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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde i juni fastställt Mål och Budget för 2016 
Det är många omvärldsfaktorer som påverkar vårt budgetarbete, globalt är det konjunktur, 
internationell ekonomiska problem, BNP-tillväxt, vårt svenska utjämningssystem och lokalt är det 
bl.a. antalet folkbokförda per 1 november detta år. Vi beräknar att vi är 13 686 innevånare den 1 nov 
2015, en minskning med 25 sedan motsvarande tid förra året.  
 
I budgeten handlar det konkret om att skapa förutsättningar för en attraktiv kommun, utveckla hela 
kommunen med service, barnomsorg, skolor, bra äldreboenden och attraktiva lägenheter. Det handlar 
också om bra kommunikationer och där har vi mycket att arbeta med för att påverka staten och 
myndigheterna 
 
Investeringar 
Vi går in med en stor investeringsbudget på 89 mnkr 
Utav detta avser vi använda 50 mnkr till förskolor/skolor; Nybyggnation av förskola i Virserum, och 
ombyggnationer på skolorna i Järnforsen och Silverdalen.  Detta är ett tydligt ställningstagande att vi 
med dessa satsningar på skolorna slår vakt om att bidra till en positiv utveckling i våra mindre orter   
Utöver detta finns 5 mnkr till kök, 2 mnkr till nytt tak på Valhall, 2 mnkr till energieffektiviseringar,  
1,7 mnkr till ny gc-väg på Silverslättsvägen, 10,5 mnkr vatten- och avloppsnäten, vattenverk och 
reningsverk samt en ny råvattenbrunn i Målilla samt ett antal ”mindre” investeringar i övriga 
verksamheter 
 
Fler investerar i vår kommun 
Vårt bostadsbolag bygger hyreslägenheter vid Hulingen 34 mnkr, trygghetsboende 24 mnkr, 
Familjecentral i Stålhagen åt landstinget 10 mnkr 
Vårt industribolag investerar drygt 11 mnkr i H-city, framför allt åt landstingets Hälsocentral 
SBO bygger om Mimer och Strandskolan för drygt 40 mnkr  
Eon gräver ner elledningar de närmsta åren för 50-60 mnkr 
Skanova gräver ner fiber i våra tätorter för åtskilliga tiotals miljoner kronor dessutom bygger ett antal 
föreningar på vår landsbygd fiber 
Varta och Södrasaneringarna beräknas till ca 120 mnkr tillsammans 
 
Driftbudget 
Utgångspunkten för budgetarbetet 2016 är en minskning av kostnaderna med en halv procent, med 
hänsyn till den underliggande befolkningsminskningen, det rör sig bara om 1,5 mnkr. Utöver detta så 
ger kundmodellen i demografiberäkningen denna gång ett tillskott både till Bun och Soc, på 
tillsammans 1,2 mnkr. Det beror alltså på att det finns fler elever i skolan respektive fler äldre inom 
Soc ansvarsområde Vi utökar driftbudgeten till fastighetsunderhåll till ÖSK och på gata-park med 8 
mnkr, till 14,7 mnkr under 2016. Det är en kraftfull satsning för att förbättra lokaler och arbetsmiljö, 
både för våra elever och boende etc., men även för vår personal. 
 
Därutöver får alla nämnder och styrelser full kompensation för beräknade löneökningar på sammalagt 
17,5 mnkr 
 
Sammantaget medför alla dessa satsningar att vi har ett mycket lågt resultat på sista raden,  
1,7 mnkr. Det förutsätter att våra nämnder och förvaltningar har en god budgetdisciplin, och att vi inte 
belastar driftbudgeten ytterligare 
 
Jag vill tacka alla som varit delaktiga i årets budgetarbete, och med arbetet med vår styrmodell och 
strategikartan som ska tydliggöra vår vision, värdegrund och våra strategiska mål.   
 
Lars Rosander 
Kommunalråd 
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Låneskuldens utveckling från 2003, mnkr.  

 

Övergripande finansiella mål Bokslut 
2014

Budget 
2015

Budget 
2016

Ram 
plan 
2017

Ram 
plan 
2018

Årets resultat, mnkr -59,9 4,6 1,7 -12,5 -41,1
Långfristiga skulder (långa lån), mnkr 173,8 188,8 324,4 392,2 579,8
Soliditet, procent 29,6 29,4 27,2 23,7 15,8

Långsiktiga mål - kommunens del
Årets resultat, 2% av skatter och gen. statsbidrag 15,5 15,8 15,9
Minskning av långfristiga skulder, - 2 % av 
skatter och statsbidrag eller på intäkterna -15,5 -15,8 -15,9
Soliditet, procent inkl ansvarsförbindelser ska öka för att närma sig noll

Sammanfattad resultaträkning, mnkr
Skatteunderlag SKL:s cirkulär 15:15,

befolkningsförändring -25, -149 och Budget Plan Plan
-125. 2016 2017 2018

Nettokostnader efter anpassningar -773,1 -795,6 -829,9
Skatter o statsbidrag 777,4 787,5 797,1
Finansiellt netto -2,6 -4,4 -8,3
Resultat 1,7 -12,5 -41,1
Upplåning 59,7 67,7 187,6
Investeringar 79,4 81,4 179,2

plus nya sopkärl brutto 9,1 9,1 0,6
plus återställande deponi 10,0
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2015 ingår övertagna lån från HKIAB, 76 mnkr.

Utdrag ur SKL:s cirkulär den 29 april om utvecklingen 
av konjunkturen och skatteunderlaget. 

Svensk ekonomi på gång 
Svensk ekonomi avslutade 2014 mycket starkt. 
Även 2015 har startat bra och utsikterna inför 
framtiden är ljusa. Ett skäl är att tillväxten i om-
världen får allt bättre fart. Svensk BNP beräknas 
växa med drygt 3 procent både i år och nästa år 
(kalenderkorrigerat). Nästa år väntas den svenska 
ekonomin nå konjunkturell balans. För åren 
därefter (2017 och 2018) antas utvecklingen vara i 
linje med trendmässig tillväxt vilket är liktydigt 
med en väsentligt svagare utveckling i ekonomin 
jämfört med i år och nästa år. 
 
Under fjolåret växte inhemsk efterfrågan mycket 
snabbt. Framförallt investeringarna ökade rejält. 
Förutsättningar finns för en fortsatt stark tillväxt i 
inhemsk efterfrågan också i år och nästa år. Före-
tagens investeringar och hushållens konsumtions-
utgifter är i utgångsläget låga. Med en ökad fram-
tidstro bör företagens och hushållens benägenhet 
att investera och konsumera kunna höjas rejält. 
Men för att framtidstron ska stärkas krävs att ut-
vecklingen i omvärlden uppfattas som mer stabil. 
Den internationella konjunkturen behöver förstär-
kas ytterligare och den svenska exporten behöver 
få bättre fart. 
 
Den bedömning vi gjort av den internationella 
utvecklingen innebär i mångt och mycket att dessa 
förutsättningar föreligger. En stabilare omvärld 
och en bättre svensk exporttillväxt gör att den in-
hemska efterfrågan kan fortsätta växa i snabb takt i 
år och nästa år. Därigenom har den svenska eko-
nomin möjlighet att nå konjunkturell balans 
2016. 
 
Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till 
att läget på den svenska arbetsmarknaden förbätt-
ras. Löneökningarna ligger fortsatt i år på 3 pro-
cent och blir nästa år något högre. Prisutveckling-
en är i år fortsatt mycket svag, men i takt med att 
effekterna av prisfallet på olja klingar av kommer 
inflationstalen att höjas. Den fortsatt höga tillväx-
ten drar också upp prisökningstakten. I mitten av 
nästa år når inflationen enligt KPIX (dvs KPI ex-
klusive hushållens räntekostnader) upp mot 1,5 
procent. 
 

Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets 
tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- 
och löneökningar, är däremot skatteunderlagets 
tillväxt fortsatt stark. I år beräknas skatteunderla-
get realt öka med 2,1 procent vilket är det dubbla 
mot normalt. Nästa år beräknas tillväxten bli ännu 
högre – eller 2,3 procent. Den starka tillväxten är 
en kombination av stark sysselsättningstillväxt och 
höjda pensioner. 
 

Nyckeltal i svensk ekonomi 2012-2018. Procen-
tuell förändring om inte annat anges.  

 
Åren 2017 och 2018 förutsätts den svenska eko-
nomin befinna sig i konjunkturell balans och där-
med endast öka enligt trend. Det innebär att antalet 
arbetade timmar i den svenska ekonomin ökar 
betydligt långsammare än under de närmast före-
gående åren. Men trots en väsentligt svagare 
sysselsättningstillväxt beräknas ändå skatteun-
derlaget i reala termer växa i en relativt snabb takt 
2017 och 2018. Förklaringen är fortsatt omfattande 
ökningar av pensionsutbetalningarna. 

Skatteunderlaget växlar upp ökningstakten 
Skatteunderlagsprognosen är baserad på den sam-
hällsekonomiska bild som sammanfattas ovan och 
beskrivs utförligt i Ekonomirapporten, april 2015. 
 

Nyckeltal i svensk ekonomi, procentuell
förändring om inte annat anges

20- 12 13 14 15 16 17 18

BNP1 0,0 1,3 2,3 3,2 3,3 2,4 1,8
Sysselsättning, 
timmar1 0,7 0,3 1,8 1,2 1,0 0,4 0,3

8,0 8,0 7,9 7,5 6,9 6,6 6,6
Timlön2 2,8 1,9 1,7 3,0 3,2 3,4 3,5
Timlön3 3,0 2,5 2,9 3,0 3,2 3,4 3,5
Konsumentpris 
KPIX 1,1 0,5 0,2 0,4 1,4 1,7 1,8
Konsumentpris 
KPI 0,9 0,0 -0,2 0,1 1,5 3,3 3,0
Realt 
skatteunderlag 1,8 1,5 1,3 2,1 2,3 1,4 1,1
1Kalenderkorrigerad, 2nationalräkenskaperna, 3kon-
junkturlönestatistiken

Relativ arbets-
löshet, nivå   
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I år tar skatteunderlagstillväxten ett tydligt steg 
uppåt jämfört med 2014 (diagram 1). Det är flera 
faktorer som bidrar till den tilltagande ökningstak-
ten. Dels beräknas både löner och pensioner stiga 
mer i år än förra året, dels påverkas skatteunderla-
get på olika sätt av ändrade avdragsregler de båda 
åren. Förra året höll höjda grundavdrag tillbaka 
skatteunderlaget medan det i år får ett extra lyft av 
att avdragsrätten för pensionssparande trappas ner. 
Den underliggande ökningstakten, rensat för effek-
ter av regeländringar som neutraliseras via det 
generella statsbidraget, stiger alltså inte lika brant. 
 
Nästa år beräknas skatteunderlagstillväxten tillta 
ytterligare. Det beror främst på att den automatiska 
balanseringen av allmänna pensioner ger en extra 
höjning av pensionsinkomsterna. 
 
Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa 
komponenter  
Procent respektive procentenheter 

 
Våra beräkningar utgår från att den pågående kon-
junkturuppgången leder till att ekonomin åter är i 
balans 2016 och att sysselsättningstillväxten däref-
ter avtar. Efter 2016 räknar vi också med snabbare 
ökning av grundavdragen. Det är framförallt på 
grund av dessa båda faktorer som skatteunderlaget 
växer i långsammare takt från och med 2017. 
 
Revideringar jämfört med februariprogno-
sen 
Efter den prognos vi publicerade i februari (cirku-
lär 15:7) har vi gjort en fördjupad analys av ar-
betskraftsutbudet, som innebär att arbetsmark-

naden beräknas nå balans på en lägre sysselsätt-
ningsnivå. Det innebär att arbetade timmar ökar 
mindre vart och ett av åren 2015–2018 i vår aktu-
ella prognos. 
 
År 2015, 2017 och 2018 medför den svagare 
sysselsättningsutvecklingen en nedrevidering av 
skatteunderlagets utveckling. År 2016 påverkas 
skatteunderlagstillväxten även av två andra pro-
gnosjusteringar som verkar i motsatt riktning. Dels 
har vi reviderat ner grundavdragen och dels slår 
den höjning av taket för arbetslöshetsersättningen 
som regeringen föreslog i vårändringsbudgeten 
igenom med en helårseffekt. Sammantaget betyder 
detta att vi reviderar upp skatteunderlagets ökning 
2016. 

Olika skatteunderlagsprognoser 2014-2018 
Procentuell förändring 

 
Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKL 

Jämförelse med regeringens och ESV:s 
prognos 
Regeringens räknar med betydligt mindre ökning 
av skatteunderlaget 2014 än såväl SKL som Eko-
nomistyrningsverket. Skillnaden förklaras av att 
regeringen gör en försiktigare bedömning på flera 
punkter, bland annat när det gäller utvecklingen av 
lönesumman, arbetsmarknadsersättningar och 
grundavdrag.  
 
För 2015 förutser regeringen en snabbare skatte-
underlagstillväxt än SKL och ESV. Även här skil-
jer sig prognoserna åt på en rad punkter, bland 
annat när det gäller utvecklingen av arbetade tim-
mar och flera sociala ersättningar.  
 
Att regeringens prognos visar starkare skatteunder-
lagstillväxt än SKL:s och ESV:s för åren 2016–
2018 beror framförallt på större ökning av arbetade 
timmar. Det spelar också roll att regeringen utgår 
från mindre höjningar av grundavdragen än SKL. 
 
Slut på utdraget ur cirkuläret

 

14 15 16 17 18
13-
18

SKL, apr 2015 3,2 5,0 5,4 4,3 4,2 23,9
VP, apr 2015 2,6 5,3 5,7 5,3 4,7 25,9
ESV, apr 2015 3,1 4,9 4,5 4,5 4,4 23,3
SKL, feb 2015 3,2 5,1 5,1 4,5 4,3 24,1
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Befolkningsutvecklingen i Hultsfreds 
kommun per den 31 december 

 
Antalet invånare var den 31 december 2014 
13 738 en ökning med 103 under 2014. Medel-
värdet för befolkningsutvecklingen är sedan 1972 
en minskning med 119 invånare per år. För de 
sista tio och fem åren är motsvarande tal minsk-
ningar med 97 respektive 23 invånare per år. 
Invånarantalet den 1 november är det som an-
vänds vid beräkning av inkomst- och kostnadsut-
jämning för det följande budgetåret. För 2016 är 
det antalet den 1 november 2015 som gäller. 
 
Invånarantalet den 31 mars var 13 712 enligt 
SCB, en minskning med 26 sedan årsskiftet men 
en ökning med 1 sedan den 1 november 2014. 
Antagandet för budget 2016 är 13 686 invånare. 
 

Anpassning efter demografiska för-
ändringar 
Sedan budget 2012 har för vissa verksamheter 
storleken anpassats efter befolkningsförändring-
arna i vissa åldersgrupper, ”kundmodellen”. Det 
gäller de åldersgrupper som omfattas av verk-
samheterna inom förskola/fritidshem, grund-
skola, gymnasium och äldreomsorg. Från budget 
2013 anpassar vi alla kommunens verksamheter 
efter hela befolkningens förändring, ”generell 
modell”.  
 
Anpassningar ”kundmodellen” 

 
 
Förändringar av invånarantal räknas som föränd-
ring av årsmedelvärden. Med dessa åldersgrup-

Preliminära skatteintäkter och statsbidrag i miljoner kronor
Skatteunderlagsprognos från 2015-04-29 och utfall invånarantal den 1 november 2014 är 13711

miljoner kronor kronor per invånare

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Skattesats kr per skattekrona 21,91 21,91 21,91 21,91
Antal inv 1 nov året före 13 711 13 686 13 537 13 412

Skatteintäkter 515,1 545,4 564,9 581,0 37 570 39 850 41 728 43 319
Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 175,0 175,2 171,3 172,3 12 765 12 804 12 655 12 846
Kostnadsutjämning 7,2 4,9 2,5 -1,1 523 357 186 -86
Regleringsbidrag/-avgift -0,5 -3,3 -5,9 -9,4 -39 -238 -437 -702
Strukturbidrag 1,4 1,4 1,4 1,4 104 104 104 104
Statsbidrag/Utjämn LSS-verksamhet 34,8 31,9 31,6 31,3 2 537 2 333 2 333 2 333
Summa intäkt före fastighetavgift 733,0 755,6 765,8 775,4 53 460 55 210 56 569 57 814

Fastighetsavgift 21,7 21,7 21,7 21,7 1 586 1 589 1 606 1 621
Summa intäkter 754,7 777,4 787,5 797,1 55 046 56 799 58 175 59 435

Slutavräkning 2014 korrigering -0,5 -40
Slutavräkning 2015 1,6 120
Slutavräkning 2016 0,0

Totalt  preliminära skatteintäkter
och statsbidrag 755,8 777,4 787,5 797,1 55 126 56 799 58 175 59 435

Verksamhet
Ålders-
grupp 

år

Á-pris/år 
tkr

Andel 
kunder 

%
Förskola/ 
fritidshem

1-12 50,3 66,7

Grundskola/förskol
eklass

6-15 55,3 99,6

Gymnasium 16-18 102,4 95,8

Äldreomsorg 
yngre

65-79 279,5 4,6

Äldreomsorg äldre 80-w 311,1 36,7

Förskola, kost 1-5 7,7 100

Skola, kost 6-19 5,0 100

Äldreomsorg, kost 65-w 1,3 100
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pers förändringar från år 2014 har förändringar 
av resursbehov i kronor beräknats, i tabellerna 
nedan i tusentals kronor. 
 

 
 

 
 

 
 
Observera att kolumnen med rubriken ”Totalt 
kundmodell” avser summan av Barn- och utbild-
ningsnämnd, Kostservice och äldreomsorg. 
I tabellerna framgår att för 2016 visar modellens 
beräkningar för ingående åldersgrupper ett ökat 
resursbehov på totalt 1,2 mnkr. För 2017 och 
2018 ökar behovet med 2,1 mnkr respektive 2,3 
mnkr. Totalt innebär det för planperioden ett ökat 
behov med 5,6 mnkr. I första hand är det en till-
försel av nya resurser. De områden som har störst 
ökning av resursbehovet är gymnasieskolan med 
2,2 mnkr, grundskola/förskoleklass med 1,7 mnkr 
och äldreomsorg yngre med 0,8 mnkr. 
 
Anpassningar ”generell modell” 
Från budget 2013 används en generell modell 
som anpassar behoven efter förändringen av 
kommunens hela befolkning. För 2015 och 
framåt har antagits en genomsnittlig minskning 
av invånarantalet med 0,5 procent per år. Denna 
förändring ska påverka hela kommunens eko-
nomi med undantag för de delar som omfattas av 
”kundmodellen”. Anpassningens storlek beräknas 
genom att minska verksamheternas nettokostna-
der motsvarande den antagna befolkningsminsk-

ningen. Inte direkt påverkbara kostnader som 
hyror och kapitalkostnader tas bort i beräkning-
en. 

 
 
Omvärldsanalys 
Omvärldsanalys med kommunala jämförelsetal 
finns på kommunens hemsida med sökorden 
”Omvärldsanalys budget 2016”. 
 
Budgetberedningens förslag 
Budgetförslaget utgår från budget 2015. Till 
denna har lagts förändringar enligt tidigare be-
slut, demografiförändringar, besparingar och 
äskanden. Se sammandrag sidan 7. 
 
Skatter och statsbidrag 
Skatter och statsbidrag med inkomst- och kost-
nadsutjämning beräknas med skatteunderlag 
enligt senast kända prognos från SKL enligt 
cirkulär 15:15, 2015-04-29. Skattesatsen är oför-
ändrad. Se utdraget från SKL:s cirkulär ”Svensk 
ekonomi på gång” i inledningen. 
 
Befolkningsförändringar 
De antaganden som gjorts för kommunens invå-
narantal är enligt direktiven följande:  
 

 

År Förskola
/fritids

Grunds
kola/fkl
ass

Gymnasi
um

BUN        
summa

2016 167,6 881,2 -392,6 656,2
2017 167,6 550,7 981,4 1 699,7
2018 67,0 220,3 1 570,3 1 857,6
Summa 402,2 1 652,2 2 159,1 4 213,5

År Förskola Skola Äldreom
sorg

Kost        
summa

2016 -99,5 59,5 44,5 4,5
2017 -91,9 99,1 22,9 30,1
2018 -53,6 94,1 16,5 57,0
Summa -245,0 252,7 83,9 91,6

År Äldreom
sorg 
yngre

Äldreom
sorg 
äldre

Äldreom
sorg 
summa

Totalt 
kund-
modell

2016 427,1 114,0 541,1 1 201,8
2017 233,0 114,0 347,0 2 076,8
2018 142,4 228,1 370,5 2 285,1
Summa 802,5 456,1 1 258,6 5 563,7

Anpassning
(tkr) demografi Underlag
Nämnd/verksamhet 0,50,5 procent netto
Kommunövergripande
  Kommungemensamt 30,0 6 003,4
  Verksamhetsgemensamt 1,1 210,2
  Administrativa kontor 97,8 19 555,1

Städverksamhet 54,2 10 836,2
  Serviceenheten 0,0 3 946,1 
Kultur och Fritid 124,8 24 953,6
Räddningstjänst 52,1 10 417,8
Barn- o utbildn.nämnd 217,8 43 562,5
Miljö- o byggnadsnämnd 31,3 6 254,9

Socialnämnd exkl ÄO 633,5 126 613,4

Summa Nämnd/Styrelse 1 242,5 252 353,2

ÖSK 283,0 56 594,2

Totalt 1 525,4 308 947,4

Per den Förändring Per den Förändring
År 01-nov 1/11-1/11 31-dec 31/12-31/12

2014 13 711 146 13 741 66
2015 13 686 -25 13 716 -25
2016 13 537 -149 13 567 -149
2017 13 412 -125 13 442 -125

http://www.hultsfred.se/files/2015/01/Omvärldsanalys-2016.pdf
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Index 
KPI har 2015 antagits öka med 1,3 procent och 
2016 med 2,7 procent enligt SKL:s prognos i 
cirkulär 14:40 från 2014-10-24. Motsvarande för 
prisbasbeloppet är 44 500 och beräknat för 2016 
är 44 800 kronor. 
 
Löneökningar 
Lönenivån är per den 1 april 2014 efter avslutade 
förhandlingar om 2014 års löneökningar för 
samtliga avtalsområden. Lönerna har antagits öka 
per den 1 april med 3,0 procent 2015, 3,2 procent 
2016, 3,5 procent 2017 och 4,0 procent 2018. 
 
Prisökning av varor och tjänster, 
kostnader och intäkter 
Ingen generell uppräkning av kostnader och in-
täkter har gjorts för 2016, utan kostnader har 
indexuppräknats för indexerade avtal.  
 
Kostnadsökningar för anskaffningar av varor 
eller tjänster som har drabbats/drabbas av särskilt 
stora prisökningar har lagts in i ram efter särskild 
prövning. 
 
”Lönebaserade avgifter” har generellt uppräknas 
med 3,3 procent. Övriga avgifter har generellt 
uppräknats med 2,7 procent. Vatten- och av-
loppsavgifter samt renhållningsavgifter har satts 
så att kostnadstäckning behålls. Övriga avgifter 
har behandlats på motsvarande sätt som för kost-
nader. För planen har för åren 2017 och 2018 
generell uppräkning av kostnader (utom löner, se 
ovan) och intäkter gjorts motsvarande uppräkning 
till 2016. 
 
Avgifter 
 
Måltidsavgifter 
På grund av ökade kostnader för främst personal 
har måltidstaxorna för 2016 räknats upp. Inom 
socialnämnden höjs, som exempel, priset på ett 
månadsabonnemang för mat till 3 500 kr, en ök-
ning från 2015 med 70 kr eller 2,0 procent. För 
ett heldagsabonnemang är motsvarande höjning 4 
kr eller 2,9 procent. Inom BUN höjs, som exem-
pel, priset på lunch med 2 kr till 54 kr eller 3,8 
procent. 
 
Förskola/fritidshemsavgifter 
Juli 2015 räknades taxorna upp med 2,1 procent, 
efter nya direktiv från Skolverket. Taxorna för 
2016 är för närvarande oförändrade. Skolverket 
kommer först i december att ge nya direktiv för 

uppräkning av taxan för 2016. Taxan bestäms 
som en procentsats av hushållets disponibla 
inkomst och statens direktiv om maxtaxa inom 
förskola/fritidshem. 
 
Musikskoleavgifter 
Taxorna har höjts enligt direktiven avrundat till 
närmsta tiotal. Avgiften per termin för en skole-
lev ökar med 10 kr till 330 kr, en ökning med 
3,1 procent. 
 
Äldreomsorgsavgifter 
Avgiften för hemtjänst grundar sig på beviljat 
bistånd enligt timtaxa. Kommunens timtaxa är 
beräknad som en lönebaserad avgift till själv-
kostnadspris och har räknats upp med 3,3 pro-
cent. Maxtaxan för vård, omsorg och socialt stöd 
såväl i ordinärt boende som i särskilt boende och 
dagverksamhet anges som en del av prisbas-
beloppet. 
 
För personer som är inskrivna i hemsjukvården 
är hembesök avgiftsfria. Vid hembesök av re-
habpersonal samt av sjuksköterskor på uppdrag 
av landstinget uttas en avgift per hembesök. Ny 
taxa införs för hemsjukvård/rehab, 300 kronor 
per månad. Den enskildes totala kostnad begrän-
sas av maxtaxan. 
 
Renhållningsavgifter 
Förslag på ny renhållningstaxa läggs i höst inför 
införandet av förändrat insamlingssystem. 
 
Vatten- och avloppsavgifter 
Avgiften kommer i höst att justeras till en nivå 
som ska ge kostnadstäckning. 

Reserverade 
budgetmedel, tkr 2016 2015
Oförutsett för disposition av:

- Kommunfullmäktige 650 650
- Kommunstyrelsen 400 400
- Kommunstyrelsens                            
l   arbetsutskott 50 50
Summa oföutsett 1 100 1 100

Lönerevision 2015 13 202 13 820
Lönerevision 2016 17 465 0
Läxhjälp 546 546
Totalt oförutsett och 
reserverat för 
löneökningar och läxhjälp 32 313 15 466

- Reserverade medel för beräknade ökningar av 
löne- och personalkostnader
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Sammandrag av driftbudget 
 

 
 
I tabellen ovan framgår att driftbudgeten för 
kommunens verksamheter netto inklusive av-
skrivningar för 2016 blir 773,1 mnkr. Den 
förändrade demografin, ökat antal invånare i 
vissa åldersgrupper, medför att omfattningen 
av verksamheterna inom Barn- och utbild-
ningsnämnd och Socialnämnd anpassas och att 
kostnaderna därmed ökar med 1,2 mnkr. Nytt 
för 2016 är att Kostservice också använder 

kundmodellen, de fick en budgetökning med 
4,6 tkr.   
 
Största enskilda prisförändringen i ramen är 
ökade kostnader för löner med arbetsgivarav-
gifter och personalförsäkringar. Förändringen 
är 15,4 mnkr. Vad avser volymförändringar i 
ramen återfinns 6,5 mnkr som i huvudsak avser 
fastighetsunderhåll. Socialnämnden har poster 
som helt eller delvis faller ut, extra insatser för 

Nämnd/Styrelse Netto-
Förvaltning kostnader

2016

Kommunövergripande exkl oförutsett 101 189,2
KS oförutsett, tex bredband 1 000,0
Kultur och Fritid 34 247,1
Räddningstjänst 14 216,5 Nettokostnader 2015 752 077,1
Barn- o utbildn.nämnd 234 171,9
Miljö- o byggnadsnämnd 6 143,1 Prisförändringar 15 391,6
Socialnämnd 300 650,1 varav Löner mm 15 302,2
Undserhållsprojekt i ram 0,0 verksamhet -644,3

ÖSK 733,7
Summa Nämnd/Styrelse 691 617,9
(exkl oförutsett) Volymförändring -1 919,6
ÖSK 40 361,4 varav demografi kund 1 110,8

demografi generell -1 525,4
Oförutsett 32 313,0 volymökning soc -5 890,9
Sem och övertidsskuld 0,0 volymökning bun 98,5
Utbetalda pensioner 20 954,0 volymökning uh-projekt 6 500,0
Utbet pensionsavgifter 21 366,5 volymökning övriga -2 212,6
Övr nyintjän pensionsförmåner 3 254,0
Arbetsgivaravg m m 116 974,0 Avskrivningar 2 078,0
Låg arbg avg ungdom m fl -2 955,0
Premie avtalsenliga försäkringar 775,5 Besparing -1 500,0
Avskrivningar 28 005,0 Miljö och bygg -500,0

Socialnämnden, nya processer -1 000,0
Avgår:
Personalomkostn pålägg -142 727,5 Föreslagna äskanden netto 6 996,0
Kalk kapitalkostnader -5 391,4 Soc 5 070,0
Kapitalkostnader ÖSK -31 424,3 Bun 1 498,0
Övriga interna poster 0,0 Kommunövergripande 428,0

Summa 773 123,1 Summa 773 123,1
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arbetsmarknadspolitiska åtgärder 2,1 mnkr, 
minskning av HVB 2,2 mnkr, minskning av 
IFO 0,7 mnkr. 
 
Ökade nettokostnader äskas totalt med 7,0 
mnkr. Socialnämnden äskar till arbetsmark-

nadspolitiska åtgärder 2,6 mnkr och 2,5 mnkr 
till personliga assistenter. BUN äskar till digi-
tal satsning med 0,6 mnkr och till elever med 
särskilda behov med 0,9 mnkr. Inom kom-
munövergripande äskar Kultur och fritid 0,4 
mnkr för ökade bidrag till flera föreningar.

 
Tabellen ovan visar investeringsbudgetens 
totala nettobelopp 2015 efter ombudgetering 
och hur förslaget till budget och plan för åren 
2016 till 2020 ser ut. Ramen för 2016 års inve-
steringar var 35,3 mnkr. Efter årets budgetar-
bete ligger nu investeringsbudgeten för 2016 
på 79,4 mnkr.  
 
Investeringsbeloppet under de fem åren 2015-
2019 blir 468,6 mnkr. Under samma period 
beräknas avskrivningarna till 151,9 mnkr. Det 
vill säga investeringarna överstiger avskriv-
ningarna med 316,7 mnkr under denna period. 
Detta visar på en väldigt expansiv investe-
ringsnivå. Utöver investeringarna, som inte 
visas i grafen, ingår i förslaget under 2015-
2019 flera andra stora utgifter. Dels är det 20 
mnkr för återställande av Kejsarkullens deponi, 
anskaffande av nya sopkärl för 19,4 mnkr och 
tillskott till AB Hultsfreds bostäder med 20 
mnkr, totalt 59,4 mnkr. Med tanke på de låga 
resultatnivåerna som budgeteras för åren 2016 
till 2018 kommer det att krävas en stor nyupp-
låning för att finansiera dessa höga utgifter. 
Nyupplåningen för åren 2015-2018 är i försla-
get beräknat till 330,0 mnkr med en total lå-
neskuld vid utgången av 2018 på 579,8 mnkr. 

Det medför en ökad kostnadsrisk i och med att 
kommunen blir mer känslig för framtida ränte-
förändringar. Med fortfarande relativt låga 
räntenivåer ökar räntekostnaden för att 2018 
beräknas uppgå till 12,1 mnkr, vilket i så fall 
skulle vara mer än dubbelt så mycket som 
kostnaden 2014.

 

Investeringar 2016-2020
Investeringar 2016 års priser (tkr)
Förvaltning 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kommunövergripande verksamhet 5 187 2 655 2 770 1 800 1 800 1 800
Räddningstjänst 1 187 450 2 400 2 600 2 200 1 000
Socialnämnden 898 500 650 350 350 800
Miljö- och byggnadsnämnden 500 700 100 500
ÖSK Hultsfred 33 724 75 800 75 100 173 700 83 150 26 000
Summa investeringar 40 996 79 405 81 420 179 150 87 600 30 100

Återställning deponi Kejsarkullen 10 000 10 000 9 000
Nya sopkärl, finansieras via avgifter 9 109 9 108 600 600
Tillskott för satsning bostäder, ABHB 20 000

Summa "investeringar" 60 996 88 514 90 528 189 750 98 200 39 100

Maskiner och fordon ÖSK Hultsfred 2 242 1 700 1 800 1 800 2 000 2 000
Summa Hultsfreds kommun o ÖSK 63 238 90 214 92 328 191 550 100 200 41 100
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Investeringsprojekt Totalsumma 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Förskola och skolor 145 000 50 000 25 000 35 000 35 000

Äldreboenden 109 000 90 000 19 000

Kök 45 000 5 000 15 000 5 000 15 000 5 000

Åtgärdsprogram VA 16 800 2 800 3 000 3 000 4 000 4 000

Energieffektivisering 12 900 1 900 3 000 4 000 4 000

Målilla handelsområde 12 600 600 6 000 6 000

Äldreboenden, anpassning till nya normer 12 500 500 0 12 000

Utveckling Hagadal, ny bassäng, relax, bubbelpool 
mm 10 000 5 000 5 000

Överföringsledning Hultsfred-Silverdalen, reserv 
vattentäkt 7 450 7 450

Administrativ utveckling 6 474 1 474 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Brandfordon, släckbil 5 200 1 700 1 700 1 800

Toppbeläggning, ombyggnad gator 5 100 1 100 2 000 2 000

Tillgänglighet Hagadal höj och sänkbart bassänggolv 5 000 5 000

Valhall, ytskikt 4 500 4 500

Ombyggnad av el- och automatikdel Hultsfred 
avloppsreningsverk 3 900 3 900

Ombudg. Äldreboenden, Ekliden 3 667 3 667

Förändringar kök 3 630 630 500 1 500 500 500

Omstrukturering skollokaler 3 577 3 577 0 0

Bibliotek ytskikt, belysning, ventilation 3 000 3 000

Energieffektivisering Vi, Hu, Må, Mö 
avloppsreningsverk 3 000 1 000 1 000 1 000

Utbyggnad digital infrastruktur 5 år 2 700 450 450 450 450 450 450

Omstrukturering av sociala verksamheter 2 500 500 500 500 500 500

Valhall, ventilation 2 500 2 500

Reinvesteringar va 2 260 460 450 450 450 450
Omläggning elledningar, trafikbelysning 2 200 650 350 400 400 400

Ombyggnad el- och automatik Hultsfred och Målilla 
vattenverk 2 200 2 200

Inventarier inom vård och omsorg 2 053 253 400 500 200 200 500

Ekonomisystem 2 000 2 000

Energieffektivisering 2 000 2 000

Energieffektivisering , ex kviksilverlampor i elljusspår 2 000 2 000

Ny brandstation Järnforsen 2 000 2 000

Nya lokaler gata  (fastighet, VA) 2 000 2 000

Valhall, tak 2 000 2 000

Ombyggnad av el- och automatikdel Mörlunda 
avloppsreningsverk 2 000 2 000

Ombyggnad av el- och automatikdel Mörlunda 
avloppsreningsverk 2 000 2 000

Övriga 47 960 18 635 8 155 8 220 5 450 4 850 2 650

Summa investeringar 498 671 40 996 79405 81420 179150 87600 30100
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Resultaträkning
Skatteunderlag efter SKL:s cirkulär 15:15, 2015-04-29. Antal invånare 1 nov 2014 13 711. Lönenivå 1/4 2014.

Befolkningsförändring -25, -149 och -125. Löneökningar %/år 3,2; 3,5;4,0

Ombudgeter
ing Budget Plan Plan

Tusentals kronor 2015 2016 2017 2018

Verksamhetens intäkter 127 249 138 494 143 798 144 006
Verksamhetens kostnader -882 806 -911 617 -939 383 -973 905

    varav pensionskostnader -46 306 -45 574 -46 899 -51 199
    varav avskrivningar -25 533 -28 005 -31 502 -36 125

Nettokostnader -755 557 -773 123 -795 585 -829 899

Skatter 518 429 545 393 564 873 580 995

Generella statsbidrag och utjämning 240 958 231 961 222 646 216 150
Summa skatter och statsbidrag 759 387 777 355 787 519 797 145

Finansiella intäkter              200  200  200  200
Värdeförändring pensionsmedel 4 800 3 800 3 800 3 800
Finansiella kostnader pensionsskuld    - 136 - 163 - 187 - 206
Finansiella kostnader       -4 100 -6 400 -8 200 -12 100

Förändring av eget kapital 4 594 1 669 -12 453 -41 060

Finansieringsanalys
Ombudgeter

ing Budget Plan Plan
Tillförda medel 2015 2016 2017 2018

Förändring av eget kapital 4 594 1 669 -12 453 -41 060

      varav avskrivningar -25 533 -28 005 -31 502 -36 125
Förändring av avsättningar - 762 -1 037 - 805 1 557
Resultat av sålda anl.tillg mm  0  0  0  0

Från verksamheten tillförda medel 29 365 28 637 18 244 -3 378

Amorterade sopkärl  227 1 594 1 852
Minskning långristiga fordringar  0 2 944 3 656
Ökning av banklån/långfr sk 15 000 59 650 67 746 187 620
Summa tillförda medel 44 365 88 514 90 528 189 750

Använda medel
Nettoinvesteringar1 39 766 79 405 81 420 179 150
Nya sopkärl 9 109 9 108  600
Deponi, täckning av  Kejsarkullen 10 000
Tillskott Hultsfreds Bostäder 20 000
Förskottering järnväg  740
Summa använda medel 60 506 88 514 90 528 189 750

Förändring av rörelsekapital -16 141  0  0  0

1 Varav återställning deponi Kejsarkullen 2018: 10 000 tkr. 
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Årets resultat 
Det budgeterade resultatet är 1,7 mnkr. För att 
uppnå det förutsetts att anpassningar enligt 
kommunens demografimodeller genomförs. 
 
Resultat och investeringar 
Som det beskrivs ovan innehåller förslaget 
under åren 2015-2018  inte bara utgifter för 
investeringar 379,7 mnkr, utan betydande ut-
gifter även för andra ändamål 49,6, totalt 429,3 
mnkr. För att finansiera detta krävs under peri-
oden nyupplåning med 330,0 mnkr. Kommu-
nen har övertagit 76 mnkr från HKIAB, detta 
syns först fr om 2016 enligt ovan. 

Budgeten innehåller äskanden som ökar kost-
naderna. I förhållande till budgeterade resultat 
är investeringsplanen stor.  
 
Återbetalning av de sista ”AFA”-pengarna är 
aktuellt under 2015. Storleken på återbetalning 
är begränsad till cirka 7 mnkr. 
 
Balanskravet 
Kommunallagens 8 kapitel paragraf 4 säger att 
”Budgeten skall upprättas så att intäkterna 
överstiger kostnaderna”. Budgetens resultat är 
1,7 mnkr och därmed uppnås balanskravet. För 
åren 2017 och 2018 visar planen underskott 
med 12,5 mnkr respektive med 41,1 mnkr. 
 

Balansräkning budget 2016, plan för åren 2017 och 2018
Bokslut (Om)Budget Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017 2018

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Fastigh, anläggn, inventarier m m 395 001 409 234 460 002 509 920 652 945
Aktier, andelar m m 8 914 28 914 28 914 28 914 28 914
Långfristiga fordringar 11 460 51 925 61 706 65 843 60 852

Summa anläggningstillgångar 415 375 490 073 550 622 604 677 742 711

Förråd 350 350 350 350 350

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 51 467 36 319 40 442 29 657 27 233
Placerade pensionsmedel via KLP 110 534 115 334 119 134 122 934 126 734
Likvida medel 79 766 35 700 28 927 37 294 37 552

Summa omsättningstillgångar 241 767 187 353 188 503 189 885 191 519

Summa tillgångar 657 492 677 776 739 125 794 912 934 580

Eget kapital och skulder
Eget kapital 194 771 199 365 201 034 188 581 147 521

Avsättningar

Avsättn för pensioner 18 259 17 497 16 460 15 655 17 212
Avsättn deponi Kejsarkullen 35 000 35 000 35 000 35 000 25 000

Långfristiga skulder 175 405 190 322 325 889 393 552 581 089
  varav långfristiga låneskulder 173 766 188 766 324 416 392 162 579 782
Kortfristiga skulder

Semester- och övertidsskuld 35 994 37 529 38 679 40 061 41 695
Övriga kortfristiga skulder 198 063 198 063 122 063 122 063 122 063

Summa kortfristiga skulder 234 057 235 592 160 742 162 124 163 758

Summa eget kapital 
och skulder 657 492 677 776 739 125 794 912 934 580
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Mål 
I kommunallagens 8 kapitel paragraf 5 skrivs 
”För ekonomin skall anges de finansiella mål 
som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning”. Målen för 2016 tillsammans med 
långsiktiga mål anges i inledningen. Budgeten 
innebär att de långsiktiga målen inte kommer 
att uppnås. I samma paragraf skrivs även ”För 
verksamheten skall anges mål och riktlinjer 
som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning”. Dessa mål och riktlinjer finns 
och beskrivs i kommunens styrmodell och 
under nämndernas och förvaltningarnas bud-
getavsnitt.  
 
 

Resultatutjämningsreserven 
Kommunallagens 8 kapitel paragraf 3 d säger 
att ”Kommuner och landsting får reservera 
medel till en resultatutjämningsreserv under” 
vissa förutsättningar ”för att utjämna intäkter 
över en konjunkturcykel”. Kommunfullmäk-
tige antog regler för detta under hösten 2013. 
Hultsfreds kommuns resultatutjämningsreserv 
är på 21,3 mnkr efter avsättningar från 2012 
och 2013 års resultat. Förutsättningar att få 
använda resultatutjämningsreserven till budget 
2016 finns inte då det budgeterade resultatet är 
positivt, men även skatteunderlagsprognosen 
för 2015 är bättre än de sista tio årens genom-
snitt minus två procent. 
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Kommunens styrmodell  
 

 
 
 
Utifrån en vision och värdegrund anger kom-
munfullmäktige strategiska mål i fyra olika 
perspektiv. Dessa bryts ned till mål för respek-
tive nämnd och därefter till verksamhets- och 
enhetsmål. 
 
Målen sammanställs i en strategikarta för varje 
verksamhet.  
Kommunfullmäktiges strategikarta utgör grun-
den för alla underställda strategikartor. 
 
Kommunen anger sina mål i fyra olika per-
spektiv: 
- Ekonomi 
- Invånare och brukare 
- Verksamhet och medarbetare 
- Utveckling 

De fyra perspektiven genomsyrar alla nämn-
ders sätt att arbeta med mål, mätning av 
måluppfyllelse och planerade aktiviteter för att 
nå målen. Avsikten med detta är att alla mål 
och aktiviteter ska sträva efter att nå kommu-
nens vision – det nya tillstånd kommunfull-
mäktige vill uppnå för kommunen. För varje 
mål fastställs nyckeltal som används för att 
mäta grad av måluppfyllelse.  
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Kommunstyrelsen 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Budget
Mnkr 2014 2015 2016
Kostnader varav 300,2 235,1 258,7

Kommunövergripande 212,9 144,0 158,6
Kultur- o 
fritidsförvaltning 44,1 42,0 43,5
Räddningstjänst 17,2 16,1 16,2
ÖSK 26,0 33,0 40,4

Intäkter varav -43,0 -34,0 -35,3

Kommunövergripande -28,0 -22,8 -24,1
Kultur- o 
fritidsförvaltning -12,3 -9,3 -9,3
Räddningstjänst -2,7 -1,9 -1,9

Nettokostnad 
kommunövergripand
e 257,2 201,1 223,4

Investeringsutgifter 1,5 5,1 3,0

 

 
På denna sida redovisas den totala kostnaden 
för kommunstyrelsens verksamheter och för-
valtningar. 
Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter med 
ett lika stort antal ersättare och sammanträder i 
princip en gång per månad utom i juli. Antal 
ärenden (paragrafer) som behandlas uppgår till 
ca 300 per år. 
Kommunstyrelsen utgör tillika arbetslöshets-, 
beredskaps, räddnings- och civilförsvars-
nämnd. 
Kommunstyrelsen ansvarar även för kost- och 
städhållningen vid kommunens serviceboende 
och skolor, kultur- och fritidsverksamhet, för 
Campus Hultsfred, en förvaltning med ansvar 
för all eftergymnasial utbildning, samt för 
kommunens näringslivsarbete. 
Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott med 
fem ledamöter och ersättare som sammanträder 
enligt särskild tidplan utom i juli månad. Ar-
betsutskottet utgör krisledningsnämnd. 
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Kommunövergripande inom kommunstyrelsen 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Budget
Mnkr 2014 2015 2016
Kostnader

Övergripande 
kommungemensamt 123,9 38,1 35,3
Verksamhetsgemensamt 11,5 11,6 11,8
Administrativa kontor 29,6 28,1 29,4
Kost o Städ 47,9 49,5 49,8
Reserverat oförutsett 0,0 16,7 32,3
Summa kostnad kommun 
övergripande 212,9 144,0 158,6

Intäkter

Övergripande 
kommungemensamt -4,8 -2,0 -2,2
Verksamhetsgemensamt -3,6 -2,4 -2,4
Administrativa kontor -7,2 -6,9 -7,4
Kost o Städ -12,4 -11,5 -12,0

Summa intäkter 
kommunövergripande -28,0 -22,8 -24,0

Nettokostnad 
kommunövergripande 184,9 121,2 134,6

Investeringsutgifter 1,2 3,8 2,7

 

 
På denna sida redovisas den totala kostnaden 
för de kommunövergripande verksamheterna. 
Kostnaderna redovisas även för hur de olika 
verksamheterna är fördelade i fyra olika grup-
per. 
Under ”Övergripande kommungemensamt” 
redovisas: Kommunledning och revision: 

kommunfullmäktige, kommunstyrelse, revis-
ion, partistöd, central planering, särskilda ut-
redningar samt kommunstyrelsens balanse-
ringspost (besparing). Arbetsbefrämjande åt-

gärder: Näringslivsbefrämjande åtgärder, stöd 
till företag, inflyttning, landsbygds- och 
vänortsutveckling, utveckling av handeln, ut-
bildning-arbetsliv. Övrigt kommungemensamt: 
Digital infrastruktur, busstrafik m m, Campus 
Hultsfred, krisberedskap, kommuninformation, 
allmänna val, överfyndarverksamhet, konsu-
mentverksamhet, brottsförebyggande rådet, 
turistinformation, tillgänglighetsråd och annan 
verksamhet. 
Under ”Verksamhetsgemensamt” redovisas: 
Personaladministration: Rehabiliteringsåtgär-
der, företagshälsovård, central samverkans-
kommitté, facklig verksamhet, rekryteringsåt-
gärder, cafeteria samt övriga personaladminist-
rativa åtgärder. 
Särskilda serviceåtgärder: Central inköpsverk-
samhet, kontorsmaterial, central bilpool, data-
verksamhet, tele, porto, kopiering, kost- och 
städservice samt övrigt förvaltningsgemen-
samt. 
Övrigt: Kommunförsäkring, skolskjutsar. 
Under ”Administrativa kontor” redovisas: 
Kommunledningskontor, kommunkansli inklu-
sive juridisk enhet, utvecklingskontor inklusive 
infrastrukturkansli, ekonomikontor inklusive 
ställföreträdarenhet, personal- och IT-kontor. 
Under ”Reserverat oförutsett” redovisas: 
Kommunfullmäktiges budgeterade medel för 
särskilda ändamål samt övrigt oförutsett. 
Kommunstyrelsens och dess arbetsutskotts 
anslag för oförutsett. 
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Kommunkansli 
Strategikarta

 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Budget
Mnkr 2014 2015 2016
Kostnader 6,0 5,8 5,9
Intäkter -0,7 -0,5 -0,4

Nettokostnad 5,3 5,3 5,5

Investeringsutgifter 0,6 1,0 1,0

 
Fakta 
 Bokslut 

2014 

Budget 

2016 

Antal årsarbetare 5,65* 4,65* 
Antal ärenden i Kommun-
styrelsen 

143  

Antal ärenden i Kommun-
fullmäktige 

179  

* Omorganisation 2015. Kommunsekreterare övergår till 
kanslichef och kommunchef flyttar över till utvecklings-
kontoret från kommunkansliet. 

I antal årsarbetare ingår även köpt juristtjänst från Vim-
merby kommun (40 procent) 
 
 
Verksamhetsidé 
Kommunkansliet är den enhet inom kommunstyrel-
sens förvaltning som tillhandahåller service och 
sakkunskap till kommunens förtroendevalda, kom-
munkoncernen och allmänheten.  
Kommunkansliet har följande huvudsakliga funkt-
ioner: 
Mötes- och ärendehantering för kommunfullmäk-
tige, kommunfullmäktiges valberedning, valnämn-
den, kommunstyrelsen och dess utskott samt tillfäl-
liga beredningar. Ansvarar för kommunens centrala 
arkiv inklusive föreningsarkiv, personuppgiftsom-
bud, borgerliga vigslar, genomförande av allmänna 
val samt yttranden och utredningar.  
Kommunkansliet ansvarar för förtroendemannasy-
stemet, utbildningsinsatser och administration för 
förtroendevalda samt samordning vad gäller all 
nämndadministration.  
Kommunchefens kommun- och koncernledning 
administreras av Kommunkansliet. 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budgeten

Kommunens högsta 
kunskapskälla om 

kommuner och 
demokrati

Lyssnar åt politiken och 
invånarna

Skyndsam hantering

Välstrukturerad 
verksamhet

God delaktighet

Proaktiva varje dag
Skydd av historia och 

demokrati
Adekvat kompetens
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Följande verksamheter tillhör kommunkansliets 
ansvarsområde men tjänsterna köps av andra 
kommuner 
- Juridisk rådgivning till kommunens styrelse, 

nämnder och förvaltningar.  
- Konsumentvägledning med i första hand rådgiv-

ning om rättigheter och skyldigheter som kom-
muninvånarna har som konsumenter.  

- Service till och lagstadgad tillsyn över de gode 
män, förvaltare och förmyndare som finns i kom-
munen genom Överförmyndare i Samverkan (ÖiS).

Verksamhetsförändring 
Demografisk anpassning efter generell modell. En 
halv procent av nettokostnaderna har minskat verk-
samhetens budget med 37 tkr. Demografimodellen 
påverkar kontona kommunkansli och näringsliv. 
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Utvecklingskontor 
Strategikarta 

 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Budget
Mnkr 2014 2015 2016
Kostnader 7,0 6,4 7,1
Intäkter -1,8 -1,4 -1,7

Nettokostnad 5,2 5,0 5,4

 
Fakta    
 Budget 2016 

Årsarbetare 7,75 

Svenskt Näringslivs ranking* 178 

*Mäter kommunernas företagsklimat (290 kommuner) 
 

Verksamhetsidé 
Kontoret ska biträda kommunstyrelsen med över-
gripande ledning och samordning av kommun-
koncernens och kommunens verksamhet. Frågor 
kontoret hanterar handlar om samhällsplanering, 
framtid, utveckling, förändring, näringsliv, syssel-
sättning samt övergripande kommunala målsätt-
ningar och policys. Kontoret ansvarar även för 
receptionen, övergripande marknadsföring, in-
formation, varumärkesvård, kommunens webb-
plats, anslagstavlan och samordning av utbildning 
- arbetsliv. Vidare ansvarar kontoret för handel 
och turism, kommunens utveckling av intrapre-
nad- och entreprenadfrågor, kollektivtrafikfrågor 
samt samordning av skolskjutsar. Kontoret har 
även hand om kommunens nyhetsbrev till perso-
nal och utflyttade. 
 
Infrastrukturkansliet 
Fyra kommuner, Kinda, Vimmerby, Högsby och 
Hultsfred startade 2011 ett infrastrukturprojekt i 
samverkan. Mönsterås kommun tillkom som ny 
medlem i juni 2012. Under 2013 har även Linkö-
pings och Kalmar kommuner tillkommit. Infra-

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Serviceinriktat 
bemötande enligt LOTS 

konceptet

Enkel, begriplig och 
tillgänglig information

Väl fungerande 
infrastruktur

Bevara och generera 
arbetstillfällen

Hög skattekraft

Stolthet Gott samarbete
Möjlighet till utveckling 

och rörlighet
God arbetsmiljö God delaktighet

Sanering av Södra + 
Varta-områdena

Medarbetarsamtal som 
resulterar i 

utvecklingspunkter
Kompetensutveckling Attraktiva boenden
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strukturkansliet är numera stationärt till utgången 
av 2017. Det geografiska läget samt att Kalmar län 
går från fem till två arbetsmarknadsregioner stär-
ker betydelsen av en välutbyggd och fungerande 
infrastruktur som blir av varaktig karaktär. 
Hultsfreds kommun är huvudman för kansliet, en 
person på åttio procent arbetar med frågor som 
lobbying, nätverksskapande och andra aktiviteter 
som kan påverka satsningar i regionen. 
Till kansliet hör även en styrgrupp bestående av 
kommunchef och kommunalråd från respektive 

kommun. Kostnaderna för kansliet per kommun, 
baseras på kommunernas invånarantal 2012-06-
30. 

Verksamhetsförändring 
Demografisk anpassning efter generell modell med 
en halv procent, 14,2 tkr.  
Diskussioner kring eventuell verksamhetsföränd-
ring pågår. 
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IT-kontor 
Strategikarta 

 
 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Budget
Mnkr 2014 2015 2016
Kostnader 7,8 7,8 7,9
Intäkter -1,1 -1,2 -0,9

Nettokostnad 6,7 6,6 7,0

Investeringsutgifter 0,7 0,7 0,8

 
 
Fakta 
 Bokslut 

2014 
Budget 

2016 

Årsarbetare 9,0 9,0 
Antal datorarbetsplatser 1600  

Antal användar-konton 
inkl elever 

5500  

Verksamhetsidé 
IT-kontoret ska fungera som serviceorgan till 
kommunstyrelsen med följande centrala, huvud-
sakliga ansvarsområden:  
 IT- och telekomfrågor 
 Lokal drift och support av IT-system 
 Aktiv stödfunktion för utveckling av kommu-

nens verksamheter 
IT-kontoret tillhandahåller service och sakkunskap 
till kommunens förvaltningar, och erbjuder viss 
service till de kommunala bolagen.  
Kontoret skall arbeta i nära samverkan med kom-
munens övriga förvaltningskontor och de kom-
munägda bolagen, och fungera som samordnande 
organ vid inköp och andra förvaltningsövergri-
pande frågor. 
Primär målgrupp för våra tjänster är anställda 
inom kommunen och dess bolag. Indirekta mål-
grupper är kommunens invånare och besökare; 
elever/studenter, företagare, brukare osv. 
  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dagUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Stor kundnöjdhet
Hög tillgänglighet till IT-

verktygen

Stolthet Gott samarbete
Goda möjligheter till 

utveckling och rörlighet
Gott ledarskap Hög delaktighet

Verksamhets-utveckling 
med IT

Nytta med IT
Effektiva processer och 

metoder
God 

omvärldsbevakning
Adekvat 

kompetensutveckling
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Verksamhetsförändring 
Under 2015 pågår en utredning om förändrad or-
ganisation. Den innebär för IT-kontorets räkning 
att två tjänster och delar av budgeten flyttas till ett 
nyinrättat eUtvecklingskontor. Demografisk an-
passning efter generell modell. En halv procent av 

nettokostnaderna har minskat verksamhetens bud-
get med 17,5 tkr. 
IT-kostnaderna kommer att omfördelas vilket även 
kommer att påverka andra verksamheters kostna-
der. 
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Ekonomikontor 
Strategikarta 

 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Budget
Mnkr 2014 2015 2016
Kostnader 6,3 6,1 6,6
Intäkter -3,0 -3,0 -4,0

Nettokostnad 3,3 3,1 2,6

 
 
Fakta 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2016 
Årsarbetare 9,0 14,0 
Leverantörsfakturor 38 520 43 000 
Kundfakturor 53 000 54 000 

 
 

Verksamhetsidé 
Ekonomikontoret är en servicefunktion som utför 
en effektiv ekonomiadministration och utgör ett 
kvalificerat stöd vad gäller kommunens ekonomi- 
och verksamhetsstyrning. 
 

Verksamhetsförändring 
Kostnaderna anpassas med 11,5 tkr enligt den 
demografiska utvecklingen. 
 

 
 
  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Gott bemötande God service

Gott samarbete God arbetsmiljö God delaktighet Gott ledarskap God personalhälsa

Lite bättre varje dag
God 

kompetensutveckling
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Personalkontor 
Strategikarta 

 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Budget
Mnkr 2014 2015 2016
Kostnader 8,3 9,3 9,3
Intäkter -0,5 -0,5 -0,5

Nettokostnad 7,8 8,8 8,8

 

Fakta  
 Bokslut 

2013 
Budget 

2016 

Antal årsarbetare 7,0 7,0 

 

Verksamhetsidé 
Personalkontoret är en servicefunktion med upp-
gift att kunna tillhandahålla en effektiv administ-
ration och vara ett kvalificerat stöd till förvaltning-
ar, chefer och förtroendevalda.  Kontoret arbetar 
dels konsultativt mot förvaltningar gällande tex 
arbetsmiljö, rekrytering, omplacering, arbetsrätt, 
rehabilitering mm och dels med  strategiska upp-
gifter som policyfrågor, utvecklingsfrågor och 
kommunövergripande ärenden. Personalkontoret 
ansvarar för kommunens administration av lön, 
anställning, pension och försäkringar. 
 

Verksamhetsförändring 
Demografisk anpassning efter generell modell. En 
halv procent av nettokostnaderna har minskat 
verksamhetens budget med 20,6 tkr. 
 

 

 

 
 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dagUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

God service till chefer
Hög kvalitet på våra 

aktiviteter

God arbetsmiljö God delaktighet Gott ledarskap Gott samarbete

Resultat- och 
utvecklingssamtal som 

resulterar i 
utvecklingspunkter

Effektiva processer och 
arbetsmetoder



 Mål och budget 2016 Kommunstyrelsen 
   

 

26 

Kostservice 
Strategikarta 

 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Budget
Mnkr 2014 2015 2016
Kostnader 33,3 34,4 34,6
Intäkter -12,1 -11,5 -11,8

Nettokostnad 21,2 22,9 22,8

 
Fakta    
    Budget 2016 

Årsarbetare 
Medarbetare 

 45,88 
52 

Antal kök 20 styck varav 14 styck tillagningskök 
och 6 mottagningskök 
Fördelat på 6 inom Äldreomsorg, 7 inom förskola 
och 7 på skolor 
Antal lunchport-
ioner/dag 

  

Skola  Ca 1 700 
Förskola  Ca 550 
Äldreomsorg  Ca 150 

Verksamhetsidé 
Syftet med Kostservice är att använda de samlade 
resurserna med kompetent och kunnig personal 
under samma förvaltning och ta vara på samord-
ningsvinster. 
Tillaga god och näringsriktig kost till förskolebarn, 
elever, äldre och övriga som får sitt livsmedelsbe-
hov från vår verksamhet. 
Kostservice samverkar med Barn- och utbild-
ningsnämnd, Socialnämnd och Östra Smålands 
kommunalteknikförbund. 
Kostservice producerar mat och tjänster till för-
skola, skola, omsorg och äldreomsorg. 
Vi erbjuder våra gäster en varierad och fullvärdig 
kost utifrån deras olika behov. 
 

Verksamhetsförändring 
Demografisk anpassning efter kund modellen 
ger verksamheten en ökad budget med 4,5 tkr. 
 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Nöjda elever i 
restaurangen på 
grundskola och 

gymnasium

Nöjda matgäster på 
särskilt boende

Gott fysiskt klimat Gott samarbete God delaktighet Gott ledarskap

Effektivt 
resursutnyttjande
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Städ- och serviceenheten  
Strategikarta 

 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Budget
Mnkr 2014 2015 2016
Kostnader 15,1 15,4 15,5
Intäkter -0,7 -0,3 -0,6

Nettokostnad 14,4 15,1 14,9

 
 
Fakta    
 Budget 2016 

Årsarbetare 39,19 
Verksamhetsytor 68 600 m2 
Antal objekt 54 
 

Verksamhetsidé 
Serviceenheten samverkar inom lokalvård och 
verksamhetsvaktmästeri och servar kommunens 
lokaler och verksamheter så att lokalerna håller en 
hög hygienisk standard och att inre inventarier och 
miljö vårdas på ett bra sätt. 
 

Verksamhetsförändring 
Demografisk anpassning efter generell modell. En 
halv procent av nettokostnaderna har minskat 
verksamhetens budget med 54,2 tkr. 
 

 

 

 

 

 
 
  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Nöjda kunder på 
gymnasiet

Nöjda kunder på 
gymnasiet

God fysisk arbetsmiljö Gott samarbete God delaktighet Gott ledarskap
Möjlighet till 

utveckling/rörlighet

Effektivt 
resursutnyttjande

Antal körda mil i 
vaktmästeri ska minska
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Campus 
Strategikarta 

 
Ekonomi 

Bokslut Budget Budget
Mnkr 2014 2015 2016
Kostnader 7,7 6,9 6,8
Intäkter -1,9 -1,3 -1,3

Nettokostnad 5,8 5,6 5,5

Investeringsutgifter 0,0 0,0 0,0

 
 
Fakta 
 Bokslut 

2014 
Budget 

2016 

Antal årsarbetare 5 5 
Antal studenter 235 290 
Antal Högskola – uni-
versitetsutbildningar 

12 13 

Antal konferenser, 
seminarium och mässor 

115 140 

Verksamhetsidé 
Campus Hultsfred ska vara samlingspunkt för 
eftergymnasiala utbildningar i Hultsfredskommun 
samt utveckling av nya utbildningar, arbetssätt och 
samverkansformer.  
Campus Hultsfreds verksamhet ska vara nationellt 
och internationellt gångbar med stark lokal förank-
ring. Verksamheten ska generera positiva lokala 
effekter såsom ökad inflyttning, höjd kompetens, 
ökad konsumtion samt ett mer differentierat nä-
ringsliv. 
 
 
Verksamhetsförändring 
Demografisk anpassning efter generell modell. En 
halv procent av nettokostnaderna har minskat 
verksamhetens budget med 13,2 tkr. 

  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Goda kunskapsrsultat Nöjda studenter
Vara en god mötesplats 

för olika aktörer i 
regionen

Stolthet Gott samarbete God delaktighet
Möjlighet till 

utveckling/rörlighet

God samverkan mellan 
näringsliv, 

utvecklingskontor och 
Campus

Hög attraktivitet på 
Campus
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Kultur- och fritidsförvaltning 
Strategikarta 

 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Budget
Mnkr 2014 2015 2016
Kostnader 44,1 42,0 43,5
Intäkter -12,3 -9,3 -9,3

Nettokostnad 31,8 32,7 34,2

Investeringsutgifter 0,0 0,0 0,0

 
 
 
Fakta    
 Bokslut 

2014 
Budget 

2016 
Årsarbetare 40,72 37,2 
Antal föreningar regi-
strerade hos förvaltning-
en 

260 250 

 

Verksamhetsidé 
Kultur- och fritidsförvaltningens övergripande 
ansvar är att ge kommuninvånarna förutsättningar 
för ett meningsfullt och aktivt fritids- och kulturliv 
och att öka intresset för friluftsliv, rekreation och 
motion. Förvaltningen samverkar med och ger stöd 
till studieförbund och kultur- och fritidsföreningar, 
främst till barn- och ungdomsverksamhet. Fritids-
gårdsverksamhet, ungdomsinflytande, folkhälso-
frågor, idrotts- och friluftsanläggningar och att 
förvalta, vårda och visa kulturarvet hör till förvalt-
ningens verksamhetsområde. Målgruppen är 
kommunens invånare och föreningsliv. 

Verksamhetsförändring 
Demografisk anpassning efter generell modell. En 
halv procent av nettokostnaderna har minskat 
verksamhetens budget med 124,8 tkr. 
 

  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Kommuninvånarna har 
tillgång till ett rikt kultur-

och fritidsutbud

Brukare och 
samverkansparter har 

inflytande och är 
delaktiga

Anläggningar och 
lokaler är tillgängliga.

God arbetsmiljö God delaktighet Gott samarbete Gott ledarskap

Gränsöverskridande 
samverkan

God tillgänglighet (24-
timmars service)
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Bibliotek 
Strategikarta 

 
 
 
 

Fakta    
 Bokslut 

2014 

Budget 

2016 

Antal årsarbetare 8,85 9,0 

Antal besök per invånare 
(Hultsfred och Virserum) 

10,4 10,5 

Antal lån per invånare 6,9 7,0 

 
 

 
Verksamhetsidé 
Biblioteket ska tillhandahålla litteratur i olika for-
mat för utbildning, information och upplevelser. 
Vi bedriver verksamhet för folk-, grundskole- och 
gymnasiebibliotek i kommunen. Biblioteket ska 
verka för demokratisk utveckling i samhället och 
främja läsning och tillgång till litteratur. Lån ur det 
egna beståndet ska vara gratis. 
Demokrati och integration är viktiga ledord i verk-
samheten. Vi ska ha särskilt fokus på grupperna 
barn/unga, funktionshindrade, nationella minorite-
ter och personer med annat modersmål än svenska. 
 
 

  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Nöjda kunder och 
besökare

God nyttjandegrad
Invånarna har 

inflytande i 
verksamheten

God arbetsmiljö God kompetens God personalhälsa Gott ledarskap Gott samarbete

Kompetensutveckling
Samtal som resulterar i 

utvecklingspunkter
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Räddningstjänst 
Strategikarta 

 
 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Budget
Mnkr 2014 2015 2016
Kostnader 17,2 16,1 16,2
Intäkter -2,7 -1,9 -1,9

Nettokostnad 14,5 14,2 14,3

Investeringsutgifter 0,3 1,3 0,3

 
 
Fakta    
 Bokslut 

2014 
Budget 

2016 

Årsarbetare 4,5 4,5 
Antal larm 253 250 
Antal tillsyner 77 70 

 

Verksamhetsidé 
Vi arbetar med skydd mot olyckor genom att: 
 Förhindra och begränsa olyckor 
 Förbereda och genomföra räddningsinsatser 
 Vidta åtgärder efter olyckor 
 Medverka i samhällets krishantering 
 
Våra huvuduppgifter är räddningstjänst och skade-
förebyggande skydd. För att uppnå goda resultat är 
närhet och tillgänglighet två nyckelbegrepp. Inom 
organisationen strävar vi efter att förebygga 
olyckor och arbetar därför aktivt med förebyg-
gande skydd genom rådgivning, tillsyn och utbild-
ning. 
 
Verksamhetsidé 
Verksamhetsförändring är enligt demografimo-
dellen. Räddningstjänsten har en anpassning på 
52,1 tkr. Anpassningen justeras genom försäljning 
av 50 % säkerhetssamordnare till Vimmerby 
kommun. 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Trygg och säker 
kommun

Gott samarbete God arbetsmiljö God delaktighet Gott ledarskap God beredskap

God 
kompetensutveckling
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Barn- och utbildningsnämnd 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Budget
Mnkr 2014 2015 2016
Kostnader 280,5 267,0 279,5
Intäkter -50,8 -35,5 -45,3

Nettokostnad 229,7 231,5 234,2

Investeringsutgifter 0,1 0,0 0,0

 

 
Verksamhetsidé 
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter 
organiserar och genomför barns omsorg och skol-
gång samt ungdomars och vuxnas skolgång. I an-
svaret ingår förskola, fritidshem, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasium med nat-
ionella program och introduktionsprogram, gym-
nasiesärskola, LSS-fritids, SFI (svenska för in-
vandrare), vuxenutbildning och Lärvux. 
 
Totalt finns nio förskolor, sju grundskolor, ett 
gymnasium. Vuxenutbildning och SFI finns på 
gymnasiet.  
 
Hultsfred har två rektorsområden som leds av 
varsin rektorsgrupp. Rektorsområde förskola-
grundskola och rektorsområde gymnasium. 
 
Uppdraget regleras i nationella styrdokument. 
Skollagen och läroplanen garanterar att alla elever 
får en likvärdig skolgång av god kvalitet oavsett 
var de bor eller vilken förskola, skola eller skol-
form de går i. De ger alla förskolor och skolor 
samma riktlinjer för arbetet. 
 

Verksamhetsförändring 
De verksamheter som inte berörs av den demo-
grafiska anpassningen enligt kundmodellen har 
minskat sina budgetar med en halv procent av 
2014 års nettokostnader enligt demografisk an-
passning efter ”generell modell”. Detta betyder en 
total minskning av budget med 217,8 tkr. 
 
Den demografiska anpassningen efter ”kundmo-
dellen” leder till att barn- och utbildningsnämn-
dens budget ökar med totalt 664,2 tkr. 
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Förskola 
Strategikarta 

 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Budget
2014 2015 2016

Kostnader 53,7 52,5 52,8
Intäkter -9,2 -7,9 -8,0

Nettokostnad 44,5 44,6 44,8

Investeringsutgifter 0,0 0,0 0,0

Mnkr

 
 
Fakta    
 Bokslut 

2014 

Budget 

2016 

Antal årsarbetare  101,27 

Antal barn 589  

 

Verksamhetsidé 
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lä-
rande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.  Ge-
nom att barnen erbjuds en god pedagogisk verk-
samhet läggs grunden för det lärande som fortsät-
ter resten av livet. Förskolan ger även föräldrar 
möjlighet att förena föräldraskap med förvärvsar-
bete eller studier. 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Barnen är trygga i 
förskolan

Vårdnadshavarna har 
möjlighet att påverka 

verksamheten

Verksamheten främjar 
barnets lärande och 

utveckling

God arbetsmiljö God kompetens God personalhälsa Gott ledarskap Gott samarbete

Adekvat 
kompetensutveckling

Samtal som resulterar i 
utvecklingspunkter
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Fritidshem 
Strategikarta 

 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Budget
2014 2015 2016

Kostnader 9,2 8,3 8,8
Intäkter -2,7 -1,4 -1,9

Nettokostnad 6,5 6,9 6,9

Investeringsutgifter 0,0 0,0 0,0

Mnkr

 
 
Fakta 
 Bokslut 

2014 

Budget 

2016 

Antal årsarbetare  19,46 

Antal barn 410  

 

Verksamhetsidé 
Fritidshemmets uppdrag spänner över en stor del 
av elevernas utveckling och lärande. Det är bety-
delsefullt att ha ett helhetsperspektiv på uppdraget. 
Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling 
och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid 
och rekreation. Fritidshemmet ska också möjlig-
göra för föräldrar att förena föräldraskap med för-
värvsarbete eller studier. 

  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Verksamheten främjar 
barnets lärande och 

utveckling

Barnen är trygga på 
fritids

Barnen har roligt på 
fritids

Vårdnadshavarna har 
möjlighet att påverka 

verksamheten
Gott barninflytande

God arbetsmiljö God kompetens God personalhälsa Gott ledarskap Gott samarbete

Adekvat 
kompetensutveckling

Samtal som resulterar i 
utvecklingspunkter
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Grundskola 
Strategikarta 

 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Budget
2014 2015 2016

Kostnader 98,6 86,5 87,0
Intäkter -15,2 -0,8 -0,8

Nettokostnad 83,4 85,7 86,2

Investeringsutgifter 0,0 0,0 0,0

Mnkr

 
 
Fakta    
 Bokslut 

2014 

Budget 

2016 

Antal årsarbetare   101,43 

Antal elever 1216  

 

Verksamhetsidé 
Grundskolan är obligatorisk från det år barnet fyll-
ler 7 år. I styrmodellen omfattar grundskolan även 
förskoleklass och grundsärskolan. Förskoleklass är 
en frivillig skolform. Grundskolan består av nio 
årskurser och lägger grunden för att gå vidare till 
en gymnasieutbildning. Utbildningen ska vara 
likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan.   
 
Elever med utvecklingsstörning läser efter grund-
särskolans kursplan. Grundskola och grund-
särskola ska bland annat ge kunskaper och värden, 
bidra till personlig utveckling, social gemenskap 
och ge en god grund för ett aktivt deltagande i 
samhället. 

 

  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Eleverna är trygga i 
skolan

Goda kunskapsresultat
Vårdnadshavarna har 
möjlighet att påverka 

verksamheten
Gott elevinflytande

Eleverna har möjlighet 
att utvecklas så långt 

som möjligt

God arbetsmiljö God kompetens God personalhälsa Gott ledarskap Gott samarbete

Adekvat 
kompetensutveckling

Samtal som resulterar i 
utvecklingspunkter
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Gymnasium 
Strategikarta 

 

Ekonomi 
Bokslut Budget Budget

2014 2015 2016

Kostnader 73,9 72,5 73,6
Intäkter -16,9 -18,0 -18,0

Nettokostnad 57,0 54,5 55,6

Investeringsutgifter 0,0 0,0 0,0

Mnkr

 
 
Fakta    
 Bokslut 

2014 

Budget 

2016 

Antal årsarbetare  49,75 

Antal elever 435  

 

Verksamhetsidé 
Gymnasieutbildningen ska ge en god grund för 
yrkesverksamhet, fortsatta studier, personlig ut-
veckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. 
Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grund-
skolan har rätt till en treårig gymnasieutbildning. 
Till gymnasieutbildningen räknas gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan. 

  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Gott elevinflytande
Eleverna är trygga i 

skolan
Goda kunskapsresultat

Eleverna har möjlighet 
att utvecklas så långt 

som möjligt

God arbetsmiljö God kompetens God personalhälsa Gott ledarskap Gott samarbete

Adekvat 
kompetensutveckling

Samtal som resulterar i 
utvecklingspunkter

Ligga i framkant 
gällande IT-

pedagogiska lösningar
Hög internationalisering
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SFI och vuxenutbildning 
Strategikarta 

 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Budget
2014 2015 2016

Kostnader 9,7 6,1 5,9
Intäkter -5,2 -0,2 -0,2

Nettokostnad 4,5 5,9 5,7

Investeringsutgifter 0,1 0,0 0,0

Mnkr

 
 
Fakta 
 Bokslut 

2014 

Budget 

2016 

Antal årsarbetare  12,50 

Antal studerande 376  

Verksamhetsidé 
SFI och vuxenutbildningen ska medverka till indi-
videns personliga och kunskapsmässiga utveckling 
genom att erbjuda väglednings- och utbildnings-
tjänster anpassade utifrån individens och sam-
hällets behov och förutsättningar. 

  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Goda kunskapsresultat

De studerande har 
inflytande på 

verksamheten

De studerande är 
trygga i skolan

God arbetsmiljö God kompetens Gott ledarskap Gott samarbete God personalhälsa

Adekvat 
kompetensutveckling

Samtal som resulterar i 
utvecklingspunkter
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Miljö- och byggnadsnämnd  
Strategikarta 

 
 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Budget
Mnkr 2014 2015 2016
Kostnader 18,7 22,5 21,4
Intäkter -12,3 -15,8 -15,3

Nettokostnad 6,4 6,7 6,1

Investeringsutgifter 0,0 0,0 0,0

 
Fakta 
 Bokslut 

2014 

Budget 

2016 

Antal årsarbetare 22,3 32,5 

 

Verksamhetsidé 
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn, 
lov och kontroll enligt miljöbalken, plan- och 
bygglagen och livsmedelslagen i Hultsfred och 
Vimmerby. Ansvarsområdet omfattar även kom-
munernas fysiska planering, kart- och mättekniska 
verksamhet samt service i fastighetsbildningsären-
den.  
Miljö- och byggnadsnämnden ska verka för en 
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö. Vidare ska nämnden verka för en 
god byggnadskultur samt en god stads- och land-
skapsmiljö. 
Miljö- och byggnadsnämnden ska på ett rättssäkert 
och effektivt sätt bedriva tillsyn samt med kort 
handläggningstid fatta beslut inom ansvarsområ-
dena. 
Fysisk planering bedrivs för att verka för ett lång-
siktigt användande av mark och vatten samt för 
bebyggelsemiljöns utformning. Detaljplanerna 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

God service till 
företagen

God service till 
invånarna

Gott samarbete Gott ledarskap Stolthet God personalhälsa

Hållbara planer
Ständigt förbättrat 
hållbarhetsarbete
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förenklar framtida byggnationer och främjar där-
med också näringslivets utveckling.  
Nämnden och kontoret driver och utvecklar sam-
verkan med andra kommuner, myndigheter, orga-
nisationer och enskilda. 
Målet med kontorets verksamhet är att arbeta för 
en positiv samhällsutveckling med ett hållbarhets-
perspektiv. Nämnden har sedan 2014 ansvar för att 
leda och hålla samman kommunernas hållbarhets-
arbete.

Verksamhetsförändring 
Efter en dialog mellan kommunstyrelsepresidierna 
i Hultsfred och Vimmerby har kommunfullmäktige 
beslutat att miljö- och byggnadsnämndens bud-
getram för 2016 ska minskas med totalt 1 000 tkr 
(500 tkr för respektive kommun). 
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Socialnämnd 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Budget
Mnkr 2014 2015 2016
Kostnader 375,4 332,9 332,6
Intäkter -78,0 -31,7 -32,0

Nettokostnad 297,4 301,2 300,6

Investeringsutgifter 0,5 0,4 0,5

 
Verksamhetsidé 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom so-
cialtjänsten samt övriga uppgifter som enligt lag 
skall fullgöras av den kommunala nämnden inom 
socialtjänstens område. 
 
Till nämndens uppgifter hör att 
 
 Göra sig väl förtrogen med levnadsförhållan-

dena i kommunen 
 Medverka i samhällsplaneringen och i samar-

bete med andra samhällsorgan, organisation-
er, föreningar och enskilda, främja goda mil-
jöer i kommunen 

 Informera om socialtjänsten i kommunen 
 Genom uppsökande verksamhet och på annat 

sätt främja förutsättningarna för goda lev-
nadsförhållanden 

 Svara för omsorg och service, upplysningar, 
råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat 
bistånd till familjer och enskilda som behöver 
det 

 
Socialnämnden ska främja samverkan mellan soci-
alnämnd – skola – fritid för stöd och hjälp till ung-
domar. 
 
All verksamhet inom socialnämnden ska ha tydligt 
brukarperspektiv med korrekt bemötande. 
 
Socialnämndens verksamheter består av individ- 
och familjeomsorg, äldreomsorg, omsorg om per-
soner med funktionsnedsättning, psykiatri samt 
administration. 
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Individ- och familjeomsorg 
Strategikarta 

 
 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Budget
Mnkr 2014 2015 2016
Kostnader 73,6 49,6 47,5
Intäkter -31,7 -9,2 -9,2

Nettokostnad 41,9 40,4 38,3

 
 
Fakta 
 Bokslut 

2014 
Budget 

2016 

Antal årsarbetare  29,75 
Utbetalat försörjnings-
stöd 

5 810  

Utbetalat flyktingstöd 2 684  
Antal placeringsdygn 
för barn och ungdomar 
i familjehem 

6 767  

Antal placeringsdygn 
för barn och ungdomar 
i institution 

4 463  

Verksamhetsidé 
Individ- och familjeomsorgen stödjer familjer och 
enskilda med sociala problem såsom ekonomiska 
problem, missbruk, relationsproblem och familje-
juridiska frågor. Inom individ- och familjeomsor-
gen finns både utredare och behandlare. Verksam-
heten består av en vuxenenhet och en barn- och 
familjeenhet.  
Vuxenenheten arbetar med missbruksstöd, försörj-
ningsstöd, flyktingmottagning och arbetsmark-
nadsfrågor. 
Barn- och familjeenheten riktar sig till barn och 
ungdomar i åldern 0 till 20 år samt deras föräldrar. 
Verksamheten erbjuder råd och stöd till familjer, 
utreder frågor om vårdnad, boende och umgänge 
samt utreder behov vid misstanke om att barn far 
illa. Enhetens arbete ska alltid ske med barns be-
hov i centrum. 
 
Verksamhetsförändring 
Barn- och familj har tillförts 3 700 tkr för att täcka 
verksamhetens höga placeringskostnader. 
 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Den enskilde påverkar 
sin vardag

Den enskilde bemöts 
på ett respektfullt sätt

Medarbetaren känner 
stolthet för sitt arbete

Medarbetaren känner 
sig delaktig

Medarbetaren anser att 
arbetsmiljön är god

Kontinuerlig 
kompetensutveckling
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Äldreomsorg 
Strategikarta 

 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Budget
Mnkr 2014 2015 2016
Kostnader 184,9 179,6 180,5
Intäkter -17,5 -11,5 -11,6

Nettokostnad 167,4 168,1 168,9

 
 
Fakta  
 Bokslut 

2014 
Budget 

2016 

Antal årsarbetare  302,75 
Antal kommuninvånare 
65-79 år 

2 546  

Antal kommuninvånare 
80 år och äldre 

1 056  

Antal platser i särskilt 
boende 

132  

Antal hemtjänstärenden 
i eget boende 

529  

Antal trygghetslarm 470  

 
 
Verksamhetsidé 
Äldreomsorgen ska tillgodose den enskildes behov 
i form av hemtjänst i det ordinära boendet, hem-
tjänst beviljas utifrån en ansökan som den enskilde 
eller dess företrädare gör. Beslutet om insatser 
görs av en biståndshandläggare och grundar sig på 
de riktlinjer som politiken beslutat. 
Äldreomsorgen ska även tillgodose den enskildes 
behov av särskilt boende när hemtjänstinsatserna 
inte räcker till, för att ge den enskilde trygghet och 
en meningsfull vardag som är begriplig och han-
terbar. 
 
Anhörigstöd och frivilligverksamhet är delar som 
den enskilde och dess närstående kan ta del av utan 
biståndsbedömning. Korttidsboende är en del av 
anhörigstödet och kan beviljas som avlastning för 
att möjliggöra ett fortsatt boende i det ordinära 
boendet. Dagverksamhet kan beviljas till personer 
med någon form av demenssjukdom. 
Inom äldreomsorgen finns också hälso-, sjukvård 
och rehabilitering, med sjuksköterskor, arbetstera-
peuter och sjukgymnaster, som ger stöd och sjuk-

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Den enskilde påverkar 
sin vardag

Den enskilde bemöts 
på ett respektfullt sätt

Den enskilde känner 
trygghet i boendet

Medarbetaren känner 
stolthet för sitt arbete

Medarbetaren känner 
sig delaktig

Medarbetaren anser att 
arbetsmiljön är god

Kontinuerlig 
kompetensutveckling
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vård till den enskilde inom såväl ordinärt boende 
som särskilt boende. 
 
Verksamhetsförändring 
Demografisk anpassning efter kundmodellen. 
Äldreomsorgens budget ökar med 186,3 tkr men 
minskar samtidigt med 670,6 tkr för att kompen-
sera skillnaden mellan beräknad demografisk för-
ändring och verkligt utfall 2012. Även 92,6 tkr av 
den generella demografimodellen minskas inom 
äldreomsorgens område. Budgetminskningen har 
gjorts genom att säga upp en hemtjänstlokal samt 
höja intäktsbudgeten. 
 

Hemtjänstens budget har ökat med 200 tkr som en 
anpassning till ökade behov. Hemtjänsten har 
också tillförts 1 000 tkr som inkluderar lyhördhet 
för den enskildes behov vad gäller mat vid vissa 
särskilda situationer och dagar i syfte att ge ett 
ökat välbefinnande för den äldre. 30 tkr anslås för 
att täcka merkostanden för en elbil i hemtjänsten. 
600 tkr har tillförts hälso-, sjukvård och rehabilite-
ringen (HSR) för utökning med en tjänst. För att 
täcka den del av den mellankommunala utjäm-
ningsstruten som inom för hemsjukvård som inte 
har kunnat finansieras inom verksamheten har 
1 300 tkr anslagits. Bemanningsenhetens budget 
utökas med 200 tkr för att täcka ökade behov. 
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Omsorger om personer med funktionsnedsättning 
Strategikarta 

 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Budget
Mnkr 2014 2015 2016
Kostnader 110,3 95,2 97,3
Intäkter -27,9 -10,4 -10,5

Nettokostnad 82,4 84,8 86,8

 
Fakta    
 Bokslut 

2014 
Budget 

2016 

Antal årsarbetare  139,96 
Antal boende i grupp-
bostäder 

38  

Antal boende i satellit-
lägenheter 

36  

Antal brukare i daglig 
verksamhet 

78  

 

Verksamhetsidé 
Inom omsorgen om personer med funktionsned-
sättning erbjuds gruppbostäder, bostad med sär-
skild service, ledsagning, personliga assistenter 
och daglig verksamhet till personer som har rätt 
till det i enlighet med Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS). Insatser bevil-
jas efter bedömning av kommunens LSS-
handläggare. 
 
Inom verksamhetsområdet erbjuds också boende-
stöd och dagverksamhet till personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 
 
Verksamhetsförändring 
Demografisk anpassning efter generell modell. En 
halv procent av nettobudgeten har minskat social-
nämndens budget med 592,6 tkr. Större delen av 
minskningen, 500 tkr, görs inom omsorg om per-
soner med funktionsnedsättning och psykiatri ge-
nom en sänkning av verksamhetsbidraget för dag-
lig verksamhet inom OF. 
 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Den enskilde påverkar 
sin vardag

Den enskilde bemöts 
på ett respektfullt sätt

Medarbetaren känner 
stolthet för sitt arbete

Medarbetaren känner 
sig delaktig

Medarbetaren anser att 
arbetsmiljön är god

Kontinuerlig 
kompetensutveckling
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Finansiering 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Budget
Mnkr 2014 2015 2016
Kostnader 178,3 180,2 193,1
Intäkter -908,5 -930,8 -958,9

Nettokostnader -730,2 -750,6 -765,8

Investeringsutgifter 0 0 0

 

Verksamhetsidé 
I detta avsnitt redovisas finansiering, intäkter och 
kostnader för verksamheterna:  

 901 Utbetalning av pensioner  
 902 Arbetsgivaravgifter och personalför-

säkringar. 
 909 Fördelning av arbetsgivaravgifter – 

kalkylerat lönepålägg. 
 911 Fördelning av kapitalkostnader. 

 
Här redovisas även följande på baskontgrupp: 

 79 Planenliga avskrivningar 
 82 Skatter, statsbidrag, utjämning och av-

gifter. 
 80 Finansiella intäkter. 
 81 Finansiella kostnader. 
 83 Extraordinära intäkter. 
 84 Extraordinära kostnader. 
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Pensioner 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Budget
Mnkr 2014 2015 2016
901   Utbet av pensioner 22,6 20,2 21,0
9011 Utbet av pens.avg 22,0 21,4 22,8
9012 Övriga nyintjänade 
pensionsförmåner 5,1 2,1 2,0

Nettokostnader 43,7 42,0 45,8

 
 
901 Utbetalning av pensioner
 
Pensionsutbetalningarna beräknas bli 16,6 mnkr 
2016. Till detta kommer särskild löneskatt för 
pensionskostnader 24,26 % och kostnader för ad-
ministration av utbetalningar mm 0,4 mnkr, totalt 
21,0 mnkr. 

Pensionshanteringen köps efter upphandling från 
hösten 2014 av Skandia efter att tidigare köpts av   

SPP. De köpta tjänsterna omfattar följande: intjä-
nad pensionsrätt enligt PA-KL, PFA och nuva-
rande pensionsavtal KAP-KL, pensions-
medelshantering, beräkning av pensionsskuld och 
pensionsskuldprognoser

 
9011 Utbetalning av pensionsavgifter
 
Merparten av den intjänade pensionsrätten är av-
giftsbestämd. Avgiften är för närvarande 4,5 pro-
cent av den årliga pensionsgrundande inkomsten. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt 
Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat principö-
verenskommelse med de centrala fackliga organi-
sationerna om nytt pensionsavtal. Ett helt nytt 

avgiftsbestämt pensionsavtal trädde i kraft den 1 
januari 2014. 

Det nya avtalet gäller för arbetstagare som är 
födda 1986 och senare. För anställda som är födda 
tidigare än 1986 gäller oförändrat avtal. 

.
 
 
9012 Övriga nyintjänande pensionsförmåner
 
Utöver årliga pensionsavgifter för utbetalning 
enligt ovan finns ytterligare pensionsåtaganden 
för kommunen i KAP-KL. Det är förmåns-
bestämd ålderspension för de anställda med 
högre årsinkomst än 7,5 inkomstbasbelopp, liv-
ränta, särskild avtalspension och pension till 
efterlevande. Av dessa är det årliga intjänandet 
för den förmånsbestämda ålderspensionen från år 
till stora delar försäkrat hos SPP. Kommunen 
betalar alltså sedan dess försäkringspremier till 
SPP för detta i stället för att avsätta, skuldföra, 
ett ökat åtagande i kommunens balansräkning. 

Dessutom ingår under detta avsnitt även föränd-
ring av de pensionsåtaganden som vi skuldför i 
balansräkningen. 
 
Under 2014 beräknas kostnaderna för försäkrade 
pensionsförmåner bli 3,1 mnkr inklusive löneskatt 
medan pensionsskulden beräknas minska med 0,7 
mnkr. Efter avdrag för den finansiella kostnaden 
för förändrad pensionsskuld blir den budgeterade 
kostanden för övriga pensionsförmåner inklusive 
löneskatt 2,0 mnkr 
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Personalförsäkringar 
 
902 Arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar

Ekonomi 
Bokslut Budget Budget

Mnkr 2014 2015 2016
902 Arbetsgivavg
personalförs
909 Kalkylerat
lönepålägg -145,9 -136,5 -142,7

114,5 110,8 114,8

 

Här budgeteras kommunens samlade kostnader 
för arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar. 
År 2016 budgeteras rabatten för arbetsgivarav-
gifter för anställda yngre än 26 år samt äldre än 
65 år till samma nivå som budget 2015, men 
lägre än prognosen för 2015. Regeringen har 
föreslagit att sänkningen av socialavgifterna för 
unga ska trappas av, och efter halvårsskiftet 
2016 försvinna. Premierna för avtalsförsäkringar 
är 0,21 procent av avgiftsgrundande lön. Premie 
ingår för så kallad omställningsförsäkring 
(KOM-KL) på 0,1 procent och tjänstegruppliv-
försäkring (TGL-KL) 0,1 procent. Avgifterna är 
liksom de senaste åren, reducerade med 0,46 
procentenheter avseende avtalsgruppsjukförsäk-
ring (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkring 
(AFA). I det kalkylerade lönepålägget ingår även 
pålägg för pensionskostnader. 
 

 
 
909 Fördelning av arbetsgivaravgifter – kalkylerat lönepålägg
 
Arbetsgivaravgifter och övriga personal-
försäkringsavgifter fördelas via omkostnads-
pålägg till kommunens olika verksamheter. På-
läggens totala storlek framgår av tabellen. 
 
Lönebeloppen för 2014 och 2015 är för samtliga 
avtalsområden. Tillkommande löneökningar för 
2016 budgeteras under kommunfullmäktiges 
konto för oförutsedda kostnader. Beloppen för 
lön inkluderar avgiftspliktiga resekostnads- 
ersättningar. 

Bokslut Budget Budget
2014 2015 2016

Avg.grundande
utgående lön i 
mnkr, exkl ÖSK
Kalkylerat 
lönepålägg i %
Uppdragstagare 31,42 31,42 31,42
Anställda 38,46 38,46 38,46

Statistik

380,9 378,7 371,8

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Mål och budget 2016 Finansiering 
   

 

48 

Planenliga avskrivningar och kalkylerade kapitalkostnader
 
Ekonomi §

Bokslut Budget Budget
Mnkr 2014 2015 2016
Kostnader 
79xx Planenlig
avskrivning
Intäkter
911 Kapitalkostn-
inventarier
9112 Kapitalkostn ÖSK
(fastigher o anläggningar) -29,0 -29,0 -31,4

24,2 25,9 28,0

-5,1 -5,1 -5,4

 
 

7911, 7921 Planenliga avskrivningar 
 
Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter 
en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, 
kostnaden ska spegla resursförbrukningen. Av-
skrivningstiderna varierar från 3 år till som längst 
50 år.  
 
911, 9112 Kalkylerade kapitalkostnader  
 
De kalkylerade kapitalkostnaderna beräknas med 
så kallad nominell metod, d v s summan av av-
skrivningar på inventarier och fastigheter samt 
ränta beräknad på dessa tillgångars bokförda rest-
värde vid budgetårets början.  

  



 Mål och budget 2016 Finansiering 
   

 

49 

82xx Skatteintäkter, statsbidrag, utjämning och avgifter 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Budget
Mnkr 2014 2015 2016
8210 Kommunalskatt -499,2 -519,5 -545,4
8211-8212
Avräkn kommunalskatt

Intäkter totalt -497,8 -519,5 -545,4

1,4 0,0 0,0

 

Rikets medelskattesats för Sveriges 290 primär-
kommuner 2014 är 20,65 (2013 20,62). Kalmar 
läns kommuners medelskattesats 2014 är 21,59 
kronor per skattekrona (2013 21,59). Detta ska 
jämföras med Hultsfreds kommuns skattesats 
21,91 (2013 21,91). Invånarantalet som ligger till 
grund för skatter och statsbidrag var den 1 no-
vember 2013 13 660 stycken. Det är en ökning 
med 146 stycken sedan föregående år. 

 
 
 
Statliga bidrag/avgifter, utjämning av inkomster och kostnader 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Budget
Mnkr 2014 2015 2016
8211 Inkomstutjämn.bidrag -165,0 -175,4 -175,2
8251 Kostnads-
utjämningsbidrag riket
Strukturbidrag -1,4 -1,4 -1,4
8281 Fastighetsavgift -21,4 -21,8 -21,7
8241 Regleringsbidrag/avg -3,2 0,6 3,2
8261 Utjämning av LSS-
Kostnader

Nettointäkter -234,9 -241,2 -231,9

-34,5 -35,6 -31,9

-9,4 -7,6 -4,9

 

 
Syftet med systemet för kommunalekonomisk 
utjämning är att skapa likvärdiga ekonomiska 
förutsättningar för alla kommuner och landsting i 
landet. Detta för att kunna tillhandahålla sina 
invånare likvärdig service oberoende av kom-
muninvånarnas inkomster och andra strukturella 
förhållanden. Meningen är att skillnader i kom-
munalskatt i stort ska spegla skillnader i effekti-
vitet, service och avgiftsnivå och inte bero på 
skillnader i strukturella förutsättningar.  
 
Det har skett en översyn av den kommunaleko-
nomiska utjämningen. Framförallt är det föränd-
ringarna i kostnadsutjämningen som påverkar 
Hultsfreds kommun. I miljoner kronor räknat har 
nivån på bidragit från kostnadsutjämningen ökat 
i storleksdordningen10 mnkr från 2013.
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Finansiella intäkter – kostnader 
 
80 Ränteintäkter 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Budget
Mnkr 2014 2015 2016
Kostnader
81xx Finansiella kostn 4,9 4,4 6,4
8531 Uppräkning av
Pensionsskuld
8171 Bankavg, övr räntor 0,1 0,0 0,0
Intäkter
80xx Ränteintäkter -0,2 -0,2 -0,2
8031 Avkastning
Pensionsmedel

Finansnetto -5,8 0,7 2,6

0,2 0,3 0,2

-10,8 -3,8 -3,8

Finansiella kostnader avser räntor på de lån som 
kommunen har. Jämfört med budget 2015 beräk-
nas räntekostnaderna till 2016 öka med 2,3 
mnkr. 
 
Avkastningen på avsatta pensionsmedel är en 
finansiell intäkt och budgeteras 2015 till 3,8 
mnkr. 

 
 
 
81 Finansiella kostnader, avbetalning och upptagande av lån 
 
I budget 2016 budgeteras för nyupplåning med 
59,7 mnkr. Nettoinvesteringarna budgeteras till 
79,4 mnkr plus första årets utgifter av tre för 
anskaffande av nya sopkärl 9,1 mnkr. 
 
Räntan för kommunens lån med rörlig ränta är 
baserad på Stibor 90 dagar plus en kreditmargi-
nal. Ränta för kommunens lån med fast ränta är 
baserad på SWAP-räntor med olika långa löpti-
der mellan två och fem år plus kreditmarginal. 

Låneskuld 31 december 2014 173,8
Upplåning 2015 15,0
Upplåningar 2015-2016 59,7
Låneskuld 31 december 2016 248,5

Långfristig låneskuld i mnkr

 

 
Den femåriga SWAP-räntan antas under 2016 ha 
ett genomsnitt på 2 procent per år, vilket påver-
kar nya och omsatta lån. Stibor 90 dagars antas 
ligga på 0,79 procent. 
. 

 
 
83 Extraordinära intäkter och 84 Extraordinära kostnader 
 
Kontogruppen används för att lyfta fram extra-
ordinära händelser i redovisningen. Väsentlig-
hetsprincipen gäller, vilket innebär att lägre be-
lopp redovisas bland verksamhetens intäkter. 
Exempel på extraordinära intäkter är realisat-
ionsvinster vid försäljning av fastigheter. Poster 
som påverkar rörelsekapitalet bör särredovisas 
för att underlätta framtagandet av finansieringsa-
nalysen.  

Exempel på extraordinära kostnader är realisat-
ionsförluster. Även icke realiserade förluster bör 
enligt försiktighetsprincipen lyftas upp i resultat-
räkningen. Särredovisning sker för poster som 
påverkar rörelsekapitalet. 
Inga extraordinära intäkter eller extraordinära 
kostnader budgeteras för 2016. 
 
 

 



Investeringar 2016-2020
Investeringar 2016 års priser (tkr)
Förvaltning 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kommunövergripande verksamhet 5 187 2 655 2 770 1 800 1 800 1 800
Räddningstjänst 1 187 450 2 400 2 600 2 200 1 000
Socialnämnden 898 500 650 350 350 800
Miljö- och byggnadsnämnden 500 700 100 500
ÖSK Hultsfred 33 724 84 909 84 208 184 300 93 750 35 000
Summa investeringar 40 996 88 514 90 528 189 750 98 200 39 100

Återställning deponi Kejsarkullen 10 000 10 000 9 000

Summa "investeringar" 40 996 88 514 90 528 199 750 108 200 48 100

Maskiner och fordon ÖSK Hultsfred 2 242 1 700 1 800 1 800 2 000 2 000
Summa Hultsfreds kommun o ÖSK 43 238 90 214 92 328 201 550 110 200 50 100

Utgift nya sopkärl, finansieras via
avgifter 9 109 9 108 600 600
Tillskott för satsning bostäder, ABHB 20 000
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Investeringsbudget/-plan 2016-2020 Kommunstyrelse, 
2016 års priser (tkr) Kommunövergripande verksamhet

Budget Plan Plan Plan Plan

2016 2017 2018 2019 2020

Dataverksamhet
Datautrustning 300 300 300 300 300

Digital infrastruktur
Utbyggnad digital infrastruktur 25 år 50 50 50 50 50
Utbyggnad digital infrastruktur 5 år 450 450 450 450 450
Summa digital infrastruktur 500 500 500 500 500

Kansli
Administrativ utveckling 1000 1000 1000 1000 1000

Serviceenheten
Inventarier (möbler/stolar) 405 260
Lastbil 450
Summa serviceenheten 855 260

Summa investeringar 2 655 2 060 1 800 1 800 1 800
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Investeringsbudget/-plan 2016-2020 Kommunstyrelse, 
2016 års priser (tkr) Kultur- och fritidsförvaltningen

Budget Plan Plan Plan Plan

2016 2017 2018 2019 2020

Hagadal
Utegym  160

Idrottsplatser
Transportbil 300

Valhall
Möbler 250

Summa investeringar 0 710 0 0 0
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Investeringsbudget/-plan 2016-2020 Kommunstyrelse, 
2016 års priser (tkr) Räddningstjänsten

Budget Plan Plan Plan Plan

2016 2017 2018 2019 2020

Räddningstjänst
Befälsbil 700
Brandfordon, släckbil 1 700 1 700 1 800
Brandpumpar 300 300 300
Båt- och  vattenlivräddning 150 150
Hydraulverktyg 200 200
Kem och överlevnadsdräkter 150
Materialbil 400
Personsökare 200 100
Skyddskläder
Värmekamera 100 100
Summa räddningstjänst 350 2 400 2 600 2 200 1 000

RAKEL
Fordonsstationer 100

Summa Investeringar 450 2 400 2 600 2 200 1 000
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Investeringsbudget/-plan 2016-2020 Socialnämnd
2016 års priser (tkr)

Budget Plan Plan Plan Plan

2016 2017 2018 2019 2020

Äldreomsorg  gemensamt
Inventarier inom vård och omsorg 400 500 200 200 500
IT-stöd inom vård och omsorg 100 150 150 150 300

Summa investeringar 500 650 350 350 800
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Investeringsbudget/-plan 2016-2020 Miljö- och byggnadsnämnd
2016 års priser (tkr)

Budget Plan Plan Plan Plan

2016 2017 2018 2019 2020

Miljö- och bygg
Instrument 600
Mätbil 400 400
Programvara 100 100 100 100

Summa investeringar 0 500 700 100 500
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Investeringsbudget/-plan 2016-2020 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred
2016 års priser (tkr)

Budget Plan Plan Plan Plan Utanför

2016 2017 2018 2019 2020 Plan

Fastighet
Anpassning nya normer brandstation 200 200 200 200 200
Bibliotek ytskikt, belysning, ventilation 3 000
Byte fönsterpartier, Klubban 3 700
Energieffektivisering 3 000 4 000 4 000
Energieffektivisering , ex kviksilverlampor i elljusspår 2 000
Förskola och skolor 50 000 25 000 35 000 35 000
Förändringar kök 500 1 500 500 500
Handikapp-wc, Lindblomshallen 350
Kök 5 000 15 000 5 000 15 000 5 000
Larmanläggningar 250 400 500 500
Ny brandstation Järnforsen 2 000
Omstrukturering av sociala verksamheter 500 500 500 500 500
Omstrukturering skollokaler 0 0
Sporthall Mörlunda, tak 1 000
Sporthall Silverdalen, tak och högdel 500
Styr- och reglerutrustning, Kommunhuset ventilation 1 000
Styr- och reglerutrustning, Ombudg. 2011, Kommunhuset 
ventilation 1 000
Tillgänglighet Hagadal höj och sänkbart bassänggolv 5 000
Tillgänglighet offentliga byggnader 250 300 300 300
Upprustning Folkets Park 200 200 200

Utveckling Hagadal, ny bassäng, relax, bubbelpool mm 5 000 5 000
Valhall, tak 2 000
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Investeringsbudget/-plan 2016-2020 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred
2016 års priser (tkr)

Budget Plan Plan Plan Plan Utanför

2016 2017 2018 2019 2020 Plan

Fastighet
Valhall, ventilation 2 500
Valhall, ytskikt 4 500
Äldreboenden, anpassning till nya normer 0 12 000
Äldreboenden 90 000 19 000
Summa investeringar Fastighet 60 700 57 650 156 200 68 200 24 700 0
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Investeringsbudget/-plan 2016-2020 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred
2016 års priser (tkr)

Budget Plan Plan Plan Plan Utanför

2016 2017 2018 2019 2020 Plan

Gata/Park
Cykelbana Silverslättsvägen 1 700
Energieffektiv gatubelysning
Exploateringskostnader, mark 50 200 200 200
Gatubelysning infart Mörlunda. KF § 77/2013
Korsning vid Lilla Torget, Hultsfred 0
Ny teknik styr och reglerutrustning 300 300
Ny teknik styr och reglerutrustning trafikbelysning 300 300
Omläggning elledningar, trafikbelysning 350 400 400 400
Parkering camping
Toppbeläggning, ombyggnad gator 1 100 2 000 2 000
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 300 300 300 300
Summa investeringar Gata/Park 3 500 3 200 3 200 1 200 300 0

59



Investeringsbudget/-plan 2016-2020 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred
2016 års priser (tkr)

Budget Plan Plan Plan Plan Utanför

2016 2017 2018 2019 2020 Plan

Renhållning deponi
Återställning Kejsarkullens deponiområde 10 000 10 000 9 000 6 000

Renhållning kärl
Nytt insamlingssystem för hushållsavfall 9 109 9 108 600 600

Summa investeringar Renhållning 9 109 9 108 10 600 10 600 9 000 6 000
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Investeringsbudget/-plan 2016-2020 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred
2016 års priser (tkr)

Budget Plan Plan Plan Plan Utanför

2016 2017 2018 2019 2020 Plan

VA
Energieffektivisering  Hultsfred
Energieffektivisering Vi, Hu, Må, Mö avloppsreningsverk 1 000 1 000 1 000

Energieffektivisering Virserum, Hultsfred, Målilla och Mörlunda 900 1 000
Kretsloppsanpassade va utredningar 150 500 500 500

Ombyggnad av el- och automatikdel Hultsfred avloppsreningsverk 3 900

Ombyggnad av el- och automatikdel Mörlunda avloppsreningsverk 2 000

Ombyggnad el- och automatik Hultsfred och Målilla vattenverk 2 200
Reinvesteringar va 450 450 450 450
Råvattenbrunn Målilla, ombudg. 2011 1 500
Servisledningar 100 100 100 100
Uppdatering av saneringsplaner 250 250 250 250
Åtgärdsprogram VA 3 000 3 000 4 000 4 000
Ändring av skyddsområdesföreskrifter 0 0 0
Ändring av skyddsområdesföreskrifter Målilla 250
Ändring av skyddsområdesföreskrifter Virserum 250
Överföringsledning Hultsfred-Silverdalen, reserv vattentäkt 7 450

Summa investeringar VA 10 500 7 750 8 300 13 750 1 000 0
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Investeringsbudget/-plan 2016-2020 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred
2016 års priser (tkr)

Budget Plan Plan Plan Plan Utanför

2016 2017 2018 2019 2020 Plan

Utveckling
Målilla handelsområde 600 6000 6000
Utvecklingskostnad södra Nyhagen och Herrstorpet 500 500

Summa investeringar Utveckling 1100 6500 6000 0 0 0

Summa skattefinansierade investeringar 68 905 73 670 170 850 73 850 29 100 0
Summa avgiftsfinansierade investeringar Vatten och avlopp 10 500 7 750 8 300 13 750 1 000 0
Summa avgiftsfinansierade investeringar Renhållning 9 109 9 108 600 600 0 0
Summa återställning Kejsarkullens deponiområde 0 0 10 000 10 000 9 000 6 000
Summa totalt 88 514 90 528 189 750 98 200 39 100 6 000
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Investeringsbudget/-plan 2016-2020 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred
2016 års priser (tkr)

Budget Plan Plan Plan Plan Utanför

2016 2017 2018 2019 2020 Plan

ÖSK:s egna investeringar
Fordon 1 000 1 100 1 100 800 800
Maskiner 700 700 700 1 200 1 200

Summa investeringar Maskiner och Fordon 1 700 1 800 1 800 2 000 2 000 0
Totalsumma 90 214 92 328 191 550 100 200 41 100 6 000
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Mål och budget 2016
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfreds kommuns del



Statens Bostadsomvandling AB bygger om Mimerskolan i Hultsfred och Strandskolan i Virse-
rum för drygt 40 miljoner kronor. Efter ombyggnaden innehåller de båda husen tillsammans 
27 lägenheter avsedda för personer över 65 år. In�yttningen är planerad till april 2016. 
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Strategikarta, gäller för alla verksamheter 

 

 
Ekonomi 
Driftbudget Bokslut Budget Budget
mnkr 2014 2015 2016

Kostnader 158,5 132,8 145,5
Intäkter -131,9 -99,0 -104,4

Nettokostnad 26,6 33,8 41,1

Finansen -0,5 -0,5 -0,7

Ersättning från 
Hultsfreds Kommun -26,1 -33,3 -40,4

Investeringsutgifter 29,6 36,0 86,6

 
 

Verksamhetsidé 
Förbundets syfte är att bedriva en ekonomiskt 
effektiv verksamhet inom området kommunal-
teknik i enlighet med vad som åvilar var och 
en av kommunerna enligt gällande författning-
ar och frivilliga åtaganden samt samnyttja och 
säkra kompetens inom dessa områden. 
Förbundet har driftansvaret för medlemskom-
munernas verksamhetsfastigheter, gator och 
vägar, parker och lekplatser samt vatten- och 
avloppsanläggningar. 
Förbundet ansvarar även för om- och nybygg-
nadsverksamhet inom de områden man har 
driftansvar för. Även renhållningsverksamhet, 
markförsörjning och markförvärv ingår i för-
bundets verksamhet. 
 
 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dagUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Kvalitetssäkrade 
verksamheter

God tillgänglighet
Serviceinriktat 

bemötande

Stolthet Gott samarbete
Möjlighet till utveckling 

och rörlighet
God arbetsmiljö God delaktighet

Rätt 
kompetensutveckling

Medarbetarförslag God miljömedvetenhet
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Hultsfred-fastighet 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Budget
Mnkr 2014 2015 2016
Kostnader 61,3 61,8 72,3
Intäkter -52,6 -53,1 -55,2

Nettokostnader 8,8 8,7 17,1

Investeringsutgifter 17,8 60,7

 
 

Fakta 
 Budget 2016 

Antal årsarbetare 10,5 
Fastighetsbestånd Ca 97 695 m2 

 

Verksamhetsidé 
Att tillhandahålla verksamhetslokaler som 
tillgodoser hyresgästens lokalbehov.  
Att utöka det planerade fastighetsunderhållet, 
för att minska de akuta felen. 
Att medverka till att kommunens fastigheter 
utnyttjas effektivt. 
 
 
Verksamhetsförändring 
Demografisk anpassning efter generell modell, 
har minskat verksamhetens budget med 141,5 
tkr. 

 
 
 
Hultsfred-Gata Park 

Ekonomi 
Bokslut Budget Budget

Mnkr 2014 2015 2016
Kostnader* 40,3 27,7 28,3
Intäkter -17,8 -0,8 -1,6

Nettokostnader 22,5 26,9 26,7

Investeringsutgifter 4,2 3,5

*Viss VA verksamhet sköts av Gata Park personal. Budget för detta 
ligger i detta dokument under VA-verksamheten.

 
 
Fakta  

Verksamhetsidé  
Att erbjuda gator och vägar av god standard och framkom-
lighet, under såväl sommar som vinter. Trafikbelysning 
ska ge en god trafiksäkerhet och bidra till en brottsföre-
byggande miljö. Parkunderhållet ska omfatta underhåll 
och förbättring av parker, lekplatser och planteringar.  
 
 
Verksamhetsförändring 
Demografisk anpassning efter generell modell. har 
minskat verksamhetens budget med 141,5 tkr. 

 Budget 
2016 

Antal årsarbetare 17,5 
Antal km gator inom detaljplan 112 

Antal belagda m2, ca 674 100 
Antal broar 24 
Antal gatubelysningsarmaturer 6 272 
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Hultsfred-Renhållning 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Budget
Mnkr 2014 2015 2016
Kostnader 14,2 14,9 15,2
Intäkter -16,4 -15,2 -15,5

Nettokostnader -2,3 -0,3 -0,3

Investeringsutgifter 0,3 9,1

 

 
Fakta    
 Budget 

2016 
Antal årsarbetare 2,5 
Antal abonnemang totalt 
därav fritidsbostäder 

6 400 
1 200 

Antal hämtade sopkärl 160 000 
Antal hämtade latrinkärl 700 

 
 

Verksamhetsidé 
Att i enlighet med lagar och förordningar sköta ren-
hållningen på ett rationellt, miljömässighet och eko-
nomiskt sätt. 
Verksamheten ska vara taxefinansierad. 
 
 

 

Hultsfred-VA 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Budget
Mnkr 2014 2015 2016
Kostnader 29,2 25,8 27,3
Intäkter -32,8 -27,7 -29,2

Nettokostnader -3,6 -1,9 -1,9

Investeringsutgifter 9,9 10,5

 

Fakta 
 Budget 2016 

Antal årsarbetare 7,0 
Antal vattenverk 4,0 
Antal avloppsreningsverk 4,0 
Producerat vatten, tm3 1 066,0 
Försålt vatten, tm3 740,0 

 
Verksamhetsidé 
Kommunens abonnenter ska tillhandahållas ett gott 
och hälsosamt dricksvatten i tillräcklig mängd. 
Vattnet ska uppfylla Livsmedelsverkets krav. 
Personal ska finnas i ständig beredskap för att ta hand 
om larm och fel på vattenverk och ledningsnät, enligt 
Livsmedelsverkets krav. 
Verksamheten ska vara taxefinansierad. 
Att söka nå största möjliga reningseffekt för att kunna 
värna om vår miljö, inom ramen för givna ekono-
miska resurser.

 


