
Årsredovisning 2017



Invigning av Evahagens förskola gick i påsktema!
13 april 2017 invigdes Evahagens förskola i Virserum. Det var dagen till ära två ”påskgubbar”,
kommunalråd Lars Rosander och barn-och utbildningsnämndens ordförande Pär Edgren, som klippte 
bandet tillsammans med barn från förskolan. 

foto:Emma Sellbrink
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

 

 

Bokslutet för 2017 slutar på ett resultat på 21,6 mnkr för kommunkoncernen (förra året 6,4 

mnkr). För kommunen är resultatet 16,8 mnkr (förra året 6,3 mnkr). I det resultatet har vi tagit 

”aktiva beslut”, i samband med bokslutsarbetet, att även detta år avsätta 10 mnkr för rivning 

av byggnader på Varta-fastigheten samt 3,2 mnkr för lösen av borgensåtagande för lån mot 

fastigheten Skeppet i Målilla. Det innebär att resultatet före dessa beslut låg på 30 mnkr. 

Borgensåtagandet härrör från tidigare utbyggnad som bl.a. gjordes för att inrymma kommunal 

verksamhet. Avsättningen för Varta-fastigheten innebär att 20 mnkr finns avsatta för att riva 

och iordningsställa marken till efterfrågad industrimark med bra läge. Utöver detta har 

kommunen sedan tidigare avsatt 5 mnkr till den sanering som nu påbörjats, och övriga aktörer 

25 mnkr. 

 

En avgörande faktor både för kommande intäkter i skatte- och kostnadsutjämningen, och 

kostnader i verksamheterna är antalet kommuninnevånare. Ökningen under 2016 med 4,9% 

var den högsta i hela Sverige procentuellt sett, med 688 personer till 14 607. Under 2017 blev 

det en minskning med 28 personer, dock är omflyttningen stor; drygt 1 600 personer ca 11% 

av befolkningen har ”bytts ut” under året.  

 

Staten har tilldelat kommunerna extra bidrag till att täcka ökade kostnader för nyanlända. 

Kommunen har använt ca 46 mnkr av dessa medel under året, resterande är upptagna i 

balansräkningen inför kommande års kostnader, enligt den plan fullmäktige har antagit i två 

omgångar. Det är framförallt BUN som de senaste åren har fått en betydande ökning i 

förskola, grundskola, gymnasium och SFI/komvux. Kostnader för moduler och personal ökar. 

Besked på återsökta belopp hos Migrationsverket för hyreskostnader för moduler dröjer, och 

osäkerhet finns hur mycket vi till slut får. I bokslutet har 8,6 mkr reserverats för denna risk. 

 

Vi kan också nu lägga det sjunde verksamhetsåret bakom oss när det gäller vår tekniska 

samverkan med Högsby kommun, i vårt förbund ÖSK. För Hultsfreds kommuns del innebar 

det ett överskott med 11,6 mnkr. I kommunens resultaträkning görs en avsättning med 6,2 

mnkr för framtida investeringar i vatten- och avloppsverksamheter,  

 

Studera årsredovisningen och det sammandrag som finns inledningsvis. Det visar på ett 

överskådligt sätt kommunens ekonomi och våra förvaltningars verksamheter under året. 

 

Jag avslutar med att tacka personal, förvaltningar och nämnder för det ansvarsfulla arbete ni 

lagt ner under 2017. 

 

 

Lars Rosander  

kommunalråd 
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Hultsfreds kommun 
 

 
 
 
Hultsfreds kommun 
Del av Småland 

Del av  Kalmar län 

 

Befolkningsmängd (2017-12-31) 14 579  

Areal   1 187 km2 varav vatten 5,5 % 

Befolkningstäthet  13,0 invånare per kvm 
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Kommunens styrmodell 
 

Mission  Vi bidrar till ett demokratiskt Sverige baserat på grundlagarna! 

 

Vision  

 Våra barn växer upp i en trygg miljö där förskolor och skolor fungerar bra och där det 

finns gott om spännande fritidsaktiviteter. 

 Hultsfred är en kommun som erbjuder stora möjligheter för både små och stora företag. 

 Det är tryggt att bli äldre i Hultsfreds kommun. 

 Det är enkelt och det går snabbt att ta sig till och från kommunen. 

 Spännande saker lockar besökare till vår kommun – året runt! 

 

Värdegrund 

 Handlingskraft: Initiativtagande, aktivt bemötande, idéer blir verklighet. 

 Nyskapande: Kreativt nytänkande över gränserna, dialog, samverkan och modernt förhåll-

ningssätt. 

 Stolthet: Respekt och stolthet för den jag är. Alla är olika. Tillsammans är vi starka. Själv-

känsla byggs inifrån. 

 Jämställdhet och tolerans: Här respekterar vi varandra oavsett kön, ålder och etniskt ur-

sprung. Vi strävar efter jämställdhet på alla plan. Tolerans för alla är en självklarhet. 

 

Detta sammanfattar vi med: Du syns och hörs i Hultsfred! 

 

 
                   Therés music in the air-Hultsfreds anthem”, med humorgruppen Infallet. 

 

Kommunen anger sina mål i fyra perspektiv och i varje perspektiv har kommunfullmäktige angett 

strategiska mål; 

 

Ekonomi    Ekonomi i balans 

Invånare och brukare   God kommunal service i en trygg och säker kommun 

Verksamhet och medarbetare Ordning och reda – Attraktiv arbetsgivare 

Utveckling   Lite bättre varje dag – Hållbart samhälle 
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Årsredovisning 2017 i sammandrag  
 
 

 
 

Årets resultat 
Det redovisade resultatet för Hultsfreds kommun 

2017 är 16,8 mnkr. Jämfört med budget är resulta-

tet 7,6 mnkr sämre vilket beror på jämförelsestö-

rande poster på totalt 25,8 mnkr. Koncernens resul-

tat uppgår till 21,6 mnkr. 

 

De största budgetavvikelserna 
De största avvikelserna i förhållande till den av 

kommunfullmäktige beslutade budgeten var, i 

mnkr: 

 

 

Årets skatteintäkter 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjäm-

ningar uppgick 2017 till 832,0 mnkr (784,2) vilket 

är en ökning med 47,8 mnkr.  

 

 

Antal anställda 
Antalet anställda i kommunen (exklusive kommun-

ägda bolag) var 1 297. Det är en ökning med 11 

jämfört med 2016.  

 

 

De anställdas sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron under året var 5,25 pro-

cent, en minskning med 0,37 procentenheter sedan 

2016. 

 

 

Befolkningen 
Vid årets slut uppgick befolkningen till 14 579, en 

minskning med 28 personer sedan 2016. 

 

 

Arbetslöshet 
Öppet arbetslösa och personer i program var vid 

utgången av 2017, som andel av den registerbase-

rade arbetskraften 16-64 år i procent, 13,1. Mot-

svarande genomsnitt för alla kommuner var 7,5. 
 

                

 
 

Övergripande finansiella mål Budget 

2017

Utfall 

2017

Utfall 

2016

Utfall 

2015

Utfall 

2014

Årets resultat, mnkr 24,4 16,8 6,3 17,3 -59,9

Långfristiga skulder (långa lån), mnkr 305,4 208,8 208,8 249,8 174,1

Soliditet, procent 26,8 27,3 28,1 28,0 29,6

ÖSK + 11,6

Pensionsmedel (KLP) + 9,5

Administrativa kontor och politiken + 4,9

Skatter och bidrag + 1,8

Skolskjutsar + 1,6

Miljö- och byggnadsnämnden + 1,4

Kultur och fritid + 0,8

Räddningstjänsten - 1,6

Socialnämnden - 4,5

Extra driftbidrag HKIAB / 

Emåbygdens vind, Skeppet  - 7,2

Moduler - 8,6

Avsättning sanering Varta-området - 10,0

Barn- och utbildningsnämnden - 14,0
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Fem år i sammandrag – kommunen 
 

 
 

Belopp i mnkr där inte annat anges 2017 2016 2015 2014 2013

Verksamhetens intäkter 292,6 283,6 223,9 187,5 174,3

Verksamhetens kostnader 1 093,8 1 046,1 945,2 986,6 860,7

Verksamhetens nettokostnad 827,5 787,3 745,4 799,1 686,4

Skatteintäkter 566,0 537,2 514,6 497,8 493,3

Generella statsbidrag och utjämningar 266,0 247,0 240,2 235,0 216,3

Årets resultat 16,8 6,3 17,3 -59,9 27,5

Tillgångar 862,5 777,9 757,4 657,5 626,6

Skulder, banklån 208,8 208,8 249,8 175,4 176,8

Eget kapital 235,1 218,4 212,1 194,8 254,7

Soliditet, % 27,3 28,1 28,0 29,6 40,6

Borgens- och ansvarsförbindelse 679,6 706,0 725,6 783,5 802,6

Nettoinvesteringar 73,2 71,4 29,1 28,8 23,6

Självfinansieringsgrad, investeringar, % 76,8 60,4 167,7 105,6 197,0

Antal invånare per den 31 december 14 579 14 607 13 919 13 738 13 635

Skattesats kommunen, % 21,91 21,91 21,91 21,91 21,91

Nettokostnad per invånare, kr 56 760 53 899 53 553 58 167 50 341

Nettokostnadernas andel av skatter och statsbidrag, %  3) 99,5 100,4 98,8 109,0 96,7

Nämndernas budgetavvikelse, mnkr 4,5 8,7 9,1 13,1 3,1

1) inkl engångsintäkter om 7,2; 14,1  mnkr för åren 2015 och 2013.

2) exkl poster av engångskaraktär för 2015 är 54 320, 2014- 52 635 och 2013- 51 373 kronor.

3) exkl poster av engångskaraktär är 99,7, 98,7 och 98,5 procent avser 2015, 2014 och 2013.

4) inkl jämförelsestörande poster 2017, 2016 och 2015, 25,8, 17,1 respektive 0,3 mnkr. För åren 2014 resp 2013 84,8 mnkr resp 1,7 mnkr.

2)

1)

4)
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Den samhällsekonomiska ut-
vecklingen enligt SKL 
 
Högkonjunktur 2017 och 2018 
Svensk BNP har inte vuxit så snabbt under 2017 

som tidiga utfall och prognoser indikerat. Konjunk-

turen har ändå förstärkts markant och även 2018 

kommer att präglas av högkonjunktur. Den något 

svagare utvecklingen gäller dock inte antalet arbe-

tade timmar eller lönesumman, vår prognos inne-

bär tvärtom en något starkare utveckling. Det inne-

bär en fortsatt hygglig ökning av det reala skatteun-

derlaget 2017 och 2018. Under loppet av 2018 blir 

den ekonomiska utvecklingen dock svagare och 

högkonjunkturen når då sin kulmen. 

 

Framförallt var det nettoexporten som drog ned 

tillväxttakten under 2017. Även den höga investe-

ringstakten har dämpats något, vilket drog ned den 

totala tillväxttakten jämfört med förväntningarna. 

Det beror på att bostadsbyggandet nu är på en så 

hög nivå att det är svårt att höja den ytterligare.  

 

Vår skatteunderlagsprognos för 2019 bygger på ett 

antagande om en relativt snar återgång till ett ne-

utralt konjunkturläge. Det innebär en markant upp-

bromsning av skatteunderlagets ökningstakt 2019 

och 2020. Ett mer utdraget förlopp skulle betyda 

att uppbromsningen fördelas på fler år. Oavsett hur 

snabbt det går så står kommuner och landsting 

inom kort inför en mycket besvärlig obalans mel-

lan snabbt växande demografiskt betingade behov 

och ett långsamt växande skatteunderlag. 

 

Trots den svagare investeringstakten är det ändå 

just investeringarna som är den komponent i för-

sörjningsbalansen som växer snabbast 2015–2018. 

Därutöver bidrar både hushållens och offentliga 

sektorns konsumtion till att hålla uppe tillväxten. 

Däremot blir draghjälpen från utlandet inte heller 

framöver särskilt stor. Den snabbare tillväxt som 

nu förväntas i Europa är ändå relativt måttlig. Vi 

räknar med att BNP växer med 2,6 procent både i 

år och nästa år, dvs. något långsammare än under 

2016. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknads-

läge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad.  

 

Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 

2 procent, men en starkare krona gör att inflationen 

pressas tillbaka under nästa år. Den fortsatt svaga 

prisökningstakten gör att Riksbanken dröjer med 

att höja styrräntan till nästa höst. 

Normaliseringen av konjunkturläget under 2019 

och 2020 innebär att BNP, sysselsättning och skat-

teunderlag utvecklas svagare än normalt. BNP-

ökningen begränsas till 1,4 procent 2019 samtidigt 

som antalet arbetade timmar i den svenska ekono-

min minskar något. 

 

 

 
1 Relativ arbetslöshet, nivå, 2 nationalräkenskaperna, 3 kon-

junkturlönestatistiken 
 

 

Överskottet i den offentliga sektorns sparande för-

väntas i år motsvara 1,2 procent av BNP. Nästa år 

antar vi emellertid att överskottet blir lägre, vilket 

beror på att de förslag som lades i budgetproposit-

ionen för 2018 försvagar sparandet med 40 miljar-

der kronor.  

 

Utgiftskvoten, dvs. utgifter i relation till BNP, lig-

ger kvar på samma nivå 2018 som i år trots stora 

utgiftssatsningar. Förklaringen är delvis att BNP 

ökar relativt snabbt samt att de migrationsrelate-

rade utgifterna börjar minska. Inkomstkvoten faller 

däremot 2018, bland annat till följd av skattesänk-

ningar till pensionärer. Inkomst- och utgiftskvoten 

utvecklas i våra beräkningar i samma takt 2019–

2021, vilket innebär att sparandet blir cirka 0,7 pro-

cent av BNP perioden ut. 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

BNP % 3,2 2,6 2,6 1,4 1,7 1,8

Sysselsättning 

timmar 2,0 1,6 1,2 -0,4 -0,1 0,4

Arbetslöshet 
1

6,9 6,7 6,2 6,4 6,5 6,5

Timlön 
2

2,2 3,3 3,1 3,4 3,4 3,4

Timlön 
3

2,4 2,6 3,1 3,4 3,4 3,4

KPIF-KS 1,3 2,0 1,7 1,8 2,0 2,0

KPI 1,0 1,8 1,8 2,3 2,8 2,6

Realt skatte- 

underlag % 2,6 1,5 1,1 0,4 0,2 0,9

Befolkning 1,3 1,4 1,1 1,0 1,0 1,1
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Antal invånare i kommunen, 1972-2017 

 
Antalet invånare var den 31/12 14 579, en minsk-

ning med 28 (ökning 688) invånare under 2017. 

Medelvärdet för befolkningsutvecklingen är sedan 

1972 en minskning med 93 (94) invånare per år. 

För de senaste tio och fem åren är motsvarande tal 

en ökning med 38 respektive 206 invånare per år. 
 

 

Födelseöverskott och flyttningsöver-
skott i kommunen, antal invånare 

 
 

Grafen visar kommunens befolkningsminskning 

uppdelad i födelse- och flyttningsöverskott. Födel-

seöverskott är skillnaden mellan antalet födda och 

antalet döda medan flyttningsöverskott är skillna-

den mellan antalet inflyttade och antalet utflyttade. 

Av grafen framgår att det negativa födelseöver-

skottet under 2017 minskade till -9 (-35) och det 

negativa flyttningsöverskottet blev -50 personer 

(722). Händelser (födda, döda, flyttningar) som 

skett före den 1 januari 2017, men som har rappor-

terats efter 1 februari 2017, påverkar folkmängden 

men är inte redovisade som händelser under 2017. 

Denna del av folkökningen redovisas istället som 

en justeringspost, för 2017 innebär det 31 personer. 

Således förklarar det skillnaden mellan statistiken 

som presenteras här och den totala befolkningsför-

ändringen 2017. 

 

Flyttningsöverskottet och befolkningsutvecklingen 

är till stor del beroende av läget på arbetsmark-

naden och sysselsättningsutvecklingen. Under se-

nare år har i ökande grad även svårigheten att kom-

munplacera flyktingar med beviljat permanent up-

pehållstillstånd bidragit till flyttningsöverskottet 

och det ökande invånarantalet. Noterbart är att 

Hultsfreds kommun ökade mest av alla kommuner 

i Sverige 2016, beroende på det höga flyttningsö-

verskottet. Vidare är årets födelseöverskott den 

högsta noteringen under hela 2000-talet. 

 

 

Antal sysselsatta 2010–2016 
Sysselsättningen (förvärvsarbetande dagbefolk-

ning) ökade under 2016 med 73 personer. År 2016 

var antalet sysselsatta män 2 872 och antalet sys-

selsatta kvinnor 2 496. Under 2016 minskade 

sysselsättningen för män med 43 och sysselsätt-

ningen för kvinnor ökade med 30 platser.  

 
 

Arbetslöshet per december, procent 
 

 
Den totala arbetslösheten i kommunen i förhål-

lande till den registerbaserade arbetskraften under 

2017 minskade med 0,2 procentenheter jämfört 

med 2016. Andelen i program ökade 0,1 medan öp-

pet arbetslösa minskade med 0,3 procentenheter. 
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Arbetslöshet i jämförelse, procent 

 
Den totala arbetslösheten minskade med 0,2 pro-

centenheter under 2017 i Hultsfreds kommun me-

dan den var oförändrad i länet och minskade för ri-

ket med 0,3 procentenheter. 
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Antal tillsvidareanställda i kommunen 

 
Antalet tillsvidareanställda har under 2017 ökat 

med totalt 11. Ökningen ligger till största delen på 

socialförvaltningen. Under 2017 avgick 23 med 

pension att jämföra med pensionsavgångarna som i 

snitt ligger på 24 anställda/år fram till 2020. 

 

 

Hel- och deltidsanställda 
 

 
 

 

Antal årsarbetare 

 
Antalet årsarbetare har sedan 2016 ökat från 861,3 

till 889,0. 

 

Tillsvidareanställda per förvaltning 

 
 

Tabellen visar de olika förvaltningarnas antal tills-

vidareanställda under 2017 jämfört med 2016.  Den 

totala förändringen omfattar en ökning med 16 

tillsvidareanställda, då är även förändringen inom 

ÖSK:s ”Hultsfredsdel” medräknad. Den största ök-

ningen med sammanlagt 28 tillsvidareanställda har 

skett inom socialförvaltningen.  

 

 

Åldersfördelning, antal per femårsklass 

 
Diagrammet ovan visar, för kommunens del, att de 

som fyllde 55 år eller mer under 2017 utgör en 

tredjedel av de anställda. Alltså kommer 350 av 

kommunens anställda de närmaste 10 åren att 

lämna sina anställningar förutsatt att alla avgår vid 

65 år fyllda. Elva av kommunens anställda var över 

65 år. I övrigt var det en tillsvidareanställd under 

20 år. Sammantaget ger fördelningen en medelål-

der på 45,9 år. 
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Fördelning av tillgänglig tid i procent 

 
Frånvaron under 2017 var 16,0 procent (17,1), där 

de lagstadgade tjänstledigheterna utgör den högsta 

frånvaron. I diagrammet ovan under ”Övrig från-

varo” finns bland annat ledighet för studier, komp, 

facklig tid, de vilande anställningarna samt ledig-

heten för ferie-och uppehållsanställda. Närvaron är 

något högre än 2016 och har sin grund i ett lägre 

uttag av ”Övrig frånvaro”, samt ett något lägre ut-

tag av semesterdagar i förhållande till övriga ledig-

heter. 
 

 

Löner 
Kostnaderna för kommunens löner uppgick till 

483,2 mnkr (442,9). I beloppet ingår löner till tills-

vidareanställda, tidsbegränsade anställda samt de 

som innehar en timavlönad anställning. Det omfat-

tar även de anställda som har ett anställningsstöd 

via arbetsförmedlingen, det vill säga en arbets-

marknadspolitisk åtgärd. Ökningen uppgår till 40,3 

mnkr. Den största ökningen var 27,6 mnkr och om-

fattar de tillsvidareanställda. Kostnadsökningen be-

ror utöver den årliga löneöversynen på ett något 

ökat antal medarbetare med tillsvidareanställning 

och en ökad kostnad för månadsavlönade med tids-

begränsade anställningar samt även ökade kostna-

der för timavlönade medarbetare. 

 

 

Anställda utan sjukfrånvaro, procent 

 

Diagrammet ovan visar antalet anställda, angivet i 

procent, utan sjukfrånvaro i relation till varje för-

valtning/verksamhets antal medarbetare. Utifrån 

det perspektivet är det överlag fler anställda år 

2017 som har varit frånvarande en dag eller mer än 

jämfört med verksamhetsåret 2016, vilket inte be-

höver ha en koppling till att sjukfrånvaron är lägre 

2017 än 2016. Det spelar också en stor roll hur 

långt en sjukskrivningsperiod sträcker sig. 

 
 

Mertid 

 
 

Totalt har kostnaderna för mertiden minskat under 

2017. Minskningen är dels den kvalificerade över-

tiden och värdet av den innestående kompensat-

ionsledigheten, vilket till största delen beror på att 

mertiden är uttagen som kompensationsledighet 

och att innestående kompensationsledighet löses ut 

i pengar när någon slutar. Trots ett ökat uttag av 

fyllnadslön och enkel övertid så är kostnaden lägre 

än 2016.  Det beror på att medarbetare i det lägre 

löneskiktet står för det högre uttaget av fyllnadslön 

och enkel övertid. 

 

 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie ar-
betstid 

 
 

För redovisning av sjukfrånvaro rekommenderar 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) sju olika 

mått. Notera att måttet ”60 dagar eller mer” sätts i 

relation till den totala sjukfrånvaron. Alltså 34,37 

procent av den totala sjukfrånvaron 2017 är 60 da-

gar eller mer. Övriga mått sätts i relation till ordi-

narie arbetad tid. Den totala sjukfrånvaron i pro-

cent av ordinarie arbetstid har minskat från 5,62 

procent år 2016 till 5,25 procent år 2017.  
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2017 2016

2017 2016 2017 2016

Kompledig 6 203 10 967 1 421 2 405

Fyllnadstid 11 748 10 508 1 558 1 807

Enkel övertid 4 534 3 191 686 909

Kval övertid 6 576 8 459 2 054 3 277

Summa 29 061 33 125 5 719 8 398

Antal tim Tkr

2017 2016

60 dagar eller mer 34,37 30,69

Kvinnor 5,72 6,03

Män 3,29 3,86

29 år och yngre 3,70 4,43

30-49 4,72 5,22

50 år och äldre 6,30 6,37

Totalt 5,25 5,62
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Energieffektivisering 
 

Statligt stöd 
Hultsfreds kommun har antagit en energistrategi 

med målsättningar, på både kort och lång sikt, samt 

en handlingsplan för att minska energianvänd-

ningen. Strategin antogs av kommunfullmäktige 

2011-05-30 §51.  

 

Fastigheter 
I statistiken ingår endast de fastigheter där man har 

rådighet över energianvändningen. All statistik är 

graddagskorrigerad. Nedan följer de målsättningar 

som finns för energianvändningen i kommunens 

fastigheter. 

 
 

Energianvändning/areaenhet, kWh/m2 

  
Målet är minskad total energianvändning/m2 med 

10 % till år 2014 och med 20 % till år 2020. 

Måluppfyllelse: År 2014 var minskningen 5,8 %. 

 

Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) 

förvaltar den kommunala organisationens fastig-

heter. Sedan 2009 har den totala energianvänd-

ningen/areaenhet minskat med 9,4 %. 

 

AB Hultsfreds bostäder (ABHB) har under samma 

period minskat sin energianvändning/areaenhet 

med 8,1 %. Hultsfreds kommunala industriaktiebo-

lag (HKIAB) och Rock City Hultsfred AB (RCAB) 

har sedan 2009 minskat sin energianvändning/area-

enhet med 6,2 %. 

 

Den totala energianvändningen/areaenhet för kom-

munen och bolagen tillsammans (ALLA) har mins-

kat med 8,4 % sedan 2009. 

 

 
 

Elanvändning/areaenhet, kWh/m2 

 
Elanvändningen/m2 ska ha minskat med 20 % till 

2014 och 40 % till 2020. Måluppfyllelse: År 2014 

hade elanvändningen per areaenhet minskat med 

34 %. 2017 har elanvändningen per areaenhet för 

kommunen och bolagen tillsammans minskat med 

33,0 %. 

 

 

Total energianvändning, MWh 

 
År 2014 ska andelen förnyelsebar energi totalt vara 

> 96 % och > 98 % 2020. Måluppfyllelse: År 

2017 var andelen förnyelsebar energi 94,2 %. 

 

Den totala energianvändningen, utan att hänsyn tas 

till eventuella förändringar i yta, har minskat med 

12,3 % sedan 2009. Andelen förnybar energi var 

94,3 % år 2017. 

  

I och med den gemensamma upphandlingen av 

miljömärkt el 2014, hanteras endast olja som en 

icke förnyelsebar energikälla. 
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Persontransporter 
Nedan följer de målsättningar som finns för kom-

munens transporter. I statistiken ingår alla fordon 

som används för persontransporter (leasade, ägda, 

hyrbilar, lätta lastbilar). I antalet mil ingår även pri-

vata bilar i tjänsten. 

 

 

Bränslemängd, liter 

 
Den totala bränslemängden ska från år 2009 

minska med 16 % till 2014 och 33 % till 2020. 

Måluppfyllelse: År 2017 hade bränslemängden 

ökat med 3 %. 

 

Sedan 2009 har mängden bensin minskat med 86 

% och mängden diesel har ökat med 118 %. Från 

och med 2012 har ingen etanol tankats. 

 

Energiförbrukningen för de elbilar som finns är 

inte med i statistiken, men kan ännu anses vara för-

sumbar.  

 
 

Antal körda mil 

 
Total körd sträcka ska minska med 3 % till 2014 

och 7 % till 2020. Måluppfyllelse: År 2014 hade 

antalet körda mil ökat med 7 %. 

 

Sedan 2009 har det totala antalet körda mil ökat 

med 17 %. Ökningen skedde främst under de två 

senaste åren. 

 

 

Antal miljöklassade fordon 

 
Andelen miljöbilar ska öka från 25 % till 44 % 

2014 och 90 % 2020. Måluppfyllelse: Andelen 

miljöbilar var 33 % år 2014. 

 

Av det totala antalet fordon var 62 % miljöklassade 

2017, jämfört med 24 % år 2009. Det är en ökning 

med 1 procent sedan 2016. Denna siffra innefattar 

bilar med utsläppsklass minst Euro 5 som infördes 

2008. År 2014 infördes Euro 6-klassning med yt-

terligare skärpta krav på utsläppsvärdena. Antalet 

bilar med denna klassning har inte undersökts. 

 

Under året har antalet elfordon ökat med två bilar. 
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Kommunkoncernen 
De företag som ingår i koncernredovisningen är de 

som kommunen har ett betydande inflytande i. 

Dessa är AB Hultsfreds Bostäder (ABHB), Hults-

freds Kommunala Industri AB (HKIAB), Rock 

City Hultsfred AB (Rock City), Östra Smålands 

Kommunalteknikförbund (ÖSK), Emåbygdens 

Vind AB och Invensys AB. Betydande inflytande 

anses i allmänhet gälla när röstandelen överstiger 

ca 20 procent. 

 

 

Sammanställd redovisning 
Enligt den kommunala redovisningslagen ska års-

redovisningen omfatta en sammanställd redovis-

ning (koncernredovisning). Syftet med koncernre-

dovisningen är att ge en helhetsbild av kommunens 

ekonomi och åtaganden. Inom koncernen Hults-

freds kommun finns verksamheter som bedrivs i 

företagsform, genom aktiebolag. 

 

  

Koncernens resultat 
Årets resultat för koncernen uppgår till 21,6 mnkr 

(6,4 mnkr). Det är framförallt kommunen som med 

16,8 mnkr bidrar till koncernens positiva resultat. 

ÖSK visar ett resultat på 0,0 mnkr (0,0 mnkr). 

ABHB redovisar ett resultat på 4,2 mnkr (0,1 

mnkr). HKIAB redovisar ett resultat på 0,0 mnkr 

(0,3 mnkr) efter driftbidrag med 7,6 mnkr (8,6 

mnkr). Rock City redovisar ett resultat på 0,0 mnkr 

(0,3 mnkr), Invensys AB -0,4 mnkr och slutligen 

Emåbygdens Vind AB -3,4 mnkr (0,2 mnkr). 

 

 

Intäkter och kostnader  
Koncernens nettokostnader har ökat med 38,9 

mnkr eller 5,0 procent jämfört med 2016. Intäk-

terna har minskat med 9,1 mnkr eller 2,2 procent 

medan kostnaderna har ökat med 29,4 mnkr eller 

2,6 procent. Exklusive värdeökning av kommunens 

pensionsmedel har koncernens finansnetto, d.v.s. 

de finansiella intäkterna minus de finansiella kost-

naderna, sedan 2016 förstärkts med 1,8 mnkr till en 

kostnad på 3,3 mnkr (5,1). Finansnettot inklusive 

värdeökning av kommunens pensionsmedel är po-

sitivt och uppgår till 9,9 (6,2) mnkr. 

 

 

Kommunen svarar för mer än hälften av 
tillgångarna 
Koncernens balansomslutning uppgår vid utgången 

av 2017 till 1 314,8 mnkr och har ökat med 86,6 

mnkr sedan utgången av 2016. Av balansomslut-

ningen står efter eliminering av koncerninterna 

poster kommunen för 815,6 mnkr (62,0 procent), 

ABHB för 301,4 mnkr (22,9 procent), HKIAB med 

Rock City och Emåbygdens Vind AB för 158,8 

mnkr (12,1 procent), ÖSK för 40,1 mnkr (3,0 pro-

cent) och Invensys AB för 0,1 mnkr (0,0 procent).  

 

 

Likviditeten är mindre än 1 
Likviditeten visar förmågan att betala löpande ut-

gifter och förfallna skulder i rätt tid. Definierad 

som summan av koncernens likvida medel och 

kortfristiga fordringar i förhållande till koncernens 

kortfristiga skulder exklusive semesterlöneskulder. 

För koncernen är den 74,1 procent. Likviditeten 

har försämrats med 0,8 procentenheter sedan 2016. 

Koncernens likvida medel, inklusive kortfristiga 

placeringar, har ökat med 88,5 mnkr till 283,4 

mnkr. 

 

 

Soliditet procent 

 
Måttet soliditet visar hur stor del av tillgångarna 

som finansierats med eget kapital och om det finns 

en buffert för framtida eventuella negativa årsresul-

tat. Koncernens soliditet uppgår 2017 till 24,8 pro-

cent och uppgick vid utgången av 2016 till 24,8 

procent. Kommunen har i sitt eget bokslut för 2017 

en soliditet på 27,3 procent. ABHB och HKIAB 

har en soliditet på 29,5 respektive 17,0 procent. 

Sammantaget är soliditeten låg, vilket visar att kon-

cernens långsiktiga handlingsutrymme är begrän-

sat. För att öka soliditeten krävs att det egna kapi-

talet ökar och att det dessutom ökar snabbare än 

tillgångarna. 
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Låneskuld, mnkr 

 
Koncernens låneskuld uppgår till 517,3 mnkr, vil-

ket innebär en minskning med 4,2 mnkr från 2016. 

Skillnaden beror på amorteringar som gjorts av 

ABHB och Rock City. 

 
 

Investeringar, mnkr 

 
Koncernens investeringar exklusive investeringar i 

finansiella tillgångar uppgick netto till 89,6 mnkr. 

Det är 4,2 mnkr mindre än under 2016. Kommunen 

nettoinvesterade 73,2 mnkr, ABHB 10,3 mnkr, 

HKIAB 1,0 mnkr, ÖSK 5,0 mnkr och Rock City 

0,1. 

Ekonomiska engagemang inom ”kom-
munkoncernen”, mnkr 
 

 
 

Kommunen har utöver bidrag på 3,6 mnkr för att 

täcka budgeterat underskott för subventionerad 

hyra betalat driftbidrag till HKIAB med 4,0 mnkr. 

HKIAB har i sin tur lämnat ett driftbidrag till Emå-

bygdens vind på 4,0 mnkr. Kommunen får aktieut-

delning från ABHB. 

 

 
 

Kommunen hyr lokaler för gruppbostäder, sär-

skilda boenden, förskolor och andra verksamhets-

lokaler av ABHB och ÖSK. Även av HKIAB hyr 

kommunen vissa verksamhetslokaler. Kommunen 

köper dessutom tjänster av HKIAB. Av Rock City 

hyr kommunen lokaler för Campus verksamhet. 

