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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

 

 

Bokslutet för 2016 slutar på ett resultat på 6,4 mnkr för kommunkoncernen (förra året 19,8 

mnkr). För kommunen är resultatet 6,3 mnkr (budget 9,6 mnkr). I det resultatet har vi tagit 

”aktiva beslut” om att avsätta 10 mnkr för rivning av byggnader på Varta-fastigheten samt 5 

mnkr för nedskrivning av fastigheter i HKIAB. Det innebär att resultatet före dessa beslut om 

jämförelsestörande poster låg över 20 mnkr.  

 

De större poster som påverkat resultatet är att avkastningen av pensionsmedel blev 7,6 mnkr 

bättre än budget och att underhållsarbeten på våra fastigheter redovisningsmässigt betraktas 

som investeringar varvid 9,6 mnkr påverkat driftresultatet positivt, kostnaderna kommer dock 

igen som ökade avskrivningar kommande år.  

 

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

kostnader i verksamheterna är den stora befolkningsökningen under året. Vårt invånarantal 

ökade med 688 personer till 14 607 st. Bakgrunden är nyanlända, framför allt från Syrien, 

erhållit permanent uppehållstillstånd. Många bor redan på migrationsverkets asylboende, 

medan andra flyttat hit från andra håll i landet. 

 

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

Kommunen har använt ca 12 mnkr av dessa medel under året, resterande är upptagna i 

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

omgångar. 

 

Vi kan också nu lägga det sjätte 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 15,6 mnkr. I kommunens balansräkning görs en avsättning med 7,9 

mnkr för framtida investeringar i vatten- och avloppsverksamheter,  

 

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

överskådligt sätt kommunens ekonomi och våra förvaltningars verksamheter under året. 

 

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

lagt ner under 2016. 

 

 

Lars Rosander  

kommunalråd 
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Kommunfullmäktiges mandatfördelning totalt 45 ledamöter 

Parti C L Kd M Mp S V Sd 

Antal mandat 11 1 4 4 1 16 3 5 
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Årsredovisning 2016 i sammandrag  
 

Övergripande finansiella mål Budget 
2016 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Utfall 
2014 

Utfall 
2013 

Ekonomi i balans           

Årets resultat, mnkr 9,6 6,3 17,3 -59,9 27,5 

Långfristiga skulder (långa lån), mnkr 265,6 208,8 249,8 174,1 176,8 

Soliditet, procent 28,0 28,1 28,0 29,6 40,6 

 
 

Årets resultat 
Det redovisade resultatet för Hultsfreds kommun 

2016 är 6,3 mnkr. Jämfört med budget är resultatet 

3,3 mnkr sämre och en stor del av detta beror på 

jämförelsestörande poster på totalt 17,1 mnkr. 

Koncernens resultat uppgår till 6,4 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 2016 till 784,2 mnkr (754,8) vilket 

är en ökning med 29,5 mnkr.  

 

 

Antal anställda 
Antalet anställda i kommunen (exklusive kommun-

ägda bolag) var 1 286. Det är en ökning med 50 

jämfört med 2015.  

 

 

De anställdas sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron under året var 5,62 pro-

cent, en ökning med 0,21 procentenheter sedan 

2015. 

 

 

Befolkningen 
Vid årets slut uppgick befolkningen till 14 607, en 

ökning med 688 personer sedan 2015. 

 

 

Arbetslöshet 
Öppet arbetslösa och personer i program var vid 

utgången av 2015, som andel av den registerbase-

rade arbetskraften 16-64 år i procent: 
 

Hultsfreds kommun  13,3               

Riket   7,8 

                

 
 

ÖSK + 8,2

Pensionsmedel + 7,6

Serviceenheten + 2,9

Administrativa kontor + 2,8

Skolskjutsar + 2,6

Miljö- och byggnadsnämnd + 1,7

Kultur och fritid + 1,6

Skatter och bidrag - 3,2

Barn- och utbildningsnämnden - 5,5

Extra driftbidrag HKIAB och 

Emåbygdens vind, Konsthallen  
- 7,1

Socialnämnden - 8,6

Sanering Varta-området - 10,0



 Årsredovisning 2016 Förvaltningsberättelse 
    

 

4 

 

 

 
 

Fem år i sammandrag - kommunen
Belopp i mnkr där inte annat anges 2016 2015 2014 2013 2012

Verksamhetens intäkter 283,6 223,9 187,5 174,3 170,4

Verksamhetens kostnader 1 046,1 945,2 986,6 860,7 846,4

Verksamhetens nettokostnad 787,3 745,4 799,1 686,4 676,0

Skatteintäkter 537,2 514,6 497,8 493,3 488,5

Generella statsbidrag och utjämningar 247,0 240,2 235,0 216,3 207,4

Årets resultat 6,3 17,3 -59,9 27,5 21,2

Tillgångar 777,9 757,4 657,5 626,6 591,1

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

Eget kapital 218,4 212,1 194,8 254,7 227,2

Soliditet, % 28,1 28,0 29,6 40,6 38,4

Borgens- och ansvarsförbindelse 706,0 725,6 783,5 802,6 760,8

Nettoinvesteringar 71,4 29,1 28,8 23,6 36,3

Självfinansieringsgrad, investeringar, % 60,4 167,7 105,6 197,0 128,7

Antal invånare per den 31 december 14 607 13 919 13 738 13 635 13 550

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

Nettokostnad per invånare, kr 53 899 53 553 58 167 50 341 49 897

Nettokostnadernas andel av skatter och statsbidrag, %  3) 100,4 98,8 109,0 96,7 97,1

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

1) inkl engångsintäkter om 7,2; 14,1 ; 14,5  mnkr för åren 2015, 2013 och 2012. 

2) påverkad av engångsintäkt, värdet exkl för 2015 är 54 320, 2014- 52 635, 2013- 51 373 kronor och för 2012- 50 967 .

3) påverkad av engångsintäkt, värde exkl är 99,7, 98,7, 98,5 resp 99,2 procent avser 2015, 2014, 2013 resp 2012.

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

2)

1)

4)
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Den samhällsekonomiska ut-
vecklingen enligt SKL 
 
Konjunkturen och skatteunderlaget 
bromsar in 
Den svenska ekonomin fortsätter att utvecklas 

starkt också nästa år. I år beräknas BNP, kalen-

derkorrigerat, öka med 3,2 procent och nästa år 

med 2,8 procent. Drivande bakom tillväxten är 

kraftigt ökade investeringar och en snabbt växande 

offentlig konsumtion i kölvattnet av fjolårets stora 

antal asylsökande. Exporten och hushållens kon-

sumtionsutgifter ökar i år relativt måttligt, men för-

väntas öka i snabbare takt nästa år. År 2017 kan 

beskrivas som ett högkonjunkturår för svensk eko-

nomis del. 

 

En fortsatt stark tillväxt i efterfrågan och produkt-

ion innebär att läget på arbetsmarknaden förbättras 

ytterligare. Antalet arbetade timmar i den svenska 

ekonomin beräknas 2017 öka med 1,3 procent vil-

ket kan jämföras med en ökning med 1,8 procent i 

år. Den positiva utvecklingen innebär att arbetslös-

heten gradvis minskar ner mot 6 procent. Trots det 

förbättrade läget på arbetsmarknaden beräknas lö-

neutvecklingen bli fortsatt dämpad med en ökning 

av genomsnittlig timlön med 2,8 procent. 

 

Ett ökat resursutnyttjande, bättre fart på privat kon-

sumtion, högre råvarupriser och en försvagad 

krona innebär att prisökningstakten gradvis stiger 

under året. Efterhand når ökningen av konsument-

priserna mätta som KPIF, dvs. KPI exklusive hus-

hållens räntekostnader, över 2 procent. Mot denna 

bakgrund är vår bedömning att Riksbanken under 

hösten höjer styrräntan. Den stramare penningpoli-

tiken får till följd att kronan stärks och då framför-

allt mot euron. 

 

Utvecklingen åren 2018–2020 är ingen prognos 

utan i stället en framskrivning gjord på basis av 

några på förhand uppställda antaganden. Styrande i 

detta upplägg är att svensk ekonomi på sikt återgår 

till konjunkturell balans. Det innebär en mer nor-

mal men väsentligt långsammare utveckling av 

produktion och sysselsättning än tidigare då den 

svenska ekonomin gått från låg- till högkonjunktur. 

Åren 2018–2020 understiger BNP-tillväxten 2 pro-

cent samtidigt som ökningen i sysselsättningen är 

starkt begränsad. 

 

 

 

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

junkturlönestatistiken 
 

Återhämtningen i svensk ekonomi, med en relativt 

stark utveckling av sysselsättningen, har inneburit 

en gynnsam utveckling av kommunernas och 

landstingens skatteunderlag. I reala termer beräk-

nas skatteunderlaget öka med i genomsnitt 2 pro-

cent åren 2015–2017 vilket är ungefär det dubbla 

mot normalt. I och med att den svenska ekonomin 

efter 2017 förutsätts återgå till konjunkturell balans 

och därmed utvecklas i ett lugnare tempo blir skat-

teunderlagets utveckling åren 2018–2020 betydligt 

svagare. Det blir då betydligt svårare för kommun-

sektorn att få intäkter och kostnader att gå ihop. 

Reala ökningar i skatteunderlaget på ½–1 procent 

ska klara demografiska krav som årligen växer 

med 1½ procent. 

 

Skatteunderlagstillväxten når zenit 2016 
Den starka skatteunderlagstillväxten 2015 och 

2016 beror framförallt på att den pågående kon-

junkturuppgången har medfört stark ökning av ar-

betade timmar båda åren (diagram 1). I år förstärks 

skatteunderlaget också av en relativt stor ökning av 

pensionsinkomsterna till följd av kraftigt positiv 

balansering av inkomstanknutna pensioner.  

 

Nästa år prognostiserar vi avtagande skatteunder-

lagstillväxt. Det beror främst på att arbetade tim-

mar inte väntas utvecklas fullt lika starkt som i år. 

Även utbetalningarna av en del sociala ersätt-

ningar, främst sjukpenning och arbetsmarknadser-

sättningar, bidrar mindre till skatteunderlagets ök-

ning. Detta motverkas delvis av att det stramare ar-

betsmarknadsläget leder till att löneökningarna blir 

större. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

BNP % 3,8 3,2 2,8 1,9 1,6 1,7

Sysselsättning 

timmar 1,0 1,8 1,3 0,3 0,0 0,2

Arbetslöshet 
1

7,4 6,9 6,3 6,6 6,7 6,7

Timlön 
2

3,2 2,3 3,0 3,1 3,4 3,4

Timlön 
3

2,5 2,6 2,8 3,1 3,4 3,4

KPIF-KS 0,6 1,2 1,8 1,9 2,0 2,0

KPI 0,0 1,0 1,9 3,0 2,6 2,7

Realt skatte- 

underlag % 2,0 2,2 1,8 0,8 0,5 0,7
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Antal invånare i kommunen, 1972-2016 

 
Antalet invånare var den 31/12 14 607, en ökning 

med 688 (181) invånare under 2016. Medelvärdet 

för befolkningsutvecklingen är sedan 1972 en 

minskning med 112 (94) invånare per år. För de 

senaste tio och fem åren är motsvarande tal en ök-

ning med 30 respektive 32 invånare per år. 

 
Födelseöverskott och flyttningsöver-
skott i kommunen, antal invånare 
 

 
 

Grafen visar kommunens befolkningsminskning 

uppdelad i födelse- och flyttningsöverskott. Födel-

seöverskott är skillnaden mellan antalet födda och 

antalet döda medan flyttningsöverskott är skillna-

den mellan antalet inflyttade och antalet utflyttade. 

Av grafen framgår att det negativa födelseöver-

skottet under 2016 minskade till -35 (-38) medan 

flyttningsöverskottet blev ett överskott med 722 

personer (214).  

 

Flyttningsöverskottet och befolkningsutvecklingen 

är till stor del beroende av läget på arbetsmark-

naden och sysselsättningsutvecklingen. Under se-

nare år har i ökande grad även svårigheten att kom-

munplacera flyktingar med beviljat permanent up-

pehållstillstånd bidragit till flyttningsöverskottet 

och det ökande invånarantalet. Noterbart är att 

Hultsfreds kommun ökade mest av alla kommuner 

i Sverige under 2016, beroende på det höga flytt-

ningsöverskottet. 

Antal sysselsatta 2009–2015 
Sysselsättningen (förvärvsarbetande dagbefolk-

ning) minskade under 2015 med 18 personer. År 

2015 var antalet sysselsatta män 2 829 och antalet 

sysselsatta kvinnor 2 466. Under 2015 minskade 

sysselsättningen för män med 27 och sysselsätt-

ningen för kvinnor ökade med 9 platser. Från 2011 

tillämpas en ny metod för insamling av uppgifter. 

 
 
Arbetslöshet per december, procent 
 

 
Den totala arbetslösheten i kommunen i förhål-

lande till den registerbaserade arbetskraften under 

2016 ökade med 0,8 procentenheter jämfört med 

2015. Andelen i program ökade 0,8 medan öppet 

arbetslösa ökade med 0,9 procentenheter. 

 

Arbetslöshet i jämförelse, procent 

 
Den totala arbetslösheten ökade med 1,7 procen-

tenheter under 2016 i Hultsfreds kommun medan 

den minskade i riket med 0,2 procentenheter och 

ökade för länet med 0,2 procentenheter. 
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Antal tillsvidareanställda i kommunen 

Antalet tillsvidareanställda har under 2016 ökat 

med totalt 50. Ökningen ligger till största delen på 

barn- och utbildningsförvaltningen och socialför-

valtningen. Under verksamhetsåret 2016 avgick 36 

med pension, att jämföra med pensionsavgångarna 

som i snitt ligger på 26 anställda/år fram till 2020. 

 
Hel- och deltidsanställda 

Tillsvidare Kvinnor Män Totalt 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Heltid 548 506 163 151 711 657 

Deltid 458 471 30 24 488 495 

Deltids-

brandmän 1 0 86 84 87 84 

Summa 1 007 977 279 259 1 286 1 236 

 

Visstid Kvinnor Män Totalt 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Heltid 53 52 16 17 69 69 

Deltid 200 212 11 10 211 222 

Summa 253 264 27 27 280 291 

 

 
Antal årsarbetare 

 

Antalet årsarbetare har ökat från 797,4 (2015) till 

861,3 (2016).  

 
 

Tillsvidareanställda per förvaltning 
 

 2016 2015 

Centraladministration 55 54 

Serviceenheten 89 89 

Kultur och fritid 39 38 

Räddningstjänst 92 89 

Miljö- och byggnadskontor 36 34 

Barn- och utbildningsförvaltning 400 377 

Socialförvaltning 575 555 

ÖSK 49 45 

Totalt 1 335 1 281 

 

Tabellen visar de olika förvaltningarnas föränd-

ringar i antalet anställda under verksamhetsåret 

2016 jämfört med 2015. Den totala förändringen 

omfattar en ökning med 54 tillsvidareanställda, då 

är även förändringen inom ÖSK:s ”Hultsfredsdel” 

medräknad. Den största ökningen med sammanlagt 

43 tillsvidareanställda har sin grund i att socialför-

valtningen samt barn- och utbildningsförvaltningen 

har organiserat och anpassat sin verksamhet dels 

efter pensionsavgångar och dels efter nyanlända 

barn och vuxna. 
 

Åldersfördelning, antal per femårsklass 

 
Diagrammet ovan visar, för kommunens del, att de 

som fyllde 55 år eller mer under 2016 utgör en 

tredjedel av de anställda. Alltså kommer 392 av 

kommunens anställda de närmaste 10 åren att 

lämna sina anställningar förutsatt att alla avgår vid 

65 år fyllda. Nitton av kommunens anställda var 

över 65 år. I övrigt var det ingen tillsvidareanställd 

under 20 år. Sammantaget ger fördelningen en me-

delålder på 46,9 år. 
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Fördelning av tillgänglig tid i procent 

 
 

Frånvaron under 2016 var 17,1 procent (18,8), där 

de lagstadgade tjänstledigheterna utgