planerade under planeringsperioden. 

Omvärldsanalys 
NIAB påverkas av konjunkturläget då det har inverkan på företagsutvecklingen och ekonomin hos befintliga hy-
resgäster, 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 drygt 500 tusen kronor. Bolagets 
möjligheter till skattemässiga dispositioner är mycket begränsade, varför bolagets resultat kommer att belastas 
med en skattekostnad om cirka 100 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 soliditetsni-
vån negativt. 

Resultatbudget (tkr) Budget 2021 Ram 2022 Plan 2023 

Rörelseintäkter 2 872  2 909  2 946 

Rörelsekostnader exkl. planenliga avskrivningar -1 874 -1 914 -1 955

Planenliga avskrivningar -451 -457 -487

RÖRELSERESULTAT 547 538 504

Finansnetto 0  0  0 

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 547  538  504 

Erhållna koncernbidrag 

Skatt -113 -111 -104

ÅRETS RESULTAT 434 427 400

Balansräkningsposter (tkr) Budget 2021 Ram 2022 Plan 2023 

Anläggningstillgångar 9 666  10 209  10 722 

Likvida medel  1 342  1 337  1 328 

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 samt Höglandets Räddningstjänstförbund. Gemensamt för dessa enheter är att 
Nässjö kommun har tillskjutit kapital motsvarande minst 20 procent av respektive enhets aktiekapital/grund-
fondskapital eller att Nässjö kommunen svarar för mer än 20 procent av driftskostnaderna, så kallad proportion-
ell 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. 

Stiftelsens budgeterade resultat efter finansnetto under perioden uppgår till cirka -0,9 miljoner kronor per år. Det 
negativa resultatet är föranlett av ett befarat hyresbortfall. Inga budgeterade investeringar är upptagna under pla-
neringsperioden. 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 25 miljoner kronor. Förbundets 
långfristiga låneskuld, vilken idag uppgår till 8,0 miljoner kronor, beräknas öka till 14,5 miljoner kronor under 
perioden. 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 miljon kronor per år. De totala budgeterade 
investeringarna under planeringsperioden är beräknade till 35 miljoner kronor. Förbundets långfristiga låneskuld 
beräknas minska med 2,4 miljoner kronor under planeringsperioden och uppgå till 8,4 miljoner kronor vid plane-
ringsperiodens utgång. Ovanstående belopp avser förbundets totala ekonomi. Nässjös kommuns andel uppgår 
till 32,5 procent. 
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Sammanställd resultatbudget 

Resultatbudget (mkr) Budget 2021 Ram 2022 Plan 2023 

Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar -1 858,7 -1 883,3 -1 926,3

Avskrivningar -179,8 -185,8 -187,7

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -2 038,5 -2 069,1 -2 114,0

Skatteintäkter 1 439,6 1 478,6 1 524,7

Generella statsbidrag/utjämningsbidrag 674,7 660,3 661,0

Finansnetto -10,2 -12,6 -10,0

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 65,6 57,2 61,7

Bolagskoncernens bokslutsdispositioner samt skattekostnader har inte beaktats i ovanstående resultat. 

Sammanställd balansbudget 

Balansräkningsposter (mkr) Budget 2021 Ram 2022 Plan 2023 

Anläggningstillgångar 3 087,9 3 287,4 3 427,9 

Likvida medel 117,8 180,0 112,0 

Långfristiga räntebärande lån 1 564,7 1 763,9 1 778,7 

Investeringar 339,1 390,3 333,3 



NÄSSJÖ KOMMUN
571 80 Nässjö

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

kommunstyrelsen@nassjo.se
www.nassjo.se
 


	Kommunstyrelsens ordförande har ordet
	God ekonomisk hushållning
	Viktiga förhållanden för god ekonomisk hushållning
	Finansiell analys
	Balanskravsresultat
	Förväntad utveckling

	Resultatbudget
	Balansbudget
	Kassaflödesbudget
	Exploateringsbudget
	Investeringsbudget
	Driftbudget
	Nämnder och resultatenheter
	Befolkningsprognos
	En förändrad styrmodell
	Kommunfullmäktigebeslut, kommentarer och uppdrag
	Finansiering
	För nämnderna gäller
	För bolagen gäller
	Uppdrag
	Kommunstyrelsens driftsbudget
	Barn- och utbildningsnämndens driftsbudget
	Kultur-och fritidsnämndens driftsbudget
	Samhällsplaneringsnämndens driftsbudget
	Socialnämndens driftsbudget
	Tekniska servicenämndens driftsbudget
	Överförmyndarnämndens, valnämndens och revisorernas driftsbudget

	2 Budget 2021, namnder och bolag.pdf
	1 Kommunstyrelsen
	Verksamhetsbeskrivning
	Omvärldsanalys
	Verksamhetsförändringar
	Ekonomi
	Mål enligt Pilen
	Attraktivitet
	Kommunikationer
	Näringsliv och kompetens
	Välfärd

	Kommunstyrelsen Bidrag
	Verksamhetsbeskrivning
	Verksamhetsförändringar


	2 Barn- och utbildningsnämnden
	Verksamhetsbeskrivning
	Omvärldsanalys
	Nationella beslut
	Särskolan - ökat antal elever
	Växande organisation
	Corona - distans och fjärrundervisning, måluppfyllelse
	Personal - kompetensbrist

	Verksamhetsförändringar
	Ekonomi
	Mål enligt Pilen
	Attraktivitet
	Kommunikationer
	Näringsliv och kompetens
	Välfärd


	3 Kultur- och fritidsnämnden
	Verksamhetsbeskrivning
	Omvärldsanalys
	Verksamhetsförändringar
	Ekonomi
	Mål enligt Pilen
	Attraktivitet
	Kommunikationer
	Näringsliv och kompetens
	Välfärd


	4 Samhällsplaneringsnämnden
	Verksamhetsbeskrivning
	Omvärldsanalys
	Verksamhetsförändringar
	Ekonomi
	Mål enligt Pilen
	Attraktivitet
	Kommunikationer
	Näringsliv och kompetens
	Välfärd


	5 Socialnämnden
	Verksamhetsbeskrivning
	Omvärldsanalys
	Verksamhetsförändringar
	Ekonomi
	Mål enligt Pilen
	Attraktivitet
	Kommunikationer
	Näringsliv och kompetens
	Välfärd


	6 Tekniska servicenämnden
	Verksamhetsbeskrivning
	Omvärldsanalys
	Verksamhetsförändringar
	Ekonomi
	Mål enligt Pilen
	Attraktivitet
	Kommunikationer
	Näringsliv och kompetens
	6.1.1.1 Välfärd


	7 Överförmyndarnämnden
	Verksamhetsbeskrivning

	8 Kommunrevisionen
	Verksamhetsbeskrivning
	Omvärldsanalys

	9 Valnämnden
	Verksamhetsbeskrivning

	10 Centralt anslag
	Verksamhetsbeskrivning
	Verksamhetsförändringar

	11 Bolagen
	De kommunala bolagen
	Örnen i Nässjö AB
	Nässjö Affärsverk AB (inklusive dotterbolaget Nässjö Affärsverk Elnät AB och Citynätet i Nässjö AB)
	Pigalle i Nässjö AB
	Linden i Nässjö AB
	Nässjö Industribyggnads AB
	12 Sammanställd budget