Samtliga bolag köper VA och renhållning av ÖSK. 
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AB Hultsfreds Bostäder 

 
*Exklusive lägenheter som uthyrs per rum till studenter. 

 
ABHB hyr ut och förvaltar 1 660 (1665) bostadslä-

genheter varav 47 (47) studentrum. Antalet vakanta 

lägenheter har minskat mot föregående år. Under 

2017 var vakansgraden i genomsnitt 3,6 procent 

(5,0 %) motsvarande 58 (83) tomma lägenheter. 

Medelantalet anställda under 2017 var 38 (33). 

Under året har bland annat nyproduktion av 18 lä-

genheter vid Sjögläntan påbörjats och ombyggnad 

av lokaler för kommunal skolverksamhet på Meje-

rigatan har färdigställts. 

 

 

Hultsfreds Kommunala Industri AB 

 
 

HKIAB förvaltar industrifastigheter och driver i 

anslutning härtill viss näringspolitisk verksamhet. 

Bolaget är engagerat som delägare i flera utveckl-

ings- och infrastrukturbolag och innehar följande 

aktieandelar:  

 

Rock City Hultsfred AB 100% 

Oskarshamns Hamn AB 4% 

Emåbygdens Vind AB    40% 

 

Under året har fastigheten Smedjan i Virserum och 

delar av fastigheten Träförädlingen i Hultsfred 

sålts, dessutom har större underhålls- och ombygg-

nadsåtgärder genomförts på flera fastigheter i 

Hultsfreds tätort. 

 

 

Rock City Hultsfred AB 
Bolagets uppgift är att äga och förvalta Rock City-

anläggningen, att arbeta för utveckling och mark-

nadsföring av "Rock City Hultsfred" samt att stödja 

och utveckla utbildning och företagsamhet inom 

musik- och upplevelsesektorn och att driva projekt i 

anslutning härtill. Resultatet för 2017 var en förlust 

på 38 tkr. 

 

 

Emåbygdens Vind AB 
Bolagets syfte är att äga vindkraftverk och produ-

cera el och ägs gemensamt av HKIAB (40 procent), 

Mönsterås kommun (40 procent) och Högsby kom-

mun (20 procent).  

 

Bolaget redovisar för 2017 ett negativt resultat på 8 

490 tkr. I detta resultat har nedskrivningar av verket 

gjorts med 7 296 tkr. I övrigt har resultatet påverkats 

av fortsatt låga elpriser, lägre produktion än beräk-

nat och kraftigt sjunkande priser på elcertifikat. Med 

anledning av nedskrivningar och för att stärka det 

egna kapitalet har ägarna under året skjutit till 10 

mnkr.  

 

 

Invensys AB 
I november förvärvade Hultsfreds kommun Inven-

sys som en del av överenskommelsen om sanering 

av Vartaområdet. Förvärvet gjordes för en krona och 

Uppgifter per 2017-12-31 och 2016-12-31 i mnkr

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

AB Hultsfreds Bostäder
1

0,7 0,1 112,0 108,9 301,4 305,0 189,3 193,1 29,5 28,5

Hultsfreds Kommunala Industri AB 0,0 0,3 26,4 25,9 122,2 124,0 89,5 89,5 17,0 16,8

Rock City Hultsfred AB 0,0 0,3 5,6 5,3 22,3 22,7 16,5 16,8 20,0 15,6

ÖSK 0,0 0,0 120,7 138,4 40,1 45,8 4,9 4,9 6,5 5,8

Emåbygdens Vind AB -3,4 0,2 1,4 2,6 35,8 34,2 33,1 33,1 6,4 2,2

Invensys AB -0,4 -0,9 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 67,5 69,7

1 Bolaget redovisar ett resultat på 0,7 mnkr men i koncernen 4,2 mnkr. Skillnaden är att på bolagsnivå 

reserveras för obeskattade reserver vilket inte görs när "koncernen" sammanställs.

Balans-

Resultat Omsättning omslutning Låneskuld Soliditet %

2017 2016

Antal lägenheter* 1 637 1 618

Genomsnittligt antal lediga lägenheter 58 83

Vakansgrad, procent 3,6 5,0

2017 2016

Antal fastigheter 8 9

Antal kvadratmeter 61 400 67 000

Vakansgrad, procent 15,0 16,0

Årets investeringar mnkr 1,0 7,8
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bolaget äger fastigheten som finns på området, i öv-

rigt har bolaget ingen verksamhet. Resultatet för bo-

laget var negativt, 357 tkr i förlust. Innan förvärvet 

sköt tidigare ägare till 250 tkr till det egna kapitalet. 

Resultatpåverkan för koncernen, sedan förvärvet 

gjordes, är en förlust på 34 tkr. 

 

 

Östra Smålands Kommunalteknikför-
bund 

 
 

2010 beslutades enligt KF § 115 att tekniska kon-

toren i Hultsfreds- och Högsbys kommuner skulle 

ingå i samverkan. ÖSK övertog ansvaret från och 

med 2011-01-01. Verksamheten redovisas särskilt. 

För Hultsfreds del av ÖSK redovisas ett överskott 

mot budget på 17,8 mnkr. 

2017 2016

Debiterat dricksvatten, tkbm 772,0 870,0

Hämtade sopkärl, st 199 093 166 470

Avfall till förbränning, ton 3 441,0 4 504,0

6 353 6 298

Ljuspunkter för väg och 

gatubelysning, st



 Årsredovisning 2017 Förvaltningsberättelse
  Finansiell analys 

 

 

19 

 

Resultat och kapacitet 
 

Jämförelsestörande poster 
I årets resultat ingår kostnader som är att betrakta 

som jämförelsestörande totalt 25,8 mnkr. Det är 

fyra poster som bidrar, 10 mnkr för miljösanering 

av Vartaområdet, 4 mnkr för extra driftbidrag mot 

HKIAB/Emåbygdens vind, 3,2 mnkr för lösen av 

kommunens borgensåtagande för lån mot Skeppet i 

Målilla och 8,6 mnkr för skolmoduler som migrat-

ionsverket inte har lämnat besked om ersättning 

för. 

 

 

Årets resultat 
Hultsfreds kommun redovisar 2017 ett resultat på 

16,8 mnkr. Det positiva resultatet ökar kommunens 

egna kapital. 

 

 
 

 

 

Nämndernas budgetavvikelse 

 
 
I kommunallagen föreskrivs att kommunerna ska 

ha god ekonomisk hushållning. Det viktigaste styr-

instrumentet för att uppnå detta är budgeten. Såle-

des är nämndernas förmåga att bedriva sin verk-

samhet inom budgetramarna en grundläggande för-

utsättning för god ekonomisk hushållning. Av 

driftredovisningen framgår att driftbudgeten inklu-

sive avskrivningar visar ett underskott på 21,3 

mnkr (-8,4 mnkr) varav före jämförelsestörande 

poster 4,5 mnkr (8,7 mnkr).

 

 

 

Pensioner och oförutsett, avvikelse mot 
budget                                 

 
 

 

 

 

Kostnaden för årets löneökningar blev 1,1 mnkr 

lägre än budget. Löneökningarna blev i genomsnitt 

3,4 procent. Utöver det beror det lägre utfallet på 

att budgeten beräknades utifrån en något högre in-

gående lönenivå. 

 

Nedsatta arbetsgivaravgiften för anställda som vid 

årets ingång inte fyllt 26 år togs bort efter maj må-

nad 2016. Arbetsgivaravgiften är 15,6 mnkr högre 

än budget beroende på att kommunen haft ett högre 
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Nämnd / verksamhet (mnkr) 2017 2016 2015 2014 2013

Kommunstyrelsen 17,7 18,1 -0,6 14,5 -2,9

Barn- och utbildningsnämnden -14,0 -5,5 -0,6 0,2 8,8

Socialnämnden -4,5 -8,6 -2,7 -5,1 -11,8

Miljö och byggnadsnämnden 1,4 1,7 1,9 0,6 0,3

Pensioner, oförutsett mm 4,0 3,0 10,6 2,9 5,6

Jämförelsestörande poster -25,8 -17,1 0,3 -83,0 12,5

Summa -21,3 -8,4 8,9 -69,9 12,5

Summa före jämförelsestörande poster 4,5 8,7 9,1 13,1 0,0

2017 2016

Avsatt för löneökningar 1,1 2,8

Oförbrukade medel för oförutsett 0,8 0,4

Pensionskostnader -4,7 -0,3

Nedsatta arbetsgivaravgifter 0,0 -1,2

Personalomkostnader -15,6 -19,0

Summa -18,4 -17,3
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antal anställda än vad som budgeterats i personal-

budget, där flertalet finansierats externt. 

 

Kostnaderna för pensioner blev 4,7 mnkr högre än 

budgeterat. Budgeten 2017 var baserad på Skan-

dias prognos från 2016. Under 2017 har antalet an-

ställda ökat vilket medfört ökade kostnader för den 

avgiftsbestämda ålderspensionen. Även en avvi-

kelse från 2016 på 1,9 mnkr påverkar utfallet nega-

tivt. 

 

 

Kommunstyrelsen, avvikelse mot bud-
get 

 
 

 

Kommunstyrelsens alla förvaltningar och verksam-

heter redovisar sammanlagt en budgetavvikelse på 

17,7 mnkr varav ÖSK står för ett överskott på 11,6 

mnkr, utöver det har avsättning till framtida VA-

investeringar gjorts med 6,2 mnkr. Administrativa 

kontor redovisar totalt en budgetavvikelse med 3,9 

mnkr.  eUtveckling redovisar 1,3 mnkr bättre än 

budget då står kommunalt bredband för 1,0 mnkr. 

Kommunalt bredband är tänkt att hjälpa byalag att 

införa fiber, nya regelverk för bidragssökande har 

försvårat detta arbete. Utvecklingskontoret ger en 

positiv avvikelse med 1,3 mnkr där näringslivsbe-

främjande åtgärder står för 0,8 mnkr. Det är bland 

annat budgeterade kostnader till projekt som inte 

har kommit igång som tänkt.  Personalkontoret re-

dovisar en avvikelse på 1,0 mnkr, det är i första 

hand facklig verksamhet som har en bättre kontroll 

av använda timmar. 

 

Kommunkansliet ger ett överskott mot budget på 

0,6 mnkr, Campus redovisar ett underskott på 0,4 

mnkr. Intäktsöverskottet för bland annat konferens-

verksamhet räcker inte till för att täcka de högre 

kostnader man haft för exempelvis utvecklingen av 

nya universitetskurser och framtagandet av ansök-

ningar inom yrkeshögskolan. Ekonomikontoret re-

dovisar ett underskott på 0,2 mnkr medan kom-

munförsäkringar gör ett överskott på 0,2 mnkr.  

Kostservice redovisar ett underskott mot budget på 

1,6 mnkr vilket kan hänföras till en ny livsmedels-

upphandling samt att antalet ätande i förskola och 

skola är betydligt fler än förväntat. Städservice gör 

ett överskott på 1,5 mnkr trots att verksamheten 

fått fler ytor att städa. Även vaktmästeriet har en 

positiv avvikelse mot budget på 0,4 mnkr. Det ge-

mensamma överskottet beror till stor del på perso-

nalkostnader då man har haft svårigheter att rekry-

tera personal. 

 

Räddningstjänst redovisar ett underskott på 1,6 

mnkr. Underskottet beror bland annat på fler larm, 

162 stycken, vilket ger en merkostnad på 1,8 mnkr. 

Under året har det inträffat en storbrand på Stopp-

möbler i Järnforsen. Den beräknas kosta 1,0 mnkr 

och från MSB (myndigheten för samhällsskydd) 

har erhållits cirka 0,4 mnkr som ersättning, reste-

rande belastar resultatet. 

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i år ett 

överskott på 0,8 mnkr. Valhall har med anledning 

av en vakans givit ett överskott på 0,3 mnkr. Lo-

kal- och anläggningsstöd lämnar ett överskott på 

0,4 mnkr bland annat på grund av mindre före-

ningsverksamhet. Många besökare i Hagadal ger 

en positiv avvikelse på 0,2 mnkr. Övriga inomhus-

anläggningar har fortsatt låg efterfrågan på tider 

vilket ger ett underskott på 0,1 mnkr.  

 

ÖSK visar ett överskott med 17,8 mnkr varav 6,2 

mnkr har avsatts till framtida VA-investeringar i 

kommunens balansräkning. Då avsättningen görs i 

kommunens balansräkning påverkar den inte ÖSKs 

egen resultaträkning. Gator och vägar visar ett 

överskott på 1,7 mnkr bland annat på grund av 

energieffektiv gatubelysning som sänkt elkostna-

derna. 

 

Avfallshanteringen redovisar ett litet överskott. Re-

sultatet påverkas av att en skuld till avgiftskollekti-

vet bokförts som motsvarar de överskjutande intäk-

ter som inbetalts under 2017. Skulden kommer att 

återföras till avgiftskollektivet under de kommande 

åren. Bostadsanpassningen visar ett överskott med 

1,5 mnkr på grund av antal mindre kostnadskrä-

vande åtgärder under året. Fastighetsavdelningen 

visar ett överskott med 9,2 mnkr, i detta resultat 

har 4,6 mnkr avseende underhåll förts över till 

Hultsfreds kommun som investeringar. Administ-

ration, finans och skogsbruk visar ett sammanlagt 

underskott på 0,6 mnkr.  

 

2017 2016

Politiker, revision mm 1,0 0,4

Skolskjutsar 1,6 2,6

Administrativa kontor 3,9 2,8

Serviceenheten 0,4 2,9

Kultur och fritid 0,8 1,6

Räddningstjänsten -1,6 -0,4

ÖSK 11,6 8,2

Totalt kommunstyrelsen 17,7 18,1
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Det ekonomiska utfallet för Hultsfred-Vimmerby 

gemensamma miljö- och byggnadsnämnd blev 

bättre än budget och överskottet överträffade pro-

gnoserna något. Verksamheten lämnar ett samman-

lagt överskott mot budget med 1,2 mnkr. Av detta 

fördelas 1,1 mnkr till Hultsfreds kommun och 0,1 

mnkr till Vimmerby kommun. För Hultsfreds del 

tillkommer även ett överskott mot budget för den 

politiska delen med 0,3 mnkr. Överskottet beror på 

att man har lägre personalkostnader än budgeterat 

men även på höga intäktsnivåer. 

 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett under-

skott gentemot budget med 14,0 mnkr och i jämfö-

relse med 2016 har nettokostnaden ökat med 6,4 

procent.   

 

Grundskola och förskola, fritids och förskoleklass 

redovisar tillsammans ett underskott gentemot bud-

get på 11,1 mnkr. Underskottet orsakas främst av 

att antalet elever folkbokförda i kommunen har 

ökat, samtidigt som antalet asylsökande minskat. 

Detta medför, utöver att kostnaderna ökar på de 

skolor som drivs av kommunen, att de ekonomiska 

bidragen till friskolor har ökat kraftigt. Underskot-

tet mot budget för bidrag till friskolor samt inter-

kommunala ersättningar är 2,6 mnkr. Grundsärsko-

lan redovisar ett överskott gentemot budget på 0,9 

mnkr.  

 

Ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan redo-

visar tillsammans ett underskott på 3,1 mnkr. Kost-

nad för löner har överstigit budget, vilket beror på 

att verksamheten inte hunnit anpassa sig till ett 

minskat antal asylsökande elever. Antal asylsö-

kande elever har kraftigt minskat under andra halv-

året, vilket medfört att intäkterna har sjunkit dras-

tiskt. Vuxenutbildningen exklusive SFI redovisar 

ett överskott på 0,5 mnkr, medan SFI visar ett un-

derskott med 0,6 mnkr. Musikskolan redovisar ett 

underskott med 0,7 mnkr. 

 

Utfallet för barn- och utbildningsnämnden och 

barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans vi-

sar ett underskott på ca 0,1 mnkr.  

 

Socialnämnden redovisar underskott mot budget, 

4,5 mnkr. Orsaken finns framförallt inom individ- 

och familjeomsorgen, 3,8 mnkr och beror till 

största delen på kostnader för inhyrd personal inom 

IFO barn och familj, -5,3 mnkr. Sektionen för en-

samkommande överskred budget med 1,4 mnkr då 

det minskade antalet barn och ungdomar har gjort 

att intäkterna från migrationsverket har sjunkit 

snabbare än vad kostnaderna har kunnat minskas. 

Sektionen för IFO vuxen redovisar ett överskott på 

1,0 mnkr vilket främst beror på vakanta tjänster. 

Även sektionen Arbete och integration gick med 

överskott, 2,0 mnkr, vilket beror på att verksam-

heten har haft färre anpassade anställningar än bud-

geterat samt mer intäkter i form av bidrag från Ar-

betsförmedlingen. 

 

Äldreomsorgen redovisar ett underskott, 2,4 mnkr. 

Verksamheterna för hemtjänst och andra verksam-

heter som riktar sig till brukare i ordinärt boende 

har under året haft högre bemanning än vad budge-

ten tillåter, vilket resulterat i ett stort underskott, 

3,4 mnkr. Även verksamheterna för särskilt boende 

uppvisar ett underskott då de har varit högt beman-

nade till följd av hög vårdtyngd och behov av extra 

nattjänster, 2,5 mnkr. Medan flera nya chefer har 

kunnat anställas för migrationspengar har det sak-

nats budget för att täcka kostnader för utbildning, 

handledning och rekrytering, -0,6 mnkr. Verksam-

heten för hälso-, sjukvård och rehabilitering fick ett 

överskott, främst till följd av vakanta tjänster under 

delar av året, 4,1 mnkr. 

 

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning 

och psykiatri gick med underskott, 0,9 mnkr. Verk-

samheterna för gruppbostad överskrider sin budget 

på grund av behov av extra bemanning, 1,3 mnkr. 

Korttid- och trapphusboendet får ett underskott, 1,0 

mnkr, på grund av stora omvårdnadsbehov, liksom 

verksamheten för köp av elevhemsplatser som har 

inrättats under, -0,9 mnkr. Den dagliga verksam-

heten håller budget medan psykiatrin gör ett över-

skott, 2,2 mnkr på grund av lägre placeringskostna-

der än budgeterat samt ej tillsatta tjänster i den 

egna verksamheten. 

 

Administrationen inom socialförvaltningen går 

med överskott, 2,5 mnkr, tack vare en budget för 

oförutsedda behov samt intäkter för sålda tjänster 

till andra kommuner. 
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Kostnadsutveckling i relation till skatter och statsbidrag 
 

Procent 2017 2016 2015 2014 2013 

Verksamheten 89,8 91,1 89,3 99,0 87,0 

Verksamheten före jämförelsestörande kostnader 86,7 88,9 89,3 87,5 88,9 

Pensioner 6,5 6,2 6,3 6,7 6,4 

Avskrivningar 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 

Nettokostnaderna 99,5 100,4 98,8 109,0 97,5 

Finansnetto -1,5 -1,2 -1,1 -0,9 -0,6 

Summa löpande kostnader 98,0 99,2 97,7 108,2 96,1 

 

För att uppnå en ekonomi i balans krävs att intäk-

terna är större än kostnaderna. Detta förhållande kan 

belysas genom att analysera hur stor andel olika ty-

per av kostnader tar i anspråk av skatteintäkter och 

statsbidrag. I tabellen betyder verksamheten: verk-

samhetens nettokostnader exklusive pensionskost-

nader och avskrivningar. 

 

Av tabellen ovan framgår att verksamhetens andel 

enligt definition ovan är 89,8 procent av summan 

av skatter och statsbidrag. Detta är 1,3 procenten-

heter lägre än föregående år. För att göra en rele-

vant jämförelse med föregående år bör dock hän-

syn tas till jämförelsestörande poster som påverkat 

nettokostnaderna. Med hänsyn tagen till dem mins-

kar verksamhetens andel av skatter och statsbidrag 

med 2,2 procentenheter. Det betyder att utveckl-

ingen av verksamhetskostnadernas andel av skatter 

och statsbidrag under 2017 går i rätt riktning. An-

delen pensionskostnader har i år ökat med 0,3 pro-

centenheter. Denna andel har sedan år 2010 ökat 

med 1,2 procentenheter eller i absoluta tal med 

16,5 mnkr. Finansnettots andel ökar med 0,3 pro-

centenheter till 1,5 procent. Tack vare avkast-

ningen på pensionsmedel är finansnettot positivt 

trots att kommunen har en låneskuld på 208,8 

mnkr. 

 
 

 

Förändring av intäkter och kostnader 

  

Kostnaderna (bruttokostnaderna) ökar med 3,6 pro-

cent jämfört med 2016. Före jämförelsestörande 

poster ökar kostnaderna med 2,8 procent. Tas även 

hänsyn till ökade kostnader för löner efter nya lö-

neavtal ökar kostnaderna med 3,7 procent. Intäk-

terna minskar med 1,0 procent. Det beror på att   

ersättningar från migrationsverket inte längre är så 

stora. Minskningen av ersättningar från migrations-

verket kan avläsas i barn- och utbildningsnämn-

dens och socialnämndens intäktsminskningar. In-

täkterna till dessa nämnder minskar med 3,4 re-

spektive 1,7 procent. 

 

Nettokostnaderna ökar med 5,1 procent men före 

jämförelsestörande poster ökar de endast med 4,1 

procent. 

  

Kostnader, intäkter och netto (procent) 2017 2016 2015 2014 2013

Kostnader exkl. finansiella kostnader 3,6 9,3 -1,0 15,0 1,4

Kostnader exkl. finansiella kostnader före jämförelsestörande 2,8 7,6 8,4 5,2 1,2

Verksamhetens intäkter -1,0 21,7 24,6 8,9 0,7

Verksamhetens intäkter före jämförelsestörande -1,0 21,7 24,6 19,0 1,0

Nettokostnader 5,1 5,6 -6,7 16,4 1,5

Nettokostnader exkl. fin. kostnader före jämförelsestörande 4,1 3,3 4,4 2,2

Skatteintäkter 5,4 4,4 3,4 0,9 1,0

Generella statsbidrag 7,7 2,9 2,2 8,7 4,2

Summa skatter och statsbidrag 6,1 3,9 3,0 3,3 1,9

Finansnetto exkl placerade pensionsmedel -30,1 -27,5 -3,7 -6,4 -5,7

Placerade pensionsmedel 16,0 1,9 13,1 20,0 42,8
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Skatteintäkterna ökade med 28,8 mnkr eller 5,4 

procent efter att slutavräkning för 2016 försämrat 

det med 2,1 mnkr. Inkomstutjämningen inklusive 

regleringsbidrag ökade med 23,9 mnkr eller 12,7 

procent. Den generella kostnadsutjämningen mins-

kade med 2,8 mnkr även kostnadsutjämningen för 

LSS-verksamheterna minskade med 2,4 mnkr. Fas-

tighetsavgiften ökade med 0,2 mnkr. Den totala 

förändringen för statsbidrag, fastighetsavgift och 

utjämningar blev 19,0 mnkr eller 7,7 procent. 

 

Finansnettot har minskat med 30,1 procent i jämfö-

relse med 2016. Både de finansiella kostnaderna 

och de finansiella intäkterna minskade. Dock mins-

kade kostnaderna mer. Detta beror på att ett antal 

lån omförhandlades till lägre ränta under året. 

 
KLP, Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB, 

förvaltade kommunens pensionsmedel. Värdet i ak-

tieportföljen steg med 7,7% där värdet i jämförel-

seindex steg med 9,5%. Värdet i ränteportföljen 

steg med 3,2% där värdet i jämförelseindex steg 

med 0,3%. Det totala värdet i portföljen steg med 

6,1% vilket är bättre än utvecklingen för det sam-

manvägda jämförelseindexet på 4,9%. Detta ger en  

värdeökning på 13,4 mnkr i det bokförda värdet för 

placerade pensionsmedel.  

 

 

Statsbidrag 
Vid sidan av kommunens ordinarie skatteintäkter 

och statsbidrag har staten 2016-2020 varje år för-

delat 10 mdkr till kommuner och landsting, de så 

kallade välfärdsmiljarderna. Kommunfullmäktige 

antog för samma period en åtgärdsplan till vilka in-

satser pengarna ska användas. Bidragen för 2017-

2020 kommer att användas respektive år men av 

2016 års bidrag på 67 mnkr användes endast 12,8 

mnkr. Resterande har reserverats för att användas 

åren framöver. 2017 erhölls 43 mnkr och utöver 

det har 3 mnkr av de reserverade medlen använts 

till åtgärdsplanen. 
 
 
 

 
 

Investeringsvolym 
 

 
 

Under 2017 nettoinvesterades 73,2 mnkr vilket är 

1,8 mnkr mer än 2016. I dessa 73,2 mnkr ingår 4,6 

mnkr som lyfts upp som investeringar från ÖSK:s 

driftbudget. Nettoinvesteringsbeloppet är 46,9 

mnkr större än årets avskrivningar som uppgick till 

26,3 mnkr. De budgeterade nettoinvesteringarna 

2017 var 112,0 mnkr. 

 

I nettoinvesteringarna ingår investeringsinkomster 

som 2017 uppgick till 2,7 mnkr. Precis som föregå-

ende år var inga investeringsinkomster budgete-

rade. Investeringsinkomsternas största post var ar-

betsförmedlingens delfinansiering av ombyggnat-

ionen av biblioteket till arbetsförmedlingen. Det 

största enskilda investeringsprojektet 2017 var nytt 

insamlingssystem där utfallet var 13,0 mnkr. Avvi-

kelsen mellan utfall nettoinvesteringar och budget 

2017 uppgår till 38,8 mnkr och är 2,6 mnkr större 

än 2016. 

 

Orsaken till skillnaden mot investeringsbudgeten är 

att en del investeringsprojekts start har förskjutits 

eller att färdigställandet har senarelagts. De två 

projekt som påverkat mest är Förskola och skolor 

och Åtgärdsprogram VA. För år 2017 var 10,9 

mnkr respektive 16,2 mnkr avsatta i investerings-

budgeten för dessa projekt, utfallen blev 3,2 mnkr 

respektive 4,3 mnkr. 

  

Nettoinvesteringarna i byggnader var 22,4 mnkr, i 

inventarier 2,5 mnkr och i mark och markanlägg-

ningar 48,3 mnkr. 

 

 

  

Procent 2017 2016 2015 2014 2013

Investeringsvolym/nettokostnader 8,8 9,1 3,9 4,0 3,4

Avskrivningar/nettoinvesteringar 35,9 34,8 83,2 84,6 100,6
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Självfinansieringsgrad av investeringarna 
 

 
 
Inflödet av likvida medel från verksamheten var 

56,2 mnkr 2017. Det är vad kommunen hade kvar 

av skatteintäkterna när den löpande driften och de 

finansiella kostnaderna var betalade. 

Med nettoinvesteringar på 73,2 mnkr blir kommu-

nens självfinansieringsgrad 76,8 procent. 

 
 

Nettoinvesteringar 2013-2017, mnkr 

 

 

 

 

 

Utrymmet för investeringar begränsas av medel 

från verksamheten enligt ovan. De närmaste tre 

åren (2018-2020) är budget och plan för investe-

ringar 321,7 mnkr. För att kunna finansiera dessa 

investeringar kommer Hultsfreds kommun behöva 

ta upp nya lån. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soliditet 
 

 
 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 

handlingsutrymme och visar hur stor del av kom-

munens tillgångar som finansierats av eget kapital. 

Av detta följer att ju lägre kommunens soliditet är 

desto större är kommunens låneskuld och därmed 

kostnaden för räntor. Soliditeten enligt balansräk-

ningen uppgår till 27,3 procent och minskar från 

2016 med 0,8 procentenheter. Tillgångsmassan har 

ökat med 10,9 procentenheter och det egna kapi-

talet ökar med 7,6 procentenheter. Ökningen i det 

egna kapitalet kan hänföras till årets positiva resul-

tat. Emellertid motsvarar inte resultatet ökningen 

av balansomslutningen i stort vilket medför att so-

liditeten sjunker.    

 

För att få ett mer relevant mått på soliditeten måste 

dock hänsyn tas till de pensionsåtaganden som re-

dovisas som en ansvarsförbindelse utanför balans-

räkningen. Skulle detta åtagande, vid årsskiftet 

370,4 mnkr, läggas in som en avsättning i balans-

räkningen är kommunens soliditet negativ,  

15,7 procent. Det negativa soliditetsmåttet visar på 

att inga av kommunens tillgångar är finansierade 

med eget kapital. 

 

 

  

Mnkr 2017 2016 2015 2014 2013

Medel från verksamheten 56,2 43,1 48,8 30,2 46,5

Nettoinvesteringar 73,2 71,4 29,1 28,6 23,6

Självfinansieringsgrad, procent 76,8 60,4 167,7 105,6 197
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Procent 2017 2016 2015 2014 2013

Soliditet 27,3 28,1 28,0 29,6 40,6

Tillgångsförändring 10,9 2,7 15,2 4,9 6,0

Förändring av eget kapital 7,6 3,0 8,9 -23,5 12,1

Soliditet inkl. pensionsskuld intjänad före 1998 -15,7 -21,8 -25,7 -36,0 -30,5
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Skuldsättningsgrad 

 
 

Hur stor del av tillgångarna som finansierats med 

främmande kapital brukar benämnas skuldsätt-

ningsgrad och beräknas som skulder dividerat med 

totalt kapital. Hultsfreds kommun har en hög 

skuldsättningsgrad, 71,9 procent 2016. För 2017 

ökar skuldsättningsgraden med 0,8 procentenheter.  

 

 

Kommunens långfristiga skulder plus avsättningar 

uppgick till 303,5 mnkr (288,5) vid det senaste års-

skiftet. Av detta är 208,8 mnkr kommunens skuld i 

form av banklån (208,8). Av tabellen framgår att de 

korta skulderna har ökat med 2,8 procentenheter, re-

lativt tillgångarna, medan de långa skulderna har 

minskat med 2,5 procentenheter. 

 

Tillgångarnas förändring över tid 
 

 
 
Av kommunens totala tillgångar är 61,5 procent 

anläggningstillgångar. De materiella tillgångarna 

utgörs av maskiner, inventarier och fastigheter. 

Omsättningstillgångarna utgörs av kassa- och 

bankmedel, kortfristiga fordringar och placerade 

pensionsmedel för framtida pensionsutbetalningar. 

De tillgångar som teoretiskt sett kan frigöras är 

omsättningstillgångarna och de finansiella anlägg-

ningstillgångarna vilka tillsammans utgör 42,8 pro-

cent (374,7 mnkr) av de totala tillgångarna. 

 

  

Procent 2017 2016 2015 2014 2013

Total skuldsättningsgrad 72,7 71,9 72,0 70,4 59,4

varav

Avsättningsgrad 9,9 9,3 8,0 8,1 8,0

Kortsiktig skuldsättningsgrad 37,5 34,7 30,8 35,6 23,4

Långsiktig skuldsättningsgrad 25,3 27,8 33,2 26,7 28,0

Procent 2017 2016 2015 2014 2013

Anläggningstillgångar

Materiella 57,2 57,4 52,8 60,1 62,7

Finansiella och immateriella 4,3 4,7 5,1 3,1 3,2

Totalt anl. tillgångar 61,5 62,1 57,9 63,2 65,9

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Kortfristiga fordringar 11,7 16,1 11,4 7,8 10,0

Kortfristiga placeringar 16,6 16,4 15,9 16,8 15,9

Kassa och bank 10,2 5,4 14,9 12,1 8,1

Totalt oms. tillgångar 38,5 37,9 42,2 36,8 34,1

Summa tillgångar 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Risk och kontroll 
Likviditet 

 
 
Likviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga 

betalningsberedskap, det vill säga förmågan att 

kunna betala de löpande utgifterna. Hultsfreds 

kommun använder sig av tre nyckeltal för att mäta 

detta. 

 

Kommunens kassalikviditet, definierat som likvida 

medel och kortfristiga fordringar i förhållande till 

kortfristiga skulder, har försämrats från 149,2 till 

135,1 procent sedan föregående årsskifte.  

 

Rörelsekapitalet utgör skillnaden mellan omsätt-

ningstillgångar och kortfristiga skulder. I omsätt-

ningstillgångar ingår kortfristiga fordringar, place-

rade pensionsmedel samt kassa och bank. Detta 

mått har i bokslutet minskat till 49,5 mnkr jämfört 

med 63,7 mnkr 2017. Semesterlöneskulden har ex-

kluderats i likviditetsmåtten då denna inte kommer 

att omsättas under det närmaste året. 

De likvida medlen har ökat från 34,8 mnkr 2016 

till 83,4 mnkr 2017. Denna ökning beror på utbe-

talningar från migrationsverket. Dessa var stora då 

migrationsverket legat efter upp till två år med sina 

utbetalningar.  

 

Av de tre nyckeltalen är det endast likvida medel 

som har förbättrats under 2017. Försämringarna 

har dock varit marginella. Eftersom kassalikvidite-

ten är över 100 procent samt att rörelsekapitalet är 

positivt kan betalningsberedskapen på kort sikt an-

ses vara god. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Finansiella nettotillgångar 
 

 
 

I måttet finansiella nettotillgångar ingår alla finan-

siella tillgångar på balansräkningen som beräknas 

omsättas på tio års sikt. Syftet är att spegla den 

tidsrymd som ligger någonstans mellan likviditets-

måtten och soliditeten, man skulle kunna uttrycka 

det som medellång betalningsberedskap. Nettotill-

gångarna har minskat från -155,5 mnkr 2016 till -

170,3 mnkr 2017. Detta innebär, utifrån denna de-

finition, att Hultsfreds kommuns medellånga betal-

ningsberedskap är bristfällig.  

 

 

Räntebärande skulder och fordringar 
 

 
 
Vid bedömning av Hultsfreds kommuns ränterisk 

bör man förutom de räntebärande skulderna även ta 

borgensåtagandet i beaktning samt storleken på de 

räntebärande fordringarna. Efter att ha ökat kom-

munens räntebärande lån kraftigt under 2015 bero-

2017 2016 2015 2014 2013

Kassalikviditet exkl. semesterlöneskuld, procent 135,1 149,2 162,3 122,1 190,5

Rörelsekapital exkl. semesterlöneskuld, mnkr 49,5 63,7 122,5 44,1 101,7

Likvida medel, mnkr 83,4 34,8 110,6 79,7 50,7

Mnkr 2017 2016 2015 2014 2013

Omsättnings och finansiella anläggningstillgångar
1 337,0 299,5 325,5 253,5 224,8

Kort- och långfristiga skulder 507,3 455,0 484,9 409,5 321,9

Netto -170,3 -155,5 -159,4 -156,0 -97,1
1
 exkl aktier i ägda kommunala bolag

Procent 2017 2016 2015 2014 2013

Räntebärande skulder/tillgångar 24,2 26,8 33,0 26,4 28,2

Räntebärande fordringar/tillgångar 7,5 7,3 7,0 7,4 7,4
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ende på övertagande av delar av HKIAB:s låne-

portfölj så sjönk de räntebärande skulderna något 

under 2016. Under 2017 har de räntebärande skul-

derna varit oförändrade. Däremot har tillgångarna 

ökat vilket medför att ränterisken minskat något. 

De räntebärande fordringarna utgörs av den del av 

de placerade pensionsmedel som är placerade i rän-

tebärande värdepapper. Dessa utgör 7,5 procent av 

tillgångarna.

 

 

Borgensåtaganden och koncernens resultat 
 

 
 

Det totala borgensåtagandet var 309,1 mnkr vid ut-

gången av 2017, en minskning med 8,9 mnkr i för-

hållande till föregående år. ABHB har under året 

minskat sin låneskuld med 3,9 mnkr till 189,2 

mnkr. HKIAB har oförändrad låneskuld med 89,5 

mnkr och Rock City har minskat med 0,4 mnkr till 

16,8 mnkr. Övriga har minskat sin låneskuld med 

4,7 mnkr.

Av kommunens totala borgensåtagande är 61,2 

(61,0) procent beviljade till kommunens helägda 

bostadsbolag ABHB vars ekonomiska ställning är 

så stabil att det inte kan anses vara någon större 

risk med detta borgensåtagande.  

 

Av det totala borgensåtagandet är 29,0 (28,2) pro-

cent beviljat till HKIAB. 

 
 
Pensionsskuld, placerade pensionsmedel, mnkr 
 

2017 2016 2015 2014 2013

Pensioner som kortfristig skuld 27,8 22,6 23,6 21,9 20,3

Avsättning för pensioner 16,7 17,8 17,6 18,3 15,0

Pensionsförpliktelser äldre än 1998 370,4 387,9 407,0 431,5 446,0

Total pensionsskuld 414,9 428,3 448,2 471,7 481,3

Placerade pensionsmedel, marknadsvärde 159,8 150,6 135,3 128,1 114,9

Återlån 255,1 277,7 312,9 343,6 366,4

Placerade pensionsmedel, bokfört värde 147,5 134,1 122,7 110,5 99,7  
 

Sedan 1998 redovisas kommunens pensionsskuld 

enligt den så kallade blandade modellen, vilket in-

nebär att större delen tas upp som en ansvarsförbin-

delse utanför balansräkningen. Denna del av pens-

ionsskulden är dock viktig att beakta ur risksyn-

punkt, eftersom skulden ska finansieras de kom-

mande 25 åren. Fortsatt stora pensionsavgångar 

väntar de närmaste åren med ökade utbetalningar 

som följd. Skandias prognos visar för de kom-

mande fem åren att utbetalningarna beräknas vara 

som störst 2018 med 15,9 mnkr. Under åren 2018-

2022 är utbetalningarna mellan 14,4 och 15,9 

mnkr. 

 

Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 414,9 

mnkr varav den så kallade ansvarsförbindelsen re-

dovisas utanför balansräkningen. Den har minskat 

med 17,5 mnkr till 370,4 mnkr och är 89,3 procent 

av den totala pensionsskulden. Pensioner som kort-

fristig skuld avser under 2017 intjänade pensions-

avgifter med pålägg för löneskatt. Avsättning för 

pensioner är den pensionsrätt som kommunens an-

ställda tjänat in efter 1997 och som inte betalas ut 

utan skuldförs i balansräkningen.  

 

Hultsfreds kommun har inga visstidsförordnanden 

och har därför inte heller någon pensionsavsättning 

för detta ändamål. Större delen av åtagandet för 

Mnkr 2017 2016 2015 2014 2013

Borgensåtagande 309,1 318,0 314,6 344,3 356,5

Koncernens resultat 17,2 6,4 19,8 -58,5 29,6

Kommunens resultat 16,8 6,3 17,3 -59,9 27,5

Jämförelsestörande -25,8 -17,1 0,3 -84,8

Resultat före jämförelsestörande koncern 42,9 23,4 19,5 26,3

Resultat före jämförelsestörande kommun 42,6 23,3 17,0 24,9
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förmånspension (i tidigare avtal benämnt komplet-

teringspension) har kommunen försäkrat, sedan 

2004, för vilket det årligen betalas ut försäkrings-

premier. Det finns inga överskottsmedel. 

 

Kommunens placerade medel avsatta för framtida 

pensionsutbetalningar hade vid årsskiftet ett bok-

fört värde på 147,5 mnkr. Det ursprungligen av-

satta värdet var 39 mnkr. Medlen förvaltas sedan 

1996 av Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning 

AB (KLP). Det bokförda värdet ökade med 10,0 

procent under 2017 samtidigt som marknadsvärdet 

ökade med 6,1 procent. 

Kommunens återlån, definierat som skillnaden 

mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade 

pensionsmedel, har under 2017 minskat med 22,6 

mnkr till 255,1 mnkr. Återlån är den del av pens-

ionsskulden som kommunen valt att använda till 

investeringar eller drift i stället för att avsätta till 

framtida pensionsutbetalningar. Återlånens minsk-

ning är en följd av att den totala pensionsskulden 

minskat och att marknadsvärdet av de placerade 

pensionsmedlen ökar.

 

 

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet 
 

 
 

En viktig del för att uppnå god ekonomisk hushåll-

ning är att det finns en budgetföljsamhet i kommu-

nen, 2017 blir avvikelsen -7,6 mnkr. Detta förkla-

ras av fyra poster, dels är det ett extra driftsbidrag 

till HKIAB/Emåbygdens vind på 4,0 mnkr, en av-

sättning till sanering av Vartaområdet 10 mnkr, lö-

sen av lån till Skeppet i Målilla 3,2 mnkr och 8,6 

mnkr för skolmoduler som migrationsverket inte 

har lämnat besked om ersättning. Bortser man från 

dessa 25,8 mnkr så är budgetavvikelsen 18,2 mnkr 

och prognosavvikelsen för driftredovisningen och 

årets resultat är -29,8 respektive 26,8. Tidigare års 

höga avvikelser har bland annat berott på rättning 

av pensionsskuld, ej budgeterad värdeökning av 

placerade pensionsmedel, försäljning av tillgångar, 

nedskrivning av fastigheter och upplösning av av-

satta medel för flyktingverksamheten samt återbe-

talning av premier från AFA. 2014 genomfördes ett 

extra aktieägartillskott till HKIAB på 82,5 mnkr 

vilket sedermera ledde till det årets höga avvikel-

ser. 

 

Verksamheternas nettokostnader inklusive avskriv-

ningar visar ett underskott mot budget med 21,3 

mnkr. Skatter och statsbidrag visar ett överskott 

med 1,8 mnkr och finansnettot visar ett överskott 

på 11,8 mnkr. Det finansiella nettots överskott be-

ror på att värdeökningen av pensionsmedel blir 

10,4 mnkr större än den budgeterade ökningen på 

4,0 mnkr och även de finansiella intäkterna blev 

större än budget, nämligen 0,9 mnkr. Även utfallet 

på de finansiella kostnaderna blev 0,5 mnkr bättre 

än budget. 

 

Nämndernas prognoser tenderar att vara något pes-

simistiska. Det man tydligt ser är att prognoserna i 

slutet av året helt logiskt har större träffsäkerhet än 

prognoserna från början av året. Avvikelsen 2017 

är -4,0 mnkr. Socialnämnden har ett utfall som är 

5,7 mnkr bättre än prognosen. De kommunövergri-

pande verksamheterna visar ett överskott gentemot 

prognos med 5,4 mnkr. Räddningstjänst och Kultur 

och fritid har i år ett utfall som avviker positivt mot 

prognos med 0,7 mnkr respektive 0,4 mnkr. Kom-

munstyrelsen samt Miljö- och byggnadskontoret 

hade även de ett bättre utfall är prognostiserat, 5,4 

mnkr respektive 0,7 mnkr. Den största avvikelsen 

mot prognos visar Barn- och utbildningsnämnden 

med ett utfall som blev 9,7 mnkr sämre än progno-

sen.   

 

För Hultsfreds kommun är det önskvärt att fortsätta 

arbeta med att förbättra budgetföljsamheten och 

prognossäkerheten. 

 
 

Mnkr 2017 2016 2015 2014 2013

Budgetavvikelse Årets resultat -7,6 -3,3 12,7 -65,1 21,4

Prognosavvikelse - Driftredovisningen -4,0 -12,5 -3,0 73,6 -7,6

Prognosavvikelse - Årets resultat 1,0 8,8 -1,5 -73,7 9,2
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Känslighetsanalys 

 
 

Hultsfred kommuns beroende av omvärlden kan 

beskrivas genom att göra en känslighetsanalys. I 

ovanstående tabell kan utläsas hur ett antal para-

metrar kan påverka kommunens ekonomi. Små re-

lativa förändringar innebär stora belopp för kom-

munen, vilket visar vikten av att alltid fastställa 

budgeten med tillräckligt stor marginal. 

 

Skulle den kommunala skattesatsen höjas med en 

krona ger detta kommunen 27,8 mnkr i ytterligare 

intäkter. 

 

År 2017 var den primärkommunala medelskattesat-

sen i riket 20,75 kr och minskar till 20,74 kr 2018. 

2017 var Hultsfreds kommuns skattesats 21,91 kr 

per skattekrona (21,91). 

 

En annan viktig del för en kommuns finansiella ut-

veckling är hur olika statliga förändringar påverkar 

intäkter och kostnader. Ett sådant område är syste-

men för utjämning av skatteinkomster och struktu-

rella kostnadsskillnader. Från inkomstutjämningen, 

som fördelar skatteinkomster från kommuner med 

ett skatteunderlag över genomsnittet till dem under 

genomsnittet, fick Hultsfreds kommun 215 mnkr 

2016. 

 

Generellt kan sägas att ju mer intäkter en kommun 

tillför eller får från inkomstutjämningen, desto mer 

sårbar är kommunen för förändringar. Hultsfred 

kommuns skattekraft är 84,0 procent av rikets ge-

nomsnitt och måste därför anses vara känslig för 

förändringar. 

 

Från kostnadsutjämningssystemet, som syftar till 

att utjämna kostnadsskillnader orsakade av opå-

verkbara strukturella faktorer, fick Hultsfreds kom-

mun ett bidrag på 3,02 mnkr 2017. Från det andra 

kostnadsutjämningssystemet, utjämning av kostna-

der för LSS-verksamheter, fick Hultsfreds kommun 

29,2 mnkr under 2017. 

 
 

Kommunallagens balanskrav 
Kommunallagen säger att kommunen för ett räken-

skapsår ska redovisa högre intäkter än kostnader. 

Detta är ett krav på att det ska vara balans mellan 

intäkter och kostnader. Kommunallagen säger 

också att kommunen ska ha god ekonomisk hus-

hållning. Att endast uppfylla minimikravet för ba-

lans är dock över en längre period ingen god eko-

nomisk hushållning. För att säkra det egna kapitalet 

och bygga upp medel för reinvesteringar krävs att 

kommunen redovisar positiva resultat.  

 

Sedan balanskravet infördes år 2000 är det endast 

under 2003 och 2014 som kommunen redovisat ne-

gativt resultat. Under åren 2004-2006 löpte en åt-

gärdsplan för att anpassa kommunens kostnader 

och i takt med att planen genomfördes förbättrades 

kommunens resultat. Efter att kommunens kost-

nadsanpassningar under ett antal år har haft en 

lägre takt har från 2012 detta arbete åter intensifie-

rats med både demografiförändringar och bespa-

ringar. Under 2017 och 2016 genomfördes inga be-

sparingar eftersom befolkningen ökade. För 2015 

genomfördes besparingar och anpassningar med 

5,1 mnkr.  

 

 

Kommunens resultat mot balanskravet, avsättning till resultatutjämningsreserv 
 

 
 

Procent Mnkr

Löneökning inklusive PO 1,0 6,2

Arbetsgivaravgiftsförändring 1,0 4,7

Generella statsbidrag 1,0 3,0

Försörjningsstödsökning 10,0 0,5

Medelskattekraftens utveckling 0,1 0,9

Utdebitering i kronor 1 krona 27,8

Mnkr 2017 2016 2015 2014 2013

Årets resultat enligt resultaträkningen 16,8 6,3 17,3 -59,9 27,5

Reavinst/förlust -0,5 -0,5

Nya ränteantaganden enligt RIPS 1,1

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 16,3 6,3 16,8 -59,9 28,6

Medel till resultatutjämningsreserv 1,7 14,3

Årets balanskravs-resultat 16,3 6,3 15,1 -59,9 14,3
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Kommunfullmäktige antog hösten 2013 riktlinjer 

för att kunna avsätta medel till en så kallad resul-

tatutjämningsreserv RUR. Dessa riktlinjer innebär 

att om kommunens resultat överskrider två procent 

av summa skatter och statsbidrag kan hela eller de-

lar av det överstigande beloppet avsättas till reser-

ven. Två procent av 2017 års skatter och statsbi-

drag motsvarar 16,6 mnkr. Årets resultat med kor-

rigering för reavinster var 16,3 mnkr vilket innebär 

att det inte finns möjlighet att avsätta till resultatut-

jämningsreserven. 

 

För 2014 års negativa resultat har kommunfullmäk-

tige beslutat om synnerliga skäl vilket gör att det 

inte finns negativa balanskravresultat från tidigare 

år att reglera. Resultatutjämningsreserven uppgår 

vid utgången av 2017 till 23,0 mnkr. 

 

 

God ekonomisk hushållning 
Hösten 2013 antog kommunfullmäktige riktlinjer 

för de långsiktiga finansiella målen. Dessa riktlin-

jer är just långsiktiga och någon konkret plan för 

hur de ska uppnås finns inte. Konkreta åtgärder för 

att förbättra möjligheterna till ekonomisk kontroll 

och bättre lönsamhet vidtas dock löpande. Kom-

munens styrmodell och den stora nedskrivningen 

av fastighetsvärden i detta bokslut är goda exempel 

på detta. De långsiktiga målen är följande: 

 

 Årets resultat ska uppgå till minst 2 procent av 

skatteintäkter och generella statsbidrag.  

 Kommunkoncernens långfristiga skulder ska år-

ligen minska med minst ett belopp på 2 procent 

av skatter och statsbidrag eller 2 procent av rö-

relseintäkterna. 

 Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ska i 

det kortare perspektivet öka till 0 procent och i 

ett längre perspektiv till att motsvara genom-

snittet för Sveriges kommuner. 

 

För 2017 var de övergripande finansiella målen för 

Hultsfreds kommun enligt budget: 

 

 Årets resultat ska överstiga 24,4 mnkr 

- Utfall 16,8 mnkr 

 Långfristiga skulder ska högst uppgå till 355,4 

mnkr 

- Utfall 208,8 mnkr 

 Soliditeten ska som lägst vara 26,8 procent 

- Utfall 27,3 procent 

 

Av ovanstående mål för 2017 uppnåddes målen för 

långfristiga skulder och soliditet. Långfristiga skul-

derna ökade inte under året vilket beror på en lägre 

investeringsnivå än planerat och därmed har kom-

munen kunnat finansiera investeringarna utan nya 

lån. Detta medför också att soliditeten är högre än 

budgeterat. Målen för årets resultat nås inte men 

med hänsyn till de jämförelsestörande posterna kan 

målet ändå sägas vara uppnått.   

 

 

Måluppfyllelse enligt styrmodellen 
Styrmodellen består av fyra perspektiv; ekonomi, 

invånare och brukare, verksamhet och medarbetare 

samt utveckling. Utgångspunkt är de av kommun-

fullmäktige beslutade övergripande/strategiska må-

len. Varje verksamhet har sedan upp till fem mål i 

varje perspektiv, dessa mål har i sin tur nyckeltal 

som beskriver hur de ska mätas samt målnivåer. 

 

Syftet med styrmodellen är styra kommunens re-

surser så effektivt som möjligt för att ge mesta 

möjliga nytta för brukare och invånare. Varje verk-

samhet får med styrmodellen själva välja väg för 

att uppnå önskat resultat. Uppföljning, analyser och 

åtgärder görs av varje verksamhet och det blir där-

för inte relevant att göra en samlad uppföljning av 

måluppfyllelsen för hela kommunen.  

 

Måluppfyllelsen för varje verksamhet beskrivs 

längre fram i årsredovisningen.  

 

 

Kommunens ekonomiska ställ-
ning 
Alla mått för kommunens ekonomi som redogörs 

för i förvaltningsberättelsen ovan görs utan jämfö-

relser med vår omvärld. För att kunna skapa sig en 

uppfattning om hur kommunens ekonomiska ställ-

ning står sig i förhållande till andra kommuner 

måste jämförelser göras. Jämförelserna måste dock 

av naturliga skäl begränsas till historiska värden, 

då inga jämförbara uppgifter har publicerats för 

2017. Jämförelser görs med alla Sveriges kommu-

ner, Kalmar läns kommuner och övergripande lik-

nande kommuner. 
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Årets resultat, kronor per invånare 
 

 
 

Under 2012 och 2013 stod sig resultatet väl mot 

alla jämförbara grupper medan resultatet 2014 var 

mycket lägre än övriga grupper. Detta beror på det 

extra driftsbidraget till HKIAB. 2015 var resultatet 

åter i paritet med övriga grupperingar för åter 2016 

ligga något under. 

  

 

Årets resultat i förhållande till skatter 
och statsbidrag, procent 
 

 
 

Ett av kommunens långsiktiga mål är att årets re-

sultat minst ska uppgå till 2 procent av skatteintäk-

ter och statsbidrag. Under åren 2012 och 2013 upp-

nådde kommunen detta och då tack vare återbetal-

ning av försäkringspremier från AFA på drygt 14 

mnkr per år. Vidare lyckades kommunen uppnå 

målet för 2015 återigen tack vare återbetalning från 

AFA men även en god avkastning på pensionsme-

del. 

 

 

Långfristiga skulder för kommunkon-
cernen i kronor per invånare 
 

 
 

Kommunens långfristiga skulder, i huvudsak bank-

lån, i kronor per invånare är lägre snittet för Kal-

mar län och även i jämförelse mot alla kommuner. 

I jämförelse mot liknande kommuner är kommu-

nens långfristiga skulder högre. Minst är skillna-

den, 4 044 kronor per invånare, till genomsnittet 

för alla kommuner. I absoluta tal betyder det att 

Hultsfreds kommun har en låneskuld som är 59,0 

mnkr lägre än en genomsnittlig kommun med lika 

många invånare. 

 

 

Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen, 
procent 
 

 
 

Grafen visar att summan av kommunens egna kapi-

tal och den del av pensionsskulden som redovisas 

utanför balansräkningen, den så kallade ansvarsför-

bindelsen, är negativ. Det går att konstatera att 

Hultsfreds kommuns soliditet mätt på detta sätt är 

betydligt lägre än alla jämförbara grupper. Skälet 

är både mindre eget kapital och större ansvarsför-

bindelse i förhållande till totalt kapital och dem 

jämförelsen görs med.  
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Kommunens ekonomi i framtiden 
Hur kommunens ekonomi kommer att utvecklas i 

det kortare eller längre perspektivet är beroende av 

flera olika faktorer. Omvärldsfaktorer som utveckl-

ing av den globala och nationella ekonomin, för-

ändringar av statsbidrags- och utjämningssyste-

men, riksdagsbeslut om förändrade åtaganden för 

kommunerna etc. Förändringar av dessa faktorer 

kan knappast påverkas av en enskild kommun utan 

innebär krav på anpassningar och förändringar av 

kommunernas verksamheter och ekonomi. 

För Hultsfreds kommun finns ytterligare en faktor 

som är svår att påverka och det är befolkningsut-

vecklingen. Det är också en av de viktigaste stor-

heterna att bedöma i kommunens budgetarbete. 

Möjligheten att göra detta inför de närmaste årens 

utveckling har försvårats under de sista åren.  

 

Flyktingmottagandet har medfört att kommunens 

invånarantal har ökat med 1092 personer under 

åren 2012- 2016. Under 2017 minskade dock invå-

narantalet med 28 personer. 

I kommunens planering för 2019 har antagits en 

minskning av invånarantalet med 100 jämfört med 

den 1 november 2017. Invånarantalet den 1 novem-

ber påverkar utjämningen av inkomster och kostna-

der och framförallt inkomstutjämningen. Färre in-

vånare betyder mindre inkomster. För Hultsfreds 

kommuns ekonomiska framtid är den viktigaste 

faktorn kommunens förmåga att planera och ge-

nomföra förändringar av verksamheterna. Föränd-

ringar vars syfte är att anpassa kostnaderna till ni-

vån för skatter och statsbidrag. Samtidigt finns 

stora investeringsbehov vilka bland annat orsakar 

högre kostnader för avskrivningar och räntekostna-

der då låneskulden ökar.  

 

Arbetslösheten bland utrikesfödda är hög, cirka 

30%. Kommunens ekonomi i framtiden påverkas 

mycket av hur framgångsrikt arbetet med integrat-

ion är. Lägre arbetslöshet stärker kommunens eko-

nomi på flera sätt och risken minskar för att invå-

narantalet sjunker igen.  

 

En stor utmaning för kommunen är att tillhanda-

hålla särskilda boenden för de allt fler äldre invå-

narna. Under 2018 bildar kommunen tillsammans 

med Riksbyggen en kooperativ hyresrättsförening i 

syfte att renovera och bygga ut alla äldreboenden.  

 

Även inom barn- och utbildningsförvaltningen 

finns utmaningar framöver. Det tidigare stora anta-

let asylsökande elever och barn föranledde att hy-

reskontrakt på flera modulbyggnader tecknades, 

kostnaden återsöktes hos migrationsverket. Antalet 

asylsökande elever och barn har sedan minskat 

drastiskt samtidigt som antalet folkbokförda ökat. 

Det innebär att kostnader för både personal och lo-

kaler som tidigare avsåg asylsökande numera 

måste finansieras på annat sätt, alternativt anpassas 

till befintlig budget. 

 

Vid sidan av kommunens ordinarie skatteintäkter 

och statsbidrag har regeringen satsat 10 mdkr per 

år, de så kallade välfärdsmiljarderna. Av dessa till-

faller stora summor Hultsfreds kommun och för år 

2016 var summan 67 mnkr. Detta bidrag används 

till en åtgärdsplan som Kommunfullmäktige beslu-

tat om och som sträcker sig till år 2020. Även de 

medel av välfärdsmiljarderna som tillfaller Hults-

freds kommun under 2017-2020 har resulterat i en 

åtgärdsplan som är beslutad av Kommunfullmäk-

tige.  
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Resultaträkning Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

2017 2017 2016 2016

Verksamhetens intäkter Not 1 292,6 395,8 283,6 404,9

Verksamhetens kostnader Not 2 -1 093,8 -1 164,3 -1 046,1 -1 139,2

Avskrivningar -26,3 -50,6 -24,8 -50,2

Verksamhetens nettokostnad

exkl interna poster m m -827,5 -819,1 -787,3 -784,5

Skatteintäkter Not 3 566,0 566,0 537,2 537,2

Generella statsbidrag och utjämning Not 4 266,0 266,0 247,0 247,0

Finansiella intäkter (exkl interna) Not 5 1,6 1,3 1,7 1,9

Pensionsmedel Not 5 13,2 13,2 11,4 11,3

Finansiella kostnader Not 6 -2,5 -4,5 -3,7 -7,0

Skatt Not 7 -1,3 0,5

Årets resultat 16,8 21,6 6,3 6,4

Årets resultat efter jämförelsestörande poster 42,6 47,9 23,3 23,4

Kassaflödesanalys Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

2017 2017 2016 2016

Den löpande verksamheten

Årets resultat 16,8 21,6 6,3 6,4

Justering för av- och nedskrivningar Not 8 26,3 50,6 24,8 48,5

Justering för övriga ej likviditets-

påverkande poster Not 8 13,2 20,7 11,9 12,3

Medel från verksamheten före för-

ändring av rörelsekapitalet 56,2 92,9 43,0 67,2

Ökning(-) minskning(+) varulager -0,3 -0,2 -0,1 -0,1

Ökning(-) minskning(+) korta fordringar 11,2 32,3 -51,1 -61,4

Ökning(+) minskning(-) korta skulder 52,8 42,8 37,0 36,2

Medel från den löpande verksamheten 119,9 167,8 28,8 41,9

Investeringsverksamheten

Inköp av immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Inköp av materiella anläggningstillgångar -73,5 -89,8 -71,4 -95,8

Finansiell leasing maskiner och inventarier 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringsbidrag 0,0 1,2 0,0 1,6

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0,3 5,5 0,0 1,3

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 0,0 -0,1 0,0 -0,2

Investering i finansiella anläggningstillgångar -0,1 0,1 0,0 0,0

Medel från investeringsverksamheten -73,3 -83,1 -71,4 -93,1

Finansieringsverksamheten

Ökning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 1,6 1,2

Återbetald utlåning 0,0 -4,2 -41,0 -45,3

Upptagna lån 0,0 0,0 0,0 10,0

Långfristiga skulder/statliga investeringsbidrag 1,9 -1,0 5,7 9,0

Justering för ändrat ägande i bolag 0,0 0,0 0,0 0,0

Minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Medel från finansieringsverksamheten 1,9 -5,2 -33,7 -25,1

Årets kassaflöde 48,5 79,5 -76,3 -76,3

Likvida medel vid årets början 34,8 61,0 110,6 138,4

Likvida medel vid årets slut 83,4 140,5 34,8 62,1

Rörelsekapitalets förändring -15,2 4,6 -62,2 -51,0
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Tillgångar Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

2017 2017 2016 2016

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

   Mark, byggnader och tekn anläggn Not 9 474,4 863,7 422,5 830,2

   Maskiner och inventarier Not 10 19,0 41,7 23,9 45,1

Finansiella anläggningstillgångar Not 11 36,9 19,8 36,9 20,3

Summa anläggningstillgångar 530,3 925,2 483,3 895,6

Omsättningstillgångar

Förråd/Exploatering 0,4 1,7 0,1 1,4

Kortfristiga fordringar Not 12 101,2 104,4 125,5 136,2

Placering pensionsmedel Not 13 147,2 147,2 134,2 134,2

Kassa och bank Not 14 83,4 136,1 34,8 60,8

Summa omsättningstillgångar 332,2 389,4 294,6 332,6

Summa tillgångar 862,5 1 314,6 777,9 1 228,2

Eget kapital, avsättningar 

och skulder

Eget kapital Not 15 235,1 325,9 218,4 304,3

  varav årets resultat 16,8 21,6 6,3 6,4

  varav resultatutjämningsreserv 23,0 23,0 23,0 23,0

Avsättningar Not 16

Avsättningar för pensioner och liknande

förpliktelser 16,6 20,6 17,8 22,4

Avsättning för deponi 35,0 35,0 35,0 35,0

Övriga avsättningar 34,0 38,8 19,7 23,6

Summa avsättningar 85,6 94,4 72,5 81,0

Skulder

Långfristiga skulder Not 17 208,8 517,3 208,8 521,5

Långfristiga skulder/statliga investeringsbidragNot 17 9,1 9,1 7,2 7,2

Kortfristiga skulder Not 18 323,8 367,9 271,0 314,2

Summa skulder 541,7 894,3 487,0 842,9

Summa eget kapital, 

avsättningar och skulder 862,5 1 314,6 777,9 1 228,2

Panter och ansvarsförbindelser

Panter och därmed jämförliga säkerheter

Ansvarsförbindelser

   Pensionsförbindelser som inte tagits 

   upp bland skulder eller avsättningar 298,1 298,1 312,1 312,1

   Löneskatt 72,3 72,3 75,8 75,8

   Privata medel 0,1 0,1 0,1 0,1

   Borgen och övriga ansvarsförbindelser Not 19 309,1 0,5 318,0 11,4

Operationell leasing inventarier m m Not 20 10,0 10,0 8,3 8,3

Hyra av lokaler och bostäder Not 20 50,8 34,4 61,9 39,6
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Not 1 Verksamhetens intäkter Kommun Koncern Kommun Koncern

2017 2017 2016 2016

Försäljningsmedel 104,9 31,5 66,8 26,3

Taxor och avgifter 30,9 71,7 29,2 94,4

Hyror och arrenden 35,6 141,0 36,2 137,9

Bidrag m m 108,5 109,1 62,3 67,0

Försäljning av verksamheter och entreprenader 11,1 41,0 89,1 79,3

Reavinst vid avyttring av tillgångar 1,5 1,5 0,0 0,0

Summa 292,5 395,8 283,6 404,9

Varav:

  Svartsjöprojektet 0,1 0,1 0,1 0,1

Projekt m m 22,9 22,9 11,0 11,0

Asylpengar/välfärdspengar/program 45,2 45,2 12,8 12,8

Verksamhetens intäkter är justerade med kommun-

interna resp koncerninterna poster.

Not 2 Verksamhetens kostnader Kommun Koncern Kommun Koncern

2017 2017 2016 2016

Pensioner inkl löneskatt 54,1 60,0 48,4 48,4

Personalkostnader 621,5 647,7 573,6 606,6

Material, inventarier och övrigt 126,2 136,2 144,3 126,4

Tjänster inkl köp av verksamheter 292,0 320,4 279,8 357,8

Summa 1 093,8 1 164,3 1 046,1 1 139,2

Varav:

  Svartsjöprojektet 0,1 0,1 0,1 0,1

  Projekt m m 22,9 22,9 11,0 11,0

Asylpengar/välfärdspengar/program 45,2 45,2 12,8 12,8

  Jämförelsestörande poster:

Varta-området 10,0 10,0 10,0 10,0

Extra driftbidrag HKIAB/Emåbygdens vind 4,0 5,0 5,4 5,4

Skolmoduler, migrationsverket ger inte besked 8,6 8,6

Lösen av borgensåtagande, Skeppet, (lämnad för 

checkkredit)/Dackestop
3,2 3,2 1,6 1,6

Verksamhetens kostnader är justerade med kommun-

interna resp koncerninterna poster.

Not 3 Skatteintäkter Kommun Koncern Kommun Koncern

2017 2017 2016 2016

Preliminär kommunalskatt 568,1 568,1 539,5 539,5

Definintiv slutavräkning 2016

Prognos enligt SKL i bokslut 2016: -206 kr/invånare

Slutavräkning: -152,64 kr/invånare

Mellanskillnad att korrigera 2017: 53,36 kr * 13 885 inv 0,8 0,8 0,6 0,6

Preliminär slutavräkning 2017

SKL:s prognos: -204 kr * 14 405  invånare -2,9 -2,9 -2,9 -2,9

Summa skatteintäkter 566,0 566,0 537,2 537,2

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos enligt rekommendation

RKR 4.2.

Not 4 Generella statsbidrag och utjämning Kommun Koncern Kommun Koncern

2017 2017 2016 2016

Kostnadsutjämning LSS 29,2 29,2 31,5 31,5

Inkomstutjämning/utjämning skatteunderlag 215,4 215,4 188,9 188,9

Kostnadsutjämning riket 3,0 3,0 5,7 5,7

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

Regleringsbidrag/avgift -3,2 -3,2 -0,5 -0,5

Fastighetsavgift 21,6 21,6 21,4 21,4

Generella bidrag staten 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa generella statsbidrag och utjämning 266,0 266,0 247,0 247,0
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Not 5 Finansiella intäkter Kommun Koncern Kommun Koncern

2017 2017 2016 2016

Räntor på likvida medel m m 1,6 1,3 1,7 1,4

Värdeökning pensionsmedel 14,4 14,4 12,4 12,4

Summa 16,0 15,7 14,1 13,8

Värdeminskning pensionsmedel

Not 6 Finansiella kostnader Kommun Koncern Kommun Koncern

2017 2017 2016 2016

Låneräntor m m 2,5 4,5 3,8 6,6

Uppräkning pensionsskuld 1,2 1,2 1,1 1,1

Summa 3,7 5,7 4,9 7,7

Not 7 Skatt Kommun Koncern Kommun Koncern

2017 2017 2016 2016

Uppskjuten skatt/skattekostnad 1,3 0,6

Summa 0,0 1,3 0,0 0,6

Not 8 Just för ej likviditetspåverkande poster Kommun Koncern Kommun Koncern
2017 2017 2016 2016

Just för avskrivningar 25,8 54,3 24,8 50,2

Just för nedskrivning/återföring 0,5 -3,7 0,1 -1,7

Summa just för av- och nedskrivningar 26,3 50,6 24,9 48,5

Ökning/minskn pensionsskuld -1,1 -1,8 0,2 0,2

Ökning/minskn övr avsättningar 14,3 14,3 11,7 12,0

Övriga ej likviditetspåverkande poster 8,2 0,0

Summa just för övriga ej likviditetspåverk poster 13,2 20,7 11,9 12,2

Summa 39,5 71,3 36,8 60,7

Not 9 Mark, byggnader och tekn anläggningar Kommun Koncern Kommun Koncern

2017 2017 2016 2016

Mark 54,4 45,8 45,8 45,8

Verksamhetsfastigheter:

   Skattefinansierade 292,8 293,8 275,9 275,9

   Avgiftsfinansierade 77,1 77,1 57,1 57,1

Näringsverksamheter 0,0 396,9 0,0 407,9

Gator, vägar, parker m fl 50,1 50,1 43,6 43,6

Summa 474,4 863,7 422,4 830,3

Ackumulerade anskaffningsvärden 802,9 1 683,5 739,5 1 599,3

Årets nyanskaffningar 58,6 62,5 35,6 56,8

Pågående 15,1 22,4 27,8 28,8

Årets försäljning -0,5 -13,9 0,0 -1,3

Årets bidrag -2,7 -3,9 -0,1 -0,1

Omklassificering 3,6 4,8

Ackumulerade avskrivningar -380,5 -853,2 -359,2 -810,6

Årets avskrivningar enl plan -21,6 -38,0 -21,1 -42,5

Årets nedskrivningar/återförda avskrivningar -0,5 -0,5 -0,1 -0,1

Korrigering ackumulerade avskrivningar enligt ny 

anläggningsreskontra

Summa 474,4 863,7 422,4 830,3

Not 10 Maskiner och inventarier Kommun Koncern Kommun Koncern

2017 2017 2016 2016

Ackumulerade anskaffningsvärden 48,3 101,3 40,2 92,4

Nyanskaffningar 2,2 7,6 8,1 8,7

Årets försäljningar/utrangering 0,0 -0,2 0,0 0,0

Ackumulerade avskrivningar -24,3 -56,1 -20,6 -50,1

Årets avskrivningar enl plan -3,6 -7,3 -3,7 -5,8

Årets upp/nedskrivningar 0,0 0,0 -0,1

Omklassificering -3,6 -3,6

Summa 19,0 41,7 24,0 45,1
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Not 11 Finansiella anläggningstillgångar Kommun Koncern Kommun Koncern

2017 2017 2016 2016

Aktier och andelar:

   Koncernföretag 22,0 0,0 22,0 0,0

   Övriga 10,1 10,1 10,0 10,0

Obligationer och andra värdepapper

Långfristiga fordringar

   Koncernföretag 4,8 0 4,8 0

   Övriga 0,0 9,7 0,0 10,3

Summa 36,9 19,8 36,8 20,3

Avgår: Kommande års amorteringar

Summa 36,9 19,8 36,8 20,3

Alla aktier, andelar och obligationer är värderade till anskaffningsvärdet.

Not 12 Kortfristiga fordringar Kommun Koncern Kommun Koncern

2017 2017 2016 2016

Interimsfordringar 82,4 80,1 5,6 4,7

Fakturafordringar 8,7 11,6 4,8 11,6

Övrigt 10,1 12,7 115,1 119,8

Summa 101,2 104,4 125,5 136,1

Not 13 Placering av pensionsmedel Kommun Koncern Kommun Koncern

             andel av samförvaltning 2017 2017 2016 2016

Aktier 1) 78,3 78,3 70,6 70,6

Obligationer 2) 64,6 64,6 56,6 56,6

Banktillgodohavande 4,4 4,4 6,9 6,9

Upplupna ränteintäkter 0,4 0,4 0,3 0,3

Skuld utställda optioner -0,2 -0,2 -0,3 -0,3

Summa bokfört värde 147,5 147,5 134,1 134,1

Marknadsvärde 159,8 159,8 150,6 150,6

Not 14 Kassa och bank Kommun Koncern Kommun Koncern

2017 2017 2016 2016

Transaktionskonto, Swedbank 83,4 136,1 34,9 60,8

Summa 83,4 136,1 34,9 60,8

Not 15 Eget kapital Kommun Koncern Kommun Koncern

2017 2017 2016 2016

Ingående eget kapital 218,4 304,3 212,1 301,6

Årets resultat 16,8 21,6 6,3 6,4

Varav: Resultatutjämningsreserv 23,0 23,0 23,0 23,0

Koncern internt köp -3,7

Summa 235,1 325,9 218,4 304,3

Avsättning till RUR

2012 6,9 6,9

2013 14,3 14,3

2015 1,7 1,7

Summa 23,0 22,9

Beslut om resultatutjämningsreserven 2012 togs i november 2013                     

Pensionsmedlen är klassificerade som omsättningstillgång och värderade enl lägsta värdets princip.
1) Marknadsvärdet är 90,0 mnkr, varav orealiserade vinster är 11,7 mnkr.
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Not 16 Avsättningar Kommun Koncern Kommun Koncern

2017 2017 2016 2016

Avsättningar för pensioner m m

Ålderspension enligt överenskommelse 0,6 0,6 0,6 0,6

Förmånsbestämd/kompl pension 1,9 4,8 2,0 6,4

Visstidspension 0,0 0,0 0,0 0,0

Ålderspension 9,4 9,4 9,7 9,7

Pension till efterlevande 1,5 1,7 2,0 2,2

Summa pensioner 13,4 16,5 14,3 19,0

Löneskatt 3,3 4,0 3,4 3,4

Summa avsatt till pensioner 16,6 20,6 17,8 22,4

Det finns inga visstidsförordnanden

Under 2017 har kommunens avsättning minskat med 0,9 mnkr till 13,4 mnkr exlusive löneskatt och inklusive löneskatt med

1,1 mnkr. Orsaken till minskningen är utebliven friläggning. Friläggningsbestämmelserna handlar om hur tjänstepensionen ska

samordnas med den allmänna pensionen.

Analys förändring av avsättning av pensioner

Lösen av avsättning 0,0 0,0

Ränte- basbeloppsuppräkning 0,2 0,0

Utbetalningar -1,2 -0,8

Nyintjänad pensionsrätt 0,3 2,3

Förändring löneskatt -0,2 0,0

Övrig förändring -0,1 1,4

Summa förändring avsättning av pensioner -1,0 2,9

Under 2017 har ansvarsförbindelsen minskat med 13,0 mnkr till 298,1 mnkr exklusive löneskatt och inklusive löneskatt

med 17,5 mnkr till 370,4 mnkr

Analys förändring av ansvarsförbindelsen

Ränteuppräkning 8,1 3,3

Utbetalningar -16,6 -15,0

Nyintjänad pensionsrätt -6,0 5,7

Förändring löneskatt -3,4 -3,7

Övrig förändring 0,3 9,3

Summa förändring av ansvarsförbindelsen -17,6 -0,4

Enligt den kommunala redovisningslagen ska endast pensionsåtaganden intjänade efter 1998-01-01 redovisas som

skuld i balansräkningen. Merparten av årliga pensionskostnader, individuella pensionsavgifter, utbetalas året efter

intjänandeåret. Denna ingår ej i bokförd pensionsskuld utan bland kortfristiga skulder.

Avsättning för deponi

Avsättning för sluttäckning av Kejsarkullens deponi 35,0 35,0 35,0 35,0

Summa 35,0 35,0 35,0 35,0

Avsättning för deponi är styrd av "Förordning om deponering av avfall", där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet

kkr

I anspråktagande av avsättningen var planerad till 2014. Aktuell plan är 2018. 

Beräknat belopp från 2012 anses fortfarande gällande för täckningen. 

Avsättning för framtida investeringar i VA

Avsättning 14,0 14,0 9,7 9,7

Avsättning miljösanering av Vartaområdet

Avsättning 20,0 20,0 10,0 10,0

Kostnadsbedömning av projektet innebär att kommunen riskerar  20 mnkr i kostnader. 

Kostnaderna för dessa åtgärder uppstår tidigast år 2018.

Avsättning 2016 är 7,9 mnkr och ianspråktaget belopp är 6,1 mnkr för bottenluftare. Avsättning 2017 är 6,2 mnkr och 

ianspråktaget belopp är 1,9 mnkr för råvattenbrunn. Avsatt medel är beräknat fram till 2019.
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Not 17  Långfristiga skulder Kommun Koncern Kommun Koncern

2017 2017 2016 2016

Lån i kreditinstitut 208,8 517,3 208,8 521,5

Långfristiga skulder/statliga investeringsbidrag 9,1 9,1 7,2 7,2

Summa 217,9 526,4 216,0 528,7

Den genomsnittliga räntan under 2017 för kommunens lån var 1,09 %. Den genomsnittliga räntebindningstiden 

var vid årsskiftet 2,28 år. Lån med  räntejustering inom ett år var 31,1 % av låneskuldens värde. Lån med förfall inom

 1 år var 12,0 %, om 1 till 2 år 19,4 %,  om 2 till 3 år 19,6  %, om 3 till 4 år 27,6 % och om 4-6 år 21,4 %

 av låneskuldens värde.

Den genomsnittliga kredittiden för låneportföljen var 2,54 år. I kommunens finanspolicy framgår att räntebindnings-

tiden ska eftersträvas vara minst 1 år och högst 3 år, att lånen ska spridas på olika räntebindningsperioder, att efter-

sträva att binda lånen till fast ränta och att ha högst 10 års räntebindningstid. Endast lån i svenska kronor får upptas

medan efterställda inte lån får upptas. Lån får upptas endast av ett begränsat antal banker och finansinstitut med

högsta/hög rating och av bolag inom kommunkoncernen. Placeringar får göras under förutsättning att mycket lågt

risktagande tillgodoses. För placeringar för långsiktiga ändamål finns särskila regler för pensionsmedel.

Not 18 Kortfristiga skulder Kommun Koncern Kommun Koncern

2017 2017 2016 2016

Interimsskulder 210,1 237,1 167,2 169,9

Semester- och övertidsskuld 41,2 44,8 40,1 43,6

Leverantörsskulder 34,2 44,4 31,0 53,2

Övrigt 10,8 12,8 10,1 23,7

Pensionavgifter individuell del   PFA98 22,1 23,4 18,1 18,9

       löneskatt på individuell del 5,4 5,4 4,5 4,9

Summa 323,8 367,9 271,0 314,2

Not 19 Borgen och övriga ansvarsförbindelser Kommun Koncern Kommun Koncern

2017 2017 2016 2016
Kommunala bolag:

Hultsfreds Bostäder AB 189,2 193,1

Hultsfreds Kommunala Industri AB 89,5 89,5

Rock City i Hultsfred AB 16,8 17,1

Emåbygdens Vinds AB 13,2 13,2

Förlustansvar egna hem 0,1 0,2 0,2 0,2

Övriga 0,2 2,3 4,8 11,2

Summa 309,0 2,5 318,0 11,4

Summa 309,0 13,1 318,0 13,1

Not 20 Operationell leasing och hyra Kommun Koncern Kommun Koncern

2017 2017 2016 2016

Nuvärdesberäknade leasingavgifter/hyror fördelade på förfallotidpunkter:
Leasing

Leasingavgift som förfaller inom 1 år 6,2 6,2 2,8 2,8

Leasingavgift som förfaller inom 1 år - 5 år 3,7 3,7 5,4 5,4

Leasingavgifte som förfaller om mer än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0

Total leasing 10,0 10,0 8,3 8,3

Hyra

Hyresavgift som förfaller inom 1 år 24,4 22,5 22,6 20,9

Hyresavgift somförfaller inom 1 år - 5 år 20,6 11,9 31,9 18,7

Hyresavgift som förfaller om mer än 5 år 5,8 0,0 7,4 0,0

Total hyra 50,8 34,4 61,9 39,6

Enbart avtal med längre avtaltid än tre år ingår. Nuvärdesberäkningen är gjord med räntesats på 3,5 %

Hultsfreds kommun har i juli 1997 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 

samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-12-31 var medlemmar i 

Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 

förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt 

ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 

storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 

storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hultsfreds kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensför-bindelse, 

kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Komminvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278 kronor och 

totala tillgångar 338 153 308 936 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 665 320 784 kronor 

och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 650 102 112 kronor.
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Drift- och investeringsredovisning

Driftredovisning exklusive avskrivningar (mnkr) 

Avvikelse mot 2017 Redovisning

Redovisning 2017 års budget 2016

Nämnd/styrelse Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto
  

KS - Politiken m 4,2 0,0 4,2 0,8 0,0 0,8 4,2

KS - Skolskjutsar 11,4 0,7 10,7 1,3 0,2 1,5 9,6

KS - Administrativa kontor och 

verksamheter *

70,9 21,8 49,1 -5,8 -9,8 4,0 50,1

KS - Serviceenheten 57,6 17,2 40,4 -0,7 1,1 0,4 37,3

KS - Kultur- och Fritid 48,6 13,7 34,9 -3,4 4,2 0,8 33,5

KS - Räddningstjänst 20,7 4,2 16,5 -3,8 2,3 -1,5 14,9

KS - ÖSK 32,7 0,2 32,5 11,5 0,2 11,7 36,0

Summa KS 246,1 57,8 188,3 -0,1 -1,8 17,7 185,6

Barn- och utbildningsnämnd 351,1 87,0 264,1 -34,9 20,9 -14,0 248,3

Miljö- och byggnadsnämnd 22,7 16,4 6,3 1,3 0,2 1,5 5,5

Socialnämnd 428,9 97,7 331,2 -53,5 49,0 -4,5 323,1

Summa nämnder 1 048,8 258,9 789,9 -87,2 68,3 0,7 762,5

Pensioner, elimineringar, ofördelade 

besparinger och oförutsett

42,6 30,9 11,7 4,6 -0,7 3,9 7,5

Summa 1 091,4 289,8 801,6 -82,6 67,6 4,6 770,0

*) Exkl jämförelsestörande poster -25,8 -7,1

2017

Andel av bruttokostnaderna Andel av nettokostnaderna
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Drift- och investeringsredovisning

Investeringsredovisning (mnkr)

Netto

Budget Redovisning 2017 Bokslut Bokslut

Nämnd/styrelse 2017 Utgift Inkomst Netto 2016 2015

KS - Kommunövergripande verks 8,3 3,2 3,2 3,6 -0,4

KS - Kultur- och Fritid 0,7 0,5 0,5 0 0,3

KS - Räddningstjänst 4,3 0,2 0,2 0,8 1,0

ÖSK Hultsfred 96,9 71,5 2,7 68,8 66,5 27,9

Barn- och utbildningsnämnd 0,0 0,0 0,0 0 0,0

Socialnämnd 1,3 0,3 0,3 0,5 0,3

Miljö- och byggnadsnämnd 0,5 0,2 0,2

Summa 112,0 75,9 2,7 73,2 71,4 29,1

Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

Nettoinvesteringar: 2017 2017 2016 2015 2014 2013

   Byggnader 37,5 22,6 52,8 14,4 18,3 12,8

   Tomter, markområden 0,2 8,6 0,7 0,1 0,3 -0,3

   Markanläggningar 59,2 37,6 10 11,6 7,1 8,7

   Arbetsmaskiner m m 0,0 0 0 0,7

   Inventarier 15,1 4,4 7,9 2,3 3,0 2,4

Nettoinvesteringar 2013 - 2017, budget och utfall, mnkr.

Större investeringar 2017, mnkr

Nytt insamlingssystem 13,0

Exploateringskostnader mark 8,6

Projekt Arbetsförmedlingen 5,9

Omlastningsanläggning 3,5

Kök Lindgården 3,4

Toppbeläggning gator 3,4
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Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed - i överensstämmelse med den 

Kommunala redovisningslagen och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 

 

Anläggningstillgångar upptas till 

anskaffningskostnaden. Investeringsbidrag, 

anslutningsavgifter, gatukostnadsersättningar 

och framtida VA-investeringar tas från och 

med 2010 (VA from 2016) upp som en 

förutbetald intäkt och redovisas bland 

långfristiga skulder och periodiseras över 

anläggningens nyttjandeperiod. I anskaffnings-

värdet ingår inga lånekostnader. Endast 

anskaffningar till ett värde överstigande ett 

prisbasbelopp aktiveras. Vid aktivering 

hanteras räntor enligt huvudmetoden vilket 

innebär att de kostnadsförs.  
 

Anläggningskapital är bundet eget kapital i 

anläggningar. Är skillnaden mellan 

anläggningstillgångar och långfristiga skulder. 

 

Anläggningstillgångar är fast och lös 

egendom avsedda att stadigvarande innehas. 

 

Avskrivningar är planmässig 

värdenedsättning av anläggningstillgångar och 

avser även erforderliga nedskrivningar då 

bokfört värde väsentligt understiger verkligt 

värde och man kan anta att värdenedgången är 

bestående. 
 

Avskrivningar beräknas som regel på 

tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde 

och sker efter plan med följande huvudsakliga 

avskrivningstider: 

3 år - datautrustning. För kommunen 

kostnadsförs persondatorer direkt.  

5 och 10 år – maskiner, inventarier och bilar 

med vissa undantag. 

33 år – industrifastigheter, skolor, gymnastik-

lokaler, gator och vägar, vattenverk och 

vattenledningar  

50 år –bostads-, affärs- och 

förvaltningsfastigheter, jmf 

komponentavskrivningar. 

För kommunen kostnadsförs direkt, utöver 

persondatorer ovan, alla anskaffningar till ett 

värde lägre än ett basbelopp. Kommunens 

bolag kan av skattemässiga skäl inte ha en 

sådan begränsning. Detta betyder att det bok-

förda värdet på likadana tillgångar med samma 

anskaffningsvärde och ålder i kommunen och 

bolagen kan vara olika. Den resultatmässiga 

effekten, på grund av sådana eventuella 

skillnader, på den sammanställda redovis-

ningen får dock anses vara ringa. 

 

Balanslikviditet 
Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder. 

 

Balansräkning är en översiktlig 

sammanfattning av tillgångar, skulder och eget 

kapital. Den visar den ekonomiska ställningen 

och hur den förändrats under året. 

Tillgångarna visar hur kommunen har använt 

sitt kapital (i anläggnings- och omsätt-

ningstillgångar) resp. hur kapitalet har 

anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt 

eget kapital). 

 

Checkräkningskrediter redovisas som 

kortfristig skuld. 
 

Deponi har upphört och kommunen ställs 

inför krav om en slutgiltig täckning. Direkt 

mot eget kapital har avsättning gjorts 

motsvarande 35 mnkr. 

 

Eget kapital. Kommunens totala kapital 

består av anläggningskapital (bundet kapital i 

anläggningar m m) samt rörelsekapital (fritt 

kapital för framtida drift- och 

investeringsändamål). 

 

Hyresåtaganden. Betraktas som en typ av 

operationell leasing och tas upp som en 

ansvarsförbindelse. (Se mer under avsnittet 

”leasingavtal maskiner och inventarier”.) 

 

Jämförelsestörande poster särredovisas när 

dessa förekommer i not till respektive post i 

resultaträkningen och/eller i 

kassaflödesrapporten. 

 

Kapitalkostnader beräknas efter nominell 

metod. Avskrivningarna ingår tillsammans 

med intern ränta i de totala kapitalkostnaderna. 

 

 

Kassaflödesanalys är en översiktlig samman-

fattning av hur årets drift-, investerings- och 

låneverksamhet m.m. har bidragit till 

förändring av likvida medel. 
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Kommunalskatten har periodiserats till det år 

då den beskattningsbara inkomsten intjänas av 

den skattskyldige efter rekommendation av 

Rådet för kommunal redovisning. För 2017 

innebär detta att slutavräkning för 2016 och 

preliminär slutavräkning av 2017 års 

preliminära skatteintäkter har bokförts. 

 

Komponentavskrivningar 

Kommunen har under 2014 börjat med 

komponentavskrivning. För investeringar före 

2014 har investeringsobjekt över 5 mnkr 

fördelats på olika komponenter. Fördelningen 

är gjord på det bokförda värdet. 

Avskrivningstiden per komponent är:  

Stomme   75 år 

Fasad   60 år 

Fönster   40 år 

Yttertak   35 år 

Inre ytskikt   20 år 

Installationer   30 år 

Inventarier   10 år 

Övrigt   10 år 

VA-ledningar   33 år 

VA-byggnader   25 år 

Bärlager   50 år 

Förstärkningslager  30 år 

Asfaltstopp   20 år 

Installation trafikbelysning 25 år 

 

 

Koncernredovisningen har upprättats enligt 

förvärvsmetoden med proportionell 

konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att det 

egna kapitalet som förvärvats vid 

anskaffningstillfället har eliminerats. 

 

Med proportionell konsolidering menas att om 

"dotterbolagen" inte är ägda till 100 procent så 

tas endast ägda andelar av räkenskaperna med i 

koncernredovisningen. Interna 

mellanhavanden mellan kommunen och de 

olika företagen har eliminerats.  
 

Kortfristiga skulder omfattar kortfristiga lån, 

skulder, och checkräkningskrediter hänförliga 

till den löpande verksamheten. 

 

Kostnadsräntor som avser redovisningsåret 

har skuldbokförts. 

 

Leasingavtal maskiner och inventarier. 
Enligt RR 6:99 skall hänsyn tas till aktuella 

leasingavtal vid upprättande av bokslut. 

Indelas i finansiell leasing, vilken redovisas 

som tillgång/skuld i balansräkningen, samt 

operationell leasing vilken tas upp som 

ansvarsförbindelse. 

 

Leverantörsfakturor inkomna efter 

årsskiftet, som tillhör redovisningsåret har 

skuldbokförts.  

 

Likviditet betyder betalningsberedskap på 

kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid). 

 

Långfristiga skulder omfattar skulder 

överstigande 1 år. 

 

Mark, som avser Herrstorpet har bokförts som 

omsättningstillgång. I bokslutet 2016 

redovisas det under lager/exploateringsmark 

och i bokslutet uppgår det till 368 tkr. Övrig 

mark redovisas som anläggningstillgång.  

 

Nettoinvesteringar. Investeringsutgifter efter 

avdrag för investeringsbidrag m.m. 

 

Nettokostnader. Driftkostnader efter avdrag 

för driftbidrag, avgifter och ersättningar. 

 

Nyckeltal mäter förhållandet mellan två 

storheter, t.ex. likvida medel i % av 

kortfristiga skulder (likviditet). 

 

Omsättningstillgångar. Lös egendom som 

inte är anläggningstillgång. 

 

Obeskattade reserver. Fr.o.m. 2013 redovisar 

kommunen 22 procent av de obeskattade reser-

verna i bolagen som en avsättning för latent 

skatt i den sammanställda redovisningen. 

 

Pensionsskulder 

Beräkning av skulder görs enligt Rips17. 

Skandia använder begreppet utredningsgrad 

vilket innebär andel anställda som är utredda 

avseende tidigare anställning och pension. 

Utredningsgraden i kommunens 

pensionsskulder, ansvarsförbindelsen och 

avsättningen var 99 %. 

 

Periodisering är en fördelning av kostnader 

och intäkter på de redovisningsperioder till 

vilka de hör. 
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Personalomkostnadspålägg har 

interndebiterats förvaltningarna med följande 

procentsatser: 

- anställda med kommunal  

 kompletteringspension 38,33 

- förtroendevalda och 

 uppdragstagare 31,42 

 

Placerade pensionsmedel är klassificerade 

som omsättningstillgång vilka därmed 

värderas enligt lägsta värdets princip. 

 

Resultaträkning är en översiktlig 

sammanställning av årets driftverksamhet och 

hur den påverkat eget kapital. Den visar hur 

förändringen av det egna kapitalet under året 

har uppkommit. Det egna kapitalets förändring 

kan även utläsas av balansräkningen. 

 

Rörelsekapital är skillnaden mellan 

omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.  

 

Semesterersättningar och 

övertidsersättningar har för de delar som 

avser redovisningsåret, men utbetalas senare, 

skuldbokförts. 

 

Soliditet är andelen eget kapital av de totala 

tillgångarna. 

 

Sociala avgifter har bokförts i form av 

procentuella personalomkostnadspålägg i 

samband med löneredovisningen. Skulden för 

december har periodiserats. 

 

Statsbidrag som tillhör årets verksamhet har 

periodiserats. Undantag görs för statsbidrag – 

statens välfärdsmiljarder- där erhållna medel 

balanseras över flera år. 

 

Tillägg och avdrag på lön som avser redovis-

ningsåret, men utbetalas senare har 

skuldbokförts. 
 

Utställda fakturor efter årsskiftet, som tillhör 

redovisningsåret har fordringsförts. 
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Kommunkansliet 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Kommunkansliet håller på att se över mål och 

nyckeltal då de befintliga är svåra att mäta och risk 

för att bedömas olika år från år. Medarbetarenkä-

ten görs tillsammans med utvecklingskontoret då 

kommunkansliet endast har fem medarbetare . 

detta innebär att de tal, som i för sig uppfyller må-

len, även innefattar utvecklingskontoret. 

Ekonomisk analys 

Kommunkansliet visar ett överskott mot budget på 

600 tkr. Under 2017 är kansliet tillbaka med 

ordinarie bemanning, dock har arbetsuppgifterna 

fördelats på nytt sätt. Kansliet har även köpt tjänst 

(40%) i kontaktcenter för att kunna lyfta av 

enklare arbetsuppgifter samt hantering av 

kommunens e-post.Vad gäller ensamkommande 

barn hos Överförmyndare i Samverkan ligger detta 

utanför kansliets möjlighet att påverka budget. 

  

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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Verksamhetsidé 

Kommunkansliet är den enhet inom kommunsty-

relsens 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 till-

fälliga beredningar. Kommunkansliet har även 

sekreterarskap för tillgänglighetsrådet.  Ansvarar 

för kommunens centrala arkiv inklusive förenings-

arkiv, personuppgiftsombud, 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.  

Administrativt stöd till kommunchefens kommun- 

och koncernledning ges av kommunkansliet. 

Följande verksamheter tillhör kommunkansliets 

ansvarsområde men tjänsterna köps av andra kom-

muner 

- Juridisk rådgivning till kommunens styrelse, 

nämnder och förvaltningar.  

- Konsumentvägledning med i första hand råd-

givning om rättigheter och skyldigheter som 

kommuninvånarna har som konsumenter.  

- Service till och lagstadgad tillsyn över de gode 

män, förvaltare och förmyndare som finns i 

kommunen genom Överförmyndare i Samver-

kan (ÖiS). 

 

Året i korthet 

Kansliet har ordnat två utbildningsinsatser under 

året, om kommunallagen och dataskyddsförord-

ningen. Det var ett högt deltagande och kursdelta-

garna gav ett bra betyg. 

Hög prioritet har satts på förberedelser inför kom-

munallagen och dataskyddsförordningen vilket 

också gjort att en del av ordinarie uppgifter fått stå 

tillbaka.  

Kommunfullmäktige har ingen fast lokal vilket gör 

att mycket tid får läggas på att iordningställa inför 

möten. 

 

Framtid 

Kommunkansliet har påbörjat arbetet med valet 

2018 och på sikt även inför 2019. Vad gäller valet 

så läggs även mycket fokus på säkerheten i olika 

informationsforum. Den nya dataskyddsförord-

ningen som träder i kraft maj 2018 kräver stora in-

satser vad gäller information och stöd till alla för-

valtningar. I och med ny kommunallag från 2018-

01-01 kommer även reglementen och delegations-

ordningar med mera att behöva ses över. 

 

Verksamhetsfakta 

 2017 2016 

Antal ärenden behandlade i 

kommunstyrelsen och dess ar-

betsutskott samt kommunfull-

mäktige 

210 172 

Antal möten vi haft sekreterar-

skap 

74 75 

Antal vigslar 29 27 

Antal föreningar i kommunar-

kivet 

453 448 

Antal arkivboxar 11 801 12 327 
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Utvecklingskontoret 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Målet för Invånare och brukare uppfylls i tre av 

fem nyckeltal. De nyckeltal som inte uppfylls är 

”Lätt att bosätta sig där man vill i vår kommun” 

och ”Lätt att starta och driva företag i vår kom-

mun” Bosättningsfrågan beror till stor del på lång 

kö till lägenheter hos ABHB. Att målet starta och 

driva företags inte uppfylls beror delvis på att 

mängden ledig mark och lediga lokaler har mins-

kat. Resultatet för Verksamhet och medarbetare 

och för Utveckling ser bra ut.  Flera av nyckeltalen 

mäts antingen senare i år eller kommande år, därav 

har de inga utfall ifyllda. 

  

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

Väl fungerande 
infrastruktur

Bevara och generera 
arbetstillfällen

Fungerande integration på 
arbetsmarknaden

Lätt att bosätta sig där 
man vill i vår kommun

Lätt att starta och driva 
företag i vår kommun

Stolthet God arbetsmiljö God delaktighet
Serviceinriktat bemötande 

enligt LOTS-konceptet

Kontinuerlig 
kompetensutveckling

Ny mark för bosättning Ny mark för etablering
Lite bättre 

utvecklingsarbete varje 
dag
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Ekonomisk analys 

Ekonomi visar på ett överskott. Detta beror på ej 

budgeterade stadsbidrag, intäkter för deltagaravgif-

ter för företagsgalan och starta eget samt en lägre 

kostnad för skolskjutsar. 

 

Verksamhetsidé 

Kontoret ska biträda kommunstyrelsen med över-

gripande ledning och samordning av kommunkon-

cernens och kommunens verksamhet. Frågor kon-

toret hanterar handlar om samhällsplanering, fram-

tid, utveckling, förändring, näringsliv, sysselsätt-

ning samt övergripande kommunala målsättningar 

och policys. Kontoret ansvarar även för samord-

ning av utbildning - arbetsliv. Vidare ansvarar 

kontoret för handel, kommunens utveckling av in-

traprenad- och entreprenadfrågor, kollektivtrafik-

frågor samt samordning av skolskjutsar.  

 

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-

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. 

Året i korthet 

Arbetet med Tillväxt- och näringslivsprogrammet 

2016-2019 fortsätter i de olika insatsområdena. Ut-

värderingen för år 2017 pågår.  

Årets företagargala arrangerades på Valhall och 

Hotell Hulingen. Antal deltagare var 117 (97). 

Kundnöjdhetsenkät visade på att helhetsintrycket 

av galan var bra 48,1% och mycket bra 48,1%. 

Finansieringsdagen är ett samarbete mellan Hults-

fred och Vimmerby kommuner. Temat denna gång 

var digitalisering och Swerea IVF informerade om 

Additiva konceptet. Antal deltagare var 20 (30). 

Kundnöjdhetsenkät visade på att nöjdheten med 

finansieringsdagen var ganska nöjd 60% och 

mycket nöjd 20%. 

Projektet för sanering efter Vartafabriken och Söd-

ras Impregneringsverk har fortgått under 2017. 

Uppstart av rivningen av Vartafabriken kommer 

att ske i början av 2018 och målet är att sanering 

av den ska vara genomförd under 2020. Södraom-

rådet beräknas vara färdigsanerat 2021. Totalt ska 

detta ge 22,6 ha ny industrimark. 

Projekten – etablering av ny Arbetsförmedling och 

byggande av nytt bibliotek löper vidare enligt plan. 

Ny Arbetsförmedling invigs i juni 2018 och bygg-

start för nya biblioteket är planerad till slutet av 

2018. 

ABHB fortsätter bygga nya bostäder på Strand-

lyckan. Sexton nya lägenheter byggs just nu och är 

inflyttningsklara 1 augusti 2018 och allt är fullbo-

kat. 

Ett intensivt arbete har genomförts med fokus på 

Makerspace och de additiva koncepten. Exempel 

är samverkan med både gymnasiet och Campus 

Småland där vi förverkligat två helt nya utbild-

ningar som startar i augusti och september 2018. 

Hultsfred kommer att bli en nod i landet för utbild-

ning, forskning och samverkan med näringsliv. 
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Framtid 

Tittar man tio år tillbaka kan vi konstatera att vi 

aldrig haft så stark näringslivsutveckling i kommu-

nen som nu. Detta gör att ärendena på utvecklings-

kontoret i stort präglas av etableringar, utökningar 

och tillväxt. Vi driver även flera av kommunens 

strategiska projekt så som etableringen av Arbets-

förmedlingen, nytt bibliotek, fiberutbyggnaden och 

är delaktiga i utvecklingen av vårt nya bostadsom-

råde Herrstorpet och i Hultsfred Makeoverpro-

jektet. 

Inte minst vill vi även jobba långsiktigt genom att 

uppmuntra entreprenörskap i skolans miljö. Både 

genom SSA-aktiviteter och Ung Företagsamhet. 

Antalet inskrivna UF-elever höstterminen 2017 har 

ökat från 15 elever tidigare år, till 53 elever. 44% 

av eleverna i årskurs två och tre driver UF-företag 

på Hultsfreds gymnasium. 

I näringslivsarbetet behöver vi fokusera på företa-

gande och arbete för de nyanlända som måste mat-

chas med kompetensförsörjningen till företagen 

samt teknikomställningen i företagen. Flera projekt 

inom ramen för detta deltar vi i. Stångådalsbanan 

är fortsatt hotad och vi fortsätter enträget att aktivt 

driva frågan vidare.

Verksamhetsfakta 

 20 (30) deltagare på finansieringsdagen 

 117 (97) deltagare på företagargalan 

 522 (523) prenumeranter på näringslivets ny-

hetsbrev 

 Mest sökta näringslivsorden på vår www under 

året har varit ord relaterade till Miljö- och 

bygg. 

 Vanligaste frågorna från företagare under året 

har berört lokaler och etablering 

 32 samtal till 24 10 50 (LOTS-telefon för före-

tagare), 2016 var antalet 30. 44% svarsfrekvens 

(50% 2016). 3 samtal lagt på inom 10 sek, 7 

samtal lagt på inom 20 sek, 7 samtal ringt utan-

för öppettider. Alla samtal tas alltid emot av 

kontaktcenter vid uteblivet svar från gruppen av 

rådgivare. 
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eUtvecklingskontor 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Totalt uppfyller vi de mål vi ställt upp i styrmo-

dellen, ur samtliga fyra perspektiv. 

Våra interna mål som medarbetarperspektiv, IT-

tillgänglighet etc har uppfyllts, medan ambition-

erna på externa servicetjänster visade sig svårare 

att nå. 

På bredbandsfronten har målen uppfyllts. När vi 

anger att 90 % av hushållen har tillgång till 100 

Mbit/s så räknar vi även in de hushåll som har fi-

ber framdragen till tomtgränsen. På företagssidan 

har endast enstaka företag tillkommit i skaran som 

har tillgång till bredband. Men då ska vi betänka 

att den stora satsningen på företag gjordes 2016. 

  

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

Hög kvalitet på extern 
service

Hög kvalitet på intern 
service

Professionell 
marknadsföring

Tillväxt genom turism 
och inflyttning

Stolthet Gott samarbete
Goda möjligheter till 

utveckling och rörlighet
Gott ledarskap Hög delaktighet

Verksamheterna drar 
nytta av digitaliseringens 

möjligheter

Adekvat och strukturerad 
kompetensutveckling

Effektiva rutiner och 
arbetsmetoder

Hållbar service
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Ekonomisk analys 

2017 gav överskott inom eUtvecklingskontorets 

samtliga budgetområden, e-utveckling, bredband, 

IT-enheten och Informationsenheten med Turism. 

Trycket på informationsenheten, främst kontakt-

center, med sjukfrånvaro och vakanser som följd, 

innebar ökade personalkostnader. Å andra sidan 

genererade det nya telefoniavtalet tillsammans 

med stor återhållsamhet i övrigt att informations-

enhetens budget ändå kunde hållas. 

De stora satsningarna på bredband på landsbygden 

genom samförläggning med EON gjorde att inve-

steringsbudgeten för bredband överskreds med 200 

tkr. Däremot har inte driftbudgeten för bredband 

kunnat utnyttjas under året då regelverket satt 

stopp för direkt ekonomiskt stöd till föreningar och 

byalag. 

IT-enhetens 2017 kan summeras som ett mycket 

bra år rent ekonomiskt. Resultaträkningen slutade 

på ett överskott på ca 175 tkr. Av investeringsbud-

geten användes ca 250 tkr till identitetsprojektet, 

och ca 100 tkr till byte av datorer i kommunhusets 

gemensamma datasal Tapper.  

 

Verksamhetsidé 

eUtvecklingskontoret är kommunstyrelsens organ 

för utveckling av intern och extern service genom 

• Verksamhetsutveckling och digitalisering 

• IT-stödtjänster 

• Information och turismutveckling 

• Bredbandssamordning 

Vi samverkar kring eUtveckling med Högsby och 

Oskarshamn inom ramen för H2O samt kring e-

tjänster inom ramen för Cesam H. 

 

 

Året i korthet 

Både eUtvecklingschefen och en verksamhetsut-

vecklare har varit partiellt utlånade, och ägnat sig 

åt andra uppdrag (Regional Digital Agenda respek-

tive uppbyggnad av Makerspace). En ny verksam-

hetsutvecklare knöts till kontoret.  

Cesam H bildades och två kompetenta medarbe-

tare rekryterades till e-tjänstekontoret, som är pla-

cerat i värdkommunen Kalmar.  Framtagningen av 

en H2O-gemensam Strategi för e-hälsa är en annan 

milstolpe i samverkan kring e-utveckling.  

Under året erbjöds alla fastighetsägare i kommu-

nens landsbygd att beställa fiberanslutning.  

2017 var det andra hela året som IT-enheten och 

informationsenheten var delar av e-Utvecklings-

kontoret. Det var även andra året som kontaktcen-

ter var igång i nuvarande form. 

För IT-enheten var 2017 ett baktungt år med bland 

annat tre stora och viktiga IT-projekt under hösten. 

Det så kallade Identitetsprojektet handlade om 

automatisering och kvalitetssäkring av användar-

konton som hämtas från personalsystemet till 

kontodatabasen AD. Det andra stora projektet som 

påbörjades under hösten var bytet av telefoniplatt-

form. Det tredje projektet var byte av licensmodell 

till Microsoft 365. 

Det tidigare manuella servicefönstret har helt auto-

matiserats och förlagts till natt.  

Kontaktcenter utökade under året de tjänster som 

hanteras åt olika förvaltningar. Östra Smålands 

Kommunalteknikförbund (ÖSK) utökades från 1,0 

till 1,6 tjänster. Från maj började kontaktcenter ut-

föra tjänster åt kommunkansliet för 0,4 tjänst, där-

ibland kommunens inkommande e-post. Under 

hösten tillkom även en mindre tjänst åt barn- och 

utbildningsförvaltningen. Migrering av telefoni på-

gick under hela året, och det övergripande ansvaret 

för telefoni överlämnades till IT-enheten. En koor-

dinator för kontaktcenter tillsattes för att avlasta 

turism- och informationschefen. 
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Informationsavdelningen har under året fungerat  

som stöd till kontaktcenter, ÖSK och i mediefrågor 

kring asylfrågan. Under våren spelades nya be-

söks- och rekryteringsfilmer med humorgruppen 

Infallet in.  

Ett digitalt upprop för opinionsbildning i polisfrå-

gan; ”Plundra oss inte på vår polis!” genomfördes 

via Facebook och media under hösten, med lokal 

och nationell spridning.  

En digital interaktiv utomhusskärm har tillkommit 

på Bolagsområdet i Virserum. Turistbroschyren er-

sattes av en digital skärm på Hultsfreds Turistin-

formation samt med ett antal olika temablad och 

karta.   

Aktiviteten ”Höst i Hultsfred” lockade för andra 

gången besökare under höst- och potatislov. Mid-

nattssolsrallyt kördes för andra gången genom 

kommunen, och för första gången med mycket 

lyckat resultat genom centrala Hultsfred och 

strandpromenaden. 

 

Framtid 

Det blir allt tydligare att efterfrågan på digitala 

tjänster såväl internt som externt fullkomligt ex-

ploderat. Tillgång till fungerande datorstöd och 

support ses ofta som en självklar förutsättning för 

att våra medarbetare ska kunna utföra sitt arbete.  

Verksamhetsutveckling i samverkan kommer att 

bli vårt viktigaste redskap för att möta framtida ut-

maningar. Övergång till molntjänster tros komma 

att förändra vårt sätt att arbeta och inte minst sam-

arbeta på ett säkert sätt. 

Området information/kommunikation är ett upp-

drag som växer, framförallt på grund av den digi-

tala utvecklingen. Kommunens kommunikation i 

vardag och kris med invånare, företagare, besö-

kare, inflyttare och till personer med annat mo-

dersmål än svenska ställer idag helt andra krav än 

för några år sedan. Snabb, aktuell och korrekt in-

formation ska förmedlas direkt och i många olika 

kanaler. Informationsenheten behöver vara en dri-

vande motor i denna utveckling för kommunen, 

och samtidigt kvalitetssäkra vår organisations när-

varo i olika kanaler.  

Sociala medier, e-tjänster och andra digitala kana-

ler tar över i ökad grad när det gäller kundservice. 

Webbens nytta i framtiden får ge vika för att sprida 

innehåll via andra kanaler. Många av kommunens 

servicetjänster kan i framtiden komma att ersättas 

med automatiserade digitala tjänster eller robotar 

som kan nyttjas när människor har behov av det. 

Nya sätt att arbeta och fördela resurser kommer att 

krävas i framtiden.  

Fysiska turistbyråer kommer i framtiden att av-

vecklas till förmån för de platser där besökaren är, 

både virtuella och fysiska. Centralt i detta arbete är 

planen för en digital turistbyrå och servicecenter 

för besökare och invånare i det nya biblioteket.  

Det är viktigt att vi är lyhörda för såväl kundernas 

som medarbetarnas förändrade behov. Att på ett 

klokt sätt fortsätta att ”sticka ut” och att göra det 

lilla extra är vår bästa konkurrensfördel. Vi behö-

ver fortsätta att arbeta med god kvalitet, och an-

vända oss av mätning och utvärdering för att säkra 

att vi gör rätt saker och på rätt sätt.   

Några av IT-enhetens fokusområden för 2018 är 

säkerhet, infrastruktur, automatisering av tjänster 

och rutiner. Några större eller viktigare arbetsinsat-

ser under 2018 är: 

• Införande av Microsoft 365 för all personal. 

• Uppgradering och utökning av kommunens 

skalskydd (brandväggar). 

• Uppgradering och utbyte av flertalet kommuni-

kationsswitchar. 

• Införande av nytt system för styrning av mobila 

enheter och datorer (Intune). 

• Införande av en central logghantering och ana-

lys. 
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Ekonomikontor 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Målet för ekonomi nås inte då ekonomikontoret 

har ett underskott gentemot budget. Måluppfyllel-

sen inom perspektivet invånare och brukare är där-

emot mycket hög. Det visar att ekonomikontoret 

har en god service och ett gott bemötande men 

trots det är resultatet något sämre än året innan. 

Inom verksamhet och medarbetare är resultaten 

blandade, fortsatt låg sjukfrånvaro och gott samar-

bete och delaktighet. Måluppfyllelsen för arbets-

miljö är dock sämre än föregående år och når inte 

målnivån. Det beror framförallt på att den fysiska 

arbetsmiljön upplevs sämre, särskilt personalut-

rymmen och ljud/värme/kyla. God leveransprecis-

ion är ett nytt mål, det består av nio mätpunkter då 

ekonomikontoret ska vara klara med tex. budget 

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 God leveransprecision God personalhälsa

Lite bättre varje dag
God 

kompetensutveckling
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eller bokslut. Två av nio leveranser har inte blivit 

klara i tid vilket gör att målet inte nås. 

Inom utveckling når ekonomikontoret i vanlig ord-

ning inte upp till antalet förbättringsförslag. Det 

kan dock noteras att det lämnats fler förslag än ti-

digare år vilket är ett tecken på att rutinen för att 

lämna förbättringsförslag börjat användas mer. 

 

Ekonomisk analys 

Ekonomikontoret redovisar ett underskott mot 

budget på 239 tkr. Personalkostnaderna är högre 

än budget på grund av att 1,5 tjänst finansieras av 

statsbidrag. Underskottet beror på att intäkter 

gentemot ÖSK blev lägre än budgeterat efter att 

controllertjänst flyttades till ÖSK. Ett tidigare in-

täktskrav för 0,5 tjänst påverkar också men juste-

ras i kommande budget. Dessa effekter tas delvis 

ut av att kapitalkostnaderna var lägre på grund av 

att investeringar inte genomförts. 

 

Verksamhetsidé 

Ekonomikontoret är en servicefunktion som utför 

en effektiv ekonomiadministration och utgör ett 

kvalificerat stöd vad gäller kommunens ekonomi- 

och verksamhetsstyrning. 

 

Året i korthet 

 Nytt system (IoF) för hantering av leverantörs-

fakturor har tagits i drift. 

 Ny tjänst för att arbeta med beslutsstöd har in-

rättats. 

 Controller för ÖSK har flyttats tillbaka till 

ÖSKs organisation. 

 Controller för barn- och utbildningsförvalt-

ningen har rekryterats. 

 Finansiella tjänster har upphandlats för kom-

munkoncernen. 

 

Framtid 

Efter inrättande av ny tjänst för att arbeta med be-

slutsstöd kan vi snabbare utvecklas inom detta om-

råde. Befolkning, energi, elevantal, betyg, telefoni 

m.m. är data som kommer läggas fokus på. Det 

kommer också genomföras en direktupphandling 

för att utveckla kommunens styrmodell genom att 

flytta den från excel till att vara webbaserad. Un-

der året tittar vi även på system för budget och 

prognos vilket kan förbättra kvalitet och minska 

sårbarheten i det arbetet.  

Den största utmaningen för ekonomikontoret kom-

mer vara att fortsatt hålla ordning på koncernens 

ekonomi och framförallt inom de verksamheter 

som påverkats mycket av flyktingmottagandet. In-

vånarantalet har ökat kraftigt senaste åren och kan 

minska framöver, det gäller då att ha beredskap för 

hur vi anpassar kostnaderna till lägre nivåer. 
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Personalkontor 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Personalkontorets nyckeltal grundar sig på den ser-

vice vi utför till våra kunder det vill säga kommu-

nens anställda och chefer. För perspektivet invå-

nare och brukare är utfallen fortsatt höga. Detta in-

nebär att vår service och kvalitet på våra projekt är 

fortsatt hög. Årets resultat visar på uppfyllda mål-

nivåer. Projekten under året innefattar bland annat 

central introduktion för nyanställda, ledarforum, 

utbildningar i arbetsmiljö, dataskyddsförord-

ningen, kommunallagen etc samt framtagande av 

markandsföringsmaterial för rekrytering. När det 

gäller perspektivet verksamhet och medarbetare 

kan man notera att arbetsplatsen har för få svar på 

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 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

Jämställdhet
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medarbetarenkät för att redovisa ett resultat. Siff-

rorna som redovisas till verksamhet och medarbe-

tare är det totala resultatet för Kommunstyrelsen. 

 

Ekonomisk analys 

För verksamhetsåret 2017 visar personalkontorets 

resultat ett överskott på drygt en miljon kronor.  

Det har sin grund i att det funnits en vakans under 

hösten samt att behovet av utbildning varit litet.  

Nettokostnaderna för rehabilitering har minskat på 

grund av intäkter (arbetsplatsnära stöd) via Försäk-

ringskassan.  Även kostnader för facklig verksam-

het var lägre än budgeterat.  

 

Verksamhetsidé 

Personalkontorets uppgifter kan sammanfattas en-

ligt följande:  

• Strategiska uppgifter (policyfrågor, utvecklings-

frågor och kommunövergripande ärenden) 

• Konsultativt arbete mot förvaltningar gällande till 

exempel arbetsmiljö, rekrytering, omplacering, ar-

betsrätt, rehabilitering mm  

• Administration av lön, anställning, pension och 

försäkringar. 

Året i korthet 

 Framtagande av nytt marknadsföringsmaterial 

för rekrytering (attraktiv arbetsgivare) 

 Införande av digitalt stöd för rapportering av 

tillbud och arbetsskador (KIA) 

 Fortsatt projekt med ledarutveckling över grän-

serna (10 kommuner) 

 Utveckling av rekrytering och introduktion av 

nya chefer 

 Ny lag om diskriminering (lönekartläggning/ar-

betsvärdering) 

 Utbildning för samtliga chefer och skyddsom-

bud i arbetsmiljö 

 

Framtid 

Vi fortsätter arbeta med attraktiv arbetsgivare och 

kompetensförsörjning. Utveckling av konceptet av 

musikvideon kommer att ske. Det kommungemen-

samma ledarutvecklingsprogrammet fortsätter med 

befintliga kommuner. Fortsatt utveckling av kon-

cept kring rekrytering och introduktion av nya che-

fer. 

 

 

 

  



 Årsredovisning 2017 Verksamhetsberättelse 

 

 

57 

 

Serviceenheten 

Kostservice 

 

 

 

   

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

Hållbar utveckling
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Städservice  

 

 

 

 

 

 

 

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

God fysisk arbetsmiljö Gott samarbete God delaktighet Gott ledarskap
Möjlighet till 

utveckling/rörlighet

Effektivt 
resursutnyttjande

Hållbar utveckling
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Verksamhetsvaktmästeri 

 

 

Måluppfyllelseanalys  

På det stora hela så har vi under året uppnått en 

god kundnöjdhet i köken. För förskola ligger vi nå-

got över målnivån och för högstadiet något under. 

Vidare får även lokalvården goda betyg i under-

sökningarna.  

Målen för verksamhet och medarbetare som byg-

ger på frågor ur medarbetarenkäten, har till stor del 

uppfyllts, vi ser dock att vissa delmål har sänkts 

vilket vi antar beror på hög arbetsbelastning i verk-

samheterna och svårighet att rekrytera personal.  

Avtalen för livsmedel följdes till 91,52% vilket är 

över målnivån. Vi har minskat svinnet med antal 

gram per portion 2017 (25,24 gr/port)  jämfört med 

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 i 
kommunen

God fysisk arbetsmiljö Gott samarbete God delaktighet Gott ledarskap
Möjlighet till 

utveckling/rörlighet

Hållbar utveckling
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2016 (29,39 gr/port) vilket visar att vi kastat 

14,12% mindre jämfört med 2016. Vi har under 

året handlat 23,14% ekologiska livsmedel. Vårt 

mål var 30% och detta är något vi jobbar mot. En 

parentes är att vi ökat inköpen av närproducerade 

livsmedel.  

Inom verksamhetsvaktmästeriet är målet att vi ska 

hålla oss under 5 500 körda mil, det har vi inte 

uppnått, vilket till stor del beror på att deras arbets-

område har utökats, och att vi har börjat med kyl-

mattransporter till hemmaboende i hela kommu-

nen. 

Lokalvården har även i år lyckats klara målet med 

att hålla sig under 1 200 timmar insatta semestervi-

karier. Målet att minska kemanvändandet, har vi 

tyvärr inte uppnått, vilket kan bero på att vi har en 

del nya verksamheter som har tillkommit. Vi job-

bar emellertid ständigt mot ett mer miljömedvetet 

tänk. 

 

Ekonomisk analys 

Serviceenheten redovisar ett överskott gentemot 

budget på 355,4 tkr trots ökade livsmedelskostna-

der i samband med nya livsmedelsavtal, där vi kö-

per mer närproducerade samt ekologiska råvaror. 

Överskottet beror liksom tidigare år på vakanser.  

Vidare är antal ätande i förskolor och skolor fler än 

förväntat vilket medför ökade kostnader för inköp 

av livsmedel och skapar således även en negativ 

avvikelse i jämförelse mot budget.  

I samband med uppstart av nytt tillagningskök på 

särskilt boende gjordes inköp av förbrukningsin-

ventarier vilket vi inte hade planerat för.  

En förändring i vår distribution av kylmat till hem-

maboende genomfördes i januari 2017, vilket med-

förde ökade kostnader för transport och i slutänden 

ett ökat portionspris. 

 

Verksamhetsidé 

Syftet med Kostservice är att använda de samlade 

resurserna med kompetent och kunnig personal un-

der 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 utbildnings-

nämnd, Socialnämnd och Östra Smålands kommu-

nalteknikförbund. 

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. 

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. 

 

Året i korthet 

Förändring i ledningsgruppen med ny arbetsledare 

för lokalvård som arbetar med kvalitetsuppföljning 

samt vikarietillsättning vid korttidsfrånvaro. 

Det öppnades ett nytt tillagningskök på ett särskilt 

boende. Ett nybyggt Evahagen och en modul intill 

Vena skola gav ökade städytor, fler sysslor för 

verksamhetsvaktmästeriet och nya rutiner för 

kökspersonalen. 

Under december månad startade vi upp kylmats-

transporter i egen regi, vilket gör att vi får bättre 

koll på leveranser till den hemmaboende. 

Arbetsbelastningen för vår personal som jobbar på 

förskolor, skolor och gymnasium har varit hög på 

grund av ett ökat antal barn. 
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Framtid 

Vi kommer fortsätta jobba med rekrytering under 

kommande år, det är svårt att rekrytera utbildad 

personal inom kost som kan vara tillgängliga att 

plocka in vid korttidsfrånvaro. Vi är stolta och 

glada över att ha många tillagningskök i kommu-

nen och behöver därmed många kockar som kan 

laga mat i våra olika verksamheter. Krav och öns-

kemål ökar då kunden är mer medveten om miljö, 

ekologiskt och närproducerat, och även detta stäl-

ler högre krav på vår personal. Vi arbetar ständigt 

med att tillmötesgå våra kunder och att erbjuda 

hög kvalité. Klimatsmart mat ligger i tiden och 

detta ser vi som en självklarhet att jobba vidare 

med.  

I framtiden ser vi gärna ett tillagningskök på Hem-

gården samt ett nytt kök på nya förskolan som ska 

byggas.  

Vi vill att våra matsalar inom skola och äldre-

omsorg ska uppmuntra till en god måltidsmiljö för 

alla, där man kan äta sin mat i lugn och ro. Vi 

kommer arbeta för en trevlig miljö för våra kunder. 

Även lokalvården kommer att jobba med rekryte-

ring under 2018 då det fortsatt under året som gått 

varit svårt att rekrytera personal vid korttidsfrån-

varo. Vi kommer att arbeta vidare med kvalitet och 

hållbar utveckling för att möta kundens önskemål 

och behov för att skapa en fräsch miljö för alla. 

Verksamhetsvaktmästeriet kommer att se över hur 

vi ur ett miljöperspektiv kan effektivisera våra 

transporter. 

En enkel och smart digital lösning för arbetsorder 

inom verksamhetsvaktmästeriet kommer vi att 

jobba med, ett sätt att förenkla och göra det lätt för 

kunden att beställa våra tjänster. 
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Campus  

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Karlstad Universitet ger förskolelärarprogrammet. 

Linnéuniversitetets Music & Event Management 

har 15-års jubileum. Kurser i Musikproduktion, 

Ledarskap, Projektledare och Social Media ges vid 

Campus. Starta eget genomförs i samarbete med 

LRF Konsult. Mer än 2 000 personer har besökt 

Campus mässor. Frukostmötena har varit utsålda 

och konferensverksamheten  har tagit emot mer än 

85 företag och organisationer under 2017. 

Samarbetet med Vimmerby och Västervik i pro-

jektet Campus i Småland innebär en utveckling av 

verksamhet och medarbetare. Vuxenutbildningens 

flytt till Campus ger möjligheter till att möta fler 

kollegor och arbeta med nya uppgifter. 

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
Ordning och reda

God samverkan mellan 
näringsliv, 

utvecklingskontor och 
Campus

Hög attraktivitet på 
Campus
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Campus i Småland innebär en avsevärd utveckling 

av Campus Hultsfred. Ett utökat samarbete med 

utvecklingskontoret har gett nya möjligheter och 

bland annat resulterat i nya YH-ansökningar med 

koppling till kommunens näringsliv. Vuxenutbild-

ningens etablering ger möjligheter till nya samar-

beten. 

 

Ekonomisk analys 

Campus har haft för höga kostnader under 2017 i 

det ligger att Campus fått en ökad kostnad på kapi-

talkostnader ( ej i budget) på 100 tkr. Campus har 

haft en för hög kostnad i framtagandet av nya an-

sökningar inom Yrkeshögskolan samt i utveckl-

ingen av nya Universitetskurser på 80 tkr. Campus 

har haft en ökad kostnad för Rookiefestivalen på 

60 tkr, 

Campus har genom effektivisering och produktion 

lyckats öka sina intäkter, framförallt inom konfe-

rensverksamhet och mässor. 

 

Verksamhetsidé 

Campus – en samlingsplats för eftergymnasiala ut-

bildningar 

Campus Hultsfred ska vara samlingspunkt för ef-

tergymnasiala utbildningar i Hultsfreds kommun 

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. 

 

Året i korthet 

 Vuxenutbildningen har etablerat sig och ut-

veckling i nära samverkan har startats. 

 Samarbete inom Campus i Småland leder till 3 

nya YH-ansökningar. 

 Ett pilotprojekt tillsammans med Linköpings 

Universitet inleds, med syftet att starta en förs-

kollärarutbildning till 2019. 

 Campus som mötesplats slår rekord, över 

2 000 personer besöker mässor och frukostmö-

ten. 

 En tät dialog med näringslivet ger en tydlig 

bild av kommande kompetensbehov 

 

Framtid 

Hultsfreds, Vimmerbys och Västerviks kommuner 

med stöd av Regionförbundet i Kalmar Län har 

som målsättning att under de närmaste tre åren ut-

veckla en stark plattform för högre utbildningar i 

norra Kalmar län. Genom att samla all vuxenut-

bildning på en plats skapas ett framtida starkt ut-

bildningscentrum. 

 

Verksamhetsfakta 

 2017 2016 

Högskoleprogram 2 3 

YH-utbildning 0 0 

Folkhögskoleutb. 0 0 

Högskolekurser 3 5 

Uppdragsutbildningar 1 1 

Antal studerande 163 278* 

Fördelat på   

Kvinnor 65% 66% 

Män 35% 34% 

*Campus har drivit 2 (3 kurstillfällen) kurser inom 

besöksnäringen med sammanlagt 70 deltagare.
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Överförmyndaren 

 

 

Ekonomi 

Budgeten ligger i balans för verksamheten. Tjäns-

temannaorganisationens budget omfattar personal-, 

lokal- och övriga administrativa kostnader. Över-

förmyndarens budget består av arvoden till gode 

män och förvaltare. I föräldrabalken regleras vem 

som betalar arvodet till den gode mannen eller för-

valtaren. 

Av utbetalda arvoden har Hultsfreds kommun sva-

rat för 38 procent. Huvudmännen (den som har 

god man eller förvaltare) har betalat 62 procent. 

Förmögenheten som organisationen ansvarar för 

uppgick vid årsskiftet till 275,9 mnkr. 

 

Verksamhet 

Kommunerna Högsby, Hultsfred, Mönsterås och 

Oskarshamn samverkar inom överförmyndar-verk-

samheten. Målet med samverkan är minskad sår-

barhet, ökad tillgänglighet och säkerställande av 

kompetens. Verksamheten drivs från ett gemen-

samt kontor i Högsby.  

Var och en av de samverkande kommunerna har 

valt en egen överförmyndare. Överförmyndarna 

har delegerat sina beslutsbefogenheter (med un-

dantag av vissa beslut) till tjänstemännen på det 

gemensamma kontoret.  

Organisationen omfattar 5,5 heltidstjänster för 

handläggning, administration och arbetsledning.  

Antalet ärenden uppgick vid årsskiftet till 927 

(1 109), en minskning med 182 ärenden varav 68 

avser ensamkommande barn vilket minskade med 

190 ärenden från 2016.  

Ärendeökningen under de sista åren har inneburit 

hög arbetsbelastning och ständiga omprioriteringar 

av arbetsuppgifter i arbetsgruppen. Överförmynda-

ren är, till skillnad mot socialtjänsten, ansvarig för 

de barn som vistas i kommunen, vilket innebär till-

syn även för barn som placeras av andra kommuner. 

Vid årsskiftet fanns placeringar gjorda av sju andra 

kommuner och vid årets slut av sex andra kommu-

ner. Detta innebär kontakt med sammanlagt elva 

olika kommuner. Vid årsskiftet uppgick antal ären-

den till 70 stycken. I samband med Migrationsver-

kets omorganisation har rutinerna ändrats, vilket 

har inneburit merarbete vid främst återsökning av 

kostnader. 

Verksamheten har under året genomgått revision. 

De förslagna rekommendationerna har under året 

införts i organisationen. 

Kvaliteten vi vill uppnå är att ligga på en högre 

nivå än medelvärdet för landets kommuner. För att 

mäta nivån använder vi oss av länsstyrelsens årliga 

tillsyn. Tillsyn ägde rum i maj och föranledde inga 

anmärkningar, kritik eller krav på återkoppling. 

För att överförmyndarens tillsyn ska skydda un-

deråriga och vuxna från rättsförluster utvecklar vi 

kontinuerligt våra rutiner vid återkommande ar-

betsplatsträffar.  

Vi tillförsäkrar allmänheten en för hela landet så 

enhetlig rättstillämpning som möjligt inom områ-

det genom medlemskapet i Föreningen Sveriges 

Överförmyndare och genom att vid behov uppda-

tera vår framtagna handbok för gode män och för-

valtare. Vi verkar för att fler och fler kommuner 

ska ställa sig bakom handboken. Det har inte gjorts 

någon uppdatering under 2017. 21 kommuner står 
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bakom informationen i handboken vilket stärker en 

enhetlig rättstillämpning. Uppdateringar distribue-

rades till samtliga gode män och förvaltare i sam-

band med årligt utskick inför redovisning. Den till-

sänds även berörda personalgrupper inom omsor-

gen.  

I oktober genomfördes den årliga utbildningen för 

godemän och förvaltare, Högsby stod värd för hela 

länet. Länets kanslier omfattar genom samverkan  

sammanlagt sexton kommuner. Det totala deltagar-

antalet uppgick till 126. Samtliga deltagare erhöll 

kursintyg. 

Vi har genomfört våra årliga informationsträffar, 

för godemän/förvaltare. Även fortbildningsdagar 

har genomförts under våren och hösten i samver-

kan med föreningen. Informationsutbyte har skett 

med Migrationsverket. Personal från boenden och 

gode män har träffats återkommande, överförmyn-

daren har deltagit vid samtliga träffar. 

Den årliga kontrollen av samtliga ställföreträdare 

utökades under hösten till att förutom kontroll mot 

Kronofogdens register även omfatta kontroll i be-

lastningsregistret. Ingen av våra ställföreträdare fö-

rekom i något register. 

Omgående registrering av ärende har skett och 

handläggningen har påbörjats inom tre arbetsdagar 

från det ärendet eller skrivelse inkommit. 

Målet att tillsätta av god man för ensamkommande 

barn inom 24 timmar (en arbetsdag) från det att an-

mälan inkommit har uppfyllts.   

Målen för utskick av material inför redovisning 

och påminnelser  samt målen om slutförd gransk-

ning är uppfyllda. 

Urvalet för djupgranskning görs på samtliga ären-

den med redovisningsskyldighet och uppgick till 

drygt nio procent. Ärenden med förenklad redovis-

ning är inte möjliga att djupgranska varför utfallet 

slutade på drygt sju procent. 

Medarbetarna har deltagit i den årliga kursdagen 

om överförmyndarnyheter, föreningens Sveriges 

överförmyndares studiedagar och i finansinspekt-

ionens utbildning för överförmyndare. 

 

Utveckling/framtid  

En stab på ställföreträdande är kontrollerade, utbil-

dade och nu redo att ta uppdrag. 

Antalet  ärenden avseende ensamkommande barn 

minskar i antal. Viktat mot ökning av övriga ären-

den minskar behovet och till nästa år även behovet 

av personal. 

Anpassning av verksamhetens blanketter har på-

börjats inför införandet av funktionen ”mina sidor” 

på webben. 

 

Verksamhetsfakta 

 ____________________________ 2017 _____ 2016 

Förmyndarskap 50 51 

Förvaltarskap 19 21 

Godmanskap 151 154 

Ensamkommande barn 26** 82** 

Arvoden från kommun* 35% 38% 

Arvoden från huvudmän* 65% 62% 

Avstår arvode/ersättning 33 26 

*Från och med 2012 redovisas enbart hur de totala 

arvodeskostnaderna fördelas mellan kommun och 

huvudmän på grund av begränsningar i verksam-

hetsstöd. 

** Varav 3 placerade av andra kommuner  
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Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Kultur- och fritidsförvaltningen har i år ett ekono-

miskt överskott, utfall i procent mot nettobudget 

på 97,8 %, vilket är en liten försämring från före-

gående års 94,9 %.  

Trenden när det kommer till ett rikt kultur- och fri-

tidsutbud följer föregående års utveckling där vi 

fortsatt ser en utmaning för föreningslivet, och där 

både antalet föreningar samt kulturarrangemang 

minskar. Positivt är att våra lokaler visar på en 

ökad tillgänglighet. 

Under perspektivet verksamhet och medarbetare 

når vi delvis våra mål. Ledarskap, där visar resul-

tatet på att vi når målet, delaktigheten god och nära 

målet. Vidare har vissa organisationsförändringar 

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

Anläggningar och 
lokaler är tillgängliga.

God arbetsmiljö God delaktighet Gott samarbete Gott ledarskap Ordning och reda

Gränsöverskridande 
samverkan

God tillgänglighet (24-
timmars service)

Hållbar utveckling
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skett i verksamheterna under 2017 som vi anser 

skall leda till en bättre arbetsmiljö och ett bättre ar-

betsklimat. Det försämrade resultatet avseende ar-

betsmiljö härrör främst till lokaler som har dålig 

ventilation, värme och kyla. Vi arbetar löpande 

med frågor kring samarbete, delaktighet och ar-

betsmiljö för att nå och förbättra våra resultat vil-

ket ska leda till att vi når upp till målnivån. 

Vi når inte upp till en godkänd sammanlagd nivå 

för gränsöverskridande samverkan. Samarbetspro-

jekt finns med grannkommunerna men kan bli 

flera. Antalet samarbetsprojekt med andra förvalt-

ningar har ett oförändrat utfall från förra året och 

där når vi upp till målet 5. När det kommer till 

samarbetsprojekt med andra föreningar och studie-

förbund så har vi i år förbättrat utfallet från 15 till 

16 projekt och når därmed upp till den bestämda 

målnivån. Detta  beror till stor del på samarbete 

med Smålandsidrotten samt flertalet integrations-

projekt. Administrationen utvecklas med alltfler 

bokningar via hemsida, och en digital utveckling, 

dock är våra kunder fortfarande till stor del ana-

loga vilket ger en långsammare utveckling inom 

vår sektor och föreningslivet använder inte möjlig-

heten till att skicka in bidragsansökningar online. 

Detta gör att vi inte når upp till målet för god till-

gänglighet. Andel onlinebokningar på Hagadal 

ökar och där når vi nästan målnivån. 

Hållbar utveckling. Vi har under 2017 delat ut bi-

drag till 16 föreningar som gjort integrationspro-

jekt vilket är över målsättningen. Vi har dock inte 

delat ut maximalt med pengar som funnits att söka. 

 

Ekonomisk analys 

Årets verksamhet uppvisar en positiv nettoavvi-

kelse mot budget på 793,9 tkr. Avvikelsen kan 

bland annat förklaras med att det funnits vakanser 

på flera av verksamheterna bland annat Valhall 

och fritidsgården. Vidare att vikarier använts 

mindre i verksamheterna. I övrigt kan överskottet 

förklaras av ökade intäkter delvis i form av vissa 

obudgeterade bidrag och lönebidrag från arbetsför-

medlingen. 

 

Verksamhetsidé 

Kultur- och fritidsförvaltningens övergripande an-

svar 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 för-

valta, vårda och visa kulturarvet hör till förvalt-

ningens verksamhetsområde. Målgruppen är kom-

munens invånare och föreningsliv. 

 

Året i korthet 

 Tisdagar på Valhall, 20 arrangemang, föreställ-

ningar och filmer under vår och höst 2017. 

 Skapande skola beviljades 249 tkr av Kulturrå-

det bland annat till ett integrationsprojekt i Mu-

sikskolan som pågått sedan 2016. Uppmärk-

sammades nationellt av Kulturrådet. 

 Nytt nätverk för konst- och kultur har bildats 

med ca 15-20 konstnärer och kulturarbetare 

från kommunen. Genomförde en konst- och 

kulturrunda hösten 2017. 

 Det nya fotbollstältet på Hagadal har varit 

mycket uppskattat och har ett stort nyttjande av 

såväl skola som föreningsliv. 

 I Hagadal har större underhållsarbeten i simhal-

len genomförts, stängt under maj månad 2017. 

Nya kontor har byggts för en bättre arbetsmiljö. 

 Ett nytt projekt för våra vandringsleder inleddes 

under 2017 för att höja standarden på vand-

ringslederna. Projektet kommer att fortsätta un-

der 2018 genom bidrag från LONA. 
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 Ungdomsenheten verksamhet har ökat och 

krävt större resurser under 2017, flera sociala 

uppdrag och en god samverkan med skola och 

sociala verksamheter.  

 Fritidsgårdarnas verksamhet har ökat och vi har 

ökat vårt öppethållande. Genom bidrag har 

sommarlovsaktiviteterna kunnat bli flera och en 

ge ökad verksamhetstid. 

 

Framtid 

Viktigaste uppgifterna för framtiden är att utveckla 

och bibehålla våra relationer med föreningslivet i 

kommunen. Ett fortsatt viktigt arbete är integrat-

ion, att ge alla tillgång till föreningslivet inom så-

väl idrott som kultur. Genom information, riktade 

resurser och projekt tillsammans med föreningsliv 

kan vi skapa goda förutsättningar för många av 

våra nya medborgare vilket ger en bra integration i 

samhället. 

Vi har stora utmaningar i att utveckla och under-

hålla vårt sportcentrum Hagadal. Under 2018 skall 

en förundersökning och projektering ske för en ny 

tillgänglighetsanpassad bassäng i vår simhall. 

En förundersökning och projekt pågår också under 

2018  tillsammans med Hultsfredsbygdens rid-

klubb om upprustning och nybyggnation av stall. 

Vi arbetar för att under 2018-2019 kunna skapa 

spontanytor för aktiviteter på före detta tennisba-

nor i de mindre orterna som Vena, Mörlunda och 

Virserum. 

Våra fritidsgårdar skall fortsätta vara tillgängliga 

och utvecklas med att såväl yngre barn som äldre 

ungdomar deltar. Vår Ungdomsenhet utgör en vik-

tig social verksamhet för att förbättra och förstärka 

vardagen för våra unga i kommunen. Detta ska 

fortsätta ske i god samverkan med vår sociala för-

valtning och våra skolor i kommunen. 

 

Verksamhetsfakta 

 2017 2016 

Registrerade föreningar 249 253 

Antal föreningar som fått bi-

drag 
127 125 

Antal bad Hagadal 56 598 61 797 

Antal bad Virserums badhus 5 370 5 654 

Friskotek Hagadal 15 680 19 667 

Uthyrningar (timmar ej 

skoltid) 
  

Mörlunda sporthall 740 867 

Silverdalens sporthall 327 617 

Silverdalens gymnastiksal 122 106 

Målilla gymnastikhall 467 311 

Vena gymnastikhall 114 65 

Hagadal sporthall 987 1 081 

Lindblomskolans Sporthall 710 1 085 

Fotbollstält 530  
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Bibliotek 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Det gångna året har varit händelserikt för biblio-

teksverksamheten i och med att huvudbiblioteket 

har flyttats från gymnasieskolan till övervåningen i 

Valhall. Under tre veckor var biblioteket stängt 

vilket påverkade besöksantalet och utlåningen av 

medier. Vi har inte nått det uppsatta målet för utlå-

nade medier men bedriver fortlöpande ett intensivt 

arbete med läsfrämjande insatser bland barn och 

vuxna. Personer med funktionsnedsättning, nya 

svenskar, barn och unga är prioriterade grupper i 

detta arbete. Trenden i landet är att lånen av me-

dier minskar medan besöken ökar. Besöksantalet 

har minskat på huvudbiblioteket vilket har sin för-

klaring i att biblioteket tidigare låg i anslutning till 

gymnasieskolan och nära Albäckskolan respektive 
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Lindblomskolan. Eleverna besökte och använde 

biblioteket i högre grad än nu. Däremot har be-

söksantalet på Virserums filialbibliotek ökat. 

Antalet aktiva låntagare har minskat något under 

året och samma gäller för nya låntagare. Biblio-

teket godkänner de flesta av besökarnas önskemål 

vad gäller inköp av medier. Resterande medier har 

oftast kunnat tillhandahållas i form av fjärrlån från 

andra bibliotek.  

Sjukfrånvaron har ökat på grund av långvarig hel-

tidssjukskrivning. 

 

Ekonomisk analys 

Biblioteksverksamheten visar ett överskott gente-

mot budget på 68 tkr vilket kan förklaras med för-

ändringar avseende lönebidragstjänster och även 

förändringar rörande tjänster knutna till integrat-

ion. Inom IT-området sker det en ständig utveckl-

ing av ny teknik och därför blir det en ökning av 

kostnader för licenser, teknik och dataprogram. 

Även kostnaden för biblioteksmedier ökar kontinu-

erligt. 

 

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. 

Året i korthet 

Huvudbiblioteket flyttades från tidigare lokaler vid 

gymnasieskolan till övervåningen på Valhall. Un-

der flytten var biblioteket stängt i tre veckor. Stora 

delar av beståndet gallrades eller flyttades till en 

magasinslokal. Detta gjordes eftersom de nya loka-

lerna var mindre till ytan än de tidigare. De nya 

tillfälliga lokalerna fungerar tillfredsställande och 

är mer tillgängliga för allmänheten eftersom besö-

karna slipper att gå uppför den långa backen vid si-

dan av kommunhuset.  

Biblioteket har under året arbetat med ett integrat-

ionsprojekt i samarbete med regionbiblioteket och 

ett läsprojekt tillsammans med Röda korset riktat 

mot familjer med annat modersmål än svenska. 

Läsprojektet ”Orden gör oss starka” har riktat sig 

dels mot ungdomar som spelar fotboll (i samarbete 

med IF Hebe) och dels mot ungdomar på kommu-

nens fritidsgårdar. 

Under hösten arrangerades ett flertal läs- och 

skrivaktiviteter för barn och unga. De yngre bar-

nen bjöds in till sagostunder, pyssel och teaterföre-

ställningar. Ett antal författarbesök och föredrag 

genomfördes och intresset för dessa var stort. 

Satsningen som kallas Digidel syftar till att öka 

den digitala delaktigheten och biblioteket har un-

der året bjudit in till informationsträffar om olika 

digitala verktyg. 

Ett nytt avtal har ingåtts med Nybro bibliotek, som 

från årsskiftet tar över kommunens bokbussverk-

samhet från Oskarshamns bibliotek. 

Planeringen av det nya biblioteket har kommit 

igång under hösten och en arbetsgrupp med perso-

nal från berörda verksamheter har tillsats. 

 

Framtid 

Biblioteket fortsätter att utveckla samverkan mel-

lan skola, kultur, fritid- och socialverksamhet. Stor 



 Årsredovisning 2017 Verksamhetsberättelse 

 

 

71 

 

vikt läggs vid att anpassa biblioteksverksamheten 

till den nya tekniken och att erbjuda nya medier. 

Bibliotekets arbete mot prioriterade grupper, där 

barn och unga, nya svenskar, minoritetskulturer 

och personer med funktionsnedsättning ingår, lyfts 

fram och intensifieras. En responsiv Arena-sida 

skapas och arbetet med RFID-märkning av medier 

färdigställs. Planeringen av det nya biblioteket in-

tensifieras under året och kommer att medföra 

spännande utmaningar för verksamheten. 

 

Verksamhetsfakta 

 2017 2016 

Antal lån totalt 90 

250 

91 

636 

Antal lån per invånare 6,2 6,6 

Aktiva låntagare 3 414 3 908 

Antal lån per låntagare 26,5 23,4 

Antal mediabestånd totalt 61 

811 

76 

920 

Antal mediabestånd per invå-

nare 

4,2 5,5 

Nyförvärvade medier 5 034 4 832 

Antal besök per invånare 6,5 10,3 

Antal invånare med Boken 

kommer-service  

56 36 
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Räddningstjänsten

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Räddningstjänsten uppnår målen för verksamhet 

och medarbetare vad gäller gott samarbete, god ar-

betsmiljö, god delaktighet, gott ledarskap och god 

beredskap. Även målen för utveckling vad gäller 

kompetens och antalet medarbetare som anser att 

man lär nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete nås.  

När det gäller invånare och brukare, trygg och sä-

ker kommun så uppfylls inte målet för antal trafik-

olyckor. Målen för olyckor med personskada och 

antal bränder i byggnader nås inte. Detta visar på 

vikten att informera och utbilda invånare för att få 

en bättre förståelse/risktänk för olyckor. De ekono-

miska målen uppfylls inte heller, främst beroende 

på många larm och höga utryckningskostnader för 
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God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare
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brand i byggnad, utbildning av nyanställd perso-

nal, C-körkort till personal. 

 

Ekonomisk analys 

Räddningstjänsten gör ett dåligt resultat beroende 

på att budgeten tillåter ca 150 insatser. För 2017 

genomfördes 312 insatser detta är 162 fler än be-

räknat och blir en merkostnad. Just larmkategorin 

brand i byggnad är kostnadsdrivande med många 

timmars arbete. Eftersom det var många insatser 

blir också kostnad för återställning efter larm 

högre. Intäkterna är högre än budgeterat och detta 

beror på intäkter för SAMS larm, tjänst för larm-

sändare på kommunala anläggningar, restvärdes-

räddning åt försäkringsbolagen, tillstånd för explo-

siva varor, felaktiga automatlarm, externutbild-

ningar, kärnkraftsarbete utfört åt Länsstyrelsen och 

OKG. Höglandets räddningstjänstförbund betalar 1 

beredskap i Järnforsen. Vi har sökt tillbaka pengar 

från MSB för branden i en möbelfabrik i Järnfor-

sen. Kommunens självrisk uppgick till 469,5 tkr 

för branden och detta är pengar som belastar Rädd-

ningstjänstens budget. 

 

Verksamhetsidé 

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. 

 

 

 

 

Året i korthet 

2017 var ett händelserikt år för räddningstjänsten, 

antalet utryckningar uppgick till 312 st. Tillsyner 

genomfördes på 40 stycken objekt främst kopplat 

till dåliga boenden. Vi har genomfört utbildningar i 

brandkunskap, sjukvård, hot och våld m.m. internt 

och externt för cirka 1 200 personer. Antalet felakt-

iga automatlarm var 80 stycken och har ökat något 

i antal jämfört med 2016. SAMS larmen har också 

minskat något i antal. Våren och sommaren har va-

rit mycket torr vilket medfört problem i brandvat-

tenförsörjning. Vi har haft en större insats, en brand 

i möbelfabrik i Järnforsen. Vi har sökt tillbaka 

pengar från MSB för kostnaderna som överstiger 

469,5 tkr. Året har präglats av flyktingmottagandet 

och tagit mycket fokus från andra arbetsuppgifter 

som skjutits på. Vi har också under året infört en 

heltidstjänst som Trygghetsstrateg och en halvtid 

som Utbildningssamordnare utöver de tjänster som 

finns sedan tidigare. 

 

Verksamhetsfakta 

 2017 2016 

Antal insatser (uppdrag) 312 347 

Varav:   

brand i byggnad 51 31 

brand ej i byggnad 16 41 

automatlarm 80 73 

trafikolycka 76 38 

stormskada 0 0 

annan vatten skada 1 1 

översvämning av vattendrag 0 0 

nödställd person 12 7 

SAMS sjukvårdslarm 30 43 
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Barn- och utbildningsnämndens verksamhet gemensam 

 

Ekonomi 

Förvaltningens nettokostnad uppgick under 2017 

till totalt 264,2 mnkr att jämföras med 248,2 mnkr 

under 2016. Ökningen jämfört med 2016 sett till 

jämförbar verksamhet uppgår till 6,4 procent. 

 

 

 

Nettokostnaderna är 14,0 mnkr högre än budgete-

rat. Kostnaderna är 34,9 mnkr (11,0 procent) högre 

än budgeterat och intäkterna 20,9 mnkr (31,6 pro-

cent) högre än budgeterat. Underskottet orsakas 

främst av att antalet elever folkbokförda i kommu-

nen har ökat kraftigt, samtidigt som antalet asylsö-

kande har minskat drastiskt under året.    Intäkterna 

för omsorg/utbildning  av asylsökande barn/elever 

och SFI-studenter inklusive lokalkostnader upp-

gick till 33,5 mnkr 2017 (jmf med 2016, 50,9 mnkr. 

Detta är en minskning med 17,4 mnkr (34%) i jäm-

förelse med 2016. 

 

 

Bemanning 

Grundbemanningen kan komma att förändras fram-

över. Befolkningsökningen har dock stabiliserats. 

Antalet asylsökande barn/elever påverkar beman-

ningen. Antalet asylsökande barn/elever är också 

svårt att prognosticera. Detta gör att det är svårt att 

veta vilken bemanning som behövs.  

 

Tabellen nedan visar barn- och utbildningsnämn-

dens totala antal årsarbetare från 2015 till 2017. 

 

 

God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning kan sägas handla om 

att utvärdera om de prestationer som har utlovats ut-

förs, både vad gäller ekonomi och kvalitet i förhål-

lande till varje satsad krona.  

Det finns inga absoluta tal som visar om verksam-

heter bedrivs med god ekonomisk hushållning. Istäl-

let får denna fråga besvaras av respektives verksam-

hets styrkort. Målen i respektive verksamhets styrkort 

är framtagna av barn- och utbildningsnämnden och 

fastslås av kommunfullmäktige. Bland annat enkäter 

användes för att ta fram resultat. För 2017 redovisas 

styrkort för förskola, fritidshem, grundskola, gymna-

sium och vuxenutbildning. 

 

 

 

Nettokostnad milj kr 2017 2016 2015

Redovisad nettokostnad 264,2 248,2 235,7

Budget (nettoanslag) 250,1 242,7 235,1

Nettokostnad/budget % 105,6 102,3 100,3

Verksamhetsfakta, Musikskola 2017 2016

Antal musikskoleelever 206 173

(varav 91 har spelat avgiftsfritt)

Kompanjonelever i grundskola 177 193

Antal elever musiktillägg 18 19

Nettokostnad per elev (kr) 8 992 7 990

2017 2016 2015

Antal årsarbetare 496 451,5 404,5
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Förskola  

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Trygghet och lärande är centrala begrepp i försko-

lans verksamhet, vilket vi också ser i resultatet. 

Verksamhetens föräldraenkät visar att föräldrarnas 

upplevelse är att barnen är trygga i förskolan. Mål-

nivån för trygghet 2017 var 98 procent och utfallet 

blev lite högre, 98,9 procent. Svaren visar även ett 

mycket högt resultat på om förskolans verksamhet 

erbjuder barnen en inspirerande och utmanande 

lärmiljö samt att verksamheten främjar barnens lä-

rande och utveckling. Målnivån var 2017, 98 pro-

cent och utfallet blev något högre, 98,6 procent. 

När det gäller vårdnadshavarnas möjlighet att på-

verka verksamheten svarar 93,6 procent att de har 

det, vilket ligger över målnivån för 2017 som var 
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93 procent. Generellt ett gott resultat för försko-

lans verksamhet 2017. 

Andel medarbetare i förskolan som anser att ar-

betsmiljön är god är 86,6 procent, vilket är en för-

bättring från föregående år då resultatet var 81,9 

procent. 94,8 procent av medarbetarna upplever ett 

gott samarbete inom förskolan, vilket även det är 

ett högre resultat än föregående år då 92,2 procent 

ansåg detsamma. 96,2 procent av medarbetarna är 

nöjda med möjligheten till delaktighet.  

Avseende pedagogernas upplevelse av gott ledar-

skap var resultatet i stort sett samma som föregå-

ende verksamhetsår då resultatet var 95,8 procent 

och det här året blev resultatet 95,7 procent. Ett 

mycket gott resultat med tanke på att flera försko-

lechefer är nya i sitt uppdrag. 

 

Ekonomisk analys 

Förskolans nettokostnad uppgår till 59,4 mnkr vil-

ket är 1,6 mnkr högre än budgeterat. Jämfört med 

föregående år är det en förbättring av det ekono-

miska resultatet gentemot budget med 1,3 mnkr. 

Anledningen till detta underskott är en kraftig ök-

ning av antalet barn. Kommunfullmäktige har be-

slutat om utökning med 8 tjänster på halvårseffekt, 

som får belasta årets resultat. 

 

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. 

 

 

Året i korthet 

 Kommunstyrelsen tog i januari beslut om att 

börja projektera för en ny förskola i Hultsfreds 

tätort. Startat upp förprojektgrupp och projekt-

grupp. 

 En modul flyttas från Evahagens förskola i Vir-

serum till Ekbackens förskola i Vena som utö-

kas med en avdelning. 

 Invigning av ny förskola i Virserum. 

 Silverliljans förskola i Silverdalen utökas med 

en avdelning. 

 Ny 5-årsavdelning öppnas på Emådalskolan i 

Mörlunda. 

 En introduktionsutbildning för nyanställd obe-

hörig personal har genomförts. 

 10 förskollärare rekryteras till uppdraget som 

SKUA-inspiratör i förskolan. Utbildning för in-

spiratörerna med Nationellt centrum för 

svenska som andraspråk genomfördes i decem-

ber. 

 

Framtid 

Ett nästa steg i förskolans verksamhet är att defini-

era och arbeta med begreppet undervisning så pe-

dagogerna känner sig väl förtrogna med vad det in-

nebär utifrån styrdokumenten. En diskussion som 

också behöver lyftas utifrån skollag och läroplan är 

vikten av en likvärdig förskola, vilket bland annat 

innebär att man inom en och samma förskola ska 

ge samtliga barn en jämlik verksamhet, alltså att 

alla barn oavsett bakgrund och socioekonomiska 

förutsättningar garanteras en förskola som ger me-

ning, lust och möjlighet att varje dag utvecklas och 

lära. 

Förskolan fortsätter arbetet med att utveckla den 

pedagogiska dokumentationen så den blir ett verk-

tyg för reflektion och lärande på alla avdelningar 
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oavsett barnens ålder. SKUA-inspiratörerna och 

IT-inspiratörerna fortsätter sitt utvecklingsarbete 

med att sprida kunskap, handleda och inspirera 

kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i 

undervisningen samt digitala verktyg för utveckl-

ing och lärande. 

Samtliga förskolor har prioriterade mål kring 

språkutvecklande arbete. Ett fortsatt samtal kring 

hur vi organiserar oss på förskolorna för att kunna 

samarbeta på bästa sätt för att möta upp barnens 

behov och bli mindre sårbara för vikariebrist. Fort-

sätta utveckla likabehandlingsarbetet, som ett led i 

en tryggare förskola. Vi fortsätter även arbetet med 

attraktiv arbetsgivare och rekrytering för att öka 

antalet behörig personal i förskolan samt förbättra 

introduktionen för obehöriga pedagoger. 

 

Verksamhetsfakta 

 2017 2016 

Antal barn (inkl. asylsö-

kande) 630 598 

Bruttokostnad / barn (kr) 130 986 122 374 

Nettokostnad / barn (kr) 94 322 95 772 
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Grundskola 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

När det gäller målet eleverna är trygga i skolan 

blev utfallet 94,6 procent i förhållande till målni-

vån som 2017 låg på 97 procent. Resultatet har 

sjunkit något sedan 2016 då resultatet var 95,2 pro-

cent. Vi bör fortsätta lägga kraft på trygghetsfrå-

gan då varje elev som inte svarar ja på denna fråga 

är ett misslyckande för skolan. Visionen avseende 

trygghet är alltid 100 procent oavsett målnivå i 

nyckeltalet. Utepedagogverksamheten, skolornas 

likabehandlingsgrupper och mentorsstödjarnas ar-

bete i årskurs 7-9, är sannolikt av stor betydelse för 

det goda resultatet i elevernas upplevelse av trygg-

het. Varje höst genomför likabehandlingsgruppen i 

samverkan med utepedagoggruppen en enkätun-

dersökning kring trygghet och om det finns platser 
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i skolan som eleverna upplever otrygga. Från och 

med 2017 ställs även frågor om elevernas trygghet 

och användning av sociala medier. 

Resultat för goda kunskapsresultat i årskurs 3 visar 

verksamhetsåret 2017 på att 59,6 procent av ele-

verna uppnår samtliga mål i samtliga ämnen, ett 

resultat som sjunkit avsevärt från 2016 då 72,2 

procent av eleverna hade ett godkänt resultat. Det 

behövs generellt i grundskolan och grundsärskolan 

föras en diskussion kring progressionen i kun-

skapskraven och i verksamheterna arbeta med 

sambedömning. 

Vad det avser målet goda kunskapsresultat i åk 6 

för 2017, har resultaten förbättrats sedan 2016 då 

andel elever med godkänt i alla ämnen var 64,5 

procent och 2017 visar resultatet på 76,6 procent.  

Måluppfyllelse i årskurs 9 verksamhetsåret 2017 

visar att 70,8 procent av eleverna behöriga till 

gymnasiet, vilket är en minskning med 2,1 procent 

sedan 2016. Andel elever som når samtliga mål i 

samtliga ämnen i åk 9 var 2017, 62,5 procent i för-

hållande till målnivån som var 85 procent. Ett re-

sultat som sjunkit sedan 2016 då andelen elever 

med godkänt resultat var 67,7 procent.  

I Hultsfred är begreppen rätt stöd och rätt utma-

ning för eleverna samt att som pedagog ständigt 

analysera och justera sin undervisning utifrån ele-

vernas resultat, nyckelbegrepp i arbetet med att ge 

eleverna den bästa undervisningen. Här har vi 

dock en utmaning med den sjunkande andelen be-

höriga lärare i våra verksamheter. Andel lärare 

som med behörighet att bedriva all undervisning i 

sin tjänst var 2017, 30,6 procent, vilket har sjunkit 

sedan verksamhetsåret 2016 då resultatet var 40,1 

procent.  

93,8 procent av eleverna upplever att de får det 

stöd och den utmaning de behöver under 2017. Det 

är ett något högre resultat jämfört med 2016 då re-

sultatet var 92,7 procent som tyckte detsamma i 

förhållande till målnivån som var 97 procent. När 

det gäller vårdnadshavares upplevelse av samma 

punkt är målnivån 95 procent och resultatet för 

2017 blev 89,3 procent, en minskning mot 2016 

års resultat som visade på 95,8 procent. Viktigt att 

i analysen av verksamheten se närmare på vad det 

kan bero på. 

I målet ett gott elevinflytande väger vi in tre krite-

rier. I hur stor utsträckning lärarna tar hänsyn till 

elevernas åsikter. Målnivån var 2017, 95 procent 

och resultatet blev 90,8 procent. 76,2 procent av 

eleverna upplever att de får vara med och påverka 

planeringen av undervisningen och 85,3 procent av 

eleverna upplever att det formella elevinflytandet 

fungerar bra. Samtliga kriterier visar på sämre re-

sultat jämfört med föregående år. Vilket säger att 

elevinflytande är ett utvecklingsområde för grund-

skolan. 

Andelen medarbetare som upplever ett gott ledar-

skap är 90,2 procent, en minskning från föregå-

ende år med 4,8 procent. Andelen medarbetare i 

grundskolan som upplever ett gott samarbete på 

sin arbetsplats är 88 procent. 

 

Ekonomisk analys 

Grundskolans nettokostnad uppgår till 102,3 mnkr, 

vilket är 8,6 mnkr högre än budgeterat. I jämfö-

relse med föregående år är det en försämring av 

det ekonomiska resultatet med 8,8 mnkr. Under-

skottet orsakas främst av att antalet elever folkbok-

förda i kommunen har ökat kraftigt under året. 

Detta medför, utöver att kostnaderna ökar på de 

skolor som drivs av kommunen, att de ekonomiska 

bidragen till friskolor har ökat kraftigt. Underskot-

tet mot budgeten för bidrag till friskolor samt in-

terkommunala ersättningar är 1,5 mnkr. Antal 

asylsökande elever har minskat drastiskt under 

året. Kvartal 1 och 2 återsöktes pengar för 169, re-

spektive 223 elever, jämfört med kvartal 3 och 4, 

där antalet elever var 78, respektive 74, vilket in-

nebär att intäkterna har minskat kraftigt. Elevantal, 

årskurs 1-9, har samtidigt ökat något, 1 204 juni 

2017, jämfört med 1 227 dec 2017. 
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Grundsärskolans nettokostnad uppgår till 6,4 

mnkr, vilket är 0,9 mnkr lägre än budget. Orsaken 

till överskottet är att grundsärskolan hade lägre be-

manning än budgeterat. 

Förskoleklass nettokostnad uppgår till 6,9 mnkr 

vilket är 0,8 mnkr lägre än budgeterat. Överskottet 

orsakas av intäkter för utbildning av asylsökande 

elever från Migrationsverket. 

 

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 lik-

värdig 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. 

 

Året i korthet 

 Införande av mentorsstödjare på högstadiet. 

 IT-inspiratörer i F-6 och fritidshem startade. 

 Förskoleklass fick ett eget avsnitt i läroplanen. 

 Nätverk för kommunens modersmålspedagoger 

startas. 

 Introduktionsutbildning för nyanställd obehörig 

personal i grundskolan. 

 Intern utbildning för nyanställd personal i 

språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i 

undervisningen. 

 

Framtid 

Förskoleklassen behöver arbeta med att implemen-

tera den nya reviderade läroplanen samt fortsätta 

arbetet med att utvärdera och analysera sin under-

visning för att den ska fortsätta att utvecklas. Vik-

tigt att förbereda verksamheten inför att den från 

och med höstterminen 2018 blir obligatorisk.  

Grundskolans kursledare fortsätter att i samverkan 

med skolledarna driva och leda ett kollegialt lä-

rande kring språk- och kunskapsutvecklande ar-

betssätt i undervisningen. Viktigt att vi omsätter 

våra nya kunskaper i undervisningen så att det kan 

stödja alla elever i deras utveckling mot målen. 

Även fortsätta att synliggöra sambanden undervis-

ningsmetoder och elevers resultat. 

Samarbetet med ungdomsenheten kring social pro-

blematik är givande och vi ser att den behöver för-

stärkas ännu mer då elever i social problematik 

och psykisk ohälsa är en ökande grupp. Ett ut-

vecklingsområde är att se över och förbättra över-

gångarna mellan olika stadier och verksamheter 

för att möta upp alla elevers utveckling. 

Ett arbete pågår med att få fram ett förslag till per-

manent lösning av lokaler för grundsärskolan års-

kurs 1-6. Verksamheten har under 2017 haft stora 

utmaningar i att rekrytera behöriga pedagoger, vil-

ket ger konsekvenser i planering och genomfö-

rande av undervisningen. 
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Verksamhetsfakta 

Grundskola  2017 2016 

Antal elever (inkl. asylsö-

kande) 1 471 1 435 

Bruttokostnad 84 329  

Nettokostnad 69 591 65 193 

 

Förskoleklass 2017 2016 

Antal barn (inkl. asylsö-

kande) 169 156 

Bruttokostnad / barn (kr) 52 113 62 676 

Nettokostnad / barn (kr) 40 747 45 090 

   

 

  2017 2016 

Elevantal Grundsärskola 

och träningsskola 20 16 

Nettokostnad / elev (kr) 318 969 378 968 
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Fritidshem 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Målnivån i invånare och brukare perspektivet gäl-

lande trygghet var verksamhetsåret 2017, 95 pro-

cent och resultatet visade på att 93 procent av 

vårdnadshavarna upplever att deras barn är trygga i 

fritidshemmet. Det är en minskning sedan 2016 

med 1,3 procent. Fritidspedagogerna uppger i sin 

resultatanalys att de anser sig ha begränsade möj-

ligheter till att erbjuda eleverna, som fritidshem-

mets uppdrag säger, en meningsfull fritid och re-

kreation. Fritidspedagogerna anser att en avgö-

rande orsak är att lokalerna inte är ändamålsenliga 

men även storleken på de stora barngrupperna. 

Detta är ett utvecklingsområde de lyfte även före-

gående år och därför ett område för skolledningen 
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att prioritera framåt. Fritidspedagogerna upplever 

att elever som behöver extra stöttning har tagit 

mycket av personalens uppmärksamhet vilket 

också bidragit till att fritidspedagogerna känner att 

de inte kunnat ge samtliga elever de förutsättningar 

till vad en meningsfull fritid innebär.  

Värdegrundsarbetet är något som genomsyrar fri-

tidshemmens arbetssätt och stort fokus läggs på det 

sociala samspelet mellan elever och mellan elever 

och pedagoger. I fritidshemmets trygghetsenkät, 

vilken genomförs i början på höstterminen där alla 

elever intervjuas visar resultat att många upplever 

att de känner sig trygga och har kompisar på fritids 

och att de tycker det är roligt att vara på fritids. 

Viktigt är att få syn på vilka elever som inte kän-

ner sig trygga och inte trivs och stötta dem för att 

få en god vistelse i fritidshemmet. Trygghetsenkä-

ten används även till att göra också ett nuläge där 

elevernas behov och intressen kommer fram och 

vad de vill lära sig på fritids.  

När det gäller verksamhetens förmåga att främja 

lärande och utveckling upplevde 91,3 procent av 

vårdnadshavarna detta positivt. Ett högre resultat 

än målnivån som var 90 procent.  

Vad avser vårdnadshavarnas möjlighet att påverka 

verksamheten är målnivån för verksamhetsåret 

2017, 80 procent och resultatet visar att 82,7 pro-

cent anser att de har det. Målnivån för 2017 för an-

delen barn som upplever att pedagogerna tar hän-

syn till deras åsikter är 95 procent resultatet visar 

att 96,9 procent tycker att det sker.  

Andelen medarbetare som upplever att det finns ett 

gott samarbete mellan arbetskamrater i fritidshem-

met är 96 procent, vilket är en ökning med 4,7 pro-

cent sedan 2016. Andelen medarbetare med rätt 

pedagogisk högskoleexamen fortsätter att minska. 

När det gäller kompetens med rätt högskolebehö-

righet når vi inte vår målnivå på 67 procent. Detta 

kan skapa problem då planeringen av verksam-

heten riskerar att inte utgå från styrdokumenten. 

Att fortsätta arbetet aktivt med rekrytering av be-

hörig personal är ett viktigt område även under 

kommande år. Behörighetsgivande utbildningar i 

närområdet kan vara en framkomlig väg. Även ar-

betet i fritidshemsnätverket är en viktig faktor för 

att ta tillvara och sprida kunskap för ökad likvär-

dighet.  

 

Ekonomisk analys 

Fritidshemmens nettokostnad uppgår till 13,8 

mnkr vilket är 1,7 mnkr högre än budgeterat. I 

jämförelse med föregående år är det en försämring 

av det ekonomiska resultatet med 1,1 mnkr. Anled-

ningen till detta underskott är att personalbudgeten 

har överskridits. 

 

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 menings-full fri-

tid och rekreation. Fritidshemmet ska också möj-

liggöra för föräldrar att förena föräldraskap med 

förvärvsarbete eller studier. 

 

Året i korthet 

 Fritidshemmet i Lindblomskolan har fått många 

nya elever under året. 

 Rekrytering av IT-inspiratörer i fritidshemmen.  

 Fritidshemmet får ett eget avsnitt i läroplanen. 

 Kompetensutveckling inom språk- och kun-

skapsutvecklande arbetssätt på fritidsnätverken. 

 Föreläsning kring kulturmöten. 

 Introduktionsutbildning för nyanställd obehörig 

personal i fritidshemmet. 
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 Fortfarande stora utmaningar i att rekrytera be-

hörig personal till fritidshemmen. 

 

Framtid 

Fortsatt utvecklingsarbete med att fritidshem, för-

skoleklass, skola och förskola arbetar vidare med 

att stärka sitt samarbete utifrån verksamheternas 

syfte, där fritidshemmets uppdrag är att komplet-

tera utbildningen i skolan. Viktigt att under kom-

mande år implementera fritidshemmets förtydli-

gade uppdrag i den reviderade läroplanen samt 

synliggöra lärandet på fritidshemmet för vårdnads-

havare mer än det görs idag. Samtliga fritidshem 

behöver även fortsätta arbetet med att utveckla de 

pedagogiska lärmiljöerna för att möta upp läropla-

nen. En förbättring av den fysiska arbetsmiljön för 

både elever och pedagoger är viktig liksom arbetet 

med utforskande och kreativa lärmiljöer.  

Återbruket har alla förutsättningar för att bli en in-

spiration i undervisningen i fritidshemmet och 

möjliggöra arbetet med kreativt utmanande 

material. Fritidshemmen har som övriga verksam-

heter inom barn- och utbildning, prioriterade mål 

kring språkutvecklande arbetssätt i undervis-

ningen. IT-inspiratörerna i grundskolan och fritids-

hemmet har som uppdrag att handleda, inspirera 

och sprida goda idéer i verksamheterna kring hur 

digitala verktyg blir ett medel i undervisningen. En 

målsättning framåt är att även rekrytera SKUA-in-

spiratörer till fritidshemmet, pedagoger som hand-

leder, inspirerar och sprider goda idéer kring 

språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i under-

visningen. Nästa steg för fritidspedagogerna är att 

bli alltmer förtrogna med den reviderade läropla-

nen, skriva pedagogiska planeringar och att konti-

nuerligt i verksamheten utvärdera undervisningen 

mot syfte, mål och innehåll. Ett utvecklingsområde 

är arbetet med språk- och kunskapsutvecklande ar-

betssätt i undervisningen. En målsättning framåt är 

att rekrytera kursledare även till fritidshemmen, 

som i samverkan med skolledarna leder och driver 

språkutvecklande arbetssätt i undervisningen.  

Att fortsätta arbetet med rekrytering av behörig 

personal är ett viktigt område även under kom-

mande verksamhetsår. 

 

Verksamhetsfakta 

 2017 2016 

Antal barn (exkl. 

lovomsorgsplatser) 473 458 

Bruttokostnad / barn (kr) 37 077 36 080 

Nettokostnad / barn (kr) 29 153 27 469 
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Gymnasium 

 

 

Måluppfyllelseanalys  

Målet att lärarna tar hänsyn till elevåsikter upp-

nås inte och en tillbakagång jämfört med föregå-

ende år har skett. Nu tycker 86 procent av ele-

verna detta och målet var satt till 90 procent. Frå-

gan om att påverka planering når liksom förra 

året precis målnivån på 80 procent.  

Formella elevinflytandet backar jämfört med 

förra året. Med 51,5 procent missar vi den upp-

satta målnivån på 75 procent. 

Den upplevda tryggheten har förbättrats något se-

dan förra året och vi når nu till att 91 procent av 

eleverna känner sig trygga jämfört med förra 

årets 89 procent. Här missar vi målnivån som 
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satts till 95 procent för att utvärdera vårt eget in-

terna arbete. Målsättningen är givetvis att nå till 

100 procent.  

Målet ”andel elever som uppnår gymnasieexa-

men” nås inte. Målnivån är satt till 85 procent 

och vårt utfall blev 73,5 procent. Jämfört med 

förra året har vi förbättrat resultatet med en pro-

centenhet.  

Förra året nådde samtliga elever målsättningen 

att fullfölja sina studier inom fyra år. Målnivån är 

som tidigare satt till 90 procent och även detta år 

når vi till 100 procent. Statistiken för detta mått 

är dock tveksam då endast de elever som finns 

kvar på skolan vid examensdagen räknas med. 

Även Skolverkets statistik är tveksam som be-

dömningsunderlag då elever som flyttar under 

sina studier och fullföljer på annan ort räknas 

med. Enligt Skolverkets mätning från Siris nådde 

VT 2017 91,7 procent av de elever som påbör-

jade utbildning på ett nationellt program hos oss 

examensbevis eller fick ett studiebevis efter fyra 

år.  

Målnivån är satt till att 88 procent av medarbe-

tarna skulle tycka att arbetsmiljön är god. Nu an-

ser 87,6 procent detta och vi ligger därmed unge-

fär tre procentenheter bättre till än BUN totalt 

och når precis vår målbild. 

2,6 procent har registrerad sjukfrånvaro under 

året vilket gör att målet uppnås med god margi-

nal. Fler medarbetare ser fram emot att gå till ar-

betet, under fjolåret landade vi på 82 procent och 

detta år är det 92 procent. Även faktorn som visar 

på hur upplevd stress kan hanteras har förbättrats, 

från 82 procent till 88 procent.  

När det gäller konflikthantering går vi från 86 

procent till 92 procent. 

Målnivån är satt till att 93 procent av medarbe-

tarna skulle tycka att ledarskapet är gott. Nu an-

ser 94,1 procent att detta och vi når därmed det 

uppsatta målet och överträffar även BUN totalt 

med en procentenhet. 

Målnivån är satt till att 92 procent av personalen 

skulle uppfatta att vi har ett gott samarbete och 

resultatet blev att 83,9 procent av vår personal 

uppfattar samarbetet som gott. Vi uppnår därmed 

inte målet. Samarbetet är det som avviker mest 

från övriga BUNs resultat och vi ligger ungefär 

sju procentenheter lägre än BUN totalt vid denna 

mätning. 

Detta nyckeltal baseras utifrån sju olika frågor 

som alla berör samarbete i medarbetarenkäten. 

Samarbetet med kollegor får i stort sett 100 pro-

cents måluppfyllelse medan ”vi känsla” som 

kommunanställd endast når till 73 procent. Var 

tionde medarbetare upplever ingen ”vi-känsla” på 

skolan och var femte tycker inte att våra inform-

ationskanaler fungerar. ”Vi-känslan” upplevs 

även sämre än föregående år både när det gäller 

på förvaltnings- och kommunnivå.  

79 procent av eleverna upplever att skolan arbetar 

aktivt med internationalisering, en försämring 

med cirka 4 procentenheter mot föregående mät-

ning. Målnivån på 80 procent uppnås trots detta 

nästan fullt ut. 

 

Ekonomisk analys 

Gymnasiet inklusive gymnasiesärskolan visar to-

talt en nettokostnad på 57,7 mnkr, vilket är 3,1 

mnkr högre än budgeterat. Nettokostnad för inter-

kommunal ersättning överskred budget med 1 

mnkr. Kostnad för löner har överstigit budget, 

vilket tidigare till del kompenserats av ersättning 

för utbildning av asylsökande elever. Antalet 

asylsökande elever har kraftigt minskat, från 89 

elever kvartal 1, till 61 elever kvartal 4. Gymna-

siesärskolan uppvisar ett överskott, jämfört med 

budget, ca 2,1 mnkr, medan gymnasieskolan vi-

sar ett nettounderskott med ca 5,2 mnkr, jämfört 

med budget. Intäkterna från migrationsverket för 

asylsökande gymnasieelever minskade med ca 

2,2 miljoner, från kvartal 1 och 2, jämfört med 

kvartal 3 och 4. 
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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 gymnasiesko-

lan och gymnasiesärskolan. 

 

Året i korthet 

 Intern utbildning för nyanställd personal i 

språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i 

undervisningen 

 Hultsfreds gymnasium startar E-sport inom 

estetiska programmet  

 

Framtid 

Arbetet som påbörjats med att utveckla verksam-

heten och förbättra resultaten inom elevinfly-

tande, trygghet, goda kunskapsresultat och möj-

lighet för eleverna att utvecklas så långt som 

möjligt fortsätter. Ett viktigt led i detta är att fo-

kusera på undervisningen och de effekter den ger. 

Att utveckla undervisningen genom att ständigt 

utvärdera och bepröva den är, ett fortsatt priorite-

rat utvecklingsområde för gymnasiet och gymna-

siesärskolan för att förbättra kunskapsresultaten. 

Målsättningen att lyfta elevernas insikt om sin 

rätt till inflytande kan ge som effekt att resultatet 

på kommande enkät sjunker, samtidigt som vi 

höjer kvaliteten mätt i reellt elevinflytande. När 

eleverna kan exemplifiera vad de anser vara 

önskvärt får lärarna, när det är möjligt, det en-

klare att tillmötesgå elevernas förväntningar i 

större omfattning. 

Fortfarande har vi utmaningar med kulturen som 

uppstår när eleverna får jobb trots utebliven exa-

men efter sina studier på våra yrkesprogram. 

Detta gör det svårt att motivera eleverna till att 

lyckas med sina studier. Att representanter från 

branschen betonar vid programråden att det inte 

påverkar möjligheten för eleverna till arbete för-

svårar för oss. Ett bättre samarbete med APL-fö-

retagen om vilka signaler vi tillsammans sänder 

är önskvärt. 

För att veta vilka förbättringsåtgärder vi behöver 

genomföra för att minska antal avhopp från studi-

erna, är analysen av orsakerna till avhoppen vik-

tig att förbättra under kommande verksamhetsår. 

 

Verksamhetsfakta 

  2017 2016 

Summa gymnasieelever 541 479 

- varav på Hultsfreds gym-

nasium 388 323 

- varav i andra kommuner 153 156 

Nettokostnad kommunens 

folkbokförda elever kr/elev 99 720 104 763 

Kostnad per elev Hults-

freds Gymnasium kr/elev 110 837 88 164 
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Vuxenutbildning 

 

Måluppfyllelseanalys 

På grundläggande nivå har det under 2017 erbju-

dits kurserna svenska/svenska som andraspråk, 

engelska, matematik, samhällskunskap samt ori-

enteringskurser i praktisk samhällskunskap och 

data. På orienteringskurserna ges inga betyg utan 

intyg. Under året har cirka 45 elever varit in-

skrivna på grundläggande nivå på plats, cirka 40 

på distans. Intag har skett kontinuerligt, med up-

pehåll för eleverna på plats under juli månad. 

På gymnasial nivå har vi erbjudit både gymnasi-

egemensamma, programgemensamma och indi-

viduella kurser. På yrkesvux, framför allt inom 

vård- och omsorgsprogrammet, har 15 elever på 

plats, 50 elever på distans varit inskrivna under 

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 God personalhälsa
Beslutsprocesserna är 
välgrundade och tydliga

Adekvat 
kompetensutveckling

Samtal som resulterar i 
utvecklingspunkter

Utbildningen främjar ett 
hållbart samhälle
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året. Cirka 35 elever har varit inskrivna på 

gymnasial nivå på plats, cirka 25 på distans. 

Under 2017 ser vi en minskning av antalet av-

brott av studier, från 292 till 277. 

 

Ekonomisk analys 

SFI och vuxenutbildningen visar en nettokostnad 

på 10,1 mnkr vilket är i nivå med budget. 300 

elever studerade på SFI (inkl samhällsoriente-

ring) och ca 200 på övriga utbildningar inom 

vuxenutbildningen. 

 

Verksamhetsidé 

Vuxenutbildningen ska verka för att stödja och 

stimulera vuxna i sitt lärande. Vuxna ska ges 

möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin 

kompetens för att stärka sin ställning i arbets- 

och samhällsliv, men också för att främja sin 

personliga utveckling. Utgångspunkten för vux-

enutbildningen ska vara de studerandes behov 

och förutsättningar.  Vuxenutbildningen består 

av tre skolformer: kommunal vuxenutbildning, 

särskild utbildning för vuxna och utbildning i 

svenska för invandrare (SFI). 

 

Året i korthet 

 Regional Yrkesvux i samverkan med Vim-

merby och Västervik - Vård- och omsorgs-

college, bussförarutbildning och planer för 

lärlingsutbildning inom husindustri. 

 Projekt tillsammans med arbetsförmedlingen, 

Alfabetisering på modersmål arabiska 

 Lärare på SFI skickar egna filmer från under-

visningen till NC - att användas i NC:s ut-

bildning av skolinspektionsinspektörer. 

 Studieväg 1 får hela sin etablering på SFI 

 Examination av bussförarutbildningens första 

omgång 9/10 studenter klara – samtliga er-

bjuds arbete.  

 Vår första platsförlagda undersköterskeut-

bildning igång. 

 Vuxenutbildningen har ”öppet hus” för sam-

verkansaktörer. En succé som får AF och So-

cialtjänsten att bjuda in till en ny samverkan-

sträff. 

 Kön till SFI växer. Vid årets slut är de 180 i 

kö och vi har 300 elever i våra SFI-moduler. 

Vi samordnar med förskolan som börjar ha 

ont om plats för våra elevers barn. 

 Samhällsorienteringen får nya former och 

nya lärare och mycket positiv återkoppling 

från deltagarna. 

 Boskola i samverkan med bostadsrättföre-

ningen och framtidsdagar tillsammans med 

Arbetsförmedlingen. 

 Folkhögskolan i Vimmerby inspirerar och vi 

kommer igång med Vuxråd för att våra elever 

ska få komma till tals och praktisera demo-

kratiska processer och mötesformer. 

 Vi genomför handledarutbildning för företag 

och yrkeslärare tillsammans med Skolverket 

och Trä-centrum i Nässjö. Allt för att få 

igång en lärlingsutbildning mot husindustrin i 

regional samverkan.  

 I samverkan med Arbetsförmedlingen, social-

förvaltningen samt AME påbörjar vi arbetet 

med att formulera en Hultsfredsmodell för 

samverkan. Vi gör en gemensam planering 

och steg ett handlar om gemensam kartlägg-

ning av nyanlända i kommunen, i 4-part. 

 

Framtid 

Vuxenutbildningen är en viktig aktör för att ge 

alla tillgång till det svenska språket och den 
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kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden, 

vilket kräver samverkan med andra aktörer, 

såsom arbetsförmedlingen, integrationsenheten, 

vuxenutbildningen i regionen, näringslivsrepre-

sentanter med flera. Under 2018 kommer vi att 

fördjupa vår samverkan och se fler konkreta in-

satser för att lyckas med vårt uppdrag, som till 

exempel gemensam kartläggning. 

Inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag 

gäller från och med 1 januari 2018 utbildnings-

plikt för nyanlända med kort utbildning som står 

långt ifrån arbetsmarknaden, vilket kan innebära 

heltidsstudier under 24 månader. Arbetsför-

medlingen kommer att anvisa till reguljär vuxen-

utbildning, som ska kunna erbjuda nationella 

kurser, delkurser och orienteringskurser utifrån 

individens behov och förutsättningar. Samtidigt 

arbetar Skolverket med nya kurser och kurspaket 

på grundläggande nivå och nationella yrkesvux-

paket. Det blir tydligt att vårt arbete med yrkes-

utbildningar ligger rätt i tid, då vi under 2017 

startade Vård- och omsorgsprogrammet inom 

Vård och omsorgscollege, bussförarutbildning 

och en lärlingsutbildning med inriktning mot 

husindustrin, alla i regional samverkan. Det blir 

också tydligt att vägledningsinsatserna inom 

vuxenutbildningen kommer att blir allt viktigare 

i framtiden. 

Det svenska språket är en av nycklarna till både 

arbete och samhällsmedborgarskap i Sverige. 

Vuxenutbildningen kommer att fortsätta arbeta 

språk- och kunskapsutvecklande med hjälp av 

studiehandledning, nya möjligheter att läsa på 

olika nivåer samtidigt, kartläggning och valide-

ring av elevernas kunskaper, meningsfulla och 

lagom utmanande lärmiljöer, elevinflytande och 

digitalisering. På så sätt bidrar vi till ett långsik-

tigt och hållbart samhälle. 

 

Verksamhetsfakta 

  2017 2016 

Antal vuxenstuderande inkl. SFI 500 412 

Nettokostnad/vuxenelev (kr) 20 249 23 534 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Inom perspektivet invånare/brukare är vårt mål 

’God service till företag och invånare’. Målet mäts 

genom servicemätningen Insikt. Invånare, företag 

och organisationer får tycka till om vår myndig-

hetsutövning i Insikt och svara på frågor inom sex 

serviceområden; information, tillgänglighet, bemö-

tande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.  

Utfallet för 2017 är preliminärt och omfattar resul-

tatet för januari-november. Bemötande är det om-

råde som får högst betyg och där uppnår vi målni-

vån. Betygsindexen för tillgänglighet, information, 

kompetens och rättssäkerhet har minskat något 

från föregående år och ligger strax under målni-

vån. Effektivitet är, precis som förra året, det om-

råde där vi ännu inte lever vi upp till företagens 

och invånarnas förväntningar och krav. Under 

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 företag 
och invånare

Gott samarbete Gott ledarskap Stolthet God personalhälsa

Hållbara planer
Ständigt förbättrat 
hållbarhetsarbete
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2017 har vi infört ett nytt gemensamt verksamhets-

system och påbörjat en omorganisation inom ad-

ministrationen. Det är två stora och viktiga åtgär-

der för att effektivisera ärendeflödena, minska sår-

barheten samt öka tillgängligheten.  

Medarbetarenkäten 2017 visar inte riktigt lika bra 

resultat som 2016. Inom målet ’Gott samarbete’ 

uppnås ett av tre nyckeltal och det är samarbetet 

med arbetskamraterna som ligger på 92,6 procent. 

Samarbetet mellan enheterna på förvaltningen och 

med andra förvaltningar minskar. Målet ’Gott le-

darskap’ minskar också sedan 2016 och uppnås 

inte.  

’Stolthet’ fortsätter ligga på en mycket hög nivå på 

98,2 procent och målet här är uppfyllt.  

Målsättningen är en sjukfrånvaro under 3 procent. 

Den fortsätter att ligga på en låg nivå, även om den 

ökat från 2,56 procent 2016 till 2,89 procent 2017.  

Det som avspeglar sig i resultaten är tidvis låg be-

manning, hög arbetsbelastning, högt korstryck och 

organisationsförändringen av administrationen 

som presenterades under hösten.  

En viktig fråga nu och i framtiden är att arbeta 

med och verka för en hållbar utveckling. Ett kvitto 

på hur förvaltningen och de båda kommunerna lig-

ger till inom området är rankingen Aktuell Håll-

barhet. I rankingen för 2017 ligger Hultsfred på 

placering 90 (-21 mot 2016) och Vimmerby på 

placering 107 (+21 mot 2016) av landets 290 kom-

muner. Tillsammans motsvarar det en snittplace-

ring på plats 99, samma som förra året, och målet 

är uppnått. Trots detta kommer den långsiktiga 

målsättningen kvarstå; att tillsammans vara bland 

de 100 bästa kommunerna i landet 2020. Val av 

frågor i enkäten och trender inom området kan 

medföra stora variationer mellan åren. 

 

Ekonomisk analys 

Det ekonomiska utfallet för Hultsfred-Vimmerby 

gemensamma miljö- och byggnadsnämnd blev 

bättre än budget och överskottet överträffade pro-

gnoserna något. Verksamheten lämnar ett sam-

manlagt överskott mot budget med 1 193 tkr. Av 

detta fördelas 1 139 tkr till Hultsfred och 54 tkr till 

Vimmerby.  

Det totala resultatet jämfört med budget, inklusive 

kostnader för nämnden, blir 1 400 tkr i Hultsfred 

och -50,6 tkr i Vimmerby. Att utfallet skiljer sig så 

markant mellan kommunerna beror dels på att 

Hultsfreds kommun justerat nämndens budget uti-

från de kostnadsökningar (till exempel löner, avtal, 

hyror) som varit mellan 2015-2017 vilket Vim-

merby kommun inte gjort och dels på att Vim-

merby nyttjat en större del av förvaltningens resur-

ser, främst inom plan- och mätområdet, under 

2017. 

Nettokostnaden för verksamheten i kommunerna 

2017: 

Hultsfred  6 258,1 tkr 

Vimmerby  6 573,8 tkr 

Årets överskott beror på lägre personalkostnad än 

budgeterat samt höga intäktsnivåer.  

Antal årsarbetare 2017 var 29,7 jämfört med bud-

get 33,5. 

 

Verksamhetsidé 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn, 

lov och kontroll enligt miljöbalken, plan- och 

bygglagen och livsmedelslagen i Hultsfreds och 

Vimmerby kommuner. Ansvarsområdet omfattar 

även kommunernas fysiska planering, kart- och 

mättekniska verksamhet samt service i fastighets-

bildningsärenden.  

Miljö- och byggnadsnämnden ska verka för en 

hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 

kommande generationer försäkras en hälsosam och 

god miljö. Vidare ska nämnden verka för en god 

byggnadskultur samt en god stads- och landskaps-

miljö. 
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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 be-

byggelsemiljöns utformning. Detaljplanerna fören-

klar framtida byggnationer och främjar därmed 

också näringslivets utveckling.  

Nämnden och förvaltningen driver och utvecklar 

samverkan med andra kommuner, myndigheter, 

organisationer och enskilda personer.  

Tillsammans med nämnden ska förvaltningen ar-

beta för en positiv samhällsutveckling med ett håll-

barhetsperspektiv. 

 

Året i korthet 

Införande av ett nytt gemensamt verksamhetssy-

stem för hela förvaltningen med koppling till kart-

stöd och digitalt arkiv. 

Satsningar på organisationsutveckling och interna 

förändringar för att förbättra service och stöd till 

invånare och företag. 

Stora delar av bilparken är utbytt och här har vi 

fortsatt vår inriktning på miljöbilar. 

 

Framtid 

Ny centraliserad administration förväntas ge ett ef-

fektivare ärendeflöde genom förvaltningen. För-

ändringen ska ge snabbare svar på företag och in-

vånares önskemål och också ge mer tid till inspek-

törerna att kunna jobba proaktivt. Förvaltningen 

försöker möta invånarnas behov av stöd så att sam-

hällets lagar och regler uppfylls utan att vi behöver 

förelägga och döma ut sanktioner. 

Under 2018 kommer ett förslag till ny taxa enligt 

plan- och bygglagen tas fram. Gällande taxa är 

komplicerad och det är svårt för sökande att göra 

en skattning av vad ett bygglov kommer att kosta. 

Ett taxeförslag, som bygger på ärendets komplexi-

tet och antal handläggnings-timmar, togs fram av 

SKL för några år sedan. Några kommuner har re-

dan antagit den nya taxemodellen medan andra 

testkör den parallellt med den gamla taxan för att 

anta den senare. Miljö- och byggnadsförvaltningen 

avser att föreslå kommunfullmäktige att anta en ny 

taxa för handläggning enligt PBL under hösten 

2018. 

Flera e-tjänster kommer att lanseras under 2018. 

Nytt verksamhetssystem, utveckling av det digitala 

arkivet och en förbättrad kartplattform ökar möj-

ligheterna för ett bra utbud av e-tjänster. 
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Verksamhetsfakta 

 
* tillstånd brandfarlig vara, OVK, vanvårdad fastighet, ned-

skräpning, tillsyn/anmälan olovligt boende och byggande, his-

sar. 

**övrig tillsyn, tillståndsärenden, dispenser, anmälningsären-

den, klagomålsärenden, rapportering, enkäter, yttranden, in-

ventering enskilda avlopp, registrering och riskklassning, 

RASFF. 

Det är en viss osäkerhet i några av siffrorna för 2017 på 

grund av övergång till nytt verksamhetssystem. Under 2018 

kommer ärendestatistiken att ses över och kommer att presen-

teras på ett annat sätt framöver.

Kommentarer till verksamhetsområden där det 

är stora skillnader i antal ärenden mellan åren: 

Inom hälsoskyddstillsynen är det ett mycket högt 

antal övriga ärenden under 2016. Det höga antalet 

utgörs till stor del av renhållningsdispenser som 

ökade markant då en ny renhållnings-ordning an-

togs i kommunerna. Under 2017 minskade dispen-

särendena och vi fick istället en ökning av antalet 

gjorda inspektioner inom hälsoskyddet.  

Liknande ärendetopp kan ses inom livsmedelskon-

trollen under 2016 då en ny riskklassning enligt 

den nya taxan gjordes. Att vi här inte kan se att an-

talet kontroller ökar i motsvarande grad under 

2017 beror på mindre personalresurser under året. 

Antalet planbeställningar ökade dramatiskt under 

2017. Nya planer beställs främst för bostadsända-

mål i Vimmerby tätort. 

 

 

Antal ärenden 2016 2017 

Bygglovsärenden 395 320 

Anmälan PBL 118 138 

Övriga ärenden PBL* 143 131 

Summa  656 589 

Detaljplaner 

Antagna 

Pågående 

Nya 

Summa 

 

5 

4 

7 

16 

 

7 

3 

30 

40 

Utförda inspektioner på verk-

samheter med fast årlig avgift 

 Miljöskydd 

 Hälsoskydd 

 Livsmedelskontroll 

 

 

116 

23 

375 

 

 

131 

43 

310 

Övriga ärenden** 

 Miljöskydd 

 Hälsoskydd 

 Livsmedelskontroll 

 

1036 

696 

561 

 

1179 

387 

403 

Tillstånd enskilda avlopp 153 129 
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Socialnämndens verksamhet gemensamt 

 

Övergripande 

Verksamheterna inom vård och omsorg har un-

der året bedrivit ett fortsatt utvecklingsarbete 

gällande salutogena verksamheter. Utbild-

ningsinsatser har under året genomförts inom  

hemtjänsten och omsorgen om personer med 

funktionsnedsättning. Utbildningens fokus är 

att gå ifrån insatsstyrda verksamheter till ett 

behovsstyrt förhållningssätt.  

Trygg hemgång är ett mycket framgångsrikt 

arbetssätt som ständigt utvecklas för att möta 

de nya kraven utifrån den nya lagstiftningen 

om en Trygg och säker utskrivning från sjuk-

hus. Lagstiftningen träder i kraft 2018-01-01. 

Under året har det varit många som väntat på 

särskilt boende och förvaltningen har inte kun-

nat verkställa besluten inom tre månader. Det 

har inneburit att det varit många som väntat 

hemma i sitt ordinära boende med hemtjänstin-

satser eller i många fall vistats på korttidsen-

heten. 

Ett beslut om att inrätta ett tillfälligt särskilt 

boende med tio platser i form av en modulen-

het togs av fullmäktige i december. Det nya 

boendet planeras att vara klart innan sommaren 

2018.   

Kommunfullmäktige fattade under året beslut 

om att i samarbete med Riksbyggen utveckla 

framtidens äldreboende. Planeringen startar 

under 2018 och kommer att pågå fram till 

2024. 

Personlig assistans är ett område som inneburit 

en kostnadsökning då Försäkringskassan inte 

tar samma ansvar som tidigare. 

Inom Hälso- och sjukvården ökar behovet av 

insatser i takt med att vårdtiderna på sjukhus 

minskar. Det innebär alltmer kvalificerade 

sjukvårdsuppgifter.  

Inom Barn och familj har antalet placerade 

barn minskat i jämförelse med föregående år. 

Det har varit ett minskat inflöde av anmäl-

ningar och ärendemängden har stabiliserats.  

Inom sektionen ensamkommande barn har an-

talet barn minskat fort under året. Minskningen 

har inneburit att HVB-hemmet på Rönnvägen 

avvecklats och en utveckling mot stödboende 

genomförts. Förvaltningen ser dock att antalet 

barn fortsätter att minska och de barn som har 

behov av insatser blir äldre, Detta kommer att 

innebära att antalet stödboenden kommer att 

minska under 2018. 

Antal ärenden med försörjningsstöd har inte  

ökat under året vilket medfört att kostnaderna 

ryms inom den budget som finns. Kommande 

år kommer dock försörjningsstödet att öka, då 

många går ur etableringen och kan ha ett behov 

av försörjningsstöd. 

En prognos har tagits fram gällande försörj-

ningsstöd fram till 2024 som visar på kraftigt 

ökade kostnader. 

Krisledningsnämnden fattade i december 2016 

ett beslut om att stänga flyktingmottagandet för 

nybesök i kommunen. Detta innebar att inga 

nya ansökningar om försörjningsstöd gällande 

flyktingar hanterades. De flyktingar som valde 

att egenbosätta sig i kommunen fick inte träffa 

någon handläggare. De som hade behov hänvi-

sades till att hämta matkassar som delades ut 

av kommunen. Mottagandet har varit stängt 

under hela 2017. Det har pågått en rättslig pro-

cess som lett till att kommunen återigen öppnar 

mottagandet 1 januari 2018. 
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Under året har rekrytering av nya medarbetare 

pågått. Verksamheten har omorganiserats en 

del och riktlinjer och rutiner uppdaterats. 

Ekonomi 

Förvaltningens löpande nettokostnader var 

331,2 mnkr vilket kan jämföras med 

323,1 mnkr 2016, en ökning med 8,1 mnkr el-

ler 2,5 procent. För Socialnämnden innebär 

2017 års bokslut ett underskott 4,5 mnkr. 

Störst är underskottet inom individ- och famil-

jeomsorgen 3,8 mnkr där det framförallt är 

barn- och familj som har stora underskott. En 

hög belastning på handläggarna har gjort det 

nödvändigt att hyra in personal. Även omsor-

gen om personer med funktionsnedsättning och 

psykiatrin redovisar ett underskott, 0,9 mnkr på 

grund av utökad bemanning inom gruppbostä-

derna och kostnader för elevhem. Psykiatri-

verksamheternas överskott väger till viss del 

upp underskottet. 

Administrationens överskott 2,5 mnkr beror 

främst på förvaltningens konto för ofördelade 

medel men också på försäljning av tjänster till 

andra kommuner.  

Äldreomsorgen uppvisar ett underskott 

2,4 mnkr. De stora underskotten finns inom 

hemtjänst och särskilt boende där personal-

kostnaderna legat högre än budgeterat. En del 

av kostnaderna beror på erbjudandet om ersätt-

ning för förskjuten semester. Äldreomsorgens 

underskott dämpas något av svårigheter att re-

krytera personal inom hälso-, sjukvård och re-

habilitering. 

Personal 

Det har under året varit fortsatt svårt att rekry-

tera medarbetare inom de flesta yrkesområden 

inom socialförvaltningen. Förvaltningen har ett 

samarbete med Hultsfreds gymnasieskola och 

Vård- och omsorgscollege, som under året ge-

nomfört den första handledarutbildningen för 

att kvalitetssäkra mottagandet av studenter i 

våra verksamheter. 

För att säkra kvaliteten under sommaren er-

bjöds de medarbetare som kunde tänka sig att 

förskjuta sin semester utanför juni-augusti en 

särskild ersättning. Detta erbjudande ledde till 

att 79 medarbetare valde den möjligheten, vil-

ket var långt mer än förväntat och gav vård och 

omsorg en tryggare sommar för såväl brukare 

som medarbetare. 

Liksom övriga landet står vi inför stora pens-

ionsavgångar och arbetar därför strategiskt 

med personalförsörjning. Frågor som attraktiv 

arbetsgivare, rätt till heltid, introduktion av nya 

medarbetare samt hur vi tar tillvara den nya ar-

betskraften som det stora flyktingmottagandet 

innebär är frågor som förvaltningen arbetar 

med. 

Arbetet med ”Heltid som norm” har pågått in-

tensivt under året. En handlingsplan och ett 

förslag till lokalt kollektivavtal har arbetats 

fram. Arbetsgrupper har bildats i samarbete 

med Kommunal och planen är att under 2018 

kunna erbjuda alla som så önskar att arbeta 

heltid inom vård och omsorg. 

Vi har etablerat en god kontakt med Campus 

Hultsfred, för att långsiktigt arbeta för att olika 

utbildningsmöjligheter ska finnas i närområdet. 

 

 

 

 

 

 

 2017 2016 2015 

Antal årsarbetare 548,3 524,0 512,1 
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Äldreomsorg 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Den fråga som får högst andel positiva svar är pre-

cis som föregående år, personalens bemötande.  

Resultatet inom särskilt boende har förbättrats se-

dan föregående år. 98 procent är nöjda med perso-

nalens bemötande, jämfört med 99 procent i hem-

tjänsten, som är samma resultat som 2016. 

Resultatet då det gäller möjligheten att påverka vid 

vilka tider man får hjälp når inom båda verksam-

hetsområdena upp till satta målnivåer. 

Däremot nås inte målnivåerna då det gäller om 

personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål 

även om resultatet tydligt  har förbättrats sedan fö-

regående år. Även känslan av trygghet både då det 

gäller hemtjänst och särskilt boende kan förbättras. 

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

Beslutsprocesserna är 
välgrundade och tydliga

Kontinuerlig 
kompetensutveckling

God miljömedvetenhet
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Den enskildes syn på hemtjänsten och särskilt bo-

ende som helhet når i år målnivån, framförallt 

inom särskilt boende har resultatet förbättrats. 89 

procent i det särskilda boende är nöjda med det 

särskilda boendet som helhet jämfört med 78 pro-

cent 2016. 95 procent är  nöjda med hemtjänsten 

som helhet, jämfört med 94 procent 2016. 

Resultatet i brukarundersökningen fortsätter att ut-

vecklas i positiv riktning. Det visar att ett fortsatt 

arbete med fokus på värdegrund och salutogena 

verksamheter är viktiga för att behålla resultatet 

och öka andelen nöjda brukare inom verksamhets-

området. 

Av äldreomsorgens medarbetare känner drygt 98 

procent en stolthet för sitt arbete, ett resultat som 

betyder mycket då medarbetarnas stolthet är en av 

förutsättningarna för att nå nöjda brukare. 

97,8 procent av medarbetarna känner sig delaktiga, 

resultatet når nästan den uppsatta målnivån på 98 

procent. Arbetsmiljön når ett lite bättre resultat i 

årets undersökning, men fortfarande kvarstår en 

bra bit till den uppsatta målnivån på 92 procent. 

Det är viktigt att verksamheterna fortsätter att ar-

beta med frågorna inom arbetsmiljöområdet. 

Medarbetarna inom äldreomsorgen anser i mycket 

hög grad att de lär nytt och utvecklas i sitt arbete. 

Resultatet har förbättrats sedan föregående år. 98,1 

procent svarar positivt på frågan vilket innebär att 

målnivån nås detta år. 

 

Ekonomisk analys 

Äldreomsorgens verksamheter har under året haft 

en nettokostnad på 184,8 mnkr vilket innebär ett 

överskridande av budget med 2,4 mnkr. För flera 

av verksamheterna har möjligheten för personalen 

att mot en ersättning förskjuta semestern inneburit 

extra kostnader. 

Då flera nya chefer har kunnat anställas för migrat-

ionspengar har det saknats budget för att bekosta 

utbildning, handledning och rekrytering, under-

skottet uppgår här till 0,6 mnkr. 

De särskilda boendena uppvisar underskott, 2,5 

mnkr, som främst beror på utökad nattbemanning 

och högre vårdtyngd på flera boenden.  

Verksamheterna för hemtjänsten i ordinärt boende 

har tillsammans med hemtjänstrelaterade verksam-

heter gått med underskott, 3,4 mnkr. Underskotten 

finns i den direkta hemtjänsten där flera av områ-

dena förbrukat mer resurser än vad som tilldelats 

via resursfördelningssystemet. 

Verksamheten för hälso-, sjukvård och rehabilite-

ring fick ett överskott, 4,1 mnkr, främst till följd av 

vakanta tjänster under delar av året men också för 

att intäkterna för hemsjukvård och hembesök blev 

större än budgeterat. 

 

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 hanter-

bar. 

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 bo-

endet. Dagverksamhet kan beviljas till personer 

med någon form av demenssjukdom. 

Inom äldreomsorgen finns också hälso-, sjukvård 

och rehabilitering, med sjuksköterskor, arbetstera-
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peuter och sjukgymnaster, som ger stöd och sjuk-

vård till den enskilde inom såväl ordinärt boende 

som särskilt boende. 

 

Året i korthet  

Under året har ett stort antal brukare väntat på ett 

särskilt boende. Det har varit 20-30 brukare som 

har beslut om särskilt boende under större delen av 

året och som väntar på ett erbjudande. Förvalt-

ningen har inte kunnat verkställa besluten inom tre 

månader. Brukare har väntat dels i ordinärt boende 

med insatser från hemtjänsten och mycket stöd av 

anhöriga men det är även många som vistats på 

korttidsenheten i väntan på erbjudande. Det har in-

neburit att det konstant varit extremt hög belägg-

ning på korttid. Denna situation innebar att social-

nämnden beslutade att föreslå fullmäktige att ett 

tillfälligt särskilt boende i form av en modulenhet 

skulle inrättas så snart som möjligt. Kommunfull-

mäktige tog beslut innan årsskiftet och planering 

pågår nu och kommer att innebära 10 nya boende-

platser innan sommaren 2018. 

Hemtjänsten har inte fler brukare med beslut än ti-

digare men på grund av att många väntar på sär-

skilt boende så krävs i vissa fall mer insatser. 

Hemtjänsten har inte lyckats få en ekonomi i ba-

lans och det måste vara en prioriterad fråga under 

2018.  

Trygg hemgång är ett arbetssätt som utvecklats un-

der några år och är mycket framgångsrikt. Det 

tryggar hemgången från slutenvården både för den 

enskilde och dess anhöriga. Under året har arbets-

sättet varit en del av förberedandet av en ny ut-

skrivningslag från slutenvården som ställer stora 

krav på både slutenvården, primärvården och kom-

munerna.  

Kommunfullmäktige har nu beslutat att Riksbyg-

gen tillsammans med kommunen ska utveckla 

kommunens äldreboenden under perioden 2018-

2024. Det kommer att innebära ett utökat antal bo-

endeplatser och renovering av befintliga boenden. 

Bemanning och rekrytering är en stor och viktig 

fråga. Under året har en externrekrytering med 

lyckat resultat genomförts. En första handledarut-

bildning inom ramen av vård- och omsorgscollege 

har genomförts för att säkra mottagandet av stu-

denter och nya medarbetare. ”Heltid som norm” 

ska införas under 2018 och under detta år har för-

valtningen på olika sätt förberett för detta som 

också är en viktig del i att vara en attraktiv arbets-

givare.  

Fler enhetschefer har rekryterats efter beslut i full-

mäktige att ingen chef ska leda mer än 25-30 med-

arbetare. Detta har medfört en förändring av orga-

nisationen inom vård och omsorg. 

Utbildningsinsatserna har under 2017 haft fokus på 

de handlingsplaner som tagits fram gällande sa-

lutogena verksamheter. Därutöver har det genom-

förts en utbildning för chefer och nya medarbetare 

gällande förvaltningens värdegrund.  

Utredningar som görs av myndighet ska vara sa-

lutogena med fokus på förmågor och resurser hos 

den enskilde och det individuella behovet för var 

och en. Beslut och uppdrag ska ge förutsättningar 

för en värdestyrd verksamhet med salutogen inrikt-

ning 

Förvaltningen har under året arbetat med kvalitets-

säkring utifrån den handlingsplan som socialnämn-

den beslutat. Resultatet av detta arbete presenteras 

i en kvalitetsberättelse. För att säkra kvalitet i var-

dagen genomfördes en utbildningsdag med fokus 

på att mäta i vardagen under hösten. Denna utbild-

ning kommer att följas upp under våren 2018.  

En strategi för e-hälsa har gemensamt tagits fram i 

H2O-samverkan. Under året har fokus varit på di-

gitala trygghetslarm. Installation kommer att ske 

under de första månaderna 2018. Dessutom testas 

ny teknik på Eklidens särskilda boende i samarbete 

med Tunstall. 

Behovet av insatser från hälso- och sjukvården 

samt rehabilitering ökar hela tiden och insatserna 
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blir även alltmer avancerade och är starkt samman-

kopplade med att vårdtiderna på sjukhuset mins-

kar. Det är fortsatt svårt att rekrytera personal 

inom detta område. 

Viktiga händelser under året 

 Beslut gällande framtidens äldreboende i sam-

arbete med Riksbyggen 

 Beslut om tillfälligt särskilt boende med 10 lä-

genheter på grund av ett ökat behov 

 Förberedelse för ny lag om samverkan vid ut-

skrivning från sluten vården 

 Digital samverkan H2O 

 Utökat antal enhetschefer – ny organisation 

 Heltid som norm 

 

Framtid 

Beslutet i fullmäktige gällande framtidens äldrebo-

ende, ombyggnad av befintliga äldreboenden samt 

en nybyggnad som innebär en ökning av antalet lä-

genheter i särskilt boende kommer att vara en ut-

maning och vara en stor del av förvaltningens ar-

bete de kommande åren. 

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från 

sluten vården gäller från och med årsskiftet 

2017/2018. Den kommer att innebära en tydligare 

samverkan mellan huvudmännen med fokus på 

den enskilde. Arbetssättet med Trygg hemgång 

kommer att vara en styrka för att möta den nya la-

gens krav och intentioner. 

Bemanning och rekrytering kommer att vara en 

viktig fråga. Strävan efter att vara en attraktiv ar-

betsgivare kommer att ha betydelse för hur väl vi 

lyckas rekrytera de medarbetare organisationen har 

behov av. ”Heltid som norm” är en del i att vara en 

attraktiv arbetsgivare och införandet kommer att 

ske under 2018. 

Systematisk kvalitetssäkring är ett område som 

kommer att utvecklas under kommande år. Det 

räcker inte med en årlig brukarundersökning för att 

kvalitetssäkra utan det måste ske i vardagen utifrån 

indikatorer som visar att vi är på rätt väg och tar 

oss lite närmare målet hela tiden. 

Digital utveckling i olika former är en fråga för 

framtiden. Digitala larm, olika former av e-tjäns-

ter, digital tillsyn och mobilitet inom våra verk-

samheter är ett stort utvecklingsområde. 

Utbildningsmässigt är utmaningen att hålla fast i 

den värdegrunden nämnden beslutat, arbeta vidare 

med salutogena verksamheter och låta den enskil-

des behov och tankar om hur vardagen ska se ut 

för att bli meningsfull, hanterbar och begriplig 

styra vårt fortsatta arbete. 

 

Verksamhetsfakta 

  2017 2016 

Antal kommuninvånare   

65-79 år 2 648 2 632 

80 år och äldre 1 052  1 048 

   

Antal platser, särskilt bo-

ende 132 132 

Antal hemtjänstärenden 548 557 

Trygghetslarm 494 498 

   

Bemanningsenheten   

Tillsättningsgrad 80 % 80 % 

Effektivitetsgrad 

exkl jun-aug 72 % 75 % 
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OF och psykiatri 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Den enskilde anser i hög grad att man kan påverka 

sin vardag. Resultatet har minskat något inom 

vissa nyckeltal men det är små förändringar och 

fortsatt stabila resultat. 

Bemötande får fortsatt höga resultat och 97 pro-

cent av brukarna är nöjda med det arbete persona-

len utför. 

Fortsatt arbete med fokus på bemötande och värde-

grund är viktigt för att bibehålla nivån på nöjdhet. 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare
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på ett respektfullt sätt

Medarbetaren känner 
stolthet för sitt arbete

Medarbetaren känner 
sig delaktig

Medarbetaren anser att 
arbetsmiljön är god

Beslutsprocesserna är 
välgrundade och tydliga

Kontinuerlig 
kompetensutveckling

God miljömedvetenhet
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Resultatet gällande medarbetarnas stolthet fortsät-

ter att öka. I årets medarbetarenkät upplever 99,4 

procent av medarbetarna en stolthet. 

Känslan av delaktighet har ökat sedan föregående 

år och når nu den uppsatta målnivån. 96,6 procent 

anser att de är delaktiga. 

Upplevelsen av en god arbetsmiljö har fortsatt att 

öka men når inte riktigt målnivån.  Det är viktigt 

att verksamheterna fortsätter att arbeta med olika 

förbättringsområden utifrån respektive arbetsplats 

utmaningar. 

Andelen medarbetare som anser att de lär nytt och 

utvecklas i sitt arbete har ökat jämfört med föregå-

ende år och når nästan den utsatta målnivån på 98 

procent. 

 

Ekonomisk analys 

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning 

och psykiatri gick 2017 med underskott, 0,9 mnkr. 

Kostnaderna för personliga assistenter har varit 

höga under året, bland annat till följd av att kom-

munen får bära hela kostnaden för de ärenden där 

Försäkringskassan inte beviljar assistent i enlighet 

med socialförsäkringsbalken. En stor del av under-

skottet har täckts av migrationspengar och året slu-

tade därför med en mindre avvikelse mot budget, 

0,2 mnkr.  

Verksamheterna för gruppbostad och bostad med 

särskild service går med underskott, 0,5 mnkr, på 

grunda av behov av ökad bemanning såväl nattetid 

som dagtid. Korttid- och trapphusboendet får ett 

underskott, 1,0 mnkr, på grund av stora omvård-

nadsbehov. Under året har kostnader för elevhems-

platser tillkommit vilket det helt saknas budget för, 

0,9 mnkr. 

Den dagliga verksamheten för personer med funkt-

ionsnedsättning ger ett överskott mot budget, 0,8 

mnkr.  

Socialpsykiatrin får ett överskott, 0,7 mnkr på 

grund av att alla tjänster inte varit tillsatta under 

året. Verksamheten för köpta platser på enskilda 

vårdhem går med överskott, 1,6 mnkr, vilket beror 

på färre brukare än vad som var budgeterat. 

 

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 beviljas ef-

ter bedömning av kommunens LSS-handläggare. 

Inom verksamhetsområdet erbjuds också boende-

stöd och dagverksamhet till personer med psykisk 

funktionsnedsättning. 

 

Året i korthet  

Det har under året varit en ökning av ansökningar 

om gruppbostad, vilket för närvarande resulterat i 

att två beslut inte kunnat verkställas. Förvaltningen 

arbetar med olika lösningar för att tillgodose beho-

ven. Samtidigt har verksamheten inom gruppbostä-

der krävt en del extrabemanning på grund av ett 

ökat omvårdnadsbehov på vissa boenden. Ingen 

gruppbostad förutom Berguven har budget för va-

ken natt, men under året har omvårdnadsbehovet i 

en del fall gjort att fler gruppbostäder haft behov 

av vaken natt under längre perioder. 

Försäkringskassans omprövningar av beslut om 

personlig assistans fortsätter vilket i vissa fall leder 

till ökade kostnader för kommunen. Utbetal-

ningsrutinerna hos Försäkringskassan har föränd-

rats vilket ökat det administrativa arbetet ytterli-

gare för kommunen. Alla omprövningar gör det 

också extra svårt att ta fram en prognos som är 

hållbar. 
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Inom daglig verksamhet har en ny verksamhet 

startats upp inom jobbcenter gällande tvätt av vård 

och omsorgs arbetskläder för vikarier. Samtidigt 

har verksamheten påbörjat en avveckling av Kon-

valjen i Virserum som sker under 2018 på grund 

av för få deltagare i verksamheten. 

Verksamheten deltar nu fullt ut i den nationella 

brukarundersökningen inom området. Resultatet 

redovisas under måluppfyllelse. 

Förvaltningens strateger har tagit fram en hand-

lingsplan för kvalitetssäkring och också skrivit en 

kvalitetsberättelse. Detta är ett arbete som förvalt-

ningen måste hålla i och utveckla ytterligare. 

Under sommaren erbjöds medarbetarna en extra 

ersättning om man valde att lägga sin semester ut-

anför juni, juli och augusti. Det var sammanlagt 

inom OF och ÄO 79 medarbetare som valde att 

göra detta. Det ledde till en lugnare sommar för 

både medarbetare och brukare, men påverkade 

ekonomin till viss del. En utvärdering ska ske i 

början av 2018 innan beslut fattas gällande kom-

mande år. 

Utbildningssatsningen gällande salutogena verk-

samheter har i år genomförts inom denna verksam-

het. Handlingsplaner ska upprättas som omfattar 

kommande treårsperiod. En extra utbildningsinsats 

har genomförts på gruppbostaden Berguven med 

fokus på lågeffektivt bemötandet parallellt med 

handledning för arbetsgruppen.  

Arbetet med att införa ”Heltid som norm” förbe-

reds och kommer att införas under 2018. En första 

handledarutbildning inom ramen för vård- och om-

sorgscollege har genomförts med åtta deltagare 

från vår kommun. Det är viktigt i vårt arbete att 

säkra mottagandet av studenter och nya medarbe-

tare. 

Samarbetet med digital utveckling i H2O har i år 

mest fokuserats på digitala larm. Det är viktigt att 

satsningen fortsätter. 

En ny organisation har implementerats inom vård 

och omsorg, där ett antal nya enhetschefer anställts 

för att nå ett hanterbart antal anställda per chef.   

Viktiga händelser under året 

 Utbildning Salutogena verksamheter 

 Fortsatt omprövningar personlig assistans 

 Ökat omvårdnadsbehov i gruppbostäderna 

 Erbjudande om förskjuten semester 

 Förberedelse heltid som norm 

 

Framtid 

Inom verksamhetsområdet handlar det fortsatt 

mycket om att kunna möta de förändrade behoven 

av insatser utifrån olika målgrupper, både då det 

gäller boende och arbete/sysselsättning. 

Daglig verksamhet märker alltmer av förändrade 

behov hos den enskilde, vilket ställer helt andra 

krav på verksamhetens utformning. Fler praktik-

platser och arbetstillfällen måste skapas för att 

möta den enskildes behov. 

Bemanning och rekrytering av medarbetare kom-

mer att vara en stor utmaning, ”Heltid som norm” 

är en del i satsningen för att kunna rekrytera till-

räckligt med medarbetare. 

Kvalitetssäkringen måste utvecklas. Det är viktigt 

att hitta indikatorer som hjälper oss att mäta de 

mer mjuka värdena för den enskilde och att mäta i 

vardagen. Det är inte tillräckligt med en årlig bru-

karundersökning för att säkra kvaliteten. Arbetet 

med kvalitetsplan och kvalitetsberättelse fortsätter. 

Den digitala utvecklingen i samarbete med H2O är 

fortsatt viktig och behöver få mer fart inom verk-

samhetsområdet. 
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Verksamhetsfakta 

  2017 2016 

Gruppbostäder + satellitlägenheter  

-Platser 35 + 36  35 + 32 

-Boende 32 + 36 32 + 32 

   

Korttidsverksamhet   

-Platser 6 6 

-Inskrivna barn 10 10 

   

Antal brukare i daglig verk-

samhet, OF 71 71 

   

Personer med personlig assistent  

-via kommunen 7 7 

-via brukarkooperativ 25 22 
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Individ- och familjeomsorg 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Verksamheten inom individ och familjeomsorgen 

som helhet når inte upp till de satta målnivåerna 

gällande den enskildes möjlighet att påverka sin 

vardag. Drygt 78 procent anser att det är lätt att 

komma i kontakt med socialtjänsten och är nöjda 

med det stödet man får. 

Då det gäller bemötande är 89,5 procent nöjda el-

ler mycket nöjda med personalens bemötande. 90 

procent anser att de blir mottagna i tid vid sina be-

sök på socialtjänsten. 

Medarbetarna inom individ- och familjeomsorgen 

känner i hög grad 98,3 procent, stolthet för det ar-

bete de utför, resultatet når nästan en högt uppsatt 

målnivå på 99 procent. 

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

Beslutsprocesserna är 
välgrundade och tydliga

Kontinuerlig 
kompetensutveckling

God miljömedvetenhet
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Delaktighet och upplevelsen av en god arbetsmiljö 

har förbättrats jämfört med föregående år men har 

en liten bit kvar till uppsatt målnivå. 

Resultatet gällande kontinuerlig kompetensut-

veckling har förbättrats något under året. Detta 

trots ett år med en hög arbetsbelastning. Målnivån 

ligger dock något högre än utfallet. 

 

Ekonomisk analys 

Individ- och familjeomsorgen uppvisar ett under-

skott på 3,8 mnkr för 2017. 

Sektionen IFO Vuxen gjorde ett överskott, 1,0 

mnkr. Migrationspengar har möjliggjort överskot-

tet genom att finansiera obudgeterade tjänster och 

de höga kostnaderna för skyddat boende. Kostna-

derna för försörjningsstöd har sjunkit och hamnade 

inom budget. 

Sektionen för Arbete och integration uppvisar ett 

överskott, 2,0 mnkr som beror på att arbetsmark-

nadsenheten inte har förbrukat sin budget för an-

passade anställningar samt på obudgeterade bi-

drag.  

Sektionen för IFO Barn och familj gjorde ett stort 

underskott, 5,3 mnkr, vilket främst beror på höga 

kostnader för inhyrd personal. Den del av kostna-

der för HVB-hem och familjehem som överskridit 

budgeten har täckts av migrationspengar.  

Sektionen för IFO Ensamkommande flyktingbarn 

gick med underskott, 1,4 mnkr. Antalet barn och 

unga har sjunkit kraftigt under året vilket gjort att 

intäkterna från Migrationsverket har minskat 

snabbare än vad verksamheten har kunnat minska 

sina kostnader. 

 

Verksamhetsidé 

Individ- och familjeomsorgen stödjer familjer och 

enskilda med sociala problem såsom ekonomiska-, 

missbruks-, relationsproblem och familjejuridiska 

frågor. Inom individ- och familjeomsorgen finns 

både utredare och behandlare. Verksamheten be-

står av en vuxenenhet och en barn- och familjeen-

het.  

Vuxenenheten arbetar med missbruks-och 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. 

 

Året i korthet 

Arbetssituationen har under året stabiliserats på 

Barn och familj. Antalet placerade barn har mins-

kat från 62 barn under föregående år till 38 barn 

under 2017. Hemmaplanslösningar har ökat med 

ökade insatser av behandlarteamet som en följd. 

Detta arbetssätt innebär att vissa placeringar har 

avslutats. Antalet inkomna anmälningar har suc-

cessivt minskat under 2017, men antalet pågående 

utredningar har varit fortsatt högt. Detta beror på 

att inflödet av anmälningar var fortsatt högt under 

slutet av 2016 och början 2017. Även om det skett 

en stabilitet så är ärendeantalet fortsatt högt jäm-

fört med jämnstora kommuner. 

Sektionen har under året haft avtal med sex kon-

sulter vilket har inneburit höga kostnader, det har 

dock varit den enda lösning under 2017. Det har 

varit svårt att rekrytera med rätt kompetens samti-

digt som antalet anmälningar och inflöde av ären-

den var fortsatt högt under första halvåret. Inför 

2018 har samtliga konsultavtal avslutats, det finns 

idag en bemanning som kan hantera den situat-

ionen vi har. 

Säkerheten har utvecklats under året vilket innebär 

tydligare rutiner och ett dagligt arbete som funge-

rar på ett säkert sätt. Det har inte varit några stora 
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insatser av Securitas vakter under 2017 beroende 

på att säkerhetsarbetet utvecklats. 

Under slutet av 2017 tog ledningsgruppen beslut 

om att genomföra en sammanslagning av Barn och 

familj och Ensamkommande. Dessa två sektioner 

blev en sektion och verksamheten leds av två sekt-

ionschefer. Den ena delen består myndighetsteam 

och placeringsteam, medan den andra delen består 

av behandlarteam och stabsteam. Där ingår även 

HVB och stödboende. Anledningen till samman-

slagningen är det minskade antalet ensamkom-

mande barn och unga. 

Antalet barn har minskat under 2017, minskningen 

sker i snabbare takt än förvaltningen planerat för. 

När det var som flest ensamkommande barn i bör-

jan av 2016 hade förvaltningen ansvar för 110 

barn. Antalet barn hade 2017-12-31 minskat till 42 

barn. Detta innebär en otrolig omställning som 

måste ske så snabbt som möjligt. Att bygga upp 

verksamheter ena året för att nästa år börja av-

veckla ställer stora krav på de olika profession-

erna. 

Under juni 2017 genomfördes tio akuta omplace-

ringar från ett externt HVB hem, vilket innebar att 

den delen av Granitvägen som ej varit belagd togs 

i bruk som Stödboende. 

Antalet barn med behov av placering i form av 

HVB minskade under andra delen av året och in-

nebar att socialnämnden i december tog ett beslut 

om att avveckla Rönnvägens HVB. Avvecklingen 

skedde skyndsamt då andra placeringar var möj-

liga för de tre barn som då var placerade där.  

Ett nytt ersättningssystem infördes 1 juli 2017, för-

ändringen innebar minskade ersättningar då även 

antalet barn i snabb takt minskade. Anledningen 

till det minskade antalet barn är återföreningar med 

anhöriga, att barn skrivs upp i ålder innan de fått 

PUT och då blir Migrationsverkets ansvar samt att 

en del unga fyllt 20 år och inte längre är i behov av 

stöd och insatser från förvaltningen. 

Omfördelning av personal har gjorts under året och 

som tidigare noterats så har sektionen för ensam-

kommande slagits samman med Barn och familj 

under hösten 2017. 

Ekonomiskt bistånd har under året hanterats inom 

budgetram, vilket inte förutspåddes inför 2017. 

Det som förändrats under året är att antalet place-

ringar gällande missbruk samt socialt boende har 

ökat och medfört ökade kostnader. Det som påver-

kat budgeten mest inom sektionen är placeringar i 

skyddat boende för personer som är utsatta för 

våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och 

förtryck. Under året har IFO vuxen haft tolv place-

ringar jämfört med 2015 då det enbart var två pla-

ceringar. Det har under året varit en hög arbetsbe-

lastning samt många nya medarbetare vilket inne-

burit att mycket fokus har lagts på grupprocessen 

för att få en stabil och trygg arbetsgrupp. Det har i 

det arbetet tagits fram en Vision 2020, som bland 

annat har målsättningen att IFO vuxen ska vara i 

framkant inom sitt arbetsområde, samt vara en ar-

betsgrupp som präglas av sammanhållning, tillit 

och vi-känsla. 

Flyktingmottagandet stängdes för nybesök under 

december 2016 och har fortsatt varit stängd under 

hela 2017. Detta har inneburit en utmaning för 

medarbetarna att arbeta med bemötande av emel-

lanåt upprörda klienter, anhöriga och allmänhet. 

De klienter som innan stängning var aktuella har 

fortsatt haft kontakt med handläggare och fått sina 

ansökningar prövade. 

Arbetet har dock under året präglats mycket av det 

stängda mottagandet, rättslig prövning av stäng-

ning och ett arbete att upprätta rutiner och riktlin-

jer för det fortsatta arbetet. Nyrekrytering av per-

sonal har pågått under året. 

Trots det stängda mottagandet fortsatte inflödet av 

nya flyktingar under 2017 och minskade inte för-

rän efter sommaren. I december beslutade krisled-

ningsnämnden att förvaltningen skulle öppna för 

nybesök från och 1 januari 2018 utifrån förvalt-

ningsrättens dom. 
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Förutom flyktingfrågan finns under denna sektion 

även arbetsmarknadsenhet och Stegen. Under året 

har arbetet med en samlokalisering med Arbetsför-

medlingen fortsatt och en inflyttning planeras un-

der första halvåret 2018. 

 Viktiga händelser under året 

 Stängt flyktingmottagande för nybesök 

 Förändring från fyra till tre sektioner 

 Minskat antal placerade barn 

 Minskat antal ensamkommande barn 

 Försörjningsstöd inom budgetram 

 Ökat antal ärende gällande våld i nära relation 

samt hedersrelaterat våld 

 

Framtid 

Det är viktigt att Barn och familj fortsätter arbetet 

med att fokusera på hemmaplanslösningar och ut-

vecklar det förebyggande arbetet. Detta måste ske 

tillsammans med skolan, kultur och fritid samt 

landstinget i form av familjecentral och ung-

domsmottagning. 

Arbetet med att ställa om och minska våra kostna-

der för ensamkommande i takt med att antal barn 

och unga minskar är en stor utmaning. 

Samlokalisering mellan Arbetsförmedling och Ar-

bete och Integration är en stor och viktig fråga för 

att få så många invånare som möjligt i arbete. 

Kostnaderna för försörjningsstödet måste följas 

kontinuerligt då det finns en stor oro för ökade 

kostnader. 

Antal flyktingar som väljer att egenbosätta sig i 

vår kommun kommer att ha betydelse för förvalt-

ningens fortsatta arbete. 

Samverkan både internt och externt blir allt vikti-

gare för att kunna utveckla verksamheterna. 

 

Verksamhetsfakta 

  2017 2016 

Utbetalat under året 

(tkr)   

-Försörjningsstöd 5 322 6 219 

-Flyktingstöd 3 252 6 417 

Totalt antal ärenden under året  

-Försörjningsstöd 277 262 

-Flyktingstöd 254 452 

Pågående ärenden (december må-

nad)  

-Försörjningsstöd 145 143 

-Flyktingstöd 87 194 

Antal placeringsdygn missbruk  

-Familjehem 0 0 

-Institution 1 131 2 055 

Antal placeringsdygn barn- och ungdom 

-Familjehem 7 679 19 169 

-Institution 15 376 16 499 
 

 








