
Årsredovisning 2018



Additivt Teknikcenter AB
Företaget Additivt Teknikcenter AB bildades 2018, där Hultsfreds Kommunala Industri AB äger 50,25  
procent. Företagets främsta uppgift är att utbilda inom 3D-teknik, med bland annat hjälp av metallprinters.
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

 

Bokslutet för 2018 slutar på ett resultat på 35,2 mnkr för kommunkoncernen (16,6). För 

kommunen är resultatet 27,7 mnkr (16,8). Resultatet innebär att vi klarar vårt 2-procents mål 

när det gäller överskott av skatter och statsbidrag, och att utfallet i stället ligger kring 3 

procent.  

 

Tidigare år har avsättningar på tillsammans 20 mnkr gjorts för att riva och iordningsställa 

marken på Varta-området till efterfrågad industrimark med bra läge. Finansieringen har nu 

använts till att genomföra den nu avslutade rivningen. Utöver detta har kommunen sedan 

tidigare avsatt 5 mnkr till saneringen, och övriga aktörer 25 mnkr, och under året kommer 

saneringen av marken att slutföras, och den beräknas vara färdig i december 2019 

 

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, och utflyttningen har fortsatt under 2018. Det preliminära 

invånarantalet per 31 dec 2018 är 14 360 vilket innebär en minskning med 219 personer. Det 

är naturligtvis en reaktion på den kraftfulla ökningen för två år sedan, men samtidigt har vi en 

utflyttning av unga som studerar vidare efter gymnasiet. Under året har kommunen därför gått 

in i ett utökat samarbete med Västervik och Vimmerby kommuner när det gäller våra Campus 

och möjligheter till högskole/universitetsutbildningar på våra orter. Till hösten startar 15 

utbildningsplatser som förskollärare i Linköpings universitets regi i Hultsfred. 

 

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

Kommunen har använt ca 52 mnkr av dessa medel under året (46), 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 8,9 mkr reserverats för denna risk. 

Förra året avsattes 8,6 mnkr men under året fick vi in 6,4 mnkr, varvid nettopåverkan blev -

2,5 mnkr 

 

Vi kan också nu lägga det åttonde 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 13,5 mnkr (11,6). I kommunens resultaträkning görs en avsättning med 

6,4 mnkr (6,2) för framtida investeringar i vatten- och avloppsverksamheter. Hultsfreds och 

Högsby kommuner har tagit beslut om att vardera kommunen tar över fastighetsverksamheten 

från ÖSK under 2019 

 

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 2018. 

 

Lars Rosander  

Kommunalråd 
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Hultsfreds kommun 
 

 
 
 
Hultsfreds kommun 
Del av Småland 

Del av Kalmar län 

 

Befolkningsmängd (2018-12-31) 14 360 

Areal   1 187 km2 varav vatten 5,5 % 

Befolkningstäthet  12,0 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! 

 

 
                   “There’s music in the air - Hultsfred 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 2018 i sammandrag  
 
 

 
 
 

Årets resultat 
Det redovisade resultatet för Hultsfreds kommun 

2018 är 27,7 mnkr vilket är 18,4 mnkr bättre än 

budget. Koncernens resultat uppgår till 35,2 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 2018 till 868,7 mnkr (832,0) vilket 

är en ökning med 36,7 mnkr.  

 

 

Antal anställda 
Antalet anställda i kommunen (exklusive kommun-

ägda bolag) var 1 310. Det är en ökning med 13 

jämfört med 2017.  

 

 

De anställdas sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron under året var 5,58 pro-

cent, en ökning med 0,33 procentenheter sedan 

2017. 

 

 

Befolkningen 
Vid årets slut uppgick befolkningen till 14 360, en 

minskning med 219 personer sedan 2017. 

 

 

Arbetslöshet 
Öppet arbetslösa och personer i program var vid 

utgången av 2017, som andel av den registerbase-

rade arbetskraften 16–64 år, 11,1 procent. Motsva-

rande genomsnitt för alla kommuner var 7,0 pro-

cent. 
 

         

Övergripande finansiella mål
Budget 

2018

Utfall 

2018

Utfall 

2017

Utfall 

2016

Utfall 

2015

Årets resultat, mnkr 9,3 27,7 16,8 6,3 17,3

Långfristiga skulder (långa lån), mnkr 365,8 183,8 208,8 208,8 249,8

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

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse, procent -14,2 -11,2 -15,7 -21,8 -25,7

ÖSK + 7,1

Pensionsmedel (KLP) + 5,6

Administrativa kontor och politiken + 5,5

Skolskjutsar + 3,1

Serviceenheten + 2,0

Skatter och bidrag + 1,7

Miljö- och byggnadsnämnden + 1,3

Kultur och fritid + 0,2

Barn- och utbildningsnämnden - 1,9

Överförmyndarverksamhet - 2,1

Räddningstjänsten - 2,2

Moduler - 2,4

Socialnämnden - 4,1
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Fem år i sammandrag – kommunen 
 

 
 

Belopp i mnkr där inte annat anges 2018 2017 2016 2015 2014

Verksamhetens intäkter
1

323,8 292,6 283,6 223,9 187,5

Verksamhetens kostnader
4

1 146,1 1 093,8 1 046,1 945,2 986,6

Verksamhetens nettokostnad 851,0 827,5 787,3 745,4 799,1

Skatteintäkter 571,2 566,0 537,2 514,6 497,8

Generella statsbidrag och utjämningar 297,5 266,0 247,0 240,2 235,0

Årets resultat 27,7 16,8 6,3 17,3 -59,9

Tillgångar 888,0 862,5 777,9 757,4 657,5

Skulder, banklån 183,8 208,8 208,8 249,8 175,4

Eget kapital 262,8 235,1 218,4 212,1 194,8

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

Borgens- och ansvarsförbindelse 747,8 679,6 706,0 725,6 783,5

Nettoinvesteringar 61,0 73,2 71,4 29,1 28,8

Självfinansieringsgrad, investeringar, % 74,3 76,8 60,4 167,7 105,6

Antal invånare per den 31 december 14 360 14 579 14 607 13 919 13 738

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

Nettokostnad per invånare, kr 
2

59 262 56 760 53 899 53 553 58 167

Nettokostnadernas andel av skatter och statsbidrag, %
3

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

Nämndernas budgetavvikelse 9,8 4,6 8,7 10,1 13,5

1) inkl engångsintäkter om 7,2 för 2015.

2) påverkad av engångsintäkt, värdet exkl för 2015 är 54 320 och 2014 52 635.

3) påverkad av engångsintäkt, värde exkl är 99,7 och 98,7 och avser 2015 och 2014.

4) inkl jämförelsestörande poster 2018 2,5; 2017 25,5; 2016 17,1; 2015 0,3 och 2014 84,8. Belopp i mnkr.
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Den samhällsekonomiska ut-
vecklingen enligt SKL 
 
Tredje kvartalet 2018 vittnar om en tydlig inbroms-

ning i BNP-tillväxten. BNP sjönk till och med nå-

got från kvartalet innan. Bakom nedgången under 

kvartal tre finns en del tillfälliga faktorer. Arbets-

marknaden visar ännu fortsatt styrka. Vår bedöm-

ning är att BNP åter kommer att stiga under fjärde 

kvartalet, vilket understödjs av nyliga utfall och in-

dikatorer. BNP-fallet under kvartal tre är därmed 

inte början på en svensk recession. Att den svenska 

konjunkturen nu har passerat toppen framstår emel-

lertid som ett faktum. I korten ligger därmed kon-

junkturavmattning, vilket innebär att BNP en tid 

kommer att öka svagare än den trendmässiga till-

växten. 

 

Vi skriver ner vår prognos för global BNP-tillväxt, 

vilket indikerar en svagare ökning av svensk export 

kommande år. På hemmaplan tycks byggboomen 

vara över och vi räknar med att bostadsbyggandet 

minskar under hela 2019. Detta är två huvudförkla-

ringar till svag svensk BNP-tillväxt 2019 och 2020.  

 

Den starka utvecklingen på den svenska arbets-

marknaden kommer därmed att brytas, med mins-

kande sysselsättning och stigande arbetslöshet som 

följd. Avkylningen av arbetsmarknaden ligger dock 

en bit bort. I vår prognos visar sig den svagare ar-

betsmarknadskonjunkturen mer tydligt först år 

2020. En svag utveckling av antalet arbetade tim-

mar medför en dämpning av den kommunala skat-

teunderlagstillväxten kommande år. 

 

På längre sikt baseras den samhällsekonomiska 

analysen på en framskrivning som hängs upp på ar-

betsmarknaden och demografin. Detta kan beskri-

vas som att det varken råder hög- eller lågkonjunk-

tur och vår analys utgår från arbetsmarknaden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckeltal för den svenska ekonomin 

 
 

 

Det slutliga beskattningsutfallet för år 2017 visar 

att skatteunderlagets ökning 2017 blev mindre än 

2016 men ändå god. Prognosen pekar på fortsatt 

dämpning av skatteunderlagstillväxten även nästa 

år. Det beror på att den förestående konjunkturav-

mattningen leder till mindre gynnsam utveckling 

av arbetade timmar än den som varit under upp-

gången. Detta motverkas endast till en mindre del 

av att lönehöjningarna väntas bli större samt in-

komsterna av pensioner och arbetsmarknadsersätt-

ningar tillta. 

 

Kalkylen för år 2020–2022 bygger på förutsätt-

ningen att den svenska ekonomin utvecklas i kon-

junkturell balans, vilket innebär att skatteunder-

lagstillväxten dessa år blir i linje med ett historiskt 

genomsnitt. 

 

Både 2018 och 2019 hålls skatteunderlaget tillbaka 

av att grundavdragen för personer som fyllt 65 år 

höjs. Detta kompenseras kommunerna för genom 

höjningar av anslaget Kommunalekonomisk utjäm-

ning med belopp som motsvarar avdragshöjningar-

nas beräknade effekt på skatteintäkterna. Det bety-

der att skatteunderlagets underliggande ökningstakt 

är 0,7 procentenheter större än den faktiska båda 

dessa år. 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Antal arbetade timmar 2,1 2 0,5 –0,5 0,4 0,4

Timlön, 

nationalräkenskaperna
2,6 2,8 3,2 3,3 3,4 3,5

Timlön, 

konjunkturlönestatistiken
2,2 2,5 3 3,3 3,4 3,5

Konsumentpriser, KPIF 2 2,1 2,2 2,2 2 2

Konsumentpriser, KPI 1,8 2 2,6 3 2,9 2,8

Realt skatteunderlag 1,1 1,5 0,8 0,1 0,9 1,1

Befolkning 15–74 år 1,1 0,8 0,5 0,3 0,4 0,5

Procentuell förändring om inte annat anges
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Antal invånare i kommunen, 1972–2018 

 
Antalet invånare var den 31/12 14 360, en minsk-

ning med 219 (minskning 28) invånare under 2018. 

Medelvärdet för befolkningsutvecklingen är sedan 

1972 en minskning med 95 (93) invånare per år. 

För de senaste tio och fem åren är motsvarande tal 

en ökning med 31 respektive 145 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. 

Flyttningsöverskottet och befolkningsutvecklingen 

är till stor del beroende av läget på arbetsmark-

naden och sysselsättningsutvecklingen. 

 

Av grafen framgår att det negativa födelseöver-

skottet under 2018 uppgick till -34 (-9) och det ne-

gativa flyttningsöverskottet blev -196 personer (-

50). Händelser (födda, döda, flyttningar) som skett 

före den 1 januari 2018, men som har rapporterats 

efter 1 februari 2018, påverkar folkmängden men 

är inte redovisade som händelser under 2018. 

Denna del av folkökningen redovisas istället som 

en justeringspost, för 2018 innebär det 11 personer. 

Således förklarar det skillnaden mellan statistiken 

som presenteras här och den totala befolkningsför-

ändringen 2018. 

 

Antal sysselsatta 2011–2017 
Sysselsättningen (förvärvsarbetande dagbefolk-

ning) ökade under 2017 med 43 personer. År 2017 

var antalet sysselsatta män 2 873 och antalet sys-

selsatta kvinnor 2 538. Under 2017 ökade syssel-

sättningen för män med en person och sysselsätt-

ningen för kvinnor ökade med 42 personer.  

 
 

Arbetslöshet per december, procent 
 

 
Den totala arbetslösheten i kommunen i förhål-

lande till den registerbaserade arbetskraften under 

2018 minskade med 2,0 procentenheter jämfört 

med 2017. Andelen i program ökade 1,7 medan öp-

pet arbetslösa minskade med 3,7 procentenheter. 
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Arbetslöshet i jämförelse, procent 

 
Den totala arbetslösheten minskade med 2,0 pro-

centenheter under 2018 i Hultsfreds kommun och 

den minskade i länet och riket med 0,7 respektive 

0,5 procentenheter. 

0

2

4

6

8

10

12

14

2015 2016 2017 2018

Hultsfred Länet Riket



 Årsredovisning 2018 Förvaltningsberättelse
  Kommunens personal 

 

 

11 

 

Antal tillsvidareanställda i kommunen 

 
Antalet tillsvidareanställda har under 2018 ökat 

med totalt 13. Ökningen ligger till största delen på 

socialförvaltningen. Under 2018 avgick 24 med 

pension, att jämföra med pensionsavgångarna i 

framtiden som i snitt ligger på 18 anställda/år fram 

till 2020. 

 

 

Hel- och deltidsanställda 
 

 
 

Antalet heltidsanställda har ökat från 2017 samti-

digt som deltidsanställda har minskat. Detta beror 

på att socialnämnden infört ”heltid som norm”.  

 

Antal årsarbetare 

 
Antalet årsarbetare har ökat från 889,0 till 904,0 

under 2018. 

 

Tillsvidareanställda per förvaltning 

 
 

Tabellen visar de olika förvaltningarnas föränd-

ringar i antalet anställda under 2018 jämfört med 

2017.  Den totala förändringen omfattar en ökning 

med 12 tillsvidareanställda, då är även föränd-

ringen inom ÖSK:s ”hultsfredsdel” medräknad. 

Den största ökningen med sammanlagt 17 tillsvida-

reanställda har socialförvaltningen. Observera att 

den totala ökningen av antalet tillsvidareanställda 

är mindre än socialförvaltningens ökning. Anled-

ningen till detta är att några förvaltningar har ett 

minskat antal tillsvidareanställda. 

 

 

Åldersfördelning, antal per femårsklass 

 
Diagrammet ovan visar, för kommunens del, att de 

som fyllde 55 år eller mer under 2018 utgör en 

tredjedel av de anställda. Alltså kommer 370 av 

kommunens anställda de närmaste 10 åren att 

lämna sina anställningar förutsatt att alla avgår vid 

65 år fyllda. Fjorton av kommunens anställda var 

över 65 år. I övrigt var det två tillsvidareanställda 

under 20 år. Sammantaget ger fördelningen en me-

delålder på 45,8 år. 
 

 
 
 
 
 

200

400

600

800

1000

1200

1400

2015 2016 2017 2018

Tillsvidare

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Heltid 1 082 755 897 585 185 170

Deltid 142 458 139 432 3 26

Deltidsbran

dmän
86 84 4 3 82 81

Summa 1 310 1 297 1 040 1 020 270 277

Visstid

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Heltid 164 75 104 60 60 15

Deltid 85 193 71 187 14 6

Summa 249 268 175 247 74 21

Kvinnor MänTotalt

Kvinnor MänTotalt

0

250

500

750

1000

2015 2016 2017 2018

2018 2017

Centraladministration 56 57

Serviceenheten 89 86

Kultur och fritid 36 40

Räddningstjänst 92 90

Miljö- och byggnadskontor 36 35

Barn- och utbildningsförvaltning 381 386

Socialförvaltning 620 603

ÖSK 53 54

Totalt 1 363 1 351

0 50 100 150 200 250

-19

25-29

35-39

45-49

55-59

65-



 Årsredovisning 2018 Förvaltningsberättelse
  Kommunens personal 

 

 

12 

 

Fördelning av tillgänglig tid i procent 

 
Frånvaron under 2018 var 19,0 procent (16,0), där 

de lagstadgade tjänstledigheterna tillsammans ut-

gör den högsta frånvaron. I diagrammet ovan under 

”Övrig frånvaro” finns bland annat ledighet för stu-

dier, komp, facklig tid, de vilande anställningarna 

samt ledigheten för ferie- och uppehållsanställda. 

Närvaron är mindre än 2017 och har främst sin 

grund i ett högre uttag av lagstadgade tjänstledig-

heterna.  

 

Löner 
Kostnaderna för kommunens löner uppgick till 

508,4 mnkr (483,2). 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 d.v.s. en arbetsmarknads-

politisk åtgärd. Ökningen uppgår till 25,2 mnkr. 

Den största ökningen (17,4) omfattar de tillsvidare-

anställda. Resterande 7,8 mnkr omfattar övriga 

ovan nämnda anställda. Kostnadsökningen beror 

på, utöver den årliga löneöversynen, ett något ökat 

antal medarbetare med tillsvidareanställdanställ-

ning och en ökad kostnad för månadsavlönade med 

tidsbegränsade anställningar. 

 

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 

2018 som har varit frånvarande en dag eller mer 

jämfört med 2017, vilket inte behöver ha en kopp-

ling till att sjukfrånvaron är något högre 2018 än 

2017. Det spelar också en stor roll hur långt en 

sjukskrivningsperiod sträcker sig. 

 
 

Mertid 

 
 

Totalt har kostnaderna för mertiden ökat under verk-

samhetsåret 2018 trots ett lägre uttag av övertidstim-

mar. Ökningen är dels den kvalificerade 

övertiden och dels kompensationen för enkel över-

tid, uttaget av fyllnadslön och värdet av uttagen 

kompensationsledighet är lägre än 2017.   

Kostnadsmässigt är det en liten skillnad mellan 

verksamhetsåren vilket beror på att medarbetare i 

det högre löneskiktet står för det högre  

uttaget av kvalificerad och enkel övertid, alltså 

färre men dyrare timmar kostnadsmässigt 

 

 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie ar-
betstid 

 
 

Sedan 1 juli 2003 ska redovisning av sjukfrånvaro 

ske på ett sådant sätt att jämförbarhet ska uppnås 

mellan arbetsmarknadens sektorer samt att inform-

ationen förtydligas och förbättras. Sveriges kom-

muner och landsting (SKL) rekommenderar sju 

olika mått (se ovan). Notera att måttet ”60 dagar el-

ler mer” sätts i relation till den totala sjukfrånva-

ron. Alltså 34,97 procent av den totala sjukfrånva-

ron 2018 är 60 dagar eller mer. Övriga mått sätts i 

relation till ordinarie arbetad tid. Den totala sjuk-

frånvaron i procent av ordinarie arbetstid har ökat 

från 5,25 procent år 2017 till 5,58 procent år 2018.  

0 50 100

Total närvaro

Sjukdom

Semester

Föräldraledighet

Övrig frånvaro

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Kompledig 4 415 6 203 974 1 421

Fyllnadstid 8 134 11 748 1 434 1 558

Enkel övertid 2 757 4534 876 686

Kval övertid 5 560 6 576 2 438 2 054

Summa 20 866 29 061 5 722 5 719

Antal tim Tkr

2018 2017

60 dagar eller mer 34,97 34,37

Kvinnor 6,17 5,72

Män 3,11 3,29

29 år och yngre 4,17 3,70

30-49 4,90 4,72

50 år och äldre 6,72 6,30

Totalt 5,58 5,25
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Energieffektivisering 
 

Statligt stöd 

Mellan åren 2009 och 2014 erhöll kommunen ett 

statligt stöd från Energimyndigheten för att strate-

giskt arbeta med energieffektivisering i kommu-

nens fastigheter och transporter. I samband med 

detta togs en strategi fram med målsättningar, på 

både kort och lång sikt, samt en handlingsplan för 

att minska energianvändningen. Strategin antogs av 

kommunfullmäktige 2011-05-30 §51. Trots att 

kommunen inte längre erhåller det ekonomiska stö-

det görs ändå en årlig uppföljning av de uppsatta 

målen. 

 

Fastigheter 

I statistiken ingår endast de fastigheter där man har 

rådighet över energianvändningen. All statistik är 

graddagskorrigerad. Följande målsättningar finns 

för energianvändningen i kommunens fastigheter: 
 

Minskad total energianvändning/m2, Atemp med 10 

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

Måluppfyllelse: År 2014 var minskningen 5,8 %. 
 

Elanvändningen/m2, Atemp ska ha minskat med 20 

% till 2014 och 40 % till 2020. 

Måluppfyllelse: År 2014 hade elanvändningen per 

areaenhet minskat med 34 %. 
 

År 2014 ska andelen förnyelsebar energi totalt vara 

> 96 % och > 98 % 2020. 

Måluppfyllelse: År 2014 var andelen förnyelsebar 

energi 92,8 %. 

 
 

Energianvändning/areaenhet, kWh/m2 

  

Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) 

förvaltar den kommunala organisationens fastig-

heter. Sedan 2009 har den totala energianvänd-

ningen/areaenhet minskat med 13,4 %. 

 

AB Hultsfreds bostäder (ABHB) har under samma 

period minskat sin energianvändning/areaenhet 

med 4,4 %. Hultsfreds kommunala industriaktiebo-

lag och Rock City AB (HKIAB/RCAB) har sedan 

2009 minskat sin energianvändning/areaenhet med 

8,4 %. Den totala energianvändningen/areaenhet 

för kommunen och bolagen tillsammans (ALLA) 

har minskat med 9,7 % sedan 2009. 

 

 

Elanvändning/areaenhet, kWh/m2 

 
Sedan 2009 har elanvändningen per areaenhet för 

kommunen och bolagen tillsammans minskat med 

36,3 %. 

 

 

Total energianvändning, MWh 

 
Den totala energianvändningen, utan att hänsyn tas 

till eventuella förändringar i yta, har minskat med 

12,5 % sedan 2009. Andelen förnybar energi var 

94,2 % år 2018. Endast olja som en icke förnyelse-

bar energikälla. 
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Persontransporter 
Följande målsättningar finns för kommunens trans-

porter: 

 

Minska den totala bränslemängden med 16 % till 

2014 och 33 % till 2020.  

Måluppfyllelse: År 2014 hade bränslemängden 

minskat med 13 %. 

 

Ett annat mål är att total körd sträcka ska minska 

med 3 % till 2014 och 7 % till 2020. 

Måluppfyllelse: År 2014 hade antalet körda mil 

ökat med 7 %. 

 

Andelen miljöbilar ska öka från 25 % till 44 % 

2014 och 90 % 2020. 

Måluppfyllelse: Andelen miljöbilar var 33 % 

år 2014. Under år 2018 ändras definitionen av en 

miljöbil till en så kallad bonusbil. 

 

I statistiken ingår alla fordon som används för per-

sontransporter (leasade, ägda, hyrbilar, lätta lastbi-

lar). I antalet mil ingår även privata bilar i tjänsten. 

 

 

Bränslemängd, liter 

 
Sedan 2009 har mängden bensin minskat med 91 

% och mängden diesel har ökat med 102 %. Från 

och med 2012 har ingen etanol tankats. Totalt har 

bränslemängden minskat med 10 % sedan 2009. 

Energiförbrukningen för de elbilar som finns är 

inte med i statistiken.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Antal körda mil 

 
Sedan 2009 har det totala antalet körda mil ökat 

med 13 %. Ökningen skedde främst under 2015 

och 2016. År 2017 och 2018 minskade antalet 

körda mil. 

 

 

Miljöklassade fordon 
Cirka 6 % av fordonen är bonusbilar och därmed 

miljöbil enligt 2018 års definition. Bonusbilar är 

elfordon, plug-in hybrider eller biogasfordon. 

Några biogasfordon har inte använts under 2018. 
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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), Emåbygdens Vind 

AB, Additivt Teknikcenter AB (ATC), Invensys 

Property Company AB (Invensys) och Östra Små-

lands Kommunalteknikförbund (ÖSK). 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 35,2 mnkr 

(21,6). Det är framförallt kommunen som med 27,7 

mnkr bidrar till koncernens positiva resultat. 

ABHB redovisar ett resultat på 0,4 mnkr (0,7). 

HKIAB redovisar ett resultat på 1,8 mnkr (0,0) ef-

ter driftbidrag med 3,9 mnkr (7,6). Rock City redo-

visar ett resultat på 0,1 mnkr (0,0), Emåbygdens 

Vind AB 1,3 mnkr (-8,5), Additivt Teknikcenter 

AB -0,3 mnkr och slutligen Invensys AB 0,0 mnkr 

(-0,4). ÖSK visar ett resultat på 0,0 mnkr (0,0). 

 

 

Intäkter och kostnader  
Koncernens nettokostnader har ökat med 19,7 

mnkr eller 2,4 procent jämfört med 2017. Intäk-

terna har ökat med 35,6 mnkr eller 9,0 procent me-

dan kostnaderna har ökat med 55,3 mnkr eller 4,6 

procent. Exklusive värdeökning av kommunens 

pensionsmedel har koncernens finansnetto, d.v.s. 

de finansiella intäkterna minus de finansiella kost-

naderna, sedan 2017 förstärkts med 2,6 mnkr till en 

kostnad på 2,2 mnkr (3,2). Finansnettot inklusive 

värdeökning av kommunens pensionsmedel är po-

sitivt och uppgår till 7,3 mnkr (9,9). 

 

 

Tillgångar 
Koncernens balansomslutning uppgår vid utgången 

av 2018 till 1 371,1 mnkr och har ökat med 56,5 

mnkr sedan utgången av 2017. Av balansomslut-

ningen står, efter eliminering av koncerninterna 

poster, kommunen för 839,1 mnkr (64,0 procent), 

ABHB för 323,2 mnkr (24,0 procent), HKIAB med 

Rock City och Emåbygdens Vind AB för 172,7 

mnkr (13,0 procent), Additivt Teknikcenter 5,9 

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

ÖSK för 46,5 mnkr (3,4 procent). 

 

 

Likviditet 
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 75,3 procent. Likviditeten 

har försämrats med 1,2 procentenheter sedan 2017. 

Koncernens likvida medel, inklusive kortfristiga 

placeringar, har minskat med 41,4 mnkr till 324,7 

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 2018 till 26,6 pro-

cent och uppgick vid utgången av 2017 till 24,8 

procent. Kommunen har i sitt eget bokslut för 2018 

en soliditet på 29,6 procent. ABHB och HKIAB 

har en soliditet på 30,1 respektive 18,0 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 508,8 mnkr, vil-

ket innebär en minskning med 8,5 mnkr från 2018. 

Skillnaden beror till stor del på amorteringar som 

gjorts av kommunen med 25 mnkr, emellertid har 

ABHB upptagit nya lån med 20 mnkr. 

 
 

Investeringar, mnkr 

 
Koncernens investeringar exklusive investeringar i 

finansiella tillgångar uppgick netto till 97,3 mnkr. 

Det är 7,7 mnkr mer än under 2017. Kommunen 

nettoinvesterade 61,0 mnkr, ABHB 22,0 mnkr, 

HKIAB 10,4 mnkr, ÖSK 3,3 mnkr. 

 

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 0,3 mnkr. 

HKIAB har i sin tur lämnat ett driftbidrag till Ad-

ditivt Teknikcenter på 0,3 mnkr. Kommunen får 

aktieutdelning 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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Kommunen 118,3 45,2 325,8

ABHB 100% 16,2 0,9 205,0

HKIAB 100% 5,7 0,6 89,5

RockCity 100% 2,6 0,1 16,5

Emåbygden 40% 0,0 0,0 8,8

ATC 55% 0,0 0,0 6,0

Invensys AB 100% 0,0 0,0 0,0

ÖSK 93,8 43,6
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Uppgifter per 2018-12-31 och 2017-12-31 i mnkr

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

AB Hultsfreds Bostäder
1

0,4 0,7 112,8 112,0 323,2 301,4 205,0 189,3 28,3 28,7

Hultsfreds Kommunala Industri AB 1,8 0,0 22,7 26,4 125,7 122,2 89,5 89,5 18,0 17,0

Rock City Hultsfred AB 0,1 0,0 5,3 5,6 22,3 22,3 16,1 16,5 16,3 15,8

Emåbygdens Vind AB
2

1,3 -8,5 3,5 1,4 26,4 35,8 17,7 33,1 13,5 6,4

Additivt Teknikcenter i Hultsfred AB
3

-0,3 0,1 10,8 4,9 3,7

Invensys AB 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 83,5 64,9

ÖSK 0,0 0,0 139,4 120,7 46,5 40,1 4,9 4,9 5,7 6,5

1
 Bolaget redovisar ett resultat på 0,4 mnkr men i koncernen 5,0 mnkr. Skillnaden är att på bolagsnivå 

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

2
 Emåbygdens vind redovisar ett resultat på 1,3 mnkr men i koncernen 0,5 mnkr. Skillnaden beror på att bolaget inte är 

helägt av kommunen.
3
 Additivt Teknikcenter redovisar ett resultat på -0,3 mnkr men i koncernen -0,2. Skillnaden beror på att bolaget inte är 

helägt av kommunen.

Soliditet %

Balans-

Resultat Omsättning omslutning Låneskuld
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AB Hultsfreds Bostäder 

 
*Exklusive lägenheter som uthyrs per rum till studenter. 

 
ABHB hyr ut och förvaltar 1 662 (1 660) bostads-

lägenheter varav 47 (47) studentrum. Antalet va-

kanta lägenheter har ökat mot föregående år. Under 

2018 var vakansgraden i genomsnitt 5,6 procent 

(3,6 %) motsvarande 92 (58) tomma lägenheter. 

Medelantalet anställda under 2018 var 35 (38). Un-

der året har bland annat nyproduktion av 18 lägen-

heter vid Sjögläntan färdigställts och ombyggnad 

av lokaler för kommunal skolverksamhet på Rönn-

vägen har genomförts. 

 

 

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:  

 

 
 

Bolaget har under året genomfört underhålls- och 

ombyggnationsåtgärder inom fastigheten Brygge-

riet 5 (H-city) och Träförädlingen 6, båda belägna i 

Hultsfred tätort samt i Gruset 1, Virserum. 

 

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 2018 blev 126,9 

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 2018 ett positivt resultat på 1,3 

mnkr. Efter nedskrivningar av verket 2017 är kost-

naderna för avskrivningar lägre. Stigande priser på 

el och elcertifikat under året har också bidragit till 

det positiva resultatet.   

 

Additivt Teknikcenter i Hultsfred AB 

Bolaget startade i maj 2018 med syfte att säker-

ställa kompetens och erbjuda utbildning inom det 

additiva konceptet metalprinting. Under året har en 

metallprinter införskaffats och installerats. I okto-

ber anställdes en platschef vilket således också 

blev bolagets första anställda. Resultatet för bola-

get var negativt, 325,8 tkr. HKIAB har lämnat ak-

tieägartillskott till bolaget på 340 tkr.  

 

 

Invensys Property Company AB 
Under 2017 förvärvade kommunen Invensys som 

en del av överenskommelsen om sanering av 

Vartaområdet. Förvärvet gjordes för en krona och 

bolaget äger fastigheten som finns på området, i 

övrigt har bolaget ingen verksamhet. Under 2018 

har alla byggnader rivits och marken har sanerats 

tillsammans med länsstyrelsen. Resultatet för bola-

get var positivt, 0,1 tkr. Driftbidrag har erhållits 

från kommunen på 30 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 13,5 mnkr. 

2018 2017

Antal lägenheter* 1 639 1 637

Genomsnittligt antal lediga lägenheter 92 58

Vakansgrad, procent 5,6 3,6

2018 2017

Antal fastigheter 8 8

Antal kvadratmeter 61 400 61 400

Vakansgrad, procent 12,0 15,0

Årets investeringar mnkr 10,4 1,0

Rock City Hultsfred AB 100%

Oskarshamns Hamn AB 4%

Emåbygdens Vind AB 40%

Additivt Teknikcenter i Hultsfred AB 50,25%

2018 2017

Debiterat dricksvatten, tkbm 789,1 772,3

Hämtade sopkärl, st 189 000 199 093

Avfall till förbränning, ton 3 174 3 441

6 636 6 353

Ljuspunkter för väg och 

gatubelysning, st
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Resultat 
 

Årets resultat 

 

 

 

Kommunen redovisar 2018 ett resultat på 27,7 

mnkr. Det positiva resultatet ökar kommunens 

egna kapital. 

 
Jämförelsestörande poster 

I årets resultat ingår intäkter och kostnader som är 

att betrakta som jämförelsestörande om totalt 2,5 

mnkr. Det är dels en kostnad på 8,9 mnkr för skol-

moduler som migrationsverket inte har lämnat be-

sked om ersättning. Den andra posten är en intäkt 

på 6,4 mnkr från migrationsverket för de tre första 

kvartalen 2017. Effekten av dessa båda är ett sämre 

resultat med 2,5 mnkr. 

 

 

 

Kommunens 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 

kommunens budgetavvikelse framgår att driftbud-

geten visar ett överskott på 7,3 mnkr (-21,2 mnkr) 

före jämförelsestörande poster på 2,5 mnkr (25,8).  

De största avvikelserna är inom nämnderna på 6,6 

mnkr.  

 

Kostnaderna för pensioner blev 4,4 mnkr högre än 

budgeterat. Budgeten 2018 var baserad på Skan-

dias prognos från 2017. Under 2018 har antalet an-

ställda ökat vilket medfört ökade kostnader för den 

avgiftsbestämda ålderspensionen. Även en avvi-

kelse från 2017 på 0,6 mnkr påverkar utfallet nega-

tivt. Fastighetsavskrivningarna blev 3,7 mnkr 

bättre än budgeterat vilket beror på lägre investe-

ringsnivå än budgeterat,se mer under investeringar. 

 

Löneökningarna blev i genomsnitt 3,8 procent, vil-

ket medförde ett underskott mot budget på 1,0 

mnkr.  

 

Arbetsgivaravgiften överskrider budget med 20,6 

mnkr beroende på att kommunen haft fler tjänster 

än vad som finns i personalbudgeten. Flertalet av 

tjänsterna har finansierats av statsbidrag/välfärds-

pengar. 

 

Personalomkostnader och kalkylerade intäkter be-

står av skillnaden mellan betalda arbetsgivaravgif-

ter och beräknade utifrån löneutbetalningar och 

skillnaden mellan beräknade intäkter och fakture-

rade kapitalkostnader mot ÖSK. 

Nämnd / verksamhet (mnkr) 2018 2017 2016 2015 2014

Nämnder 6,6 -25,2 -11,4 -8,9 -74,6

Pensioner och fastighetsavskrivningar -0,1 -2,7 -0,1 2,0 -2,4

Oförutsett för löner, KF, KS och KSAU -0,1 2,1 3,2 5,1 0,7

Personalomkostnader och kalkylerade intäkter 0,9 4,7 -0,1 12,2 5,0

Summa nettoverksamhet 7,3 -21,2 -8,4 10,4 -71,3

Skatte intäkter och utjämning 1,7 1,8 -3,3 -4,7 2,6

Finansiella netto 9,4 11,8 9,0 9,7 8,7

Summa 18,4 -7,6 -2,7 15,4 -60,0

Summa före jämförelsestörande poster 20,9 18,2 14,4 15,1 24,8
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Det finansiella nettot står för en positiv avvikelse 

på 9,4 mnkr. Den största anledningen är KLPs för-

valtning av medel avsatta för att användas i fram-

tida pensionsutbetalningar. För 2018 motsvarar 

KLPs finansnetto en avkastning på 6,2 procent 

(9,0).   

 

 
 
Nämndernas budgetavvikelse 

 
 

Generellt berörs nämnderna av det statsbidrag som 

kommunen erhöll 73,9 mnkr (varav 6,8 från skol-

verket) i tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagan-

det. Under 2017 har det tillkommit 55,0 mnkr i 

statsbidrag och för 2018 har det tillkommit 39,2 

mnkr. Medlen används till en femårig åtgärdsplan 

som bland annat innebär att nya tjänster har upprät-

tats. Planen omfattar kostnader på 58,8 mnkr per 

år, under 2018 har 52,6 mnkr utnyttjats. Social-

nämnden har nyttjat 29,0 mnkr (totalt 58,0 under 

perioden 2016-2018), kommunstyrelsen 8,2 mnkr 

(totalt 17,7) och barn-och utbildningsnämnden 15,2 

mnkr (totalt 31,5). 

 

Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på 11,2 

mnkr inklusive ÖSK. I avvikelsen ingår även jäm-

förelsestörande poster på 2,5 mnkr, tar man hänsyn 

till dem skulle utfallet ha varit 13,7 mnkr. Tidigare 

år har Campus ingått i kommunstyrelsen men från 

och med 2018 ingår de i barn -och utbildnings-

nämnden. Campus bidrar med en positiv budgetav-

vikelse på 0,2 mnkr. 

 

 
 

Politik är lika med verksamheter för kommunfull-

mäktige, kommunstyrelsen, partistöd, revision och 

under 2018 valnämnden inklusive riksdagsvalet. 

Tillsammans redovisar de ett positivt resultat på 

1,2 mnkr. Det är verksamheten kommunstyrelsen 

som bidrar med största enskilda posten på 0,5 

mnkr.  

 

Kontor och verksamheter är de administrativa kon-

toren och den drift som bedrivs inom några av 

dem, de redovisar ett resultat på 5,3 mnkr exklu-

sive jämförelsestörande poster. De två som redovi-

sar största positiva resultatet är utvecklingskontoret 

och e-Utveckling (i detta fall summan av e-Ut-

veckling, IT-kontoret och information och turism) 

Utvecklingskontoret ger en positiv avvikelse med 

3,8 mnkr där skolskjutsverksamheten står för 3,1 

mnkr. Det beror till stora delar på ett bättre ramav-

tal med KLT men även färre elever som går på 

andra kommuners gymnasier samt en lyckad sam-

ordning med Prolympia. e-Utveckling redovisar ett 

resultat på 1,8 mnkr, av dem redovisar IT-kontoret 

0,8 mnkr som huvudsakligen härrör sig från kapi-

talkostnader. Överförmyndarverksamheten redovi-

sar ett underskott med 2,1 mnkr, antalet personer 

som behöver god man har minskat men de som be-

höver är mer krävande. 

 

Serviceenheten redovisar ett positivt resultat på 2,0 

mnkr, där kostservice redovisar ett överskott mot 

budget på 0,8 mnkr vilket kan hänföras till ökade 

intäkter av måltidsabonnemang samt till viss del 

även vakanta tjänster. Städservice gör ett överskott 

på 1,0 mnkr där man sålt lokalvårdstjänster till 

Nämnd / verksamhet (mnkr) 2018 2017 2016 2015 2014

Kommunstyrelsen 11,2 -8,1 1,0 -7,5 -70,3

Barn- och utbildningsnämnden -1,7 -14,0 -5,5 -0,6 0,2

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

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

Pensioner, oförutsett mm 0,6 4,0 3,0 19,2 3,3

Summa 7,3 -21,2 -8,4 10,4 -71,3

Summa före jämförelsestörande poster 9,8 4,6 8,7 10,1 13,5

Avvikelse mot budget 2018 2017

Politik, revision mm 1,2 1,0

Kontor och verksamheter 5,3 5,5

Serviceenheten 2,0 0,4
Kultur och fritid 0,2 0,8

Räddningstjänsten -2,2 -1,6

ÖSK 7,1 11,6

Summa kommunstyrelsen 13,7 17,7
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Riksbyggen samt erhållit bidrag från arbetsför-

medlingen. Även vaktmästeriet har en positiv avvi-

kelse mot budget på 0,2 mnkr. Cirkulationstjänst-

göring har gjort att man kunnat täcka upp för 

tjänstledighet och sjukskrivningar. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i år ett 

överskott på 0,2 mnkr. Valhall har med anledning 

av bibliotekets användande av lokaler en mindre 

verksamhet och ger ett överskott på 0,3 mnkr. 

Många besökare i Hagadal ger en positiv avvikelse 

på 0,4 mnkr. Kultur- och fritidskontoret har lägre 

intäkter då samarbetet med Högsby kring Kultur- 

och fritidschef har avslutats, en negativ avvikelse 

mot budget på 0,2 mnkr. Övriga fritidsanlägg-

ningar visar ett underskott på 0,3 mnkr där bland 

annat bidraget till ishallen i Virserum höjts under 

året.  

 

Räddningstjänst redovisar ett underskott på 2,2 

mnkr. Underskottet beror bland annat på fler larm, 

414 stycken vilket är 264 fler än de 150 stycken 

som är budgeterade. Under 2018 har ett antal 

skogsbränder härjat av olika omfattningar. Rädd-

ningstjänsten hjälpte även till vid skogsbränder ut-

anför kommunen. Ersättning har sökts från MSB 

(myndigheten för samhällsskydd) och hittills har 

2,9 mnkr erhållits. 

ÖSK visar ett överskott med 13,5 mnkr varav 6,4 

mnkr har avsatts till framtida VA-investeringar i 

kommunens balansräkning. Då avsättningen görs i 

kommunens balansräkning påverkar den inte ÖSKs 

egen resultaträkning. Gator och yttre skötsel visar 

ett överskott på 2,5 mnkr bland annat på grund av 

kort sommarsäsong. 

 

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 2018, summan för detta är 

2,5 mnkr. Skulden kommer att återföras till avgifts-

kollektivet under de kommande åren. Bostadsan-

passningen visar ett överskott med 0,2 mnkr på 

grund av antal mindre kostnadskrävande åtgärder 

under året. Fastighetsavdelningen visar ett över-

skott med 4,8 mnkr, i detta resultat har 7,7 mnkr 

avseende underhåll förts över till kommunen som 

investeringar. Detta innebär att exklusive fastig-

hetsunderhåll redovisar fastighetsavdelningen ett 

underskott med 2,9 mnkr. Administration, finans 

och skogsbruk visar ett sammanlagt underskott på 

0,2 mnkr. 

 

En kortare summering av ÖSKs resultat är ett över-

skott på 13,5 mnkr varav 6,4 mnkr avser framtida 

VA-investeringar, kvar blir 7,1 mnkr. Tar man hän-

syn till de 7,7 mnkr som flyttats till investeringar i 

kommunen ger det ett resultat på minus 0,6 mnkr.  

 

 

Barn- och utbildningsnämnden  

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett under-

skott gentemot budget med 1,7 mnkr (-1,9 mnkr 

plus 1,2 mnkr från Campus) och i jämförelse med 

2017 har nettokostnaden ökat med 5 procent.   

 

Grundskola och förskola, fritids och förskoleklass 

redovisar tillsammans ett överskott gentemot bud-

get med 5,0 mnkr. Förskola, samt förskoleklass re-

dovisar överskott, medan fritidshem och grund-

skola redovisar underskott. Överskottet orsakas 

främst av att förskoleverksamhet har haft svårig-

heter att tillsätta vakanta tjänster och att rekrytera 

utbildad personal, samtidigt som budget för tjänster 

har utökats. Grundsärskolan redovisar ingen avvi-

kelse mot budget.   

 

Ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan redo-

visar tillsammans ett underskott gentemot budget 

med 6,7 mnkr. Kostnad för löner har överstigit 

budget, vilket tidigare till del har kompenserats av 

intäkter för asylsökande elever. Antal asylsökande 

elever har kraftigt minskat 2018, jämfört med 

2017. Vuxenutbildningen exklusive SFI redovisar 

ett överskott på 0,6 mnkr, medan SFI visar ett un-

derskott med 0,6 mnkr. Musikskolan redovisar ett 

underskott med 0,6 mnkr. 

 

Utfallet för barn- och utbildningsnämnden och 

barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans vi-

sar ett överskott på 0,4 mnkr.  

 

 

Socialnämnden  

Socialnämnden redovisar underskott mot budget, 

4,1 mnkr. Orsaken finns framförallt inom äldre-

omsorgen som redovisar ett stort underskott, 10,6 

mnkr. I de särskilda boendena har extra nattbeman-

ning liksom byggkostnader i samband med till-

skapande av nya boendeplatser i paviljongen på 

Knektagården inneburit stora negativa avvikelser 

mot budget, 6,9 mnkr. 

 

Även hemtjänst och andra verksamheter som riktar 

sig till brukare i ordinärt boende har under året haft 

högre bemanning än vad budgeten tillåter, vilket 
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resulterat i ett stort underskott, 6,5 mnkr. Ekono-

min för hemtjänstverksamheterna har dock förbätt-

rats under slutet av året som en effekt av målmed-

vetet arbete. 

 

Verksamheten för hälso-, sjukvård och rehabilite-

ring fick ett överskott, främst till följd av vakanta 

tjänster under delar av året, 3,3 mnkr. 

 

Individ- och familjeomsorgens överskott, 4,1 mnkr, 

beror till största delen på lägre kostnader för en-

samkommande barn genom att verksamheten har 

varit duktiga på att ställa om till minskade voly-

mer, 4,4 mnkr. Även övrig verksamhet inom IFO, 

barn och familj gick med överskott, 1,5 mnkr vilket 

beror på att både en del placeringskostnader och 

vissa personalkostnader har finansierats via den 

femåriga åtgärdsplanen.  

 

Även sektionen arbete och integration redovisade 

ett överskott, 2,2 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.  

 

Sektionen för IFO Vuxen redovisar ett underskott, 

4,0 mnkr, till följd av höga kostnader för såväl pla-

ceringar för personer med missbruksproblem som 

placeringar i skyddat boende.  

 

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning 

och psykiatri gick med mindre underskott, 

0,1 mnkr. Verksamheterna för gruppbostad och bo-

stad för särskild service överskrider sin budget på 

grund av behov av extra bemanning, 2,3 mnkr. 

Korttid- och trapphusboendet får ett underskott, 1,7 

mnkr, på grund av stora omvårdnadsbehov. Kost-

naderna för köp av elevhemsplats täcks helt och 

hållet av migrationspengar. Den dagliga verksam-

heten går med överskott, 0,7 mnkr. Psykiatrin gör 

ett överskott på grund av lägre placeringskostnader 

än budgeterat, 0,7 mnkr, samt ej tillsatta tjänster i 

den egna verksamheten, 1,0 mnkr. 

 

Administrationen inom socialförvaltningen går 

med överskott, 2,4 mnkr, tack vare en budget för 

ofördelade medel samt intäkter för sålda tjänster 

till andra kommuner. 

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden Hultsfred-Vim-

merby  

Miljö- och byggnadsnämnden Hultsfred-Vim-

merby redovisar ett resultat som blev bättre än bud-

get och överskottet överträffade prognoserna något. 

Verksamheten lämnar ett sammanlagt överskott 

mot budget med 1,3 mnkr. I Hultsfreds del ingår ett 

överskott mot budget för den politiska delen med 

0,2 mnkr. Överskottet beror till största delen på 

höga intäktsnivåer främst inom bygglov men även 

på att man har lägre personalkostnader än budgete-

rat. 
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Kapacitet 
 
Kostnads- och intäktsslagens utveckl-
ing 
 

Förändringen av kostnadsslagen för kommunen, 

kostnaderna 2018 har ökat med 54,7 mnkr jämfört 

med 2017 och intäkterna inklusive skatterna har 

ökat med 67,9 mnkr. 

 

 
  

Av de 54,7 mnkr i kostnadsökning utgör personal-

kostnader 40,9 mnkr. Det är dels löneökning som 

är ca 24,0 mnkr och dels 13 fler tillsvidareanställda  

 

 

 

som gör ca 6,5 mnkr.  

 

 
 

Av de 67,9 mnkr som är intäktsökningar är 35,4 

mnkr bidrag. Bidrag från välfärdspengar, Tillväxt-

verket, Boverket och Arbetsförmedlingen utgör 

tillsammans 16,5 mnkr av ökningen. Skatter och 

generella bidrag ökar med 36,7 mnkr och det är 

främst intäkter från inkomstutjämningen som ökar. 

 
Förändring av intäkter och kostnader 

  

Kostnaderna (bruttokostnaderna) ökar med 4,2 pro-

cent jämfört med 2017. Före jämförelsestörande 

poster ökar kostnaderna med 5,8 procent. Intäk-

terna ökar med 8,3 procent. De nämnder där intäk-

terna ökar mest är kommunstyrelsen och social-

nämnden, 9,4 mnkr respektive 6,9 mnkr. För kom-

munstyrelsen beror det mesta på bidrag från Till-

växtverket och Boverket och när det gäller social-

nämnden så står välfärdspengarna för den största 

delen. 

 

Nettokostnaderna ökar med 2,8 procent men före 

jämförelsestörande poster ökar de med 5,8 procent. 

 Skatteintäkterna ökade med 5,2 mnkr eller 0,9 pro-

cent efter att slutavräkning för 2018 försämrat det 

med 3,0 mnkr. Inkomstutjämningen inklusive re-

gleringsbidrag ökade med 16,7 mnkr eller 7,9 pro-

cent. Den generella kostnadsutjämningen ökade 

med 14,9 mnkr medan kostnadsutjämningen för 

LSS-verksamheterna minskade med 1,7 mnkr. Fas-

tighetsavgiften ökade med 1,6 mnkr. Den totala 

förändringen för statsbidrag, fastighetsavgift och 

utjämningar blev 31,5 mnkr eller 11,9 procent. 

 

Finansnettot exklusive placerade pensionsmedel 

har förbättrats med 137,3 procent från -1,0 mnkr 

Kostnader 2018 2017 Skillnad

Personalkostnader 743,1 702,2 -40,9

Lokalkostnad 93,4 88,1 -5,3

Fordonskostnader 6,6 6,5 -0,1

Övriga kostnader 323,8 317,0 -6,8

Avskrivningar 28,7 26,3 -2,4

Interna elimineringar -20,8 -20,0 0,8

Summa 1 174,8 1 120,1 -54,7

Intäkter 2018 2017 Skillnad

Taxor -33,9 -30,9 3,0

Hyror -39,3 -35,6 3,7

Försäljning -124,1 -134,2 -10,1

Bidrag -147,3 -111,9 35,4

Skatter -868,7 -832,0 36,7

Interna elimineringar 20,8 20,0 -0,8

Summa -1 192,5 -1 124,6 67,9

Kostnader, intäkter och netto (procent) 2018 2017 2016 2015 2014

Kostnader exkl. finansiella kostnader 4,2 3,6 9,3 -1,0 15,0

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

Verksamhetens intäkter 8,3 -1,0 21,7 24,6 8,9

Verksamhetens intäkter före jämförelsestörande 5,9 -1,0 21,7 24,6 19,0

Nettokostnader 2,8 5,1 5,6 -6,7 16,4

Nettokostnader exkl. fin. kostnader före jämförelsestörande 5,8 4,1 3,3 4,4 2,2

Skatteintäkter 0,9 5,4 4,4 3,4 0,9

Generella statsbidrag 11,9 7,7 2,9 2,2 8,7

Summa skatter och statsbidrag 4,4 6,1 3,9 3,0 3,3

Finansnetto exkl placerade pensionsmedel 137,3 51,1 51,6 1,8 3,7

Placerade pensionsmedel -27,8 16,6 -6,1 14,2 22,4
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2017 till 0,4 mnkr 2018. De finansiella kostnaderna 

minskade medan de finansiella intäkterna ökade 

under 2018 vilket sammantaget ger den kraftiga 

förbättringen av finansnettot.  

 
KLP, Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB, 

förvaltade kommunens pensionsmedel. Värdet i ak-

tieportföljen har minskat med 3,7 procent där vär-

det i jämförelseindex minskade med 4,4 procent. 

Värdet i ränteportföljen steg med 1,0 procent där 

värdet i jämförelseindex steg med 1,0 procent. Det 

totala värdet i portföljen minskade med 1,7 procent 

vilket är sämre än utvecklingen för det samman-

vägda jämförelseindexet på 1,6 procent. Att det to-

tala värdet minskade med mer än jämförelseindex 

beror på att KLP under 2018 hade en övervikt mot 

aktier. Trots detta har det bokförda värdet ökat med 

5,5 mnkr under 2018. Detta beror på att vinster "in-

tjänade" före 2018 realiserades under 2018.  

 
 
Kostnadsutveckling i relation till skatter och statsbidrag 
 

 
 

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 typer av kostnader tar i anspråk av skattein-

täkter och statsbidrag. I tabellen betyder verksam-

heten: verksamhetens nettokostnader exklusive 

pensionskostnader och avskrivningar. 

 

Av tabellen ovan framgår att verksamhetens andel 

enligt definition ovan är 87,6 procent av summan 

av skatter och statsbidrag. Detta är 2,2 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 ökar 

verksamhetens andel av skatter och statsbidrag 

med 0,6 procentenheter. Det betyder att utveckl-

ingen av verksamhetskostnadernas andel av skatter 

och statsbidrag under 2018 går i fel riktning. Ande-

len pensionskostnader har i år ökat med 0,5 pro-

centenheter. Denna andel har sedan år 2010 ökat 

med 1,7 procentenheter eller i absoluta tal med 

23,5 mnkr. Finansnettots andel minskar med 0,4 

procentenheter till 1,1 procent. Tack vare avkast-

ningen på pensionsmedel är finansnettot positivt 

trots att kommunen har en låneskuld på 183,8 

mnkr. 

 

   

Procent 2018 2017 2016 2015 2014

Verksamheten 87,6 89,8 91,1 89,3 99,0

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

Pensioner 7,0 6,5 6,2 6,3 6,7

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

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

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

Summa löpande kostnader 96,8 98,0 99,2 97,7 108,2
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Nettoinvesteringar 2014–2018, mnkr 

 

Utrymmet för investeringar begränsas av medel 

från verksamheten enligt ovan. De närmaste tre 

åren (2019–2021) är budget och plan för investe-

ringar 332,2 mnkr. För att kunna finansiera dessa 

investeringar kommer kommunen att behöva ta upp 

nya lån. 

 

 

 
 

Investeringsvolym 
 

 
 

Under 2018 nettoinvesterades 61,0 mnkr vilket är 

12,2 mnkr mindre än 2017. I dessa 61,0 mnkr ingår 

7,7 mnkr som lyfts upp som investeringar från 

ÖSK:s driftbudget. Nettoinvesteringsbeloppet är 

32,3 mnkr större än årets avskrivningar som upp-

gick till 28,7 mnkr. De budgeterade nettoinveste-

ringarna 2018 var 161,6 mnkr. 

 

I nettoinvesteringarna ingår investeringsinkomster 

som 2018 uppgick till 5,1 mnkr. Precis som föregå-

ende år var inga investeringsinkomster budgete-

rade. Investeringsinkomsternas största post var ar-

betsförmedlingens delfinansiering av ombyggnat-

ionen av gamla biblioteket till arbetsförmedling. 

Det största enskilda investeringsprojektet 2018 var 

VA-saneringar ledningsnät och delprojektet Gård-

veda där utfallet var 9,3 mnkr. Avvikelsen mellan 

utfall nettoinvesteringar och budget 2018 uppgår 

till 100,6 mnkr och är 38,8 mnkr större än 2017. 

 

Orsaken till skillnaden mot investeringsbudgeten är 

att en del investeringsprojekts start har förskjutits 

eller att färdigställandet har senarelagts. Det pro-

jekt som påverkat mest är byggnation av ny för-

skola i Hultsfred. För 2018 och 2019 var 49,7 mnkr 

respektive 50,0 mnkr avsatt i investeringsbudgeten 

för detta projekt, utfallet 2018 blev 0,9 mnkr. 

  

Nettoinvesteringarna i byggnader var 20,9 mnkr, i 

inventarier 8,3 mnkr och i mark och markanlägg-

ningar 31,8 mnkr.  

 
 

Självfinansieringsgrad av investeringarna 
 

 
 
Inflödet av likvida medel från verksamheten var 

45,0 mnkr 2018. Det är vad kommunen hade kvar 

av intäkterna när den löpande driften och de finan-

siella kostnaderna var betalda. 

Med nettoinvesteringar på 61,0 mnkr blir kommu-

nens självfinansieringsgrad 74,3 procent. 

Procent 2018 2017 2016 2015 2014

Investeringsvolym/nettokostnader 7,2 8,8 9,1 3,9 4,0

Avskrivningar/nettoinvesteringar 47,0 35,9 34,8 83,2 84,6

Mnkr 2018 2017 2016 2015 2014

Medel från verksamheten 45,0 56,2 43,1 48,8 30,2

Nettoinvesteringar 61,0 73,2 71,4 29,1 28,6

Självfinansieringsgrad, procent 74,3 76,8 60,4 167,7 105,6
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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 29,6 procent och ökar från 2017 

med 2,3 procentenheter. Tillgångsmassan har ökat 

med 2,9 procentenheter och det egna kapitalet ökar 

med 11,8 procentenheter. Ökningen i det egna ka-

pitalet kan hänföras till årets positiva resultat. Årets 

resultat är högre än ökningen av balansomslut-

ningen i stort vilket medför att soliditeten stiger.    

 

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 

362,0 mnkr, läggas in som en avsättning i balans-

räkningen är kommunens soliditet negativ,  

11,2 procent. Det negativa soliditetsmåttet visar på 

att inga av kommunens tillgångar är finansierade 

med eget kapital. 

 
 
Skuldsättningsgrad 

 
 

Hur stor del av tillgångarna som finansierats med 

främmande kapital brukar benämnas skuldsätt-

ningsgrad och beräknas som skulder dividerat med 

totalt kapital. Kommunen har en hög skuldsätt-

ningsgrad även om den 2018 minskat med 2,3 pro-

centenheter till 70,4 procent.  

 

 

Kommunens långfristiga skulder plus avsättningar 

uppgick till 267,2 mnkr (303,5) vid det senaste års-

skiftet. Av detta är 183,8 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 3,6 procentenheter. 

 

 

  

Procent 2018 2017 2016 2015 2014

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

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

Förändring av eget kapital 11,8 7,6 3,0 8,9 -23,5

Soliditet inkl. pensionsskuld intjänad före 1998 -11,2 -15,7 -21,8 -25,7 -36,0

Procent 2018 2017 2016 2015 2014

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

varav

Avsättningsgrad 8,4 9,9 9,3 8,0 8,1

Kortsiktig skuldsättningsgrad 40,3 37,5 34,7 30,8 35,6

Långsiktig skuldsättningsgrad 21,7 25,3 27,8 33,2 26,7
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Tillgångarnas förändring över tid 
 

 
 
Av kommunens totala tillgångar är 57,0 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 vilka utgör 43,0 procent 

(382,2) av de totala tillgångarna. 

 

  

Procent 2018 2017 2016 2015 2014

Anläggningstillgångar

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

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

Totalt anläggningstillgångar 57,0 61,5 62,1 57,9 63,2

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

Kortfristiga fordringar 12,6 11,7 16,1 11,4 7,8

Kortfristiga placeringar 17,2 16,6 16,4 15,9 16,8

Kassa och bank 13,1 10,2 5,4 14,9 12,1

Totalt omsättningstillgångar 43,0 38,5 37,9 42,2 36,8

Summa tillgångar 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



 Årsredovisning 2018 Förvaltningsberättelse
  Finansiell analys 

 

 

28 

 

Risk och kontroll 
Likviditet 
 

 
 
Likviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga 

betalningsberedskap, det vill säga förmågan att 

kunna betala de löpande utgifterna. Kommunen an-

vänder sig av tre nyckeltal för att mäta detta. 

 

Kommunens kassalikviditet, definierat som likvida 

medel och kortfristiga fordringar i förhållande till 

kortfristiga skulder, har förbättrats, från 135,1 till 

138,4 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 ökat till 70,4 mnkr jäm-

fört med 49,5 mnkr 2017. Semesterlöneskulden har 

exkluderats i likviditetsmåtten då denna inte kom-

mer att omsättas under det närmaste året. De lik-

vida medlen har ökat från 83,4 mnkr 2017 till 

116,0 mnkr 2018. Denna ökning beror på försälj-

ning av tre äldreboende till Hultsfred Trygga hem. 

 

Alla tre nyckeltalen har förbättrats under 2018. Då 

kassalikviditeten är över 100 procent samt att rörel-

sekapitalet är positivt kan betalningsberedskapen 

på kort sikt anses 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. Det går att uttrycka som 

medellång betalningsberedskap. Nettotillgångarna 

har ökat från -170,3 mnkr 2017 till -134,0 mnkr 

2018. Utifrån definitionen av detta mått så har 

kommunens medellånga betalningsberedskap för-

bättrats under 2018. Då måttet är negativt måste 

dock den medellånga betalningsberedskapen anses 

vara bristfällig.  

 

 

Räntebärande skulder och fordringar 
 

 
 
Vid bedömning av kommunens ränterisk bör man 

förutom de räntebärande skulderna även ta bor-

gensåtagandet i beaktning samt storleken på de 

räntebärande fordringarna. Efter att ha ökat kom-

munens räntebärande lån kraftigt under 2015, på 

grund av övertagande av delar av HKIAB:s låne-

2018 2017 2016 2015 2014

Kassalikviditet exkl. semesterlöneskuld, procent 138,4 135,1 149,2 162,3 122,1

Rörelsekapital exkl. semesterlöneskuld, mnkr 70,4 49,5 63,7 122,5 44,1

Likvida medel, mnkr 116,1 83,4 34,8 110,6 79,7

Mnkr 2018 2017 2016 2015 2014

Omsättningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar
1 387,0 337,0 299,5 325,5 253,5

Kort- och långfristiga skulder 521,0 507,3 455,0 484,9 409,5

Netto -134,0 -170,3 -155,5 -159,4 -156,0

1
 exkl aktier i ägda kommunala bolag

Procent 2018 2017 2016 2015 2014

Räntebärande skulder/tillgångar 20,7 24,2 26,8 33,0 26,4

Räntebärande fordringar/tillgångar 7,4 7,5 7,3 7,0 7,4
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portfölj, sjönk de räntebärande skulderna något un-

der 2016. Under 2017 var de oförändrade medan 

de minskade under 2018. Detta tillsammans med 

att tillgångarna har ökat medför att ränterisken 

minskat. 

De räntebärande fordringarna utgörs av den del av 

de placerade pensionsmedel som är placerade i rän-

tebärande värdepapper. Dessa utgör 7,4 procent av 

tillgångarna i jämförelse med 7,5 procent 2017.

 

 

Borgensåtaganden och koncernens resultat 
 

 
 

Det totala borgensåtagandet var 385,7 mnkr vid ut-

gången av 2018, en ökning med 76,6 mnkr i förhål-

lande till föregående år. Den största utökningen av 

borgensåtagande är 59,7 mnkr till Hultsfred Trygga 

hem som ska bygga ut och renovera kommunens 

äldreboende. Gentemot det nya bolaget Additivt 

teknikcenter i Hultsfred AB har kommunen ett bor-

gensåtagande på 6 mnkr.  

 

ABHB har under året ökat sin låneskuld med 15,8 

mnkr till 205,0 mnkr vilket medför att kommunens 

borgensåtagande ökar. 

HKIAB har oförändrad låneskuld med 89,5 mnkr 

och Rock City har minskat med 0,4 mnkr till 16,4 

mnkr. Av kommunens totala borgensåtagande är 

53,1 (61,2) procent beviljade till kommunens 

helägda bostadsbolag ABHB vars ekonomiska 

ställning är så stabil att det inte kan anses vara nå-

gon större risk med detta borgensåtagande.  

 

Av det totala borgensåtagandet är 23,2 (29,0) pro-

cent beviljat till HKIAB. 

 
 
Pensionsskuld, placerade pensionsmedel, mnkr 
 

 
 

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. Skandias prognos visar 

för de kommande fem åren att utbetalningarna be-

räknas vara som störst 2019 med 17,1 mnkr. Under 

åren 2019-2023 är utbetalningarna mellan 16,5 och 

17,1 mnkr. Pensionsutbetalningarna 2018 var 18,6 

mnkr. 

 

Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 407,5 

mnkr varav den så kallade ansvarsförbindelsen re-

dovisas utanför balansräkningen. Den har minskat 

med 8,4 mnkr till 362,0 mnkr och är 88,8 procent 

av den totala pensionsskulden. Pensioner som kort-

Mnkr 2018 2017 2016 2015 2014

Borgensåtagande 385,7 309,1 318,0 314,6 344,3

Koncernens resultat 35,2 17,2 6,4 19,8 -58,5

Kommunens resultat 27,7 16,8 6,3 17,3 -59,9

Jämförelsestörande -2,5 -25,8 -17,1 0,3 -84,8

Resultat före jämförelsestörande koncern 37,7 42,9 23,4 19,5 26,3

Resultat före jämförelsestörande kommun 30,2 42,6 23,3 17,0 24,9

2018 2017 2016 2015 2014

Pensioner som kortfristig skuld 26,3 27,8 22,6 23,6 21,9

Avsättning för pensioner 19,2 16,7 17,8 17,6 18,3

Pensionsförpliktelser äldre än 1998 362,0 370,4 387,9 407,0 431,5

Total pensionsskuld 407,5 414,9 428,3 448,2 471,7

Placerade pensionsmedel, marknadsvärde 157,0 159,8 150,6 135,3 128,1

Återlån 250,5 255,1 277,7 312,9 343,6

Placerade pensionsmedel, bokfört värde 157,0 147,5 134,1 122,7 110,5



 Årsredovisning 2018 Förvaltningsberättelse
  Finansiell analys 

 

 

30 

 

fristig skuld avser under 2018 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.  

 

Kommunen har inga visstidsförordnanden och har 

därför inte heller någon pensionsavsättning för 

detta ändamål. Större delen av åtagandet för för-

månspension (i tidigare avtal benämnt komplette-

ringspension) 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 157,0 mnkr. Det ursprungligen av-

satta värdet var 39,0 mnkr. Medlen förvaltas sedan 

1996 av Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning 

AB (KLP). Det bokförda värdet ökade med 6,4 

procent under 2018 samtidigt som marknadsvärdet 

minskade med 1,7 procent. Från och med januari 

2019 kommer marknadsvärdet bokföras istället för 

det realiserade resultatet. Detta kommer med all 

sannolikhet innebära högre volatilitet i det bok-

förda värdet. 

 

Kommunens återlån, definierat som skillnaden 

mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade 

pensionsmedel, har under 2018 minskat med 4,6 

mnkr till 250,5 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, 2018 blir avvikelsen 18,4 mnkr. Den enskilt 

största posten som påverkar budgetavvikelsen mot 

årets resultat 2018 är de finansiella intäkterna som 

är 13,1 mnkr bättre än budget. 2017 års avvikelse 

beror bland annat på en avsättning till sanering av 

Vartaområdet. 2014 genomfördes ett extra ak-

tieägartillskott till HKIAB på 82,5 mnkr vilket se-

dermera ledde till det årets höga avvikelser. 

 

Verksamheternas nettokostnader inklusive avskriv-

ningar visar ett överskott mot budget med 7,2 

mnkr. Skatter och statsbidrag visar ett överskott 

med 1,3 mnkr och finansnettot visar ett överskott 

på 9,5 mnkr. Det finansiella nettots överskott beror 

på att värdeökningen av pensionsmedel blir 5,8 

mnkr större än den budgeterade ökningen på 4,0 

mnkr och även de finansiella intäkterna och finan-

siella kostnaderna blev större än budget, nämligen 

3,7 mnkr tillsammans. 

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 2018 

är -21,2 mnkr. Socialnämnden har ett utfall som är 

2,1 mnkr bättre än prognosen. Barn- och utbild-

ningsnämnden ett överskott gentemot prognos med 

1,2 mnkr. Räddningstjänst och Miljö- och bygg har 

i år ett utfall som avviker positivt mot prognos med 

0,8 mnkr respektive 0,4 mnkr. Kultur och fritid har 

i år ett underskott jämfört med prognosen på -0,3 

mnkr. Den största avvikelsen mot prognos visar de 

kommunövergripande verksamheterna med ett ut-

fall som blev 9,9 mnkr bättre än prognosen.   

 

För kommunen är det önskvärt att fortsätta arbeta 

med att förbättra budgetföljsamheten och prognos-

säkerheten. 

 
 

Mnkr 2018 2017 2016 2015 2014

Budgetavvikelse -  Årets resultat 18,4 -7,6 -3,3 12,7 -65,1

Prognosavvikelse - Driftredovisningen -21,2 -4,0 -12,5 -3,0 73,6

Prognosavvikelse - Årets resultat 21,4 1,0 8,8 -1,5 -73,7
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Känslighetsanalys 

 
 

Kommunens beroende av omvärlden kan beskrivas 

genom att göra en känslighetsanalys. I ovanstående 

tabell kan utläsas hur ett antal parametrar kan på-

verka kommunens ekonomi. Små relativa föränd-

ringar innebär stora belopp för kommunen, vilket 

visar vikten av att alltid fastställa budgeten med 

tillräckligt stor marginal. 

 

Skulle den kommunala skattesatsen höjas med en 

krona ger detta kommunen 27,5 mnkr i ytterligare 

intäkter. 

 

År 2018 var den primärkommunala medelskattesat-

sen i riket 20,74 kr och minskar till 20,70 kr 2019. 

2018 var kommunens skattesats 21,91 kr per skat-

tekrona (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 kommunen 234,2 mnkr 2018. 

 

Generellt kan sägas att ju mer intäkter en kommun 

tillför eller får från inkomstutjämningen, desto mer 

sårbar är kommunen för förändringar. Kommunens 

skattekraft är 81,8 procent av rikets genomsnitt och 

måste därför anses vara känslig för förändringar. 

 

Från kostnadsutjämningssystemet, som syftar till 

att utjämna kostnadsskillnader orsakade av opå-

verkbara strukturella faktorer, fick kommunen ett 

bidrag på 17,9 mnkr 2018. Från det andra kost-

nadsutjämningssystemet, utjämning av kostnader 

för LSS-verksamheter, fick kommunen 23,5 mnkr 

under 2018. 

 

 
Kommunallagens balanskrav 
Kommunallagen säger att kommunen för ett räken-

skapsår ska redovisa högre intäkter än kostnader. 

Kommunallagen säger också att kommunen ska ha 

god ekonomisk hushållning. Att endast uppfylla 

minimikravet för balans är dock över en längre pe-

riod ingen god ekonomisk hushållning. För att 

säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för 

reinvesteringar krävs att kommunen redovisar posi-

tiva 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 2016–2018 genomfördes inga bespa-

ringar eftersom befolkningen ökade. För 2015 ge-

nomfördes besparingar och anpassningar med 5,1 

mnkr.  

 

 

Kommunens resultat mot balanskravet, avsättning till resultatutjämningsreserv 
 

 
 
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 2018 års skatter och statsbi-

Procent Mnkr

Löneökning inklusive PO 1,0 6,5

Arbetsgivaravgiftsförändring 1,0 5,0

Generella statsbidrag 1,0 3,0

Försörjningsstödsökning 10,0 0,7

Medelskattekraftens utveckling 0,1 0,6

Utdebitering i kronor 1 krona 27,5

Mnkr 2018 2017 2016 2015 2014

Årets resultat enligt resultaträkningen 27,7 16,8 6,3 17,3 -59,9

Reavinst/förlust -0,5 -0,5 -0,5

Nya ränteantaganden enligt RIPS

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 27,2 16,3 6,3 16,8 -59,9

Medel till resultatutjämningsreserv 9,8 1,7

Årets balanskravsresultat 17,4 16,3 6,3 15,1 -59,9
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drag motsvarar 17,4 mnkr. Årets resultat med kor-

rigering för reavinster var 27,2 mnkr vilket innebär 

att 9,8 mnkr avsätts till resultatutjämningsreserven. 

 

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 2018 till 32,8 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 nedskrivningar av fastig-

hetsvärden är goda exempel på detta. De långsik-

tiga 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 2018 var de övergripande finansiella målen för 

kommunen enligt budget: 

 

• Årets resultat ska överstiga 9,3 mnkr 

- Utfall 27,7 mnkr 

• Långfristiga skulder ska högst uppgå till 365,8 

mnkr 

- Utfall 183,8 mnkr 

• Soliditeten ska som lägst vara 26,0 procent 

- Utfall 29,6 procent 

 

Alla de finansiella målen för 2018 uppnåddes. 

Långfristiga skulderna minskade under året vilket 

beror på en lägre investeringsnivå än planerat och 

att amortering med 25 mnkr gjorts på grund av att 

tre fastigheter för äldreboenden sålts. Detta medför 

också att soliditeten är högre än budgeterat. Även 

målet för resultatet nås vilket stärker det egna kapi-

talet. 

 

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 att styra kommunens 

resurser 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.  
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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 

2018. Jämförelser görs med alla Sveriges kommu-

ner, Kalmar läns kommuner och övergripande lik-

nande kommuner. 

 

 

Årets resultat, kronor per invånare 
 

 
Under 2013 stod sig resultatet väl mot alla jämför-

bara 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 att åter 2016 

och 2017 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 2013 uppnådde kommu-

nen detta tack vare återbetalning av försäkringspre-

mier från AFA på drygt 14 mnkr. Vidare lyckades 

kommunen uppnå målet för 2015 återigen tack 

vare återbetalning från AFA men även en god av-

kastning på pensionsmedel. Både 2016 och 2017 

har resultatet inte riktigt uppnått de nivåerna.  

 

 

Långfristiga skulder för kommunkon-
cernen i kronor per invånare 
 

 
Kommunens långfristiga skulder, i huvudsak bank-

lån, i kronor per invånare är lägre än snittet för 

Kalmar län och även i jämförelse mot alla kommu-

ner. I jämförelse mot liknande kommuner är kom-

munens långfristiga skulder högre. Minst är skill-

naden, 3 635 kronor per invånare, till genomsnittet 

för liknande kommuner. I absoluta tal betyder det 

att kommunen har en låneskuld som är 53,0 mnkr 

högre än liknande kommuner.  

 
 

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 

kommunens soliditet mätt på detta sätt är betydligt 

lägre än alla jämförbara grupper. Skälet är både 

mindre eget kapital och större ansvarsförbindelse i 

förhållande till totalt kapital.  
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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 kommunen finns ytterligare en faktor som är 

svår att påverka och det är befolkningsutveckl-

ingen. Det är också en av de viktigaste storheterna 

att bedöma i kommunens budgetarbete. Möjlig-

heten att göra detta inför de närmaste årens ut-

veckling har försvårats under de sista åren.  

 

Flyktingmottagandet medförde att kommunens in-

vånarantal ökade med 1 092 personer under åren 

2012–2016. Under 2017 minskade dock invånaran-

talet med 28 personer och under 2018 med 219 

personer. 

 

I kommunens planering för 2020 och framåt har 

antagits en minskning av invånarantalet med 150 

jämfört med den 1 november 2018. Invånarantalet 

den 1 november påverkar utjämningen av inkoms-

ter och kostnader och framförallt inkomstutjäm-

ningen. Färre invånare betyder mindre inkomster. 

För kommunens ekonomiska framtid är den viktig-

aste faktorn kommunens förmåga att planera och 

genomföra förändringar av verksamheterna. För-

ändringar vars syfte är att anpassa kostnaderna till 

nivån för skatter och statsbidrag. Samtidigt finns 

stora investeringsbehov vilka bland annat orsakar 

högre kostnader för avskrivningar och räntekostna-

der då låneskulden ökar.  

 

Arbetslösheten bland utrikes födda är hög men låg 

bland inrikes födda.  Kommunens ekonomi i fram-

tiden påverkas mycket av hur framgångsrikt arbetet 

med integration är. Lägre arbetslöshet stärker kom-

munens ekonomi på flera sätt och risken minskar 

för att invånarantalet sjunker igen.  

 

En stor utmaning för kommunen är att tillhanda-

hålla särskilda boenden för de allt fler äldre invå-

narna. Under 2018 bildade kommunen tillsammans 

med Riksbyggen en kooperativ hyresrättsförening i 

syfte att renovera och bygga ut alla äldreboenden. 

Föreningen ska under de kommande fem åren inve-

stera cirka 330 mnkr i renovering av befintliga 

äldreboenden samt nybyggnation av trygghetsbo-

städer. 

 

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. Även antalet invånare i åldern 

0–19 år förväntas minska framöver och ger en ut-

maning i att anpassa verksamheterna.  
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Resultaträkning Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

2018 2018 2017 2017

Verksamhetens intäkter Not 2 323,8 431,4 292,6 395,8

Verksamhetens kostnader Not 3 -1 146,1 -1 218,0 -1 093,8 -1 164,3

Avskrivningar -28,7 -52,2 -26,3 -50,6

Verksamhetens nettokostnad

exkl interna poster m m -851,0 -838,8 -827,5 -819,1

Skatteintäkter Not 4 571,2 571,2 566,0 566,0

Generella statsbidrag och utjämning Not 5 297,5 297,5 266,0 266,0

Finansiella intäkter (exkl interna) Not 6 2,4 2,1 1,6 1,3

Pensionsmedel Not 6 9,6 9,5 13,2 13,2

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

Skatt Not 8 -2,0 -1,3

Årets resultat 27,7 35,2 16,8 21,6

Årets resultat före jämförelsestörande poster 30,2 37,7 42,6 47,9

Kassaflödesanalys Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

2018 2018 2017 2017

Den löpande verksamheten

Årets resultat 27,7 35,2 16,8 21,6

Justering för av- och nedskrivningar Not 9 28,7 62,8 26,3 50,6

Justering för övriga ej likviditets-

påverkande poster Not 9 -11,3 -6,0 13,2 20,7

Medel från verksamheten före för-

ändring av rörelsekapitalet 45,0 92,0 56,2 92,9

Ökning(-) minskning(+) varulager -0,5 -0,4 -0,3 -0,2

Ökning(-) minskning(+) korta fordringar -16,8 -25,1 11,2 32,3

Ökning(+) minskning(-) korta skulder 34,1 38,7 52,8 42,8

Medel från den löpande verksamheten 61,8 105,2 119,9 167,8

Investeringsverksamheten

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

Inköp av materiella anläggningstillgångar -61,0 -100,5 -73,5 -89,8

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

Investeringsbidrag 0,0 3,3 0,0 1,2

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 56,9 56,8 0,3 5,5

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

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

Medel från investeringsverksamheten -4,1 -40,5 -73,3 -83,1

Finansieringsverksamheten

Ökning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Återbetald utlåning -25,0 -34,0 0,0 -4,2

Upptagna lån 0,0 20,0 0,0 0,0

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

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 -25,0 -14,0 1,9 -5,2

Årets kassaflöde 32,7 50,7 48,5 79,5

Likvida medel vid årets början 83,4 115,8 34,8 61,0

Likvida medel vid årets slut 116,1 166,5 83,4 140,5

Rörelsekapitalets förändring 15,9 37,5 -15,2 4,6
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Tillgångar Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

2018 2018 2017 2017

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

   Mark, byggnader och tekn anläggn Not 10 445,3 847,0 474,4 863,7

   Maskiner och inventarier Not 11 23,6 49,8 19,0 41,7

Finansiella anläggningstillgångar Not 12 36,9 19,8 36,9 19,8

Summa anläggningstillgångar 505,8 916,6 530,3 925,2

Omsättningstillgångar

Förråd/Exploatering 0,9 2,2 0,4 1,7

Kortfristiga fordringar Not 13 112,1 123,1 101,2 104,4

Placering pensionsmedel Not 14 153,1 153,1 147,2 147,2

Kassa och bank Not 15 116,1 171,9 83,4 136,1

Summa omsättningstillgångar 382,2 450,3 332,2 389,4

Summa tillgångar 888,0 1 366,9 862,5 1 314,6

Eget kapital, avsättningar 

och skulder

Eget kapital Not 16 262,8 361,2 235,1 325,9

  varav årets resultat 27,7 35,2 16,8 21,6

  varav resultatutjämningsreserv 32,8 32,8 23,0 23,0

Avsättningar Not 17

Avsättningar för pensioner och liknande

förpliktelser 19,2 22,8 16,6 20,6

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

Övriga avsättningar 20,1 26,4 34,0 38,8

Summa avsättningar 74,3 84,2 85,6 94,4

Skulder

Långfristiga skulder Not 18 183,8 504,3 208,8 517,3

Långfristiga skulder/statliga investeringsbidragNot 18 9,1 9,1 9,1 9,1

Kortfristiga skulder Not 19 357,9 408,1 323,8 367,9

Summa skulder 550,8 921,5 541,7 894,3

Summa eget kapital, 

avsättningar och skulder 888,0 1 366,9 862,5 1 314,6

Panter och ansvarsförbindelser

Panter och därmed jämförliga säkerheter

Ansvarsförbindelser

   Pensionsförbindelser som inte tagits 

   upp bland skulder eller avsättningar 291,3 291,3 298,1 298,1

   Löneskatt 70,7 70,7 72,3 72,3

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

   Borgen och övriga ansvarsförbindelser Not 20 385,7 95,9 309,1 0,5

Operationell leasing inventarier m m Not 21 11,6 11,6 10,0 10,0

Hyra av lokaler och bostäder Not 21 120,5 90,8 50,8 34,4
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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 2017 och 

preliminär slutavräkning av 2018 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 och Hultsfreds 

byn har bokförts som omsättningstillgång. I 

bokslutet 2018 redovisas det under 

lager/exploateringsmark och i bokslutet 

uppgår det till 751 tkr respektive 114 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 %. 
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Periodisering är en fördelning av kostnader 

och intäkter på de redovisningsperioder till 

vilka de hör. 

 

Personalomkostnadspålägg har 

interndebiterats förvaltningarna med följande 

procentsatser: 

- anställda med kommunal  

 kompletteringspension 39,17 

- 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. 

 



Årsredovisning 2018 Noter, mnkr

Not 2 Verksamhetens intäkter Kommun Koncern Kommun Koncern

2018 2018 2017 2017

Försäljningsmedel 95,4 78,9 104,9 31,5

Taxor och avgifter 33,9 75,3 30,9 71,7

Hyror och arrenden 39,3 149,5 35,6 141,0

Bidrag m m 142,3 82,6 108,5 109,1

Försäljning av verksamheter och entreprenader 12,4 43,4 11,1 41,0

Reavinst vid avyttring av tillgångar 0,5 1,7 1,5 1,5

Summa 323,8 431,4 292,5 395,8

Varav:

  Svartsjöprojektet 0,1 0,1 0,1 0,1

Projekt m m 31,7 31,7 22,9 22,9

Asylpengar/välfärdspengar/program 52,6 52,6 45,2 45,2

Verksamhetens intäkter är justerade med kommun-

interna resp koncerninterna poster.

Not 3 Verksamhetens kostnader Kommun Koncern Kommun Koncern

2018 2018 2017 2017

Pensioner inkl löneskatt 61,6 63,5 54,1 60,0

Personalkostnader 653,6 687,1 621,5 647,7

Material, inventarier och övrigt 135,2 167,9 126,2 136,2

Tjänster inkl köp av verksamheter 295,7 299,5 292,0 320,4

Summa 1 146,1 1 218,0 1 093,8 1 164,3

Varav:

  Svartsjöprojektet 0,1 0,1 0,1 0,1

  Projekt m m 31,7 31,7 22,9 22,9

Asylpengar/välfärdspengar/program 52,6 52,6 45,2 45,2

  Jämförelsestörande poster:

Varta-området 0,0 0,0 10,0 10,0

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

Skolmoduler, migrationsverket ger inte besked 8,9 8,9 8,6 8,6

Lösen av borgensåtagande, Skeppet, (lämnad för 

checkkredit)/Dackestop
0,0 0,0 3,2 3,2

Skolmoduler, migrationsverket gett besked 3Q -6,4 -6,4 0,0 0,0

Verksamhetens kostnader är justerade med kommun-

interna resp koncerninterna poster.

Not 4 Skatteintäkter Kommun Koncern Kommun Koncern

2018 2018 2017 2017

Preliminär kommunalskatt 574,2 574,2 568,1 568,1

Definintiv slutavräkning 2017

Prognos enligt SKL i bokslut 2017: -204 kr/invånare

Slutavräkning: -351,38 kr/invånare

Mellanskillnad att korrigera 2018: 147,38 kr * 14 405 inv -2,1 -2,1 0,8 0,8

Preliminär slutavräkning 2018

SKL:s prognos: -61 kr * 14 563  invånare -0,9 -0,9 -2,9 -2,9

Summa skatteintäkter 571,2 571,2 566,0 566,0

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

RKR 4.2.
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Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Kommun Koncern Kommun Koncern

2018 2018 2017 2017

Kostnadsutjämning LSS 27,5 27,5 29,2 29,2

Inkomstutjämning/utjämning skatteunderlag 234,2 234,2 215,4 215,4

Kostnadsutjämning riket 17,9 17,9 3,0 3,0

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

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

Fastighetsavgift 23,2 23,2 21,6 21,6

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

Summa generella statsbidrag och utjämning 297,5 297,5 266,0 266,0

Not 6 Finansiella intäkter Kommun Koncern Kommun Koncern

2018 2018 2017 2017

Räntor på likvida medel m m 2,4 2,1 1,6 1,3

Värdeökning pensionsmedel 15,4 15,4 14,4 14,4

Summa 17,8 17,5 16,0 15,7

Värdeminskning pensionsmedel

Not 7 Finansiella kostnader Kommun Koncern Kommun Koncern

2018 2018 2017 2017

Låneräntor m m 2,0 4,3 2,5 4,5

Uppräkning pensionsskuld 5,8 5,8 1,2 1,2

Summa 7,8 10,1 3,7 5,7

Not 8 Skatt Kommun Koncern Kommun Koncern

2018 2018 2017 2017

Uppskjuten skatt/skattekostnad 2,1 1,3

Summa 0,0 2,1 0,0 1,3

Not 9 Just för ej likviditetspåverkande poster Kommun Koncern Kommun Koncern
2018 2018 2017 2017

Just för avskrivningar 28,7 52,2 25,8 54,3

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

Summa just för av- och nedskrivningar 28,7 52,2 26,3 50,6

Ökning/minskn pensionsskuld 2,5 2,2 -1,1 -1,8

Ökning/minskn övr avsättningar -13,8 -12,4 14,3 14,3

Övriga ej likviditetspåverkande poster -1,3 8,2

Summa just för övriga ej likviditetspåverk poster -11,3 -11,5 13,2 20,7

Summa 17,4 40,7 39,5 71,3

Not 10 Mark, byggnader och tekn anläggningar Kommun Koncern Kommun Koncern

2018 2018 2017 2017

Mark 54,5 45,9 54,4 45,8

Verksamhetsfastigheter:

   Skattefinansierade 237,0 237,0 292,8 293,8

   Avgiftsfinansierade 91,0 91,0 77,1 77,1

Näringsverksamheter 0,0 410,2 0,0 396,9

Gator, vägar, parker m fl 62,8 62,9 50,1 50,1

Summa 445,3 847,0 474,4 863,7

Ackumulerade anskaffningsvärden 876,5 1 755,4 802,9 1 683,5

Årets nyanskaffningar 41,1 68,1 58,6 62,5

Pågående 11,7 20,2 15,1 22,4

Årets försäljning -56,8 -56,8 -0,5 -13,9

Årets bidrag 0,0 -3,3 -2,7 -3,9

Omklassificering 0,0 0,4 3,6 4,8

Ackumulerade avskrivningar -402,1 -891,7 -380,5 -853,2

Årets avskrivningar enl plan -23,7 -40,0 -21,6 -38,0

Årets nedskrivningar/återförda avskrivningar -1,3 -5,3 -0,5 -0,5
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Korrigering ackumulerade avskrivningar enligt ny 

anläggningsreskontra

Summa 445,3 847,0 474,4 863,7

Not 11 Maskiner och inventarier Kommun Koncern Kommun Koncern

2018 2018 2017 2017

Ackumulerade anskaffningsvärden 46,9 108,7 48,3 101,3

Nyanskaffningar 8,3 14,0 2,2 7,6

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

Ackumulerade avskrivningar -27,9 -67,0 -24,3 -56,1

Årets avskrivningar enl plan -3,7 -6,2 -3,6 -7,3

Årets upp/nedskrivningar 0,0 0,0

Omklassificering 0,0 -3,6 -3,6

Summa 23,6 49,5 19,0 41,7

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar Kommun Koncern Kommun Koncern

2018 2018 2017 2017

Aktier och andelar:

   Koncernföretag 22,0 0,0 22,0 0,0

   Övriga 10,1 10,1 10,1 10,1

Obligationer och andra värdepapper

Långfristiga fordringar

   Koncernföretag 4,8 0 4,8 0

   Övriga 0,0 9,6 0,0 9,7

Summa 36,9 19,8 36,9 19,8

Avgår: Kommande års amorteringar

Summa 36,9 19,8 36,9 19,8

Alla aktier, andelar och obligationer är värderade till anskaffningsvärdet.

Not 13 Kortfristiga fordringar Kommun Koncern Kommun Koncern

2018 2018 2017 2017

Interimsfordringar 84,9 87,2 82,4 80,1

Fakturafordringar 15,1 19,9 8,7 11,6

Övrigt 12,1 16,0 10,1 12,7

Summa 112,1 123,1 101,2 104,4

Not 14 Placering av pensionsmedel Kommun Koncern Kommun Koncern

             andel av samförvaltning 2018 2018 2017 2017

Aktier 1) 77,9 77,9 78,3 78,3

Obligationer 65,5 65,5 64,6 64,6

Banktillgodohavande 10,0 10,0 4,4 4,4

Upplupna ränteintäkter 3,9 3,9 0,4 0,4

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

Summa bokfört värde 157,0 157,0 147,5 147,5

Marknadsvärde 157,0 157,0 159,8 159,8

Not 15 Kassa och bank Kommun Koncern Kommun Koncern

2018 2018 2017 2017

Transaktionskonto, Swedbank 116,1 171,9 83,4 136,1

Summa 116,1 171,9 83,4 136,1

Pensionsmedlen är klassificerade som omsättningstillgång och värderade enl lägsta värdets princip.
1) Marknadsvärdet är 77,9 mnkr, varav orealiserade vinster är 0,0 mnkr.
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Not 16 Eget kapital Kommun Koncern Kommun Koncern

2018 2018 2017 2017

Ingående eget kapital 235,1 325,9 218,4 304,3

Årets resultat 27,7 35,2 16,8 21,6

Varav: Resultatutjämningsreserv 32,8 32,8 23,0 23,0

Koncern internt köp

Summa 262,8 361,1 235,1 325,9

Avsättning till RUR

2012 6,9 6,9

2013 14,3 14,3

2015 1,7 1,7

2018 9,8

Summa 32,8 23,0

Beslut om resultatutjämningsreserven 2012 togs i november 2013                     

Not 17 Avsättningar Kommun Koncern Kommun Koncern

2018 2018 2017 2017

Avsättningar för pensioner m m

Ålderspension enligt överenskommelse 0,2 0,2 0,6 0,6

Förmånsbestämd/kompl pension 1,8 4,7 1,9 4,8

Visstidspension 1,6 1,6 0,0 0,0

Ålderspension 10,2 10,2 9,4 9,4

Pension till efterlevande 1,6 1,6 1,5 1,7

Summa pensioner 15,4 18,3 13,4 16,5

Löneskatt 3,7 4,4 3,3 4,0

Summa avsatt till pensioner 19,2 22,8 16,6 20,6

Det finns inga visstidsförordnanden

Analys förändring av avsättning av pensioner

Lösen av avsättning 0,0 0,0

Ränte- basbeloppsuppräkning 0,3 0,2

Utbetalningar -1,3 -1,2

Nyintjänad pensionsrätt 1,4 0,3

Förändring löneskatt 0,5 -0,2

Övrig förändring 1,6 -0,1

Summa förändring avsättning av pensioner 2,5 -1,0

Under 2018 har ansvarsförbindelsen minskat med 6,9 mnkr till 291,4 mnkr exklusive löneskatt och inklusive löneskatt

med 8,3 mnkr till 362,0 mnkr

Analys förändring av ansvarsförbindelsen

Ränteuppräkning 5,9 8,1

Utbetalningar -16,9 -16,6

Nyintjänad pensionsrätt 7,5 -6,0

Förändring löneskatt -1,6 -3,4

Övrig förändring -3,2 0,3

Summa förändring av ansvarsförbindelsen -8,3 -17,6

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

Under 2018 har kommunens avsättning ökat med 2,0 mnkr till 15,4 mnkr exlusive löneskatt och inklusive löneskatt med 

2,6 mnkr till 19,2. Orsaken till ökningnen är att samordningen av förmåner för förtroendevalda har förändrats.
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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 2019. 

Beräknat belopp från 2012 anses fortfarande gällande för täckningen. 

Avsättning för framtida investeringar i VA

Avsättning 20,1 26,4 14,0 14,0

Avsättning miljösanering av Vartaområdet

Avsättning 0,0 0,0 20,0 20,0

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

Utbetalning för miljösaneringen gjordes under 2018. Risken för mer kostnader bedöms som små.

Not 18  Långfristiga skulder Kommun Koncern Kommun Koncern

2018 2018 2017 2017

Lån i kreditinstitut 183,8 504,3 208,8 517,3

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

Summa 192,9 513,4 217,9 526,4

Den genomsnittliga räntan under 2018 för kommunens lån var 0,76 %. Den genomsnittliga räntebindningstiden 

var vid årsskiftet 1,81 år. Lån med  räntejustering inom ett år var 43,8 % av låneskuldens värde. Lån med förfall inom

 1 år var 22,0 %, om 1 till 2 år 22,4 %,  om 2 till 3 år 31,3  %, om 3 till 4 år 16,1 % och om 4-6 år 8,2 %

 av låneskuldens värde.

Den genomsnittliga kredittiden för låneportföljen var 2,19 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 upp-

tas 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 19 Kortfristiga skulder Kommun Koncern Kommun Koncern

2018 2018 2017 2017

Interimsskulder 243,6 246,2 210,1 237,1

Semester- och övertidsskuld 46,3 50,2 41,2 44,8

Leverantörsskulder 29,7 35,9 34,2 44,4

Övrigt 11,8 39,5 10,8 12,8

Pensionavgifter individuell del   PFA98 21,3 29,2 22,1 23,4

       löneskatt på individuell del 5,2 7,1 5,4 5,4

Summa 357,9 408,1 323,8 367,9

Not 20 Borgen och övriga ansvarsförbindelser Kommun Koncern Kommun Koncern

2018 2018 2017 2017
Kommunala bolag:

Hultsfreds Bostäder AB 205,0 189,2

Hultsfreds Kommunala Industri AB 89,5 89,5

Rock City i Hultsfred AB 16,5 16,8

Emåbygdens Vinds AB 8,8 13,2

Additivt teknikcenter i Hultsfred AB 6,0

Förlustansvar egna hem 0,1 0,3 0,1 0,2

Övriga 59,8 59,8 0,2 2,3

Summa 385,7 60,1 309,0 2,5

Summa 385,7 13,1 309,0 13,1

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 2018 är 6,4 mnkr Avsatt medel är beräknat fram till 2019.

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 
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Not 21 Operationell leasing och hyra Kommun Koncern Kommun Koncern

2018 2018 2017 2017

Nuvärdesberäknade leasingavgifter/hyror fördelade på förfallotidpunkter:
Leasing

Leasingavgift som förfaller inom 1 år 5,0 5,0 6,2 6,2

Leasingavgift som förfaller inom 1 år - 5 år 6,2 6,2 3,7 3,7

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

Total leasing 11,3 11,3 10,0 10,0

Hyra

Hyresavgift som förfaller inom 1 år 40,9 30,5 24,4 22,5

Hyresavgift somförfaller inom 1 år - 5 år 74,6 60,3 20,6 11,9

Hyresavgift som förfaller om mer än 5 år 5,1 0,0 5,8 0,0

Total hyra 120,6 90,8 50,8 34,4

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

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 2018-12-31 uppgick Komminvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala 

tillgångar 406 323 006 299 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 604 531 762 kronor och 

andelen av de totala tillgångarna uppgick till 605 081 154 kronor.
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Drift- och investeringsredovisning

Driftredovisning exklusive avskrivningar (mnkr) 

Avvikelse mot 2018 Redovisning

Redovisning 2018 års budget 2017

Nämnd/styrelse Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto
  

KS - Politiken m 5,4 0,3 5,1 0,9 -0,1 1,0 4,2

KS - Administrativa kontor och 

verksamheter *

88,1 28,9 59,2 -14,6 -17,6 3,0 59,8

KS - Serviceenheten 59,1 18,2 40,9 0,0 -2,0 2,0 40,4

KS - Kultur- och Fritid 51,4 13,9 37,5 -4,2 -4,4 0,2 34,9

KS - Räddningstjänst 24,5 6,9 17,6 -7,1 -5,0 -2,1 16,5

KS - ÖSK 41,7 0,3 41,4 6,8 -0,3 7,1 32,5

Summa KS 270,2 68,5 201,7 -18,2 -29,4 11,2 188,3

Barn- och utbildningsnämnd 368,8 85,6 283,2 -42,7 -41,0 -1,7 264,1

Miljö- och byggnadsnämnd 24,9 18,4 6,5 0,2 -1,1 1,3 6,3

Socialnämnd 453,1 104,7 348,4 -60,7 -56,6 -4,1 331,2

Summa nämnder 1 117,0 277,2 839,8 -121,4 -128,1 6,7 789,9

Pensioner, elimineringar, ofördelade 

besparinger och oförutsett

46,9 35,7 11,2 2,9 2,4 0,5 11,7

Summa 1 163,9 312,9 851,0 -118,5 -125,7 7,2 801,6

*) Exkl jämförelsestörande poster -2,5 -7,1

2018

Andel av bruttokostnaderna Andel av nettokostnaderna
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Drift- och investeringsredovisning

Investeringsredovisning (mnkr)

Netto

Budget Redovisning 2018 Bokslut Bokslut

Nämnd/styrelse 2018 Utgift Inkomst Netto 2017 2016

KS - Kommunövergripande verks 10,9 3,6 3,6 3,2 3,6

KS - Kultur- och Fritid 0,9 0,7 0,7 0,5 0,0

KS - Räddningstjänst 5,0 1,7 1,7 0,2 0,8

ÖSK Hultsfred 142,5 59,1 5,1 54,0 68,8 66,5

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

Socialnämnd 1,3 0,7 0,7 0,3 0,5

Miljö- och byggnadsnämnd 1,0 0,3 0,3 0,2

Summa 161,6 66,1 5,1 61,0 73,2 71,4

Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

Nettoinvesteringar: 2018 2018 2017 2016 2015 2014

   Byggnader 78,8 24,3 22,6 52,8 14,4 18,3

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

   Markanläggningar 63,7 29,6 37,6 10 11,6 7,1

   Maskiner och inventarier 18,9 6,9 0 0 0,7

Nettoinvesteringar 2014 - 2018, budget och utfall, mnkr.

Större investeringar 2018, mnkr

Åtgärdsprogram VA 18,9

Projekt Arbetsförmedlingen 5,2

Förskola och skolor 4,3

Toppbeläggning gator 3,8

Nybyggnation Ambulans 1,9

Energieffektivisering 1,8
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Kommunkansliet 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Kommunkansliet har nya mål och nyckeltal för att 

säkra så att de går att mäta utan större arbete. 

Medarbetarenkäten görs tillsammans med utveckl-

ingskontoret då kommunkansliet är så få. Detta 

innebär att de tal som i för sig är uppfyller målen, 

även innefattar utvecklingskontoret. Vad gäller ej 

uppnått nyckeltal för ”strul” beror det på att en del 

noterade ”strul” kan gå över flera år och för att 

lösa dem är man beroende av andra utanför kans-

liet. 

 

  

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 främsta 
kunskapskälla om 

kommuner och 
demokrati

God service till 
invånarna

Välstrukturerad 
verksamhet

God delaktighet Stolthet God arbetsmiljö

Proaktiva varje dag Adekvat kompetens
Effektivt 

resursutnyttjande
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Ekonomisk analys 

Under 2018 genomfördes riksdags-, landstings- 

och kommunval. Detta har inneburit att en del av 

ordinarie arbete har fått läggas åt sidan för det 

praktiska arbete som ett val kräver.  Under hösten 

har också fler möten än vanligt fått planeras in 

med anledning av nytt kommunfullmäktige. 

Kommunkansliet kan inte påverka resultatet vad 

gäller kostnader för ensamkommande barn inom 

överförmyndarverksamheten. 

 

Verksamhetsidé 

Kommunkansliet är den enhet inom kommunsty-

relsens förvaltning som tillhandahåller service och 

sakkunskap till kommunens förtroendevalda, 

kommunkoncernen 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 kommunkansli-

ets ansvarsområde men tjänsterna köps av 

andra kommuner 

- Juridisk rådgivning till kommunens sty-

relse, nämnder och förvaltningar.  

- Konsumentvägledning med i första hand 

rådgivning om rättigheter och skyldigheter 

som kommuninvånarna har som konsumen-

ter.  

- Service till och lagstadgad tillsyn över de 

gode män, förvaltare och förmyndare som 

finns i kommunen genom Överförmyndare 

i Samverkan (ÖiS). 
 

Året i korthet 

- Val för riksdag, landsting och kommun har 

genomförts där kommunkansliet har ansvaret 

för genomförande vad gäller administration, 

bemanning och logistik 

- GDPR trädde i kraft maj 2018 vilket det varit 

mycket förberedelser inför och även fortsätt-

ningsvis 

 

Framtid 

Kommunkansliet har planerat logistik och admi-

nistration för genomförande av valet 2018. Nu är 

det dags för genomförande av valet till Europapar-

lamentet 2019. Under året kommer en plan att 

arbetas fram för att möta behovet av en korrekt 

informationshantering. 
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Verksamhetsfakta 

 2018 2017 

Antal ärenden som 

öppnats i kommun-

styrelsens diarium 

192 210 

Antalet möten vi haft 

sekreterarskap i 

81 74 

Antal vigslar 36 29 

Antal föreningar i 

kommunarkivet 

464 453 

Antalet arkivboxar 11 958 11 801 
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Utvecklingskontoret 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Målen inom ”Invånare och brukare” uppfylls i tre 

av fem. De mål som inte uppfylls är ”Lätt att bo-

sätta sig där man vill i vår kommun” och ”Lätt att 

starta och driva företag i vår kommun” Bosätt-

ningsfrågan beror till stor del på att efterfrågan på 

lägenheter är fortsatt större än antal som produce-

ras. Även om kön till lägenheter hos ABHB har 

minskat något sedan 2017. Att målet ”lätt starta 

och driva företag” inte uppfylls beror fortsatt på att 

mängden ledig mark och lediga lokaler har mins-

kat i förhållande till vår målsättning. Resultatet för 

målen inom ”Verksamhet och medarbetare” har 

uppnåtts förutom att vi inte lyckats med vår ambit-

ion på hur många som ska klara lotsceritfieringen. 

Av fyra mål inom ”Utveckling” uppfylls två. Färre 

personal anser att de lär sig nytt inom jobbet (vår 
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enkät är sammanslagen med kansliets så vi vet inte 

om det är hos oss eller hos kansliet).  Några av 

nyckeltalens mätning görs antingen senare i år 

eller kommande år, där av har de inga utfall ifyllda 

eller har de tidigare års data ifyllt. 

 

Ekonomisk analys 

Utvecklingskontoret visar en positiv avvikelse mot 

budget med 3 806 tkr. Stora delar av avvikelsen 

kan hänföras till ett bättre avtal med KLT och väl 

genomförd samordning av bussar till skolorna. 

Vidare ett återtag av driftbidrag till Rockarkivet 

och även obudgeterade intäkter för bland annat 

Möjligheternas mötesplats och årets företagargala. 

 

Verksamhetsidé 

Utvecklingskontoret är kommunstyrelsens organ 

för: 

- utvecklings- och tillväxtfrågor 

- näringslivsfrågor 

- övergripande planeringsfrågor 

- kollektivtrafik 

- landsbygdsutveckling 

 

Utvecklingskontorets huvudsakliga arbetsuppgif-

ter: 

Biträda kommunstyrelsen och kommunchefen med 

samordning och utveckling av kommunkoncernen 

och den kommunala verksamheten samt närings-

livs- och samhällsutveckling. Kontoret ska särskilt 

arbeta med frågor som rör målsättningar, framtid, 

utveckling/-förändringar, näringsliv/sysselsättning, 

infrastruktur, organisation och verksamhetsstruk-

tur, övergripande förhandlingar samt samordning 

av skolskjutsar. 

Infrastrukturkansliet 

Hultsfred, Högsby, Kalmar, Kinda, Linköping, 

Mönsterås, Oskarshamn och Vimmerby driver ett 

gemensamt infrastrukturkansli med den uttalade 

målsättningen att "skapa varaktiga och positiva 

effekter på väg och järnväg i vår region, framför-

allt för Stångådalsbanan och riksväg 34/23". Infra-

strukturkansliets projekttid är förlängt med två år 

till utgången av 2019. Hultsfreds kommun är hu-

vudman för kansliet, Resurser motsvarande åttio 

procents tjänst arbetar med frågor som lobbying, 

nätverksskapande och andra aktiviteter som kan 

påverka satsningar i regionen. 

 

Året i korthet 

Arbetet med Tillväxt- och näringslivsprogrammet 

2016–2019 fortsätter i de olika insatsområdena. 

Utvärderingen för år 2018 pågår. Uppstart för 

nästa programperiod 2020–2023 sker parallellt. 

Projekten – etablering av ny Arbetsförmedling och 

byggande av nytt bibliotek löper vidare enligt plan. 

Ny Arbetsförmedling invigdes i juni 2018 och 

byggstart för nya biblioteket är planerad till mars 

2019. 

Varta-området sanering fas 1 är genomförd (riv-

ning av byggnaderna). 

Makerspace etablering har lett till att kommunen 

tillsammans med flera tillverkningsföretag köpt in 

en 3-d metallskrivare och bildat Additivt teknik-

center AB. Utvecklingskontoret medverkade även 

till få igång industriprogrammet i Hultsfred igen på 

gymnasiet samt YH-utbildningen inom 3-d till-

verkning. 

 

Framtid 

Den starka näringslivsutvecklingen i kommunen 

fortsatte under 2018 och verkar kunna fortsätta i 

god takt under 2019. Detta gör att ärendena på 

utvecklingskontoret i stort präglas av etableringar, 

utökningar och tillväxt. Vi driver även flera av 

kommunens strategiska projekt så som nytt biblio-

tek, och fiberutbyggnaden. Vi är delaktiga i ut-
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vecklingen av vår nya stadsdel Herrstorpet och 

kommunens Makeoverprojekt (ett program för 

varje ort för estetisk utveckling). 

Vi är fortsatt delaktiga i arbetet med detaljplanen 

för kvarteret Batteriet samt Borgkrona AB:s eta-

blering av ett handelsområde. Vi driver en satsning 

på etablering av e-handel i Kvarteret Batteriet ge-

nom samverkan med Marketing Intelligence Swe-

den AB. Vi driver även frågan om BRF (bostads-

rättsförening) för företag på samma område. 

Vi stöttar genom aktivt lotsarbete även IKEA´s 

100 miljonerssatsning på en ny returfiberhantering 

i Hultsfred. 

UF-företagande och annan stimulans till entrepre-

nörskap i skolans miljö blir fortsatt viktigt.  

I näringslivsarbetet på övergripande nivå behöver 

vi fortsatt fokusera på företagande och arbete för 

de nyanlända som måste matchas med kompetens-

försörjningen till företagen samt teknikomställ-

ningen i företagen. Flera projekt inom ramen för 

detta deltar vi i. Bl.a. planerar vi flera industriut-

bildningar i modern teknik och förhoppningsvis 

ytterligare investeringar i 3-d teknik. 

Stångådalsbanan är fortsatt hotad men vi lägger nu 

ner infrastrukturkansliet i och med att den nya 

regionen Kalmar bildats och frågorna borde bättre 

kunna handhas där inom ramen för det samver-

kansorgan med kommunerna som regionen bildar. 

Verksamhetsfakta 

• 115 (117) deltagare på företagargalan 

• 508 (522) prenumeranter på näringslivets ny-

hetsbrev 

• Mest sökta näringslivsorden på vår www under 

året har varit miljö- och byggrelaterade 

• De vanligaste frågorna från företagare har be-

rört lediga lokaler och miljö- och byggrelate-

rade frågor, till exempel anmälan om miljöfar-

lig verksamhet och bygglov.  

• 98 (32) samtal till 24 10 50 (LOTS-telefon för 

företagare). Svarsfrekvens 45,9% (44%).  

8 samtal lagt på inom 10 sek, 14 samtal lagt på 

inom 20 sek, 29 samtal har ringt utanför öppet-

tiden. Alla samtal tas alltid emot av kontaktcen-

ter 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. 

På bredbandsfronten har målnivåerna blivit svårare 

att höja. 2018 innebar ingen stor ökning i antalet 

hushåll och företag som har tillgång till fiber. 

Förbättringar på servicesidan visar sig genom 

överträffade mål vad gäller gott bemötande och 

servicenivå inom telefoni.  44% av kommunens 

invånare följer det centrala Facebook-kontot. Må-
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let att bli lite bättre varje dag på service, tillgäng-

lighet och information har uppnåtts genom en god 

svarstid per telefon och e-post. Externa ärenden 

hanterade i kontaktcenter ökade till hela 19 500 

ärenden, och andelen som kommer in via digitala 

kanaler har ökat till 69%. 72% av kunderna tycker 

att det är lätt att komma i kontakt med kommunen, 

vilket dock inte riktigt uppnår målnivån.  

Antalet gästnätter fortsätter att öka. Målen för 

”Hållbar service” har uppnåtts genom utvecklingen 

av vandringsleder och Hultsfred – The Walk, samt 

genom fler och bättre InfoPoints. 

 

Ekonomisk analys 

2018 gav överskott inom eUtvecklingskontorets 

samtliga budgetområden, e-utveckling, bredband, 

IT-enheten och Informationsenheten med Turism. 

Investeringsbudgeten för bredband har inte kunnat 

utnyttjas under året då planerade samförläggningar 

av kanalisation beror på när och var Eon gräver. 

Budgeten för ansvar 122 och 123 turism och in-

formation, har förbrukat cirka 90% av rambudget. 

Lönekostnader och personalomkostnader har gått 

över budget, vilket balanseras upp på intäktssidan 

med försäljning av tjänster i kontaktcenter samt en 

delvis vakant tjänst på informationssidan. Två 

stora projekt som krävt personalresurser under året 

är ”Hultsfred The Walk” samt framtagandet av en 

hållbar tygkasse. Dessa projekt har finansierats via 

Astrid Lindgrens Hembygd respektive SIDA.   

IT-enhetens 2018 kan ekonomiskt summeras som 

ett bra år där resultaträkningen slutade med ett 

överskott på 1070 tkr. Det stora överskottet be-

rodde i stora delar på den positiva avvikelsen mot 

budget för kapitalkostnaden på 895 tkr. Av inve-

steringsbudgeten användes 1474 tkr för utökning 

och reinvestering av diverse centrala nätverkspro-

dukter, där bland annat ett brandväggsbyte stod för 

700 tkr. 

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. 

 

Året i korthet 

Våren 2018 förändrades chefsstrukturen för 

eUvecklingskontorets verksamheter i och med att 

ekonomichefen övertog ansvaret för de administra-

tiva kontoren. I samband med detta plattades orga-

nisationen för e-utveckling, IT respektive tur-

ism/information ut och de tre enheterna ligger nu 

på samma nivå som ekonomikontor, personalkon-

tor och kommunkansli i linjeorganisationen. 

Införande av Office 365 och framtagning av e-

tjänster har varit huvudfokus för våra verksam-

hetsutvecklare under året.  

För IT-enheten präglades 2018 av tre stora projekt 

och arbetsinsatser. Den största arbetsinsatsen har 

varit övergången till molnet och Office 365 för all 

kommunens anställda. I och med Office 365 har 

användarna fått en mängd nya moderna verktyg, 

fått möjligheten till större mobilitet och ett säkrare 

informationssäkerhetsskydd. Det andra stora pro-

jektet var byte av kommunens centrala brandväg-

gar. Det tredje projektet var bytet av telefoniplatt-

formen som påbörjades under hösten 2017 men 

slutfördes under våren 2018.  

Kontaktcenter utökade under året de tjänster som 

hanteras åt olika förvaltningar, genom att ta över 

vissa tjänster åt kommunkansliet, barn- och utbild-
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ningsförvaltningen och miljö- och byggnadsför-

valtningen. Sedan tidigare hanteras en stor mängd 

tjänster åt ÖSK. Kontaktcenter löste under 2018 

19500 externa ärenden, vilket är en ökning med 

hela 34%. Därutöver tillkommer cirka 3 000 inter-

na ärenden.   

I november 2018 startades träningen av AI-

chatboten KAI, som ett pilotprojekt.  

Tillsammans med HR har kompetensförsörjnings-

planen ”Din tid i Hultsfred är nu” arbetats fram. 

Under våren togs första spadtaget för saneringen 

av VARTA-området. Informationsenheten med-

verkade även i genomförandet av Möjligheternas 

Mötesplats i Virserum i juni. Andra informations-

projekt som påbörjats under året är exploatering av 

tomter och industrimark, utvecklingen av det nya 

biblioteket, samt Hultsfreds kommun Makeover.  

Cirka 69% av de externa ärenden som kommer in 

till kontaktcenter och kommunens officiella kana-

ler kommer in via digitala kanaler, vilket är en 

ökning med cirka 20 procentenheter.  Kommunens 

centrala Facebook-konto hade i slutet av året över 

4300 följare, och når cirka 30 000 människor per 

vecka. Cirka 44 procent av kommunens invånare 

följer kontot.  

Händelser som krävde akut bevakning och kom-

munikation under året var framförallt de stora 

skogsbränderna under sommaren. En krisinformat-

ionsgrupp med medarbetare från olika förvaltning-

ar har skapats.  

På turismsidan har det varma vädret varit till gagn 

för aktörer med verksamhet utomhus. Även aktörer 

med verksamhet inomhus uppger att de haft en 

tillfredsställande säsong. Under perioden januari – 

november 2018 hade kommunen 52 334 gästnätter, 

vilket är en ökning med cirka 2500 nätter.  

Hultsfred - The Walk föddes som nytt besöksmål.  

Hultsfreds och Virserums Turistinformationer har 

haft ungefär samma besökssiffror som 2017, men 

inkommande telefonsamtal och chattar har mins-

kat. I år har en cykel med värdar även funnits på 

plats i Virserum.   

 

Framtid 

Verksamhetsutvecklarna inom e-

utvecklingskontoret kommer under de närmaste 

åren att fokusera på e-tjänster, interna effektivise-

ringar bland annat med hjälp av Office 365 och 

automatisering, och e-hälsa. På bredbandsidan 

jobbar vi målmedvetet vidare tillsammans med 

marknadsaktörer för att öka täckningen.  

IT fokuserar på fler automatiseringar, ökad säker-

het och fler självservicetjänster. Förutsättningarna 

för en större samverkan med Högsby och Oskars-

hamn kommer att utredas. 

Artificiell intelligens kommer i snabb takt in i 

funktioner och roller som arbetar med service eller 

rutinartade uppgifter. Sociala medier, e-tjänster, 

chat-botar och andra digitala kanaler tar över i 

ökad grad när det gäller kundservice. Webbens 

nytta i framtiden får ge vika för att sprida innehåll 

i olika kanaler. Många av kommunens service-

tjänster kan i framtiden komma att ersättas med 

automatiserade digitala tjänster eller robotar som 

kan nyttjas när människor har behov av det.  

På turistsidan kommer projektbaserade på sociala 

medier, digital guidning och AR-teknik att ta form, 

för att utveckla kompetens hos hela destinationens 

aktörer. Fysiska turistbyråer kommer att avvecklas 

till förmån för att finnas tillgänglig i de forum, 

digitala och fysiska, där besökaren är. Centralt i 

detta arbete är inrättandet av en digital turistbyrå 

för besökare och invånare i det nya biblioteket. Ett 

nytt sätt att arbeta med evenemang kommer att 

utvecklas. 
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Ekonomikontor 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Målet för ekonomi nås inte då ekonomikontoret 

har ett underskott mot budget på 100 tkr. Inom 

perspektivet invånare och brukare når resultatet 

inte upp till målnivån. Utfallet för hur ekonomi-

kontorets kunder uppfattar bemötandet når inte 

upp till målnivån på 100%. Resultatet är visserli-

gen 96,3% men har ändå försämrats något från året 

innan. Målet för god service uppnås och har för-

bättrats. Inom perspektivet verksamhet och medar-

betare är resultaten bra och framförallt sjukfrånva-

ron ligger på en mycket låg nivå. Arbetsmiljö är 

det mål som behöver läggas extra fokus på framö-

ver, framförallt den fysiska arbetsmiljön gällande 

värme/kyla och ljud. Inom utveckling är antalet 
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registrerade förbättringsförslag mycket lägre än 

målnivån medan målet för kompetensutveckling 

nås med 100%. 

 

Ekonomisk analys 

Ekonomikontoret redovisar ett underskott mot 

budget på 100 tkr. Personalkostnaderna är högre 

på grund av att 1,5 tjänst finansieras av statsbidrag. 

Även kostnader för personal vid överlämning inför 

ledighet orsakar underskott. De löpande kostna-

derna för ekonomisystem, kundfakturasystem och 

andra tekniska lösningar ökar vilket dock vägs upp 

av att investeringsutgifterna blivit mindre och 

därmed kapitalkostnaderna. Även kostnader för 

försäkringar är lägre än budgeterat. 

 

Verksamhetsidé 

Ekonomikontoret är en servicefunktion som utför 

en effektiv ekonomiadministration och utgör ett 

kvalificerat stöd vad gäller kommunens ekonomi- 

och verksamhetsstyrning. 

 

Året i korthet 

• En lösning för att styrmodellen ska arbetas med 

på webben har upphandlats och arbetet har på-

börjats. 

• En modul till ekonomisystemet för att arbeta 

med budget och prognos har införskaffats och 

implementation har påbörjats. 

• Avtal har tecknats med Intrum för att sköta 

kommunens krav- och inkassohantering. 

• Möjligheter för att både ta emot och skicka e-

fakturor har skapats för kommunen och de 

kommunala bolagen. Arbete för att minska an-

talet pappersfakturor har intensifierats. 

• Nyrekrytering av controller för socialförvalt-

ningen.  

• Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för in-

tern kontroll har tagits fram. 

 

Framtid 

Den största utmaningen för ekonomikontoret 

kommer vara att fortsatt hålla ordning på koncer-

nens ekonomi och framförallt inom de verksam-

heter som påverkats mycket av flyktingmottagan-

det. Invånarantalet sjunker och kommunen kom-

mer att behöva anpassa kostnaderna till lägre ni-

våer. 

 

Effektivare ekonomiprocesser med bland annat 

automatiska konteringar och attester på fakturor 

kommer att tas fram. Det kommer även arbetas 

med att öka andelen e-fakturor både för kund- och 

leverantörsfakturor.  

 

Framöver kommer även beslut tas om kommunen 

ska införa e-handelssystem. System för budget och 

prognos samt styrmodellen ska tas i bruk och 

kommer kräva nya rutiner och utbildningsinsatser. 
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Personalkontor 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Personalkontorets nyckeltal grundar sig på den 

service vi utför till våra kunder det vill säga kom-

munens anställda och chefer. För perspektivet 

invånare och brukare är målnivåerna fortsatt höga. 

Detta innebär att vår service och kvalitet på våra 

projekt är fortsatt hög. Årets resultat visar på upp-

fyllda målnivåer. Projekten under året innefattar 

bland annat central introduktion för nyanställda, 

ledarforum, utbildningar i arbetsmiljö, samt fram-

tagande av marknadsföringsmaterial för rekryte-

ring. När det gäller perspektivet verksamhet och 

medarbetare kan man notera att arbetsplatsen har 

ett redovisat resultat på medarbetarenkäten. 

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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Ekonomisk analys 

Årets verksamhet visar på ett överskott på 100 tkr 

jämfört med budget. Överskottet beror främst på 

inkomster i form av arbetsplatsinriktat stöd från 

Försäkringskassan och ett minskat antal hedersgå-

vor samt återsökta medel från Omställningsfonden. 

 

Verksamhetsidé 

Personalkontoret är en servicefunktion med upp-

gift att kunna tillhandahålla en effektiv administ-

ration och vara ett kvalificerat stöd till förvaltning-

ar, chefer och förtroendevalda. Kontoret arbetar 

dels konsultativt mot förvaltningar gällande tex 

arbetsmiljö, rekrytering, omplacering, arbetsrätt, 

rehabilitering mm och dels med strategiska uppgif-

ter som policyfrågor, utvecklingsfrågor och kom-

munövergripande ärenden. Personalkontoret an-

svarar för kommunens administration av lön, an-

ställning, pension och försäkringar. 

 

Året i korthet 

• Framtagande av nytt marknadsföringsmaterial 

för rekrytering samt utveckling av strategiska 

anställningsförmåner (attraktiv arbetsgivare). 

• Uppföljning och repetition av digitalt stöd för 

rapportering av tillbud och arbetsskador (KIA.) 

• Påbörjande av basutbildning och introduktion 

av nya chefer. 

• Lönekartläggning/arbetsvärdering utifrån nya 

diskrimineringslagen. 

• Utbildning för samtliga chefer och skyddsom-

bud i arbetsmiljö. 

• Införande av Adato, ett digitalt stödsystem för 

hela rehabiliteringsprocessen. 

 

Framtid 

Arbetet med attraktiv arbetsgivare fortsätter utifrån 

antagen kompetensförsörjningsplan och strategier 

för förmåner. Det gemensamma ledarutvecklings-

programmet fortsätter med befintliga kommuner. 

Fortsatt utveckling av koncept kring rekrytering 

samt basutbildning av nya chefer. 
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Serviceenheten 

Kostservice 

 

 

 

 

   

Ekonomi i balansEkonomi
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Verksamheten bedrivs 
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restaurangen på 
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särskilt boende
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Effektivt 
resursutnyttjande
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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 

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-grundskola 

ligger vi något över målnivån och för högstadiet 

något under. Kundnöjdheten lokalvården där har vi 

tyvärr inte uppnått vår målnivå. 

Målen för verksamhet och medarbetare som byg-

ger på frågor ur medarbetarenkäten, har till stor del 

uppfyllts, vi ser att delmålen som låg sämre till år 

2017 har förbättrats.  

Avtalen vi har för livsmedel följdes till 87 % vilket 

är över målnivån. Vi har tyvärr ökat svinnet med 

antal gram per portion 2018 (26,81 gr/port) jämfört 

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
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kommunen

God fysisk arbetsmiljö Gott samarbete God delaktighet Gott ledarskap
Möjlighet till 

utveckling/rörlighet
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med 2017 (25,24 gr/port) vilket visar att vi kastat 

6,2% mer jämfört med 2017. Vi har under året 

handlat 23 % ekologiska livsmedel. Vårt mål var 

30% och detta är något vi jobbar mot. En parentes 

är att vi ökat inköpen av närproducerade livsme-

del.  

Inom verksamhetsvaktmästeriet är målet att vi ska 

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

uppnått det beror på att vi har kylmattransporter 

till hemmaboende i hela kommunen, mil antalet 

har ökat med nästan 2 000 körda mil. 

Lokalvården har vi även i år lyckats klara målet 

med att hålla sig under 1 200 insatta semestervika-

rier timmar. Målet att minska kemanvändandet, 

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

har en del nya verksamheter som har tillkommit. 

Vi jobbar emellertid ständigt mot ett mer miljö-

medvetet tänk.  

 

Ekonomisk analys 

Serviceenheten redovisar ett överskott gentemot 

budget på 2,0 mnkr trots ökade livsmedelskostna-

der i samband med nya livsmedelsavtal, där vi 

köper mer närproducerade samt ekologiska råva-

ror. Överskottet beror liksom tidigare år på vakan-

ser och intäkter. 

Vidare är antal ätande i förskolor och skolor fler än 

förväntat, samt att vi inom omsorgen jobbar mer 

salutogent vilket medför ökade kostnader för inköp 

av livsmedel och skapar således även en negativ 

avvikelse i jämförelse mot budget.  

Under året har vi inom verksamhetsvaktmästeriet 

varit tvungna att byta en befintlig bil, till en nyare 

detta till en kostnad på 100 tkr. 

 

Verksamhetsidé 

Serviceenheten samverkar inom lokalvård och 

verksamhetsvaktmästeri och servar kommunens 

lokaler och verksamheter så att lokalerna håller en 

hög hygienisk standard och att inre inventarier och 

miljö vårdas på ett bra sätt. 

 

Året i korthet 

Förändring i ledningsgruppen enhetschef på kost 

är föräldraledig, vi gjorde valet att endast bemanna 

upp 25 % som hjälp vid tillsättning av vikarier. 

Serviceenheten skrev avtal gällande lokalvård med 

Riksbyggen under perioden som ombyggnationen 

pågår, avtalet innebär att vi under en femårig pe-

riod ska utföra lokalvård i deras lokaler, vi starter 

upp med 3 äldreboende, vartefter ytterligare 3 

tillkommer. 

Serviceenheten blev tilldelat 4 resursanställningar 

2 på kost och 2 på lokalvård, en tillgång för vår 

verksamhet.  

Arbetsbelastningen för vår personal som jobbar på 

förskolor, skolor och gymnasium har varit hög dels 

på grund av ett ökat antal barn, hög migration och 

svårigheter att rekrytera personal. 

 

Framtid 

Vi kommer fortsätta jobba med rekrytering under 

kommande år, det är svårt att rekrytera utbildad 

personal inom kost. Vi är stolta och glada över att 

ha många tillagningskök i kommunen och behöver 

därmed många kockar som kan laga mat i våra 

olika verksamheter. Krav och önskemål ökar då 

kunden är mer medveten om miljö, ekologiskt och 

närproducerat, och även detta ställer högre krav på 

vår personal. Vi arbetar ständigt med att tillmö-

tesgå våra kunder och att erbjuda hög kvalité. Kli-

matsmart mat ligger i tiden och detta ser vi som en 

självklarhet att jobba vidare med.  
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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. 

Ett pågående arbete är att Riksbyggen planerar för 

ett tillagningskök på Hemgården där vi är delakt-

iga. 

Två nya förskoleavdelningar kommer att öppna 

upp i vår, detta medför att vi kommer att behöva 

tillsätta mer personal.    

Även lokalvården kommer att jobba med rekryte-

ring under 2019 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. 

 

 

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. Arvodeskostnaderna för över-

förmyndarna i samband med att basbeloppet har 

förändrats. Budgeten för detta har inte justerats 

varför denna del nu uppvisar ett underskott. I för-

äldrabalken regleras vem som betalar arvodet till 

den gode mannen eller förvaltaren. 

Av utbetalda arvoden har Hultsfreds kommun 

svarat för 32 procent. Huvudmännen (den som har 

god man eller förvaltare) har betalat 68 procent. 

Förmögenheten som organisationen ansvarar för 

uppgick vid årsskiftet till 269,6 mnkr. 

 

Verksamhet 

Kommunerna Högsby, Hultsfred, Mönsterås och 

Oskarshamn samverkar inom överförmyndar-

verksamheten. Målet med samverkan är minskad 

sårbarhet, 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 heltidstjänster för hand-

läggning, administration och arbetsledning.  

Antalet ärenden uppgick vid årsskiftet till 864 

(927), en minskning med 63. Ärenden avseendean-
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talet ensamkommande barn var 13 vid årsskiftet, 

en minskning med 57 ärenden från 2017.  

Vi har under 2018 utökat samverkan med länets 

överförmyndarkanslier och genomfört en 

gemensam satsning på utbildning för personal-

grupper inom socialtjänsten. Detta har förstärkt 

samarbetet och samsynen kring hantering av 

ärenden både mot de egna socialförvaltningarna 

och inom regionen. 

Länet omfattar tolv kommuner. Genom samverkan 

omfattar länets överförmyndarkanslier sammanlagt 

sexton kommuner. Under året har överförmynda-

ren i Högsby valts till länsombud. 

Den årliga tillsynen är genomförd och föranledde 

inga anmärkningar, kritik eller krav på återkopp-

ling. 

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. Informationen i boken är uppdaterad under 

2018 och distribueras i samband med årligt utskick 

2019. Det är 21 kommuner som står bakom in-

formationen i handboken vilket stärker en enhetlig 

rättstillämpning. Uppdateringar distribuerades till 

samtliga gode män och förvaltare, den tillsänds 

även berörda personalgrupper inom omsorgen.  

Grundutbildningen för godemän och förvaltare har 

genomförts vid två tillfällen. Högsby stod värd för 

hela länet. Länets kanslier omfattar genom sam-

verkan sammanlagt sexton kommuner. Det totala 

deltagarantalet uppgick till 219. 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.  

Den årliga kontrollen av samtliga ställföreträdare 

mot belastnings- och kronofogdens register ge-

nomfördes i september. 

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 

anmälan inkommit har uppfyllts.   

Målen för utskick av anmodan och påminnelser 

om redovisning har uppfyllts. 

Urvalet till djupgranskning gjordes på huvudmän 

födda i december. Urvalet för djupgranskning görs 

på samtliga ärenden med redovisningsskyldighet 

och uppgick till drygt nio procent. Ärenden med 

förenklad redovisning är inte möjliga att djup-

granska varför utfallet slutade på drygt sju procent. 

Årets två länsträffar har genomförts i Högsby i 

samband med utbildningsdagarna för gode män 

och förvaltare. Överförmyndaren i Högsby har 

under året blivit vald till länsombud och var på sin 

första länsombudsträff i december. Vid träffen 

deltog förutom landets ombud även styrelsens för 

FSÖ, förbundsjurist från Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) och representant från 

bankföreningen.  

 

Utveckling/framtid  

Vi tillförsäkrar allmänheten en för hela landet så 

enhetlig rättstillämpning som möjligt inom områ-

det genom medlemskapet i Föreningen Sveriges 

Överförmyndare. Vårt arbetssätt innebär återkom-

mande omprioriteringar i gruppen/teamet. Upp-

följning och fördelning av arbetsuppgifter sker på 

arbetsplatsträffar som genomförs vid behov men 

minst en gång per månad Under året har tretton 

arbetsplatsträffar genomförts. En stående punkt på 

agendan är rapportering av tillbud och riskananlys. 
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Arbetssättet ger ett gemensamt ansvarstagande 

kring uppdraget och en beredskap för förändringar 

i verksamheten.  

Verksamhetsfakta 

 ____________________________ 2018 _____ 2017 

Förmyndarskap 49 50 

Förvaltarskap 22 19 

Godmanskap 146 151 

Ensamkommande barn 9** 26** 

Arvoden från kommun* 32% 35% 

Arvoden från huvudmän* 68% 65% 

Avstår arvode/ersättning 63 33 

*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 litet 

överskott, utfall i procent mot nettobudget på 99%, 

jämfört med föregående år där nettobudgeten slu-

tade på 97,8%. 

När det gäller utbudet av ett rikt kultur-och fritids-

utbud så ser vi en stabilitet i jämförelse med före-

gående år. Vi ser det som en positiv utmaning i att 

verka för ökat föreningsliv och ett ökat kulturutbud 

2019. Våra lokaler fortsätter att visa på en ökad 

tillgänglighet. 

När det gäller målen för medarbetare och verk-

samhet, så når vi en del mål. Vi har nått målet när 

det gäller gott ledarskap, vi har ökat känslan av ett 

gott samarbete. Vi har ordning och reda när det 

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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gäller uppföljningen av föreningar som efterlever 

bidragskrav. 

Det som sticker ut i en liten negativ bemärkelse, är 

vår arbetsmiljö och då främst när det gäller våra 

fysiska arbetsmiljöer på grund av dålig ventilation, 

kyla och värme. 

Vi har ökat antalet samarbetsprojekt både när det 

gäller över kommun och förvaltningsgränserna, 

men har en liten bit kvar till för att nå de uppsatta 

målen. 

Det känns som att det blåser en positiv optimism, 

målmedveten och ödmjukhet bland medarbetarna i 

Kultur och fritid för att jobba efter våra uppsatta 

mål. Vi jobbar för att bli lite bättre varje dag. 

 

Ekonomisk analys 

Årets verksamhet visar en budget i en positiv net-

toavvikelse mot budget, på 400 tkr. Avvikelsen 

kan bland annat förklaras av att det funnits vakan-

ser på en del verksamheter. Överskottet beror 

också på ökade intäkter i form av olika projektbi-

drag som även avser 2019. 

 

Verksamhetsidé 

Kultur- och fritidsförvaltningens övergripande 

ansvar är att ge kommuninvånarna förutsättningar 

för ett meningsfullt och aktivt fritids- och kulturliv 

och att öka intresset för friluftsliv, rekreation och 

motion. Förvaltningen samverkar med och ger stöd 

till studieförbund och kultur- och fritidsföreningar, 

främst till barn- och ungdomsverksamhet. Fritids-

gårdsverksamhet, ungdomsinflytande, folkhälso-

frågor, idrotts- och friluftsanläggningar och att 

förvalta, vårda och visa kulturarvet hör till förvalt-

ningens verksamhetsområde. Målgruppen är kom-

munens invånare och föreningsliv. 

Året i korthet 

• Samarbete med Högsby har upphört. 

• Planering för nya biblioteket fortgår. 

• Ökat samarbete med gymnasiet, kultur och 

bibliotek, där vi har erbjudit föreläsningar och 

föreställningar även för gymnasieelever. 

• Beviljade medel för skapande skola från kultur-

rådet blev något högre än föregående år. 

• Konst och kulturrundan genomfördes för tredje 

året i följd. Detta gjordes i ett samarbete med 

nätverket konst-och kulturgruppen och Kultur-

och fritid. 

• Utökad lovverksamhet för barn på Biblioteket. 

• Upphandling näridrottsplats i Vena klar. 

• Förprojektering nytt ridstall är genomförd och 

presenterad. 

• Förprojektering ny bassäng i Hagadal är ge-

nomförd och presenterad. 

• Beslut av utökad tjänst, folkhälsosamordnare 

från 25% till 75%. 

• Fri simskola för 6-åringar tack vare bidrag från 

Socialstyrelsen. 

• Höjd säkerhet i simhallen tack vare nya trappor 

vid trampolin och rutschbanan. 

• Ny yta för isbana är skapad. 

• Upprustning av vandringsleder i Hultsfreds 

kommun. 

• Upprustning av badplats Kaffeberget, Virserum. 

• Utökade lovaktiviteter för barn 6–15 år, tack 

vare bidrag från Socialstyrelsen.   

• Nyskapade samarbetsprojekt över region, 

kommun och förvaltningsgränserna. 
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Framtid 

Vi skall fortsätta att ge kommuninvånarna förut-

sättningar för ett aktivt fritids-och kulturliv och vi 

skall fortsätta att stärka folkhälsoarbetet. 

Vi vill stärka och utveckla föreningslivet, genom 

att bibehålla våra relationer med föreningarna så 

att dom får goda förutsättningar för att skapa mö-

ten med människor i olika åldrar, kön, etnisk bak-

grund och livsstil. 

Vi skall fortsätta att i positiv anda jobba för att öka 

samverkan Kommun och förvaltningsgränserna, 

där vi jobbar efter starka nyckelord som: Delaktig-

het, Tillit, Samverkan, Respekt, Möjligheter, Fram-

tidstro, Vikänsla och Stolthet. 

Vi skall via ungdomsenheten bygga vidare på att 

skapa relationer till ungdomar och framförallt se 

till att stödja ungdomarna så att de kan tillvarata 

och använda sina egna inneboende resurser. Vi 

skall se till att främja en god relation till vuxen-

världen, skapa positiv fritid och öka ungas känsla 

av delaktighet i samhället. Vi skall jobba förebyg-

gande med att det ”ofriska” ska bli friskt och det 

”friska” ska bli friskare.

Verksamhetsfakta 

 2018 2017 

Registrerade föreningar 248 249 

Antal föreningar som fått bi-

drag 

135 
127 

Antal bad Hultsfred 54 821 56 598 

Antal bad Virserum 5510 5 370 

Friskotek Hagadal 16 128 15 680 

Uthyrningar (timmar ej skol-

tid) 

 
 

Mörlunda sporthall 604 740 

Silverdalens sporthall 275 327 

Silverdalens gymnastiksal 79 122 

Målilla gymnastikhall 373 467 

Vena gymnastikhall 166 114 

Hagadal sporthall 785 987 

Lindblomskolans Sporthall 620 710 

Fotbollstält 861 530 
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Bibliotek 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Biblioteket har under året befunnit sig i tillfälliga 

lokaler vilket har medfört att alla bibliotekets upp-

drag inte har kunnat uppfyllas fullt ut. Bland annat 

är servicen till skolorna, vuxenstuderande, SFI och 

barn i förskoleålder begränsad med anledning av 

lokalernas utformning. 

Utlåningen har ökat men det uppsatta målet för 

utlånade medier med 7,5 utlån/person (riksgenom-

snittet) är ännu inte uppnått. Verksamheten bedri-

ver ett intensivt arbete med läsfrämjande insatser 

bland barn och vuxna. Personer med funktionsned-

sättning, nya svenskar, barn och unga är priorite-

rade grupper i enlighet med bibliotekslagen. Tren-

den i landet är att lånen av medier minskar medan 
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besöken ökar. Besöksantalet på huvudbiblioteket 

har ökat jämfört med tidigare år och även filialen i 

Virserum visar på en ökning. 

Antalet aktiva låntagare har ökat under året och 

samma gäller för lån per invånare. 

Antal boken kommer låntagare har minskat och 

detta beror till stor del på att biblioteket har flyttat 

närmre centrum. 

Biblioteket godkänner de flesta av besökarnas 

önskemål vad gäller inköpsförslag av medier. Res-

terande 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 underskott 

gentemot budget på 349 tkr vilket kan förklaras 

med ökade kostnader för medier, ökade kostnader 

för tjänster (dubbelbemanning i informationsdis-

ken p.g.a. av arbetsmiljöskäl) och ökad kostnad 

avseende IT. Inom IT-området sker det en ständig 

utveckling av ny teknik och därav kostnadsök-

ningen för bland annat licenser, teknik och data-

program. Kostnaden för biblioteksmedier ökade 

och här spelar utlånen av e-ljudböcker och e-

böcker en stor roll. Likaså ökade efterfrågan på 

medier på mångspråk, lättläst svenska och medier 

för barn och unga.  Böcker på mångspråk är oftast 

dubbelt så dyra som medier på svenska. 

 

Verksamhetsidé 

Biblioteket ska tillhandahålla litteratur i olika 

format för utbildning, information och upple-

velser. Vi bedriver verksamhet för folk-, 

grundskole- och gymnasiebibliotek i kommu-

nen. Biblioteket ska verka för demokratisk 

utveckling i samhället och främja läsning och 

tillgång till litteratur. Lån ur det egna bestån-

det ska vara gratis. 

Demokrati och integration är viktiga ledord i 

verksamheten. Vi ska ha särskilt fokus på 

grupperna barn/unga, funktionshindrade, nat-

ionella minoriteter och personer med annat 

modersmål än svenska. 
 

Året i korthet 

• Huvudbiblioteket har varit placerat i tillfälliga 

lokaler i Valhall under året. Placeringen har re-

sulterat i att lokalen är mer tillgänglig för 

kommuninvånarna än tidigare då biblioteket låg 

intill gymnasieskolan. Eftersom biblioteket 

även har en funktion som skolbibliotek för 

Lindbloms-, Albäcksskolan och gymnasiet så 

har avståndet för lärare och elever ökat. Detta 

har lett till att biblioteket inte utnyttjas av sko-

lorna i lika hög grad som tidigare. 

• Under året har biblioteket anordnat en rad eve-

nemang, läsecirklar och författarbesök för 

vuxna. Barn och unga har erbjudits teater, 

sommarlovsaktiviteter, pyssel, sagostunder, 

bokklubb och författarbesök. Biblioteket sam-

arbetar med kultur och fritid i detta arbete. 

• Arbetet med att främja den digitala delaktighet-

en har pågått under året. Samtliga bibliotekets 

arrangemang genomsyras av ett jämställdhets-, 

hbtq- och integrationsperspektiv. 

• Satsningen som kallas Digidel syftar till att öka 

den digitala delaktigheten och biblioteket har 

under året bjudit in till ett flertal informations-

träffar om olika digitala verktyg. 

• Under året har biblioteket beviljats medel från 

Kulturrådet dels för en genomlysning av arbetet 

med integration och dels för att praktiskt arbeta 

med målgruppen personer med annat moders-

mål än svenska. Medlen används till tjänster, 

evenemang och inköp av medier. 

• Det nya biblioteket är planerat att vara färdigt 

under 2020 och planeringen av den framtida 

verksamheten i nya lokaler har fortgått under 

året. 
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Framtid 

Biblioteket fortsätter att utveckla samverkan mel-

lan skola, kultur, fritids- och social verksamhet. 

Stor vikt läggs vid att anpassa biblioteksverksam-

heten till den nya tekniken och att erbjuda nya och 

aktuella medier i ett läsfrämjande syfte. 

Arbetet mot prioriterade grupper, där enligt biblio-

tekslagen barn och unga, nya svenskar, minoritets-

kulturer och personer med funktionsnedsättning 

ingår, lyfts fram och stärks. Detta arbete kommer 

även att ske i form av ett integrationsprojekt till-

sammans med Högsby kommunbibliotek med 

medel beviljade av Kulturrådet. Ökade insatser för 

att få fler medborgare digitalt delaktiga planeras. 

Förberedelser för inflyttning i det nya biblioteket 

intensifieras under året och detta kommer att med-

föra spännande utmaningar för verksamheten. 

Planerad inflyttning sker i mars 2020. 

Verksamhetsfakta 

 2018 2017 

Antal lån totalt 93 983 90 250 

Antal lån per invånare 6,6 6,2 

Aktiva låntagare 3 949 3 414 

Antal lån per låntagare 23,7 26,5 

Antal mediabestånd totalt 79 073 61 811 

Antal mediabestånd per invå-

nare 

5,4 4,2 

Nyförvärvade medier 5 967 5 034 

Antal besök per invånare 8,5 6,5 

Antal invånare med Boken 

kommer-service  

38 56 
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Räddningstjänsten

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Räddningstjänsten uppnår målen för verksamhet 

och medarbetare vad gäller gott samarbete, god 

arbetsmiljö, 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 säker kommun så uppfylls inte målet för 

antal trafikolyckor. Målen för olyckor med person-

skada 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 ekonomiska målen uppfylls inte heller, främst 

beroende på många larm och höga utrycknings-

kostnader för skogsbränder och brand i byggnad, 

utbildning av nyanställd personal, C-körkort till 

personal. 
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Ekonomisk analys 

Räddningstjänsten gör ett dåligt resultat beroende 

på att budgeten tillåter ca 150 insatser. För 2018 

genomfördes 414 insatser detta är 264 fler än be-

räknat och blir en merkostnad. Ett antal av dessa 

insatser faktureras så att det finns kostnadstäck-

ning för. Larmkategorin skogsbrand och brand i 

byggnad är kostnadsdrivande med många timmars 

arbete både under räddningsinsatsen men även för 

återställning efter larm. Intäkterna är högre än 

budgeterat och detta beror på intäkter för återsökta 

medel med anledning av två större sammanhäng-

ande kluster av skogsbränder i Hultsfreds kommun 

och insatser som gjorts i andra kommuner.  Åter-

sökta medel har gjorts hos MSB även om medel 

har erhållits så är kommunens självrisk 484 tkr per 

tillfälle. Vid två tillfällen har kommunen fått stå 

för självrisken vilket ger en summa om 968 tkr 

som belastar Räddningstjänst. Höglandets rädd-

ningstjänstförbund betalar för en beredskap i Järn-

forsen vilket inte är budgeterat. Dessutom kommer 

intäkter från ett antal olika händelser/aktiviteter 

som SAMS larm, tjänst för larmsändare på kom-

munala anläggningar, restvärdesräddning åt för-

säkringsbolagen, tillstånd för explosiva varor, fel-

aktiga automatlarm, externutbildningar, kärn-

kraftsarbete utfört åt Länsstyrelsen och OKG. 

 

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 olyck-

or och arbetar därför aktivt med förebyggande 

skydd genom rådgivning, tillsyn och utbildning. 

 

Året i korthet 

2018 var ett händelserikt år för räddningstjänsten: 

• Antalet utryckningar uppgick till 414 stycken. 

• Tillsyner genomfördes på 20 stycken objekt. 

• Utbildningar i brandkunskap, sjukvård, hot och 

våld mm. internt och externt för ca 1 365 per-

soner. 

• Information till ca 4 000 personer om brand, 

trygghet, säkerhet grannsamverkan mm. 

•  Antalet felaktiga automatlarm var 102 stycken 

och har ökat något i antal jämfört med 2017. 

• SAMS larmen har ökat något i antal jämfört 

med 2017.  

Året har präglats av skogsbränder och tagit myck-

et fokus från andra arbetsuppgifter som vi skjutit 

på framtiden. 

 

Verksamhetsfakta 

 2018 2017 

Antal insatser (uppdrag) 414 312 

Varav en del:   

brand i byggnad 45 51 

brand ej i byggnad 89 16 

automatlarm 102 80 

trafikolycka 74 76 

stormskada 1 0 

Annan vattenskada 3 1 

Översvämning av vattendrag 0 0 

Nödställd person 1 12 

SAMS sjukvårdslarm 34 30 
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Barn- och utbildningsnämndens verksamhet gemensam 

 

Ekonomi 

Förvaltningens nettokostnad uppgick under 2018 

till totalt 277,2 mnkr (exkl Campus) att jämföras 

med 264,2 mnkr under 2017. Från 2018 ingår 

Campus i barn- och utbildningsnämndens verk-

samhet. Ökningen jämfört med 2017 sett till jäm-

förbar verksamhet uppgår till 4,9 procent. Förvalt-

ningens nettokostnad inkl Campus uppgick under 

2018 till totalt 283,2 mnkr. 

 

 

Nettokostnaderna är 1,7 mnkr högre än budgeterat. 

Kostnaderna är 65,6 mnkr (20,0 procent) högre än 

budgeterat och intäkterna 63,9 mnkr (143 procent) 

högre än budgeterat. Underskottet orsakas främst 

av att lönekostnader överstiger budget inom vissa 

verksamheter, där tidigare intäkter för asylsökande 

elever kompenserat del av underskottet. Antalet 

asylsökande har under 2018 minskat drastiskt. 

Intäkterna för omsorg/utbildning av asylsökande 

barn/elever och SFI-studenter inklusive lokalkost-

nader uppgick till 27 mnkr 2018 (jmf med 2017, 

33,5 mnkr). Detta är en minskning med 6,5 mnkr 

(19,5%) i jämförelse med 2017. 

 

 

Bemanning 

Grundbemanningen kan komma att förändras 

framöver. Befolkningsökningen har dock stabilise-

rats. Antalet asylsökande barn/elever påverkar 

bemanningen. 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 2016 till 2018. 

 

 

 

God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning kan sägas handla om 

att utvärdera om de prestationer som har utlovats 

utförs, både vad gäller ekonomi och kvalitet i för-

hållande 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 balanserade styrkort. Målen i respektive verk-

samhets styrkort är framtagna av barn- och utbild-

ningsnämnden och fastslås av kommunfullmäktige. 

Bland annat enkäter användes för att ta fram resul-

tat. För 2018 redovisas styrkort för förskola, fritids-

hem, grundskola, gymnasium, Campus och vuxen-

utbildning. 
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Förskola  

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Utifrån målsättningen att erbjuda barnen en trygg 

omsorg så visar föräldraenkäten på ett mycket gott 

resultat, då 99 procent av föräldrarna upplever att 

barnen är trygga i förskolan. Gällande resultat för 

en inspirerande inne- och utemiljö är 94,8 procent 

respektive 89,6 procent av föräldrarna nöjda och 

när det gäller om verksamheten stimulerar barnens 

lärande och utveckling svarar 98,2 procent av för-

äldrarna positivt på det. Föräldrarnas upplevelse av 

möjlighet att påverka verksamheten visar att 88,9 

procent anser sig ha det, vilket är en viss minsk-

ning från 2017. Sammantaget visar enkäten på ett 

gott resultat av förskolans måluppfyllelse. 
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77,5 procent av medarbetare i förskolan anser att 

arbetsmiljön är god i lokalerna de arbetar i, en viss 

förbättring från föregående år då resultatet var 76, 

6 procent. Enbart 76, 2 procent av medarbetarna är 

nöjda med den tekniska utrustning de använder 

såsom dator och Ipad. Det som brister är andel 

digitala verktyg. Förskolans personal har inte lika 

god tillgång till teknik i undervisningen som sko-

lans personal har. 96 procent av medarbetarna 

upplever ett gott samarbete inom förskolans verk-

samhet samt att 95,3 procent av medarbetarna är 

nöjda med möjligheten till delaktighet. Vad avser 

pedagogernas upplevelse av gott ledarskap visade 

resultatet att 95,7 av medarbetarna är nöjda, vilket 

är ett mycket gott resultat. 

Barnen i förskolan har olika kunskaper och förut-

sättningar för lärande och utveckling med sig in i 

verksamheten. Det är viktigt att vi ställer oss frå-

gan, vad en likvärdig förskola innebär och hur 

förskolans undervisning kan kompensera så samt-

liga barn ges de bästa förutsättningar för lärande 

och utveckling. Pedagogerna säger i sin utvärde-

ring att de idag använder digitala verktyg på ett 

mer medvetet sätt i undervisningen än tidigare. 

Flera pedagoger ser också att när de arbetar med 

barnen i mindre grupper ges barnen större möjlig-

het att vara delaktiga och vara med och påverka 

planering och utvärdering av undervisningen. Pe-

dagogerna har genom mindre barngrupper ökade 

möjligheter att se varje barn och dess utveckling 

och lärande. 

Återbrukets verksamhet har under året blivit allt-

mer etablerat och har påverkat vissa förskolor att 

ta steget från att ha övervägande färdiga leksaker 

till att använda utforskande material i undervis-

ningen bestående av spillmaterial från kommunens 

företag. Under 2018 har vi rekryterat två språk- 

och kunskapsutvecklare till förskolan, varav en är 

kopplad till Återbrukets verksamhet. Uppdraget 

innebär att pedagogen inspirerar och handleder 

kollegor till att använda materialet i undervisning-

en ur ett språk- och kunskapsutvecklande perspek-

tiv. Arbetssättet gynnar inte enbart våra andra-

språksbarn. Det är utvecklande för samtliga barn, 

oavsett vilket modersmål barnet har. Vi ser hur 

pedagogernas sätt att samtala med barnen kring 

begrepp och hur de ställer frågor i undervisningen 

som skapar möjlighet för en god språkutveckling 

har utvecklats positivt.  

Ett systematiskt arbete kring normer och värden 

har under året genomsyrat undervisningen. En 

framgångsfaktor under året har varit att likabe-

handlingsarbetet har varit kopplat till verksamhet-

ens prioriterade mål. Det har påverkat systematik-

en i arbetet eftersom pedagogerna regelbundet har 

utvärderat resultatet i förhållande till målet. För-

skolan i vår kommun arbetar med TAKK – tecken 

som alternativ och kompletterande kommunikat-

ion. I lärmiljöerna syns det tydligt vad som fångar 

barnens intresse och pedagogerna förändrar miljö-

erna utifrån planering och vad barnen ska ges möj-

lighet att utveckla. Pedagogerna har under året 

utgått från barnens intresse för böcker. Genom 

högläsning tränar barnen bland annat koncentrat-

ion, uttrycka känslor, får överblick över en text 

och känna igen berättarmönster. Under året som 

gått har förskollärarna arbetat intensivt med be-

greppet undervisning. Utvärderingar visar att allt-

fler av pedagogerna har fått en ökad kunskap kring 

vad begreppet innebär för förskolans verksamhet. 

Under 2018 har förskolan satsat på olika funktion-

er bland annat har ett antal pedagoger rekryterats 

till uppdraget att utveckla språk- och kunskapsut-

vecklande arbetssätt i undervisningen samt inspi-

rera kring användande av digitala verktyg i under-

visningen och implementering av projektinriktat 

arbetssätt i förskolan. 

 

Ekonomisk analys 

Förskolans nettokostnad uppgår till 62,6 mnkr 

vilket är 7,9 mnkr lägre än budgeterat. Jämfört 

med föregående år är det en förbättring av det eko-

nomiska resultatet gentemot budget med 9,5 mnkr. 

Budget för tjänster har utökats jämfört med före-

gående år, motsvarande 11 tjänster. Anledningen 

till överskottet är bland annat att vakanta tjänster ej 
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har kunnat tillsättas fullt ut, samt svårigheter att 

rekrytera utbildad personal. 

 

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 

• Beslut om utökning med två nya avdelningar på 

Evahagens förskola, med start i mars 2019. 

• Örtagårdens förskola öppnar 2019. 

• SKUA-inspiratörerna är igång med sitt upp-

drag. 

• Vi har rekryterat två SKUA-utvecklare, varav 

den ena med fokus språkutveckling ur ett åter-

bruksperspektiv. 

• Beslut om förskollärarutbildning via Linkö-

pings universitet med start hösten 2019. 

• Kompetensutveckling för samtliga pedagoger 

hösten 2018 - hot och våld, orosanmälan, Åter-

brukets verksamhet, specialpedagogik. 

 

Framtid 

Alla insatser vi gör i förskolan är i syfte att ut-

veckla undervisningen och skapa goda förutsätt-

ningar för alla barn att utvecklas och lära. Utfors-

kande, nyfikenhet och lust att lära ska löpa som en 

röd tråd i förskolans verksamhet. Under 2018 har 

Skolverket arbetat fram en reviderad läroplan. Det 

innebär bland annat att begreppen utbildning och 

undervisning har förts in i förskolans läroplan. 

Genom det betonas att förskolan är en del av skol-

väsendet. I läroplanen har även begreppet omsorg 

lagts till, vilket betonar att även det är en viktig del 

av utbildningen i förskolan. Vi fortsätter arbetet 

framåt med att definiera begreppet undervisning så 

pedagogerna känner sig väl förtrogna med styrdo-

kumenten.  

Den 10 maj 2019 kommer fil. dr och forskare Ann 

S Pihlgren till Hultsfred för att delge sin forskning 

och föreläsa kring ”Undervisning i förskolan”. En 

diskussion som ska fördjupas i verksamheterna är 

begreppet likvärdig förskola, vilket innebär att alla 

barn i vår kommun oavsett bakgrund och socioe-

konomiska förutsättningar ska garanteras en jämlik 

förskola med samma kvalitet vilken förskola du än 

tillhör. En förskola som ger varje enskilt barn me-

ning, lust och möjlighet att varje dag utvecklas och 

lära. I det sammanhanget behöver vi se över vår 

organisation och hur vi omfördelar behörig och 

icke behörig personal mellan våra förskolor. Vi 

fortsätter arbetet med att utveckla och förbättra 

inne- och utemiljöerna utifrån barngruppens behov 

och intresse. Lärmiljöerna ska ha en tydlig kopp-

ling till läroplanen och ge barnen möjlighet till 

inflytande. Trygghet- och värdegrundsperspektivet 

och ett barninflytande ska genomsyra pedagoger-

nas planering av undervisning. En viktig aspekt i 

sammanhanget är att skapa reflektionstid för peda-

gogerna. 

 

Verksamhetsfakta 

Förskola 2018 2017 

    

Antal barn (inkl. asylsö-

kande) 623 630 

Bruttokostnad / barn (kr) 142 143 130 986 

Nettokostnad / barn (kr) 100 462 94 322 
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Grundskola 

 

 

Måluppfyllelseanalys  

92,1 procent av eleverna i grundskolan anser att de 

är trygga. Resultatet har dock sjunkit något sedan 

2017 då resultatet var 94,6 procent. Vi bör fortsätta 

lägga kraft på trygghetsfrågan då varje elev som 

inte svarar ja på denna fråga är ett misslyckande 

för skolan. Målet avseende trygghet är alltid 100 

procent. Enkäterna visar att det ofta är i samband 

med toalettbesök och omklädning till idrotten som 

eleverna upplever otrygghet. Utepedagogverksam-

heten i år F-6, skolornas likabehandlingsarbete och 

mentorsstödjarnas arbete i årskurs 7–9, har sanno-

likt varit av stor betydelse för det goda resultatet 

kring trygghet. Varje höst genomför likabehand-

lingsgrupperna i samverkan med utepedagogerna 
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en enkätundersökning kring trygghet och om det 

finns platser i skolan som eleverna upplever 

otrygga. I enkäten ingår även frågor kring sociala 

medier. 

Följande resultat för kunskapsresultat är baserade 

på samtliga elevers måluppfyllelse. Vi skiljer i den 

här redovisningen inte på första- respektive andra-

språkselever, nyanlända eller asylsökande. Resul-

tat i årskurs 3 vårterminen 2018 visar att 69,4 pro-

cent av eleverna uppnår samtliga mål i samtliga 

ämnen, vilket har stigit från 2017 då 59,6 procent 

av eleverna hade ett godkänt resultat. Vad avser 

kunskapsresultat i åk 6 för vårterminen 2018 visar 

resultatet att 59,0 procent av eleverna uppnår samt-

liga mål i samtliga ämnen, vilket är en minskning 

från 2017 med hela 17,6 procent. Ett resultat vi 

behöver se närmare på och göra en analys av vad 

det kan bero på. Måluppfyllelse i årskurs 9 för 

verksamhetsåret 2018 visar att 66,5 procent av 

eleverna var behöriga till gymnasiet, vilket är en 

minskning med 4,3 procent sedan 2017. Andel 

elever som når samtliga mål i samtliga ämnen i åk 

9 var 2018, 61,2 procent. Ett resultat som sjunkit 

något sedan 2017 då andelen elever med godkänt 

resultat var 62,5 procent.  

I elev- och föräldraenkäten för 2018 ser vi att 91 

procent av eleverna upplever att de får det stöd och 

den utmaning de behöver. När det gäller vårdnads-

havares upplevelse av samma sak blev resultatet 

93,1 procent, en ökning från 2017 års resultat som 

visade på 89,3 procent. Andelen vårdnadshavarna 

som upplever att de har möjlighet att påverka 

verksamheten var 88,5 procent. Detta är i jämfö-

relse med 2017 års resultat som visade på 84,6 

procent, alltså alltfler nöjda vårdnadshavare. Under 

målet gott elevinflytande väger vi in tre kriterier. I 

hur stor utsträckning lärarna tar hänsyn till elever-

nas åsikter. Där resultatet 2018 blev 90,2 procent. 

77,6 procent av eleverna upplever att de får vara 

med och påverka planeringen av undervisningen. 

82,9 procent av eleverna upplever att det formella 

elevinflytandet fungerar bra. Samtliga kriterier 

med undantag på frågan om möjligheten att på-

verka planering av undervisningen, visar på sämre 

resultat jämfört med föregående år. Vilket säger 

oss att elevinflytande är ett utvecklingsområde för 

grundskolan. 

Förskoleklass har under året ägnat stor del av 

undervisningen till att utveckla leken och skapa 

kreativa lärmiljöer, där ett språk- och kunskapsut-

vecklande arbetssätt genomsyrar undervisningen. 

De uppger i sin resultatanalys att de idag ser en 

undervisning som ger goda förutsättningar för 

eleverna att utveckla sin förmåga till samarbete, 

koncentration, resonemang och kommunikation. 

De har använt sig av olika arbetsformer och meto-

der där kommunikation har varit i fokus, vilket är 

en bidragande orsak till att eleverna visar en posi-

tiv trend i språklig medvetenhet. Återbrukets 

material börjar bli alltmer etablerat i både försko-

leklass och grundskolans lägre åldrar och möjlig-

heten att ta steget från att i verksamheterna ha 

övervägande färdiga leksaker till att använda ut-

forskande material i undervisningen bestående av 

spillmaterial från kommunens företag har synlig-

gjorts.  

Samtliga grundskolor i kommunen har som priori-

terade mål att utveckla undervisningen ur ett 

språkutvecklande perspektiv. I Hultsfred är be-

greppen rätt stöd och rätt utmaning för eleverna 

samt att ständigt analysera och justera undervis-

ningen utifrån elevernas resultat, avgörande nyck-

elfaktorer för att öka elevernas resultat. Här har vi 

en utmaning med en sjunkande andel behöriga 

lärare i våra verksamheter. Andel lärare som under 

2018 hade behörighet att bedriva all undervisning i 

sin tjänst var 44,8 procent, vilket är en ökning 

sedan verksamhetsåret 2017 då resultatet var 30,6 

procent. En låg behörighet innebär stora utmaning-

ar för verksamheten då arbetsbelastningen riskerar 

att öka avsevärt för de som är behöriga eftersom 

ett större ansvar läggs på dem kring planering av 

undervisning, bedömning av elevernas resultat och 

analys av måluppfyllelse. Digitaliseringen, har 

under verksamhetsåret fått nya former i kommu-

nen. Anledningen är främst förändringar i arbetsli-

vet, omvärlden och själva tekniken men det hand-

lar även om förändrade skrivningar i läroplanen 
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om digital kompetens och programmering. Både 

skolledare och pedagoger har med anledning av 

utvecklingen lyft behovet av en röd tråd för digita-

liseringen, från förskola till vuxenutbildning. Ett 

steg i att uppnå detta för grundskolans lägre åldrar 

har varit att under 2018 följa konceptet med för-

skolans ”IT-inspiratörer”. Syftet är att samla erfar-

na och kompetenta pedagoger som, med utgångs-

punkten att teknik är ett av flera verktyg för god 

undervisning, kan ligga i framkant och agera boll-

plank åt kollegor och skolledning. 

Under läsåret 2018 har grundskolan fortsatt att 

utveckla arbetet med elevhälsan, vilket har resulte-

rat i att pedagogerna lyfter i sina analyser att de ser 

en förbättring av elevhälsans förebyggande och 

hälsofrämjande arbete. De upplever att de har ett 

ökat stöd i elevhälsan när det gäller kunskapsut-

veckling, trygghet och hälsa för eleverna. I de 

äldre åldrarna har skolledarna satsat på mentors-

stödjare och mentorstid som har gett eleverna goda 

förutsättningar för en ökad upplevelse av trygghet. 

De har även utvecklat sin mall för pedagogisk 

planering genom att komplettera den med områden 

som: digitala verktyg, studiehandledning, språk- 

och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervis-

ningen samt ökat elevinflytandet genom att elever-

nas egna frågeställningar har en central plats i 

planeringen. Under 2018 har representanter från 

samtliga skolor deltagit i en traumautbildning via 

Linnéuniversitetet. Vi har även inrättat en 50 pro-

cents tjänst med uppdrag att driva ett hälsofräm-

jande och förebyggande elevhälsaarbete i samtliga 

våra verksamheter. 

 

Ekonomisk analys 

Grundskolans nettokostnad uppgår till 108,5 mnkr, 

vilket är 3,4 mnkr högre än budgeterat. I jämfö-

relse med föregående år är det en förbättring av det 

ekonomiska resultatet med 5,2 mnkr. Antal asyl-

sökande elever har minskat kraftigt från föregå-

ende år, vilket innebär att ersättning från Migrat-

ionsverket har minskat.  Kvartal 1-4 2017 återsök-

tes totalt för 1.125 10-veckorsperioder, jämfört 

med 2018, då antalet var 430. 

Grundsärskolans nettokostnad uppgår till 6,9 

mnkr, vilket är i nivå med budget.  

Förskoleklass nettokostnad uppgår till 7,1 mnkr 

vilket är 2,1 mnkr lägre än budgeterat. Överskottet 

orsakas av att personalbudget inte har utnyttjats 

fullt ut, samt att tjänster finansieras via bidrag. 

 

Verksamhetsidé 

Grundskolan är obligatorisk från det år barnet fyll-

ler 7 år. I styrmodellen omfattar grundskolan även 

förskoleklass och grundsärskolan. Förskoleklass är 

en frivillig skolform. Grundskolan består av nio 

årskurser och lägger grunden för att gå vidare till 

en gymnasieutbildning. Utbildningen ska vara 

likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan.  

Elever med utvecklingsstörning läser efter grund-

särskolans kursplan. Grundskola och grund-

särskola ska bland annat ge kunskaper och värden, 

bidra till personlig utveckling, social gemenskap 

och ge en god grund för ett aktivt deltagande i 

samhället. 

 

Året i korthet 

• En av våra kuratorer får ett övergripande upp-

drag att utveckla det förebyggande och hälso-

främjande elevhälsaarbetet. 

• En utbildning genomförs via Linnéuniversitetet 

kring traumatiserade barn och ungdomar. 

• Introduktionsutbildning för nyanställd obehörig 

personal. 

• Internutbildning för nyanställd personal i språk- 

och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervis-

ningen. 

• Vi rekryterar fler förstelärare. 
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Framtid 

Målsättningen framåt är att fortsätta arbetet med 

att skapa en skola där eleverna är trygga och stolta 

över sig själv och sina förmågor och där utfors-

kande, nyfikenhet och lust att lära genomsyrar 

undervisningen. Att ge eleverna förutsättningar att 

bli medvetna om sin egen utveckling och få en 

känsla av sammanhang och meningsfullhet. Vi 

kommer framåt att satsa än mer på att skapa inklu-

derande, kreativa och anpassade lärmiljöer med 

målsättning att alla våra elever ska känna trygghet 

och tillhörighet. Vi fortsätter arbetet med att skapa 

en likvärdig skola där eleverna ska garanteras 

samma kvalitet i undervisningen oavsett vilken 

skolform eller skola den tillhör och där resurser 

fördelas utifrån behov. Vi kommer att arbeta för att 

skapa goda rutiner för övergångar mellan och inom 

verksamheter, stadier och skolformer. Ett språk- 

och kunskapsutvecklande arbetssätt ska vara ett 

förhållningssätt och löpa som en röd tråd i all 

undervisning. Pedagogerna fördjupar sina kun-

skaper om hur digitala verktyg stödjer barnens och 

elevernas lärande och hur undervisningen kan 

utformas på ett varierat sätt med digitalt och krea-

tivt skapande. Vi arbetar för en skola där trygg-

hets- och värdegrundsarbetet genomsyrar plane-

ring av undervisningen. Vi ska också arbeta för att 

utveckla elevinflytandet genom att eleverna ges 

ökade möjligheter att påverka planering och utvär-

dering av undervisningen. Vårt elevhälsaarbete ska 

i framtiden vara främst främjande och förebyg-

gande än åtgärdande, där vi utgår från det som 

fungerar väl och anpassar kring behoven. 

 

Verksamhetsfakta 

Grundskola  2018 2017 

Antal elever (inkl. asylsö-

kande) 1 201 1 203 

Bruttokostnad 114 610 103 116 

Nettokostnad 90 320 85 095 

 

Förskoleklass 2018 2017 

Antal barn (inkl. asylsö-

kande) 136 128 

Bruttokostnad / barn (kr) 66 813 68 805 

Nettokostnad / barn (kr) 52 728 53 798 

 

  2018 2017 

Elevantal Grundsärskola 

och träningsskola 22 25 

Nettokostnad / elev (kr) 312 955 255 175 
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Fritidshem 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

97,6 procent av vårdnadshavarna anser att det 

stämmer helt eller ganska bra att deras barn är 

trygga i fritidshemmet. 91,6 procent av föräldrarna 

upplever att fritidshemmet främjar barnens ut-

veckling och lärande och 92 procent svarar att de 

upplever att deras barn oftast tycker det är roligt att 

vara på fritids. Trygghets- och värdegrundsarbetet 

är något som alltid ska genomsyra fritidshemmens 

arbetssätt och stort fokus har under året lagts på 

det sociala samspelet mellan elever och mellan 

elever och pedagoger. I fritidshemmets trygghets-

enkät, vilken genomförs i början på höstterminen 

där alla elever intervjuas visar resultatet att majori-

tet av eleverna upplever att de känner sig trygga, 
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har kompisar och att de tycker det är roligt att vara 

på fritids. Trygghetsenkäten används även till att 

göra en kartläggning där elevernas behov och in-

tressen kommer fram och vad de vill göra på fri-

tids. Enkäten är en viktig del i arbetet med att öka 

elevinflytande i fritidshemmet. Andelen elever 

som upplever att pedagogerna tar hänsyn till deras 

åsikter är 91,7 procent ett resultat som sjunkit se-

dan föregående år. Då resultatet var 95 procent. 

Förutsättningarna för våra fritidshem vad gäller 

storleken på elevgruppen och ändamålsenliga loka-

ler har under året inte varit de bästa. Pedagogerna 

lyfter inte minst att lärmiljöerna behöver utvecklas 

och anpassas för elever i behov av anpassningar 

och särskilt stöd. Mål för våra fritidshem under 

2018 har varit att eleverna ska utveckla en högre 

måluppfyllelse i kommunikativ förmåga i både tal 

och skrift. Utifrån resultatet prioriterar varje verk-

samhet ett område där den kommunikativa för-

mågan är i fokus. Under 2018 har samtlig personal 

i fritidshemmets deltagit i en kompetensutveckling 

kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i 

undervisningen, vilken har fallit väl ut och är ett 

steg för att i ett kollegialt lärande stärka kompeten-

sen och utveckla verksamheten. 

Andelen medarbetare som upplever att det finns ett 

gott samarbete mellan arbetskamrater i fritids-

hemmet är 96,3 procent. Andelen medarbetare 

med pedagogisk högskoleexamen fortsätter att 

minska. Vi har generellt låg behörighet i kommu-

nens fritidshem, vilket riskerar att påverka kvali-

teten och likvärdigheten i undervisningen. Behö-

righetsgivande utbildningar i närområdet kan vara 

en framkomlig väg. Vi har under hösten påbörjat 

ett samarbete med Linköpings universitet kring 

möjligheten att i framtiden förlägga en fritidspeda-

gogutbildning i Hultsfred. Utvecklingsarbetet i 

fritidsnätverket under året har varit en viktig faktor 

för att tillvarata och sprida kunskap för en ökad 

likvärdighet och kvalitetssäkring. Nätverket är ett 

framgångsrikt forum för fritidshemmets personal 

att dela erfarenheter kring metoder, verktyg, tips 

och idéer för att utveckla sin undervisning. 

Ekonomisk analys 

Fritidshemmens nettokostnad uppgår till 15,2 

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

jämförelse med föregående år ligger underskottet 

på ungefär samma nivå. Anledningen till detta 

underskott är att antalet elever i behov av särskilt 

stöd har ökat. Kostnader för elever i fristående 

verksamhet överstiger budget. 

Verksamhetsidé 

Fritidshemmets uppdrag spänner över en stor del 

av elevernas utveckling och lärande. Det är bety-

delsefullt att ha ett helhetsperspektiv på uppdraget. 

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling 

och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid 

och rekreation. Fritidshemmet ska också möjlig-

göra för föräldrar att förena föräldraskap med för-

värvsarbete eller studier. 

 

Året i korthet 

• Stora utmaningar i att rekrytera behörig perso-

nal till fritidshemmen. 

• Kompetensutveckling i språk- och kunskapsut-

vecklande arbetssätt i undervisningen i fritids-

hemmet. 

• Fritidshemmets IT-inspiratörer ingår i ett 

kommunövergripande nätverk och samverkar 

med övriga verksamheters inspiratörer. 

 

Framtid 

Vi behöver arbeta för en förbättring av den fysiska 

arbetsmiljön för både elever och pedagoger liksom 

utvecklingsarbetet med utforskande, kreativa och 

anpassade lärmiljöer. Trygghet- och värdegrunds-

perspektivet ska finnas med i allt vi gör och ska 

genomsyra pedagogernas planering av undervis-

ning. Viktigt också att utveckla elevinflytandet 
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genom att ge eleverna möjlighet att påverka plane-

ringen och utvärdering av den. Återbruket kommer 

alltmer genom sitt kreativa material skapa möjlig-

heter till att bli en inspiration i undervisningen i 

fritidshemmet. Pedagogerna fortsätter att utveckla 

ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i 

undervisningen och har som prioriterat mål att 

arbeta med den kommunikativa förmågan hos 

eleverna. En diskussion vi för är att rekrytera 

SKUA-inspiratörer till fritidshemmet, som handle-

der kollegor, inspirerar och sprider idéer kring 

språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i 

undervisningen Fritidshemmets IT-inspiratörer 

fortsätter sitt uppdrag med att handleda, inspirera 

och sprida goda idéer i verksamheterna kring hur 

digitala verktyg blir ett medel i att utveckla under-

visningen. Rekrytering av behörig personal är ett 

prioriterat område även under kommande verk-

samhetsår. Vi håller i samverkan med Linköpings 

universitet med förhoppning om att en fritidspeda-

gogutbildning startas i Hultsfred. 

 

Verksamhetsfakta 

Fritidshem   

 2018 2017 

Antal barn (exkl. 

lovomsorgsplatser) 466 473 

Bruttokostnad / barn (kr) 43 538 37 077 

Nettokostnad / barn (kr) 32 612 29 153 
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Gymnasium 

 

Måluppfyllelseanalys 

87,2 procent av eleverna anser att det tas hänsyn 

till deras åsikter. Frågan om elevernas möjlighet 

att påverka planering av undervisningen visar att 

77,1 procent av eleverna anser det. 

Det formella elevinflytandet upplevs betydligt 

bättre än förra året. Där har resultatet stigit från 

51,5 procent till 74,3 procent. Den upplevda 

tryggheten har försämrats sedan förra året och vi 

når nu till att 82,6 procent av eleverna känner sig 

trygga. 83,2 procent av eleverna upplever att de 

ges goda förutsättningar i undervisningen för att 

utvecklas så långt som möjligt, vilket är en 

minskning från föregående år då resultatet var 89 

procent. 65,3 procent av eleverna upplever att 
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skolan arbetar aktivt med internationalisering, en 

försämring med cirka 15 procentenheter från 

föregående år.  

Målet ”andel elever som uppnår gymnasieexa-

men” nås inte. Målnivån är satt till 85 procent 

och vårt utfall blev 73,7 procent. 70 elever av de 

95 nya elever som började 2015 (och var in-

skrivna i årskursen januari 2016) fick examens-

bevis VT 2018. Dvs 73,7 procent fick gymnasie-

examen inom tre år. Detta är i stort sett exakt 

samma resultat som förra året. 

Andel elever som förra året 2017 fullföljde sin 

gymnasieutbildning inom fyra år efter att ha star-

tat hos oss var enligt Skolverkets statistik 87,5 

procent. Våra egna beräkningar för elever som 

började 2014 och fick examen eller studiebevis 

vårterminen 2018 blev att 87,0 procent uppnådde 

detta. Gymnasiesärskolans elever ska efter ge-

nomförd och avslutad utbildning få en doku-

mentation av sina studier i form av ett gymnasie-

särskolebevis. Under tidigare lagstiftning gavs 

intyg, slutbetyg respektive samlat betygsdoku-

ment, 2018 lämnade våra första elever med gym-

nasiesärskolebevis. Dessa fördelade sig enligt 

följande: Programmet för Fordonsvård och gods-

hantering: 1 elev, 2500 poäng, programmet för 

Hotell, restaurang och bageri: 2 elever, 2500 

poäng individuellt program: 1 elev, 3600 poäng. 

Totalt mottog 4 elever ett gymnasiesärskolebevis. 

På introduktionsprogrammen har det under året 

upplevts svårt att mäta resultat på ett systematiskt 

sätt, mycket beroende på att elevgruppen ständigt 

förändras. Den mest påtagliga skillnaden är ande-

len andraspråkselever som nu i högre utsträck-

ning än tidigare deltar i undervisningen på nat-

ionella program. Detta skapar ett behov av ännu 

tydligare kommunikation och språkliga anpass-

ningar i undervisningen. Skolans elevgrupp har 

förändrats och mest påtaglig är skillnaden när det 

gäller andelen elever med annat modersmål än 

svenska som nu i större utsträckning än tidigare 

kommer in och deltar i undervisningen på nation-

ella program. Studiehandledningen till elever på 

modersmålet har utvecklats under året. Mycket 

tack vare vårt kvalitetsarbete med språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisningen 

som drivits av våra SKUA-utvecklare, förstelä-

rare samt via en deltidstjänst som utvecklare av 

studiehandledning. Vi har under 2018 utifrån 

initiativ från personalen även prövat kvällsskola. 

Här har getts goda möjligheter för eleverna att 

med stöd från kamrater och pedagoger arbeta 

med underlag från elevens ordinarie undervis-

ning. Insatsen har varit mycket uppskattad av 

eleverna. Vi har under hösten 2018 schemalagt 

”Samhällsorientering” för alla grupper på intro-

duktionsprogrammen, där vi informerar och dis-

kuterar kring olika samhällsfunktioner i Sverige, 

såsom skola, sjukvård, polis, bank med mera. 

Information ges även kring lagar och regler, vilka 

rättigheter och skyldigheter vi har som sam-

hällsmedborgare. Det är lärare tillsammans med 

studiehandledare som genomför detta. 

Vår målsättning har under verksamhetsåret varit 

att elever och personal ska känna sig trygga, vil-

ket är ett område som likabehandlingsteamet och 

elevhälsan har arbetat aktivt med. Vi har under 

året även haft ett givande samarbete med ung-

domsenheten som finns i våra lokaler för att 

skapa trygghet och förebygga konflikter. ÖSAM 

– övergripande samverkan mellan skola, fritid 

och socialtjänst, är en annan viktig del i arbetet 

med trygghetsfrågor. Deras uppdrag är bland 

annat att skapa arbetsgrupper som jobbar före-

byggande med våra ungdomar kring ANDT, när-

varo, psykisk ohälsa med mera. International-

isering har sedan länge varit ett mål för gymna-

sieskolan. Resor och nya utmanande lärmiljöer 

kan vara lärorikt för alla. Vi har därför sedan ett 

par år tillbaka beslutat oss för att avsätta medel 

för att finansiera studieresor. Vi arbetar aktivt 

med att söka bidrag för att kunna resa med våra 

elever. 
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Ekonomisk analys 

Gymnasiet inklusive gymnasiesärskolan visar 

totalt en nettokostnad på 59,4 mnkr, vilket är 6,7 

mnkr högre än budgeterat. Antal asylsökande har 

sjunkit kraftigt, För 2017 återsöktes från Migrat-

ionsverket för 763 10-veckorsperioder, jämfört 

med 2018 då antalet var 460. Kostnad för löner 

har överstigit budget, vilket tidigare till del kom-

penserats av ersättning för utbildning av asylsö-

kande elever. Gymnasiesärskolan uppvisar ett 

underskott, jämfört med budget, med ca 0,6 

mnkr, medan gymnasieskolan visar ett nettoun-

derskott med ca 6,1 mnkr, jämfört med budget 

 

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 

• Start av industritekniska programmet. 

• I syfte att utveckla språk- och kunskapsut-

vecklande arbetssätt i undervisningen har vi 

rekryterat en SKUA-utvecklare. 

• Vi har rekryterat ytterligare en förstelärare. 

• Tvålärarsystem på VO har gett resultat. 

 

Framtid 

Fortsatt arbete med arbetsmiljöfrågor i lednings-

grupp och vid samverkansmöten samt skapa ett 

årshjul för vårt kvalitetsarbete. I gymnasiesärsko-

lan och IM ska elevernas individuella mål synlig-

göras i en studieplan, uppföljning och analysera 

måluppfyllelsen ska göras mer systematiskt. Vi 

ser ett behov av att organisera för tid då hela 

personalgruppen ges möjlighet till ett kollegialt 

lärande och reflektion kring undervisningen. Vi 

ska rekrytera en språk- och kunskapsutvecklare 

med uppdrag att handleda och utbilda personal 

och i samverkan med förstelärare hålla i vårt 

förhållningssätt att undervisningen ska bottna i 

ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i 

undervisningen. Vi ska se över organisation kring 

studiehandledning på modersmålet och förbättra 

formerna för detta. Ett behov vi ser framåt är att 

öka pedagogernas kompetens kring digitala verk-

tyg i undervisningen. Vi ser också behovet av att 

utveckla och stärka samverkan mellan pedago-

gisk personal, mentorer och elevhälsa. En ytterli-

gare aspekt i begreppet elevinflytande är föräld-

rainflytande. Även om gymnasiet är en frivillig 

skolform har skola och hemmet rättigheter till 

insyn, återkoppling och samverkan. Skolledning-

en kommer att fortsätta arbeta för att stärka denna 

samverkan kring våra elever, att aktivt kontakta 

föräldrar och vårdnadshavare för att tillsammans 

med dem skapa en bättre grund för lärande för 

våra elever. På så vis utökas även elevernas möj-

lighet till inflytande.  

Vi vill skapa en gymnasieskola där eleverna möts 

av lärmiljöer som är varierande och utmanande. 

Lärmiljöer som inspirerar och uppmuntrar till 

nyfikenhet, kreativitet och lust att lära, där ele-

verna ges förutsättningar för variation, nyfikenhet 

och att skapa drömmar om framtiden. 
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Verksamhetsfakta 

  2018 2017 

Summa gymnasieelever 543 541 

- varav på Hultsfreds gym-

nasium 383 388 

- varav i andra kommuner 160 153 

Nettokostnad kommunens 

folkbokförda elever kr/elev 101 492 99 720 

Kostnad per elev Hults-

freds Gymnasium kr/elev 107 913 110 837 

   

 

Gymnasiesärskola 2018 2017 

Antal elever (inkl. asylsö-

kande) 16 13 

Kostnad / elev (kr) 295 812 365 846 
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Lärcentrum 

Vuxenutbildning 

 

Måluppfyllelseanalys 

78,1 procent av vuxenutbildningens elever upple-

ver att de har möjlighet att påverka planeringen av 

undervisningen. Resultatet ligger under målnivån 

på 80 procent och är detsamma som föregående 

års resultat. 88,5 procent av eleverna upplever att 

lärarna tar hänsyn till deras åsikter. Resultatet 

ligger strax under målnivån på 90 procent, och är 

en marginell nedgång jämfört med förra årets 

resultat. I elevenkäten svarar 96, 3 procent av 

eleverna att de känner sig trygga i skolan. Detta är 

en uppgång jämfört med förra årets resultat och ett 

resultat över målnivån. Skolan har under 2018 
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haft fler kränkningsanmälningar att hantera, jäm-

fört med föregående år. Enligt medarbetarenkäten 

upplever 92,9 procent att arbetsmiljön är god. Det 

är en förbättring med över 5 procent och ett resul-

tat över vår målnivå som är 88 procent.  

Antal elever som minst uppnår betyget E i samt-

liga kurser på grundläggande nivå under läsåret: 

utav totalt 290 genomförda kurser klarades 279 

med minst betyget E, 11 elever med betygsresultat 

F. Under läsåret har 30 elever slutfört en samman-

hållen yrkesutbildning:17 inom regional yrkes-

vuxenutbildningen framförallt undersköterskeut-

bildning, 9 bussförare och 4 industrilärlingar.  

 

Ekonomisk analys 

SFI och vuxenutbildningen visar en nettokostnad 

på 9,7 mnkr vilket innebär ett underskott på ca 0,1 

mnkr, jämfört med budget. Ca 289 elever stude-

rade på SFI (inkl samhällsorientering) och ca 297 

på övriga utbildningar inom vuxenutbildningen 

 

Verksamhetsidé 

Vuxenutbildningen ska verka för att stödja och 

stimulera vuxna i sitt lärande. Vuxna ska ges möj-

lighet att utveckla sina kunskaper och sin kompe-

tens för att stärka sin ställning i arbets- och sam-

hällsliv, men också för att främja sin personliga 

utveckling. Utgångspunkten för vuxenutbildning-

en ska vara de studerandes behov och förutsätt-

ningar.  Vuxenutbildningen består av tre skolfor-

mer: kommunal vuxenutbildning, särskild utbild-

ning för vuxna och utbildning i svenska för in-

vandrare (SFI). 

 

Året i korthet 

• Samverkansprojekt med Arbetsförmedlingen 

och folkparksföreningen för unga män som 

riskerar att hamna i kriminalitet. Yrkessvenska 

och arbetsintroduktion i praktiskt arbete i Fol-

kets park. 

• Projekt tillsammans med Arbetsförmedlingen 

för alfabetiseringsgrupp i kön till SFI.  

• Sommarskola SFI. Elever och lärare i tre grup-

per är mycket nöjda.  

• Statsbidrag erhålls för samverkansprojekt med 

Arbetsmarknadsenheten där deltagare på SFI 

får lära svenska i praktiskt arbete, matlagning 

och syateljé på Stegen. 

• Vi startar en lärlingsutbildning i samverkan 

med husindustrin i Vimmerby och Hultsfred, 4 

lärlingar gör utbildningen och samtliga blir 

kvar på arbetsplatserna där de gjort sin arbets-

platsförlagda tid. 

• APL-utvecklare från Skolverket kommer för 

att stötta Vimmerby och Hultsfred. 

• Handledarutbildning för APL-platser.  

• 9 bussförare utbildas under våren och samtliga 

erbjuds arbete. 

• 14 undersköterskor får sin examen, samtliga 

utom en erbjuds arbete. 

• Under tre studiedagar utbildas samtlig personal 

i bild och film, samt Teams. Digitaliseringen 

av vuxenutbildningen är i fokus. 

• Statsbidrag för rekryterande insatser erhålls 

och innebär bland annat att vi kan börja produ-

cera en film samt att vägledningspersonal kan 

finnas viss tid på Arbetsförmedlingen. 

• I gemensam handlingsplan (GH) inbjuds alla 

nya invånare till kartläggning och upprättande 

av handlingsplan för att komma i självförsörj-

ning med Arbetsförmedlingen, Arbete och In-

tegration samt vuxenutbildningen.  

• Gemensam handlingsplan, som är en samver-

kan mellan Arbetsförmedlingen och kommu-

nen, inbjuds vid två tillfällen av regerings-
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kansliets DUA-delegation att vid nationella 

konferenser presentera kommunens modell. 

• Jobb- och utbildningsmässa den 25 okt blir 

välbesökt av både företag och elever. 

• Vuxenutbildningen firar 50 år. 

• Politiskt beslut fattas att slå samman Vuxenut-

bildningen och Campus till Lärcenter. 

• Rekryterat en förstelärare till Vuxenutbild-

ningen. 

 

Framtid 

Vuxenutbildningen kommer fortsatt att ha fokus 

på att stödja och stimulera vuxna i deras lärande, 

för att stärka deras ställning i arbets- och sam-

hällsliv. Utifrån kommunens och regionens ar-

betsmarknads- och kompetensförsörjningsbehov 

ska vi erbjuda utbildning både för de behov som 

finns idag, och för de behov som kommer att fin-

nas i framtiden. Vår samverkan med andra för-

valtningar, verksamheter och med näringslivet är 

fortsatt avgörande för uppdraget. Vi hoppas under 

nästa år kunna starta ytterligare yrkesutbildning 

inom tillverkningsindustrin och transsportsektorn i 

form av en yrkesförarutbildning inom godstrafik. I 

och med bildandet av Lärcenter vill vi öka till-

gängligheten till all utbildning som finns tillgäng-

lig för vuxnas lärande och tydliggöra olika utbild-

ningsvägar genom att knyta samman olika utbild-

ningsnivåer. 

Under 2019 koncentrerar vi vårt utvecklingsarbete 

på tre prioriterade målområden: Lärcenter: att 

sammanfoga två verksamheter till ett nytt lärcen-

ter utifrån de mål som angivits i det politiska be-

slutet om uppdraget. I arbetet ingår att lägga en 

ny, anpassad organisation, att utveckla ett effek-

tivt vägledningscentrum, att utveckla mötesplat-

sen som kan fungera som en stimulerande och 

välfungerande lärmiljö för vuxnas lärande och att, 

utifrån arbetsmarknadens och individens behov, 

erbjuda utbildning, i egen eller annans regi. Att 

inom vuxenutbildningen fortsätta arbetet med 

alignment och att utveckla undervisningen genom 

att ha tydliga mål och en planering utifrån syfte 

och centralt innehåll som samtidigt tillåter elev-

delaktighet. Att fortsätta digitaliseringsarbetet 

utifrån verksamhetens digitaliseringsplan 

 

Verksamhetsfakta 

  2018 2017 

Antal vuxenstuderande inkl. 

SFI 586 500 

Nettokostnad/vuxenelev (kr) 16 625 20 249 
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Campus 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Lärarprogrammet från Karlstad Universitet star-

tade 2016 och fullföljs till sommaren 2019. Mu-

sic & Event Management har pågått 2018 och de 

sista studenterna flyttar ner till Kalmar vid jul 

2019. Studenterna kommer från 18 olika städer i 

Sverige och en utbytesstudent från USA har 

deltagit. Programmet kommer inte ha nytt intag 

till hösten 2019 eftersom det ska omarbetas och 

uppdateras. Framtidens antagande i Hultsfred är 

oviss. Samarbetet med fristående kurser från 

Högskolan i Halmstad har fungerat bra 2018 och 

kommer att fortgå under hösten 2019. Det gäller 

närmast Ledarskap och Juridisk översiktskurs. 

Under 2018 arrangerades kurser i Starta Eget i 

ett samarbete med Vimmerby och Västervik 

med LRF som utbildare. Denna utbildning är 
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planerad även för 2019. Under 2018 har ett fler-

tal mässor och konferenser ägt rum, där bland 

annat föreningar, näringsliv, banker och kom-

munen har samarbetat. 

Under hösten 2019 kommer det att starta ett 

Förkollärarprogram från Linköpings Universitet. 

Under 2018 har en YH-utbildning startat 3D 

tekniker. Utbildningen drivs i samarbete med 

Östsvenska Yrkeshögskolan och Mölk-

utbildningar. Samarbetet fortsätter även 2019. 

Under 2018 har flera kontakter skapats med 

olika yrkeshögskoleanordnare, vilket kan leda 

till framtida möjligheter att erbjuda yrkeshög-

skoleutbildningar. 

Samverkansprojektet ”Campus i Småland” har 

slutförts under året 2018. Det var ett samarbets-

projekt mellan Hultsfred, Vimmerby och Väs-

tervik. I projektet har det bildats arbetsgrupper 

med specifika uppgifter såsom marknadsföring, 

teknik, YH-ansökningar, Universi-

tet/högskolekontakter mm. Under hösten 2018 

har ett nytt projektförslag tagits fram ”Campus 

2030” och beslut om detta tas i början av 2019. 

Campus Hultsfred gjorde 2016 en kompetensa-

nalys hos kommunens näringsliv. Nu är planen 

att göra en uppföljning på denna. Marknadsfö-

ring för utbildningar har skett på flera olika sätt. 

Det har annonserats i tidningar, på webbplatt-

formar och även varit på TV-monitor på Willys 

mm. Under 2018 har ”En bra start på dagen” 

genomförts, samt Hälsomässa, MusikNonStop 

mm. År 2019 kommer denna del av verksamhet-

en övergå i annat regi under Kultur o Fritids-

nämnden.  

Under hösten 2018 gick Campus Hultsfred in i 

en ny organisation, Lärcentrum. I lärcentrum 

ingår Vuxenutbildningen, Lärvux och SFI också. 

Ambitionen för Lärcentrum är att utveckla och 

skapa möjligheter för utbildningar på rätt nivå 

för den enskilda eleven/studenten och se den 

röda tråden från utbildningar på SFI till gymna-

sienivå till högskole/universitetsnivå. 

Ekonomisk analys 

Campus visar en nettokostnad på 5,8 mnkr vilket 

innebär ett överskott på ca 0,1 mnkr, jämfört 

med budget.  

Chefstjänst på Campus har varit vakant under 

del av året. 

 

Verksamhetsidé 

Campus – en samlingsplats för eftergymnasiala 

utbildningar 

Campus Hultsfred ska vara samlingspunkt för 

eftergymnasiala utbildningar i Hultsfredskom-

mun samt utveckling av nya utbildningar, ar-

betssätt och samverkansformer.  

Campus Hultsfreds verksamhet ska vara nation-

ellt och internationellt gångbar med stark lokal 

förankring. Verksamheten ska generera positiva 

lokala effekter såsom ökad inflyttning, höjd 

kompetens, ökad konsumtion samt ett mer diffe-

rentierat näringsliv. 

 

Året i korthet 

• Campus Hultsfred går in i en ny organisation 

– Lärcentrum. 

• Kontakter har skapats med olika yrkeshög-

skoleanordnare, vilket kan leda till framtida 

möjligheter att erbjuda yrkeshögskoleutbild-

ningar. 

• Samverkansprojektet ”Campus i Småland” 

har slutförts. Det var ett samarbetsprojekt 

mellan Hultsfred, Vimmerby och Västervik. 

• Beslut om att förskollärarprogrammet startar 

på Lärcenter hösten 2019. 

• YH-utbildning startar ”3-D tekniker”. 
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Framtid 

Under en tid har det varit svårt att få högskolor 

och universitet att se fördelen med att samarbeta 

med Lärcentrum. Förhoppningarna har stått till 

de extra platser regeringen tilldelar skolorna och 

det gäller att se om sina nätverk i de här områ-

dena för att komma ifråga för samarbete kring 

utbildningar. Vi måste också jobba i starkt sam-

förstånd med näringslivet, eftersom det idag är 

brist på ”rätt kompetens”. Förra året hade vi en 

styrka i samarbetet med Vimmerby och Väster-

vik i Campus i Småland. Vi samarbetar fortsätt-

ningsvis också och om det nya projektet Campus 

2030 går igenom kommer samarbetet utökas. Vi 

har en större kraft att förhandla med högskolor 

och universitet eftersom vi har ett så stort upp-

samlingsområde med tre kommunen. Vi har 

också en bra teknisk utrustning och bra lokaler, 

både för studier och för konferenser. Studentser-

vicen är god och möjligheten för studenter att 

utveckla sig själva genom deltagande i olika 

evenemang, är stor. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Invånare/brukare 

Målet god service till företag och invånare i Hults-

freds och Vimmerby kommuner mäts genom ser-

vicemätningen Insikt. Här får invånare, företag och 

organisationer tycka till om myndighetsutövningen 

och svara på frågor inom sex serviceområden; 

information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, 

rättssäkerhet och effektivitet. Målsättningen är att 

uppnå höga betyg inom varje område.  

Vi ser en stark utveckling inom alla serviceområ-

den som samtliga ökar jämfört med 2017. Alla 

delar får höga betyg runt 70 eller över. Målnivån 

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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uppnås för fyra av områdena: bemötande, kompe-

tens, rättssäkerhet och effektivitet. Tillgänglighet 

och information når inte riktigt fram till den satta 

målnivån. Det område som ökar mest är effektivi-

tet vilket är extra roligt eftersom förvaltningen 

tidigare inte levt upp till förväntningarna här. Att 

förbättra effektiviteten har därför haft stort fokus 

under både 2017 och 2018.  

De satsningar som gjorts 2017 och 2018 har gett 

resultat: 

• Nytt verksamhetssystem. 

• Samlad administration, förstärkt med ytterli-

gare en administratör. 

• Ett gemensamt telefonnummer in till förvalt-

ningen.  

• Lansering av flera e-tjänster. 

 

Utfallet för Insikt 2018 är fortfarande preliminärt 

och omfattar ett oviktat resultat för januari-

november.  

 

Verksamhet och medarbetare 

Betygen i medarbetarenkäten 2018 ökar inom alla 

områden jämfört med 2017. Det är ett resultat av 

att både bemanning och arbetsklimat har stabilise-

rats under året.  

Närmare 91% tycker att ledarskapet är gott och 

100% upplever stolthet över att jobba på Hults-

fred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning. 

Därmed uppnås de två målen. 

Under målet Gott samarbete har vi tre nyckeltal. 

Inget av dem når upp till den målnivå vi satt. An-

delen medarbetare som upplever att samarbetet 

med arbetskamraterna fungerar bra eller mycket 

bra har ökat och ligger på den högsta nivån sedan 

2015. Den målnivån höjdes från 90% till 95% 

inför 2018 och med ett resultat på 93,9% är vi på 

god väg. Samarbetet mellan enheterna har förbätt-

rats och ökar till 81,8% jämfört med 74,1% 2017, 

men når inte målnivån på 90%. Samarbetet med 

andra förvaltningar har minskat något och ligger 

strax under 70%. Det nyckeltalet har legat omkring 

70% sedan 2015 men målsättningen är 80%. 

Efter flera år med stabilt låg sjukfrånvaro under 

3% minskades målnivån 2018 till 2,8%. Sjukfrån-

varon 2018 summeras till 3,21% så vi når inte 

riktigt dit. Även om målnivån inte nås så är det en 

låg och rimlig nivå.  

 

Utveckling 

Hållbarhet blir en allt angelägnare fråga. Under 

2018 tog båda kommunerna stora kliv framåt i 

Aktuell Hållbarhets årliga ranking av landets 290 

kommuner; Hultsfred plats 46 (klättrar 44 platser 

mot 2017) och Vimmerby plats 52 (klättrar 55 

platser mot 2017). Tillsammans motsvarar det en 

snittplacering på plats 49 och målet att tillsammans 

vara bland de 150 bästa 2018 är mer än väl upp-

nått. Rankingen som baseras på en enkät mäter 

kommunernas aktiviteter och ambitioner inom 

miljöområdet för att hjälpa till att driva de här 

frågorna framåt.  

De planer vi tar fram ska vara hållbara. De ska 

innehålla en hållbarhetsanalys och det pågår ett 

arbete kring hur analysen kan utvecklas och för-

bättras samt hur vi ytterligare kan stärka att en plan 

blir hållbar. 

 

Ekonomisk analys 

Det ekonomiska utfallet för Hultsfred-Vimmerby 

gemensamma miljö- och byggnadsnämnd blev 

bättre än budget och överensstämde med progno-

sen i delårsbokslutet. Verksamheten lämnar ett 

sammanlagt överskott mot budget med 1 397 tkr.  

Det totala resultatet jämfört med budget, inklusive 

kostnader för nämnden, blir plus 1 274 tkr i Hults-

fred och minus 142 tkr i Vimmerby. 
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Nettokostnaden för verksamheten i kommunerna 

2018 (inklusive nämnd): 

Hultsfred 6 548,2 tkr 

Vimmerby 7 321,5 tkr 

 Årets överskott beror främst på höga intäktsnivåer 

inom bygglov. 

Antal årsarbetare 2018: 32,14 jämfört med budget 

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 land-

skapsmiljö. 

Miljö- och byggnadsnämnden ska på ett rättssäkert 

och effektivt sätt bedriva tillsyn samt med kort 

handläggningstid fatta beslut inom ansvarsområ-

dena. 

Fysisk planering bedrivs för att verka för ett lång-

siktigt användande av mark och vatten samt för 

bebyggelsemiljöns utformning. Detaljplanerna 

förenklar framtida byggnationer och främjar där-

med också en hållbar samhällsutveckling.  

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 

hållbarhetsperspektiv.  

För att klara detta ansvar behöver vi ha en öppen 

och tillåtande organisationskultur med stolta med-

arbetare och bra ledare. 

 

Året i korthet 

Ny struktur och förstärkning av förvaltningens 

administration vilket minskat sårbarheten vid från-

varo samt tiden för registrering och expediering av 

ärenden.  

Lansering av ett gemensamt telefonnummer in till 

förvaltningen för att kunna ta emot frågor på ett 

bra sätt och stärka servicen. 

E-tjänster är framtagna och erbjuds numera inom 

flera områden: ansökan om bygglov och förhands-

besked samt anmälan, beställning av nybyggnads-

karta, ansökan/anmälan enskilt avlopp, ansökan 

strandskyddsdispens, anmälan lokal (hälsoskydd), 

anmälan om registrering eller ändring av livsme-

delsverksamhet, anmälan installation av värme-

pump. 

Framtid 

Under 2019 görs en översyn av taxa enligt plan- 

och bygglagen. Avsikten är att förenkla och för-

tydliga denna. 

Behovet av att utveckla befintliga e-tjänster och 

skapa nya, både för internt och externt bruk, för-

väntas öka framgent. Tillgång till information 

kopplad till kartan kommer också att utvecklas och 

utökas samtidigt som den görs mer tillgänglig för 

alla. 

Ökad digitalisering av tillsyn och kontroll kopplad 

till verksamhetssystem. Utvecklingen av presentat-

ioner av detaljplaner på webben kommer troligen 

att leda till att de ska tas fram i 3D format framö-

ver.



  Årsredovisning 2018 Verksamhetsberättelse 

 

 

 100 
 

 

Verksamhetsfakta 

 

Område Antal ärenden: 2018 2017* 

Kansli 

Administrativa 

ärenden  100  

Miljöskyddstillsyn Tillstånd/anmälan 251 233 

  Tillsyn  615 596 

  Övriga ärenden 79 81 

Hälsoskyddstillsyn Tillstånd/anmälan 30 33 

  Tillsyn 221 224 

  Övriga ärenden 173 192 

Livsmedelskontroll Registrering 145 91 

(inkl. dricksvatten) Kontroll 497 492 

  Övriga ärenden 150 160 

Bygglov Bygglovsärenden 387 320 

  Anmälan PBL 154 138 

  

Övriga ärenden 

PBL** 195 131 

Enskilda avlopp Tillstånd/anmälan 134 129 

  Tillsyn 117 81 

  Övriga ärenden 2 0 

Mät och kart 

Mät- och kartä-

renden 268 246 

Plan Planärenden 44 10 

  

Antagna detalj-

planer 14 7 

  

Pågående detalj-

planer 22 3 

  Nya detaljplaner 8 30 

Hållbarhet och 

ekologi   52 0 

        

Totalt antal 

ärenden:   3614 3187 
 

* Det finns en viss osäkerhet i siffrorna för 2017 på grund av övergång till nytt verksamhetssystem. 

**Från och med 2018: tillsyn, strandskyddsdispens, OVK, motordriven anordning, brandfarlig vara. 
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Socialnämndens verksamhet gemensamt 

 

Övergripande 

Verksamheterna inom vård och omsorg har 

under året bedrivit ett fortsatt utvecklings-

arbete gällande salutogena verksamheter. Ut-

bildningsinsatser har under året slutförts 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 trädde i kraft 2018-01-01 

och en uppdatering av överenskommelsen 

mellan länets kommuner och landstinget har 

gjorts inför 2019. 

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 tillfälligt särskilt boende med tio platser i 

form av en modulenhet var klart för inflyttning 

i juli 2018 vilket innebar att kön till särskilt 

boende minskade.   

Planering och utveckling av framtidens äldre-

boende startades upp under 2018. Nya trygg-

hetslägenheter utanför Ekliden är först ut och 

därefter tillbyggnaden av 20 lägenheter vid 

Hemgården i Målilla. 

Personlig assistans är ett område som haft 

ökade kostnader 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 anmälning-

ar och ärendemängden har stabiliserats.  

Inom sektionen ensamkommande barn har 

antalet barn minskat fort under året. Minsk-

ningen har inneburit att det kollektiva stödbo-

ende i kommunen avvecklats och att de lägen-

heter som finns behov av i form av stödboende 

hanteras inom Barn och familj. Sektionen för 

ensamkommande blir en del av Barn och fa-

milj vilket innebär att individ och familje-

omsorgen består av tre sektioner. 

Antal ärenden med försörjningsstöd har ökat 

under året vilket innebär att kostnaderna inte 

ryms inom den budget som finns. Kommande 

år kommer troligen försörjningsstödet att öka, 

då många går ur etableringen och kan ha ett 

behov av försörjningsstöd. 

En ny prognos kommer att tas fram gällande 

försörjningsstöd fram till 2024 utifrån att resul-

tatet för 2018 nu kan analyseras. Eftersom 

flyktingmottagandet var stängt 2017 så kan 

detta år inte tas med som en grund till kom-

mande prognos. 

Under året har rekrytering av nya medarbetare 

pågått. Verksamheten har omorganiserats en 

del och riktlinjer och rutiner uppdaterats. 

 

Ekonomi 

Förvaltningens löpande nettokostnader var 

348,4 mnkr vilket kan jämföras med 

331,2 mnkr 2017, en ökning med 17,2 mnkr 
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eller 5,1 procent. För Socialnämnden innebär 

2018 års bokslut ett underskott (-4,1 mnkr). 

Individ- och familjeomsorgen går med ett 

överskott (4,1 mnkr). Överskottet finns inom 

sektionen för ensamkommande som har varit 

snabb med att ställa om verksamheten i takt 

med att antalet ensamkommande har minskat. 

Även sektionen för arbetsmarknad och integ-

ration går med överskott tack vare lägre perso-

nalkostnader och högre intäkter i form av bi-

drag. Kostnaderna för placeringar av personer 

med missbruksproblem och i skyddat boende 

har varit högre än budgeterat. 

Omsorgen om personer med funktions-

nedsättning och psykiatrin redovisar ett mindre 

underskott, (-0,1 mnkr). Underskotten för 

gruppbostäder och korttids- och trapphusbo-

ende kompenseras av överskott inom andra 

verksamheter. 

Administrationens överskott (2,4 mnkr) beror 

främst på förvaltningens konto för ofördelade 

medel men också på försäljning av tjänster till 

andra kommuner och till Regionförbundet.  

Äldreomsorgen uppvisar det största underskot-

tet (-10,6 mnkr). De stora underskotten finns 

inom hemtjänst och särskilt boende där perso-

nalkostnaderna legat högre än budgeterat. En 

del av kostnaderna beror på erbjudandet om 

ersättning för förskjuten semester. Äldre-

omsorgens underskott dämpas något av svårig-

heter att rekrytera personal inom hälso-, sjuk-

vård och rehabilitering. 

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 

genomfört   ytterligare handledarutbildningar 

för att kvalitetssäkra mottagandet av studenter i 

våra verksamheter. Hultsfreds kommun har nu 

utbildat 26 handledare. 

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 ca 60 medarbetare valde den möjligheten, 

vilket gav vård och omsorg en tryggare som-

mar 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 

arbetskraften som det stora flykting-

mottagandet innebär är frågor som förvaltning-

en arbetar med. 

Heltidsarbete som norm har implementerats 

inom vård och omsorg, samtliga medarbetare 

har från och med 1 oktober en heltidsanställ-

ning. De medarbetare som så önskar har möj-

ligheten att ansöka om tjänstledighet om man 

inte önskar arbeta heltid. 

Vi har etablerat en god kontakt med Campus 

Hultsfred, för att långsiktigt arbeta för att olika 

utbildningsmöjligheter ska finnas i närområdet. 

 

 

 

 2018 2017 2016 

Antal årsarbetare 576,5 548,3 524,0 
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Äldreomsorg 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

 Invånare och brukare 

Den fråga som får högst andelen positiva svar är 

precis som föregående år, personalens bemötande 

även om resultatet är något lägre än föregående år. 

Inom hemtjänsten är 95 procent nöjda med perso-

nalens bemötande, jämfört med 94 procent inom 

särskilt boende. 

Resultatet då det gäller möjligheten att påverka vid 

vilka tider man får hjälp når särskilt boende upp 

till målnivån medan hemtjänstens resultat på 67 

procent inte riktigt når upp till målnivån. 

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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Målnivån på 90 procent gällande om personalen 

tar hänsyn till åsikter och önskemål nås inte av 

varken hemtjänst eller särskilt boende, hemtjänst 

når 85 procent och särskilt boende når 88 procent. 

Den enskildes syn på hemtjänsten och särskilt 

boende som helhet når i år målnivån inom det sär-

skilda boendet då 92 procent är nöjda medan mål-

nivån inte riktigt nås inom hemtjänsten 91 procent 

är nöjda men målnivån är satt till 95 procent. 

Resultatet inom hemtjänsten är som helhet något 

lägre än jämfört med föregående år medan särskilt 

boende redovisar ett något högre resultat än 2017. 

 

Verksamhet och medarbetare 

Av äldreomsorgens medarbetare känner 97,7 pro-

cent en stolthet för sitt arbete, ett resultat som be-

tyder mycket då medarbetarnas stolthet är en förut-

sättning för att nå nöjda brukare. 

93,7 procent av medarbetarna känner sig delaktiga, 

resultatet är något lägre än föregående år och når 

inte den uppsatta målnivån på 98 procent. 

Arbetsmiljön har ett sämre resultat jämfört med 

föregående år, 83,3 procent anser att arbetsmiljön 

är god, vilket innebär att det är en bit kvar till den 

satta målnivån på 92 procent. Det innebär att det är 

viktigt att verksamheterna fortsätter att arbeta med 

frågorna inom arbetsmiljöområdet. 

 

Utveckling 

Medarbetarna inom äldreomsorgen anser i hög 

grad att de lär nytt och utvecklas i sitt arbete, Re-

sultatet är något lägre än föregående år, men 94,1 

procent svarar positivt på frågan. 

 

Ekonomisk analys 

Äldreomsorgens verksamheter har under året haft 

en nettokostnad på 207,0 mnkr vilket innebär ett 

överskridande av budget, 10,6 mnkr.  

De särskilda boendena uppvisar underskott, 6,9 

mnkr, som främst beror på utökad nattbemanning 

och högre vårdtyngd på flera boenden.  

Verksamheterna för hemtjänsten i ordinärt boende 

har tillsammans med hemtjänstrelaterade verk-

samheter gått med underskott, 6,5 mnkr. Under-

skotten finns i den direkta hemtjänsten där flera av 

områdena förbrukat mer resurser än vad som till-

delats via resursfördelningssystemet. Mot slutet av 

året har överensstämmelsen mellan tilldelade och 

förbrukade resurser ökat som ett resultat av ett 

målmedvetet arbete. 

För flera av verksamheterna har möjligheten för 

personalen att mot en ersättning förskjuta se-

mestern inneburit extra kostnader. 

Bemanningsenheten har haft anställningar vars 

löner inte har täkts av övriga verksamheter inom 

vård och omsorg, 0,8 mnkr. 

Verksamheten för hälso-, sjukvård och rehabilite-

ring fick ett överskott, 3,3 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 
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en meningsfull vardag som är begriplig och han-

terbar. 

Anhörigstöd och frivilligverksamhet är delar som 

den enskilde och dess närstående kan ta del av utan 

biståndsbedömning. Korttidsboende är en del av 

anhörigstödet och kan beviljas som avlastning för 

att möjliggöra ett fortsatt boende i det ordinära 

boendet. Dagverksamhet kan beviljas till personer 

med någon form av demenssjukdom. 

Inom äldreomsorgen finns också hälso-, sjukvård 

och rehabilitering, med sjuksköterskor, arbetstera-

peuter och sjukgymnaster, som ger stöd och sjuk-

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. Kommunfullmäktige beslutade i 

december 2017 att ett tillfälligt särskilt boende i 

form av en modulenhet skulle inrättas. Den nya 

enheten var klar inför sommaren 2018. Det nya 

tillskottet av 10 lägenheter innebar att kön till sär-

skilt boende minskade avsevärt. Korttidsenheten 

kunde då användas till största delen för avlastning 

som det är tänkt. 

Hemtjänsten har inte haft fler brukare med beslut 

än tidigare år, men många av brukarna har haft 

omfattande behov av insatser med tanke på att 

många fått vänta länge på ett erbjudande om sär-

skilt boende. Hemtjänsten har under senare delen 

av året lyckats med att få balans i sin ekonomi. 

Respektive hemtjänstområde har fått kontroll på 

sina ärende och på den tid som måsta faktureras 

utöver den schablontid som tilldelas i ekonomi-

styrningen. Ekonomin måste följas noggrant under 

kommande år, för att säkra att den grundläggande 

budget som finns är tillräcklig för de insatser som 

krävs inom hemtjänsten. 

Alla trygghetslarm i ordinärt boende är nu utbytta 

till digitala larm och den förändringen har fungerat 

bra. Upphandlingen av digitala larm inom särskilt 

boende har påbörjats tillsammans med Oskars-

hamns kommun. 

Utredningar och uppdrag har fått tydligare fokus 

på behovet än som tidigare på insatser. Inom verk-

samheterna har man förtydligat rollen som kon-

taktperson samt brukarnas delaktighet i sin egen 

genomförandeplan. 

Trygg hemgång som arbetssätt har varit mycket 

framgångsrikt utifrån den nya lagstiftningen gäl-

lande utskrivning från sluten vården. Vårdtiden på 

sjukhusen blir allt kortare och kräver ett effektivt 

och tryggt mottagande på hemmaplan. Lotsar och 

mottagningsfunktion i hemtjänsten har tillsam-

mans med ett nummer in från sjukhuset till en 

samordnare visats sig vara en bra modell för att 

trygga hemgången från sjukhus för både den en-

skilde och dess anhöriga. 

Frivilligverksamheten och anhörigstödet har under 

året fortsatt sitt utvecklingsarbete tillsammans med 

Anhörigföreningen och alla frivilliga. Vi har ett 

mycket bra och värdefullt samarbete med Anhörig-

föreningen och de ger oss snabb och ärlig feed-

back. År 2020 kommer kommunens anhörigstöd 

att flytta in i nya biblioteket i Hultsfred. En central 

placering som kommer att innebära större möjlig-

het att nå ut till kommuninvånarna. 

Byggnationen av Framtidens äldreboende i Hults-

freds kommun inleddes i slutet av året med första 

spadtaget för sju trygghetslägenheter i anslutning 

till Ekliden i Virserum. Nästa steg är en nybygg-

nation av 20 lägenheter som särskilt boende intill 

Hemgården i Målilla. 

Bemanning och rekrytering är en stor och viktigt 

fråga. Samarbetet med skolan har fortsatt och in-

tensifierats under året. Möten har genomförts med 

skolorna i kommunen, det har varit yrkesråd med 

Vård och omsorg samt Barn och fritid. Ytterligare 

handledarutbildningar har genomförts, Hultsfreds 

kommun har nu 26 utbildade handledare. 
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Heltidsarbete som norm implementerades under 

hösten 2018. Samtliga anställda inom vård och 

omsorg fick den 1 oktober en heltidsanställning, 

det gavs också möjligheten att ansöka om tjänstle-

dighet för den som inte önskade arbeta heltid. I 

samband med att alla erhöll heltidsanställning 

ökade vård och omsorg med 3,8 årsarbetare. Ök-

ningen var som förväntat ganska låg men beror på 

att redan tidigare har många anställda erhållit sin 

önskade tjänstgöringsgrad. Införandet av heltidsar-

bete som norm innebär ett behov av ökat samar-

bete mellan verksamheterna och en planering för 

att få till salutogena schema med fokus på eko-

nomi i balans. 

Även under 2018 var det möjligt för medarbetare 

att ansöka om att få förskjuta sin semester och få 

en ersättning för detta. Det var ca 60 medarbetare 

som valt den möjligheten. Det ledde till en lugnare 

sommar för både medarbetare och brukare. 

Den digitala utvecklingen går långsamt framåt i 

samverkan med H2O, en uppstart för operativa 

nätverksgrupper hölls i slutet av året. 

Enhetschef i beredskap har införts under året vilket 

innebär att en enhetschef finns att nå under dyg-

nets alla timmar. 

Behovet av insatser från hälso- och sjukvården 

samt rehabilitering ökar hela tiden och insatserna 

blir även alltmer avancerade och är starkt sam-

mankopplade med att vårdtiderna på sjukhuset 

minskar. 

 

Viktiga händelser under året 

• Start och upptakt för Framtidens äldreboende 

• Öppnande av ett tillfälligt särskilt boende 

• Trygg hemgång som en lyckad arbetsmodell 

• Digital samverkan H2O 

• Implementering Heltidsarbete som norm 

• Digitala larm ordinärt boende 

Framtid 

Beslutet i fullmäktige och det påbörjade arbetet 

gällande framtidens äldreboende, ombyggnad av 

befintliga äldreboenden samt en nybyggnad som 

innebär en ökning av antalet lägenheter i särskilt 

boende kommer att vara en utmaning och vara en 

stor del av förvaltningens arbete de kommande 

åren. 

Samverkan vid utskrivning från sluten vården 

kommer ytterligare att behöva utvecklas i takt med 

processen gällande Nära vård. Arbetssättet med 

Trygg hemgång kommer att var en styrka för att 

möta framtidens krav och behov. 

Heltid som norm kommer att innebära att en ökad 

samverkan måste ske för att få till bra schema och 

en fungerade samverkan. Kommer att kräva sam-

verkan inte bara inom den egna förvaltningen utan 

också över förvaltningsgränserna. 

Det pågår en utveckling av kvalitetssäkring som 

behöver utvecklas ytterligare för att säkra kvali-

teten i vardagen hos den enskilde. Förvaltningens 

värdegrundsombud som finns inom de tvärprofess-

ionella grupperna, Kasamgruppen och Framtids-

gruppen inom OF är värdemätare på var vi befin-

ner oss på utvecklingsresan. Deras reflektioner och 

helhetsperspektiv hjälper oss i det fortsatta kvali-

tetsarbetet. 

Digital utveckling i olika former är en fråga för 

framtiden. Digitala larm, olika former av e-

tjänster, digital tillsyn, och mobilitet inom våra 

verksamheter är ett stort utvecklingsområde. 
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Verksamhetsfakta 

  2018 2017 

Antal kommuninvånare   

65-79 år 2 659 2 648 

80 år och äldre 1 060  1 052 

   

Antal platser, särskilt bo-

ende 142 132 

Antal hemtjänstärenden 561 548 

Trygghetslarm 509 494 

   

Bemanningsenheten   

Tillsättningsgrad 78 % 80 % 

Effektivitetsgrad 

exkl jun-aug 66 % 72 % 
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OF och psykiatri 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Invånare och brukare 

Vissa av nyckeltalen är nya för 2018 och därför 

saknas jämförelse mot föregående år. 

Den enskilde anser i hög grad att man kan påverka 

sin vardag. Det är fortsatt stabila resultat, 95 re-

spektive 97 procent anser att de får den hjälp de 

behöver i sitt hem samt att de får bestämma över 

viktiga saker i sitt hem. 

Då det gäller bemötande anser nästan 98 procent 

att personalen pratar på ett sätt så att den enskilde 

förstår och 95 procent anser att de känner sig 

trygga med personalen. 

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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Verksamhet och medarbetare 

Resultatet gällande medarbetarnas stolthet är något 

lägre i år jämfört med föregående år, 96,5 procent 

anser i årets medarbetarenkät att det finns en stolt-

het jämfört med 99,4 procent föregående år. 

Känslan av delaktighet har även den minskat något 

i jämförelse med 2017, 92,6 procent anser att del-

aktigheten är god 2018, 2017 var resultatet 96,6 

procent. 

Det nyckeltal som minskar mest under detta år är 

frågan om arbetsmiljön, 81,3 procent anser att 

arbetsmiljön är god vilket är en minskning med ca 

6 procent. 

 

Utveckling 

Andelen medarbetare som anser att de lär nytt och 

utvecklas i sitt arbete når inte riktigt den uppsatta 

målnivån på 98 procent, resultatet för 2018 är 94,1 

procent. 

 

Ekonomisk analys 

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning 

och psykiatri gick 2018 med ett mindre underskott, 

0,1 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 ett be-

sked om att Försäkringskassan kommer att bevilja 

assistans med retroaktiv verkan gör att året slutade 

med ett överskott mot budget, 1,6 mnkr.  

Verksamheterna för gruppbostad och bostad med 

särskild service går med underskott, 2,3 mnkr, på 

grunda av behov av ökad bemanning såväl nattetid 

som dagtid. Korttid- och trapphusboendet får ett 

underskott, 1,7 mnkr, på grund av stora omvård-

nadsbehov. Kostnader för köpt elevhemsplats 

täcks helt och hållet av migrationspengar. 

Den dagliga verksamheten för personer med funkt-

ionsnedsättning ger ett överskott mot budget, 0,7 

mnkr.  

Socialpsykiatrin får ett överskott, 1,0 mnkr på 

grund av att alla tjänster inte varit tillsatta under 

året. Verksamheten för köpta platser på enskilda 

vårdhem går med överskott, 0,7 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 

efter bedömning av kommunens LSS-handläggare. 

 

Inom verksamhetsområdet erbjuds också boende-

stöd och dagverksamhet till personer med psykisk 

funktionsnedsättning. 

 

Året i korthet  

Verksamheten har under året haft behov av att öka 

sin bemanning på grund av ett större omvårdnads-

behov hos de enskilda. Det är främst inom grupp-

bostäder ett ökat omvårdnadsbehov märks. Samti-

digt som antalet äldre brukare ökar inom verksam-

heten så ökar även en yngre målgrupp som flyttar 

till sin första egna lägenhet och då är i stort behov 

av stöd för att vardagen ska fungera. 

Utbildningssatsningen gällande salutogena verk-

samheter har avslutats under 2018. Det har genere-

rat i en handlingsplan för respektive verksamhet 

för att arbeta vidare med att utveckla en salutogen 

verksamhet.  
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Genomförandeplaner har uppdaterats för alla bru-

kare under året. Målet är att gå från insatsstyrd 

verksamhet till behovsstyrd, med fokus på den 

enskildes delaktighet, bättre kontinuitet och kon-

taktmannaskap. Biståndshandläggarnas beslut och 

uppdrag ska ge förutsättningar för en värdestyrd 

verksamhet med salutogen inriktning. 

Den digitala utvecklingen går långsamt framåt i 

samverkan med H2O, en uppstart för operativa 

nätverksgrupper hölls i slutet av året. 

Under 2018 gavs möjligheten att ansöka om stimu-

lansmedel gällande habiliteringsersättning för bru-

kare inom daglig verksamhet. Detta gjorde det 

möjligt att höja dagersättningen och att betala ut en 

engångs ersättning till respektive brukare. Daglig 

verksamhet har under året utökat samarbetet med 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att 

ge den enskilde rätt insatser. Antalet praktikplatser 

har under året ökat. 

Heltidsarbete som norm implementerades under 

hösten 2018. Samtliga anställda inom vård och 

omsorg fick den 1 oktober en heltidsanställning, 

det gav också möjligheten att ansöka om tjänstle-

dighet för dem som inte önskade arbeta heltid. I 

samband med att alla erhöll heltidsanställning 

ökade vård och omsorg med 3,8 årsarbetare. Ök-

ningen var som förväntat ganska låg men beror på 

att redan tidigare har många anställda erhållit sin 

önskade sysselsättningsgrad. Införandet av heltids-

arbete som norm innebär ett behov av ökat samar-

bete mellan verksamheterna och en planering för 

att få till salutogena schema med fokus på eko-

nomi i balans. 

Även under 2018 var det möjligt för medarbetarna 

att ansöka om att få förskjuta sin semester och få 

en ersättning för detta. Det var ca 60 medarbetare 

som valde den möjligheten. Det ledde till en lug-

nare sommar för både medarbetare och brukare. 

Socialnämnden tog beslut om förändrade kompe-

tenskrav inom OF efter förslag som tagits fram av 

verksamheten. Beslutet innebär att anställningar 

kan erbjudas till medarbetare med alternativa ut-

bildningar och inte enbart undersköterskor. 

Enhetschef i beredskap har införts under året vilket 

innebär att en enhetschef finns att nå under dyg-

nets alla timmar. 

 

Viktiga händelser under året 

Fortsatt utveckling av salutogena verksamheter 

Ökat omvårdnadsbehov inom gruppbostäderna 

Införande av heltidsarbete som norm 

Nya kompetenskrav inom verksamheten 

 

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. 

Heltid som norm kommer att innebära att en ökad 

samverkan måste ske för att få till bra schema och 

en fungerande verksamhet. Kommer att kräva 

samverkan inte bara inom den egna förvaltningen 

utan också över förvaltningsgränser. 

Det pågår en utveckling av kvalitetssäkring som 

behöver utvecklas ytterligare för att säkra kvali-

teten i vardagen hos den enskilde. Förvaltningen 

värdegrundsombud som finns inom de tvärprofess-

ionella grupper, Kasamgruppen och Framtidsgrup-

pen inom OF är värdemätare på var vi befinner oss 

på utvecklingsresan. Deras reflektioner och hel-

hetsperspektiv hjälper oss i det fortsatta kvalitets-

arbetet. 
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Digitala välfärdstjänster är ett område som vi 

måste ha fokus på och försöka hitta olika utveckl-

ingsområden inom respektive verksamhet som ger 

mervärde för den enskilde. 

 

Verksamhetsfakta 

  2018 2017 

Gruppbostäder + satellitlägenheter  

-Platser 35 + 35  35 + 36 

-Boende 32 + 35 32 + 36 

   

Korttidsverksamhet   

-Platser 6 6 

-Inskrivna barn 9 10 

   

Antal brukare i daglig 

verksamhet, OF 69 71 

   

Personer med personlig assistent  

-via kommunen 7 7 

-via brukarkooperativ 20 25 
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Individ- och familjeomsorg 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Invånare och brukare 

Verksamheten individ och familjeomsorgen som 

helhet når inte riktigt upp till satta målnivåer gäl-

lande den enskildes möjlighet att påverka sin var-

dag. Målnivån har förbättrats på samtliga nyckel-

tal. Den främsta förbättringen gäller delaktigheten. 

Drygt 73 procent anser att de är delaktiga i sitt 

ärende. Drygt 80 procent anser att de är nöjda med 

stödet och att det är lätt att komma i kontakt med 

socialtjänsten. 

Då det gäller bemötande är nästan 91 procent 

nöjda med personalens bemötande vilket är nära 

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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den målnivån på 92 procent som är satt. Även de 

övriga nyckeltalen inom bemötande har höjt sitt 

resultat. Drygt 87 procent anser att personalen 

lyssnar på dem och 92,5 procent anser att de blir 

mottagna i tid vid sina besök. 

 

Verksamhet och medarbetare 

Medarbetarna känner i mycket hög grad en stolthet 

för det arbete de utför, resultatet på 99,1 procent 

når den högt uppsatta målnivån på 99 procent. 

Delaktighet och upplevelsen av en god arbetsmiljö 

har förbättrats jämfört med föregående år men har 

en liten bit kvar till den uppsatta målnivån. 

 

Utveckling 

Resultatet gällande kontinuerlig kompetensut-

veckling har förbättrats ytterligare under detta år, 

98 procent, och når nästan målnivån på 99 procent. 

 

Ekonomisk analys 

Individ- och familjeomsorgen uppvisar ett över-

skott på 4,2 mnkr för 2018. 

Sektionen IFO Vuxen gjorde ett underskott, 4,0 

mnkr. Placeringskostnaderna för personer med 

missbruksproblematik samt placeringar i skyddat 

boende stor för de stora delarna av underskottet, 

trots att migrationspengar har täckt en del av kost-

naderna för skyddat boende. Kostnaderna för för-

sörjningsstöd rymdes inte helt inom budget trots 

att migrationspengarna har använts även här. 

Sektionen för Arbete och integration uppvisar ett 

överskott, 2,2 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 som nu även 

innehåller verksamheterna för ensamkommande 

barn och ungdomar gjorde ett stort överskott, 6,0 

mnkr. Överskottet beror främst beror på lägre 

kostnader för vårt eget HVB och stödboende för 

ensamkommande som har kunnat minskas i om-

fattning under året. Även i övrigt går verksamhet-

erna för ensamkommande med överskott till följd 

av den minskade omfattningen. Verksamheten för 

familjehem går med underskott trots tillskott av 

migrationspengar. Kostnaderna för HVB-

placeringar av barn och unga har varit lägre än 

budgeterat. 

Verksamhetsidé 

Individ- och familjeomsorgen stödjer familjer och 

enskilda med sociala problem såsom ekonomiska 

problem, missbruk, relationsproblem och familje-

juridiska frågor. Inom individ- och familjeomsor-

gen finns både utredare och behandlare. Verksam-

heten består av en vuxenenhet och en barn- och 

familjeenhet.  

Vuxenenheten arbetar med missbruksstöd, försörj-

ningsstöd, flyktingmottagning och arbetsmark-

nadsfrågor. 

Barn- och familjeenheten riktar sig till barn och 

ungdomar i åldern 0 till 20 år samt deras föräldrar. 

Verksamheten erbjuder råd och stöd till familjer, 

utreder frågor om vårdnad, boende och umgänge 

samt utreder behov vid misstanke om att barn far 

illa. Enhetens arbete ska alltid ske med barns be-

hov i centrum. 

 

Året i korthet 

Barn och familj 

Arbetssituationen har varit fortsatt stabil på Barn 

och familj. Sektionen arbetar i tre team, behandlar-

team/öppenvårdsteam, placeringsteam och utred-

ningsteam, teamen arbetar i nära samarbete med 

varandra. Inom sektionen finns även verksamheten 

gällande ensamkommande barn/unga.  
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Antalet placering har fortsatt att minska under året, 

totalt under året har det varit 25 placeringar och 

vid årsskiftet är 15 placeringar aktuella. Under året 

har fokus legat på att utforma resurseffektiva 

hemmaplanslösningar för att arbeta med barn och 

deras familjer för hemgång från pågående place-

ringar samt att förebygga nya placeringar. 

Arbetet med hemmaplanslösningar har utvecklats 

till ett koncept som förvaltningen kallar Mellan-

vård. Arbetet i detta präglas av starkt fokus på barn 

och familjers delaktighet. 

Sektionen har under 2018 inte haft behov av att 

utöka personalstyrkan eller att anlita socionom-

konsulter, vilket kan jämföras med 2017 då sekt-

ionen hade svårt att rekrytera och hade sex konsul-

ter inne under hela året, med höga kostnader som 

följd. 

Antalet ensamkommande barn/unga har under 

2018 fortsatt att minska. Trots noll i fördelningstal 

under året, har kommunen tagit emot sex nya en-

samkommande barn på grund av viss anknytning 

till kommunen. Kommunen har vid årets slut totalt 

30 ensamkommande barn/unga, varav 13 ungdo-

mar har blivit myndiga och bor i eget ordnat bo-

ende, där kommunen betalar ersättning för den 

unges levnadskostnader. Då antalet ensamkom-

mande fortsatte att minska under året togs ett poli-

tiskt beslut att kommunens kollektiva stödboende 

skulle avvecklas. 

IFO vuxen 

Antalet ärenden för ekonomiskt bistånd ökar och 

kostnaderna har under 2018 inte fullt ut hanterats 

inom budgetramen. Mycket fokus ligger på en 

rättssäker och korrekt handläggning som innebär 

att kostnadsutvecklingen begränsas. Även ekono-

miskt bistånd gällande flyktingar hanteras nu inom 

sektionen IFO vuxen. Dessa kostnader hanteras 

inom ramen för åtgärder för flyktingar. Kostnader-

na för försörjningsstöd för flyktinggruppen ökar 

jämfört med föregående år. 

Kostnaderna för placeringar har ökat under året 

och främst då det gäller skyddat boende för perso-

ner som är utsatta för våld i nära relationer samt 

hedersrelaterat våld och förtryck. Under 2018 hade 

IFO vuxen 35 placeringar i skyddat boende, av 

dessa var 25 personer EU medborgare som behöv-

de skydd utifrån att de var utsatta för människo-

handel. Placeringar i HVB för missbruksbehand-

ling var under 2018 dubbelt så många som under 

2017, totalt var 12 personer placerade under 2018. 

Det har under året varit en fortsatt hög arbetsbe-

lastning och många nya medarbetare, dels då för-

sörjningsstöd till flyktingar flyttades över till IFO 

vuxen. Därför har mycket fokus lagts på gruppro-

cessen för att få en stabil och trygg arbetsgrupp. 

Genom bra kompetensstöd och kompetensutveckl-

ing är målet att alla beslut ska vara rättssäkra och 

väl grundade i lag. Ett mått att mäta detta på är att 

se på de överklagningsärenden som lämnats vidare 

till Förvaltningsrätt eller Kammarrätt. Av dessa 

domar är merparten av besluten korrekta och ger 

IFO vuxen rätt i sina beslut. 

 

Arbete och Integration 

En organisationsförändring trädde i kraft 1 januari 

2018, då ansvaret för försörjningsstöd till flykting-

ar fördes över till IFO vuxen. 

Detta innebar en nyrekrytering av medarbetare till 

integrationsverksamheten. Under året har relation-

er med målgruppen återskapats och tillgänglighet-

en för klienterna har ökat, efter den stängning av 

flyktingmottagandet som genomfördes 2017. 

Verksamheten har växt 2018 med ett antal medar-

betare, dels på integrationssidan men också som en 

följd av ett ökat antal projekt. 

Under året har personalen deltagit i ett antal olika 

kompetenshöjande insatser, bland annat utbildning 

i ett verktyg för bedömning av arbetsförmåga, 

samt lösningsfokuserat arbetssätt.  Under året har 

också arbetet utvecklats gällande samverkan med 

Arbetsförmedlingen och med Vuxenutbildningen i 

både arbetsmarknads- och integrationsfrågor. 
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Viktiga händelser under året 

• Flyktingmottagande öppnades 1 januari 

• Utveckling av hemmaplanslösningar – mellan-

vård inom Barn och familj 

• Minskat antal placerade barn 

• Försörjningsstöd fortsatt inom budgetram 

• Ökat antal ärende gällande våld i nära relationer 

samt hedersrelaterat våld 

• Utökad samverkan med Arbetsförmedlingen 

och Vuxenutbildningen 

 

Framtid 

Barn och familj deltar i ett nationellt nätverk gäl-

lande Tidiga samordnade insatser (TSI), som leds 

av Socialstyrelsen och Skolverket. De förebyg-

gande och tidiga insatserna blir allt viktigare och 

måste ske i samarbete med skolan och kultur och 

fritid samt landstinget i form av familjecentral och 

ungdomsmottagning. 

Målsättningen 2019 är att ytterligare öka barnens, 

de ungas och familjernas delaktighet. 

Ökad samverkan mellan arbetsmarknadsenhet, 

Arbetsförmedling och vuxenutbildning är en stor 

och viktig fråga för att få så många invånare som 

möjligt i arbete. 

Kostnadsutvecklingen gällande försörjningsstöd 

måste följas då det finns en oro för ökade kostna-

der. 

Bemanningsfrågor och rekrytering är ett viktigt 

område i framtiden, både då det gäller att kunna 

rekrytera men också att behålla våra medarbetare. 

Verksamhetsfakta 

  2018 2017 

Utbetalat under året (tkr)   

-Försörjningsstöd 6 606 5 322 

-Flyktingstöd 4 324 3 252 

   

Totalt antal ärenden under året  

-Försörjningsstöd 312 277 

-Flyktingstöd 267 254 

   

Pågående ärenden (december månad)  

-Försörjningsstöd 152 145 

-Flyktingstöd 142 87 

   

Antal placeringsdygn missbruk  

-Familjehem 0 0 

-Institution 1 245 1 131 

   

Antal placeringsdygn barn- och ungdom 

-Familjehem 9 090 7 679 

-Institution 8 689 15 376 
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Kommunens revisorer

Till
Kommunfirllm[ktige

Revisionsberlttelse ftir ir zorS
Vi, av fullmdktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivs i sg.relse,
nlmnder och genom utsedda ]ekmannarevisor verksamheten i kommunens bolag.

Styrelse och ndmnder ansvarar fcir att verksamheten bedrivs i enlighet med gdllande mil,
beslut och riktlinjer samt de ftjreskrifter som glller f6r verksamheten. De ansvarar ocksi f6r
att det finns tillr[cklig intern kontroll samt flterredovisning till fullmdktige.

Revisorerna ansvarar ftir att granska verksamhet, kontroll och redovisning och prriva om
verksamheten bedrivs i enlighet med fullmiiktiges uppdrag.

Granskningen har utftirts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomf6rts med den inriktning och
omfattning som beh6vs f6r att ge rimlig grund ftir beddmning och ansvarspr6r.ning.

Vi bedtimer f6r att st]'relsen och ndmnderna har bedrMt verksamheten pfl ett dndam&lsenligt
och frln ekonomisk synpunkt tillfredsstdllande sdtt.

R[kenskaperna bedtims inte vara rdttvisande pfl grund att redovisningen av generellt
statsbidrag som erhrills i december 2o1S, av statsbidrag frfln den sfl kallade vdlfiirdsmiljarden
samt av schablonersdttning frin Migrationsverket inte fdljer god redovisningssed.

Vi bedcimer att stlrelsens och tivriga n[mnders interna kontroll varit tillrdcklig.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav pi en ekonomi i balans fiir 1r zor8. Det finns
inga negativa resultat att aterstella frAn tidigare flr.

Vi bedijmer den finansiella miluppfullelsen som god. Samtliga finansiella mil bedtims som
uppnfrdda.

Vi bedtjmer utifrfln irsredovisningens flterrapportering att verksamhetsmilens uppfyllelse
varierar frfln svag till mycket god ftir kommunst),relsen och ndmnderna.

HULTSFREDS
KOMMUN



Hultsfredkommun
Revisorerna

Ansvarsfi:ihet
Vi tillstyrker att fullmdktige beviljar ledamdterna i sty,relse, ndmnder och den gemensamma
ndmnden frir hjdlpmedelsverksamheten ansvarsfrihet.

Vi avstyrker att kommunens firsredovisning frir ir 2018 godkanns och yrkar pfl
iterremittering {tir att anpassa rakenskaperna till god redovisningssed.

Vi iberopar friljande frir vir bed6mning:

Vi har genomf<irt 6vergripande ansvarsgranskningar, som innebhr strukturerade intervjuer
med ordf6rande och vice ordf6rande i stlrelsen och samtliga nlmnder.

F6ljande rapporter har avlimnats under Sret:

. Granskning av personal- och kompetensfdrs6rjning

. Granskning av arbetet mot korruption och mutor

. Granskning av verkstdllande av kommunfullmiktiges beslut

. Uppfciljning av tidigare granskning av intern kontroll vid debitering av avgifter

. Granskning av insatser frir asyl och integration

. Granskning av arbetet mot barn och ungas psykiska ohdlsa som riskerar att fara illa

. Granskning av del5rsrapport

. Granskning av 6 rsredovisn ing

Ovanst&ende rapporter fran det sakkunniga bitrZidet har dverllmnats fortl6pande till berdrd
styrelse eller ndmnd och f<ir kdnnedom till kommunfullmdktiges presidium

Hultsfred den 12 mars 2019

Staffan Leijon IA 11

$5,t-".*-
Jan Pettersson lsson

Vald revisor Torgny R6nnestad dr {iirhindrad att underteckna revisionsberdttelsen. Ingen }tterligare
revisionsberattelse kommer att ldmnas.
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Gilbert Carlsson 
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Hultsfredkommun
Revisorerna

Till revisionsberittelsen hdr bilagorna:

Revisionsberdttelse f6r AB Hultsfaeds Bostdder

Granskningsrapport for AB Hultsfreds Bostdder

Revisionsberiittelse fdr Hults{reds Kommunala Industri AB

Granskningsrapport frir Huitsfreds Kommunala Industri AB

Revisionsberlttelse f6r RockCity AB

Granskningsrapport f6r RockCity AB
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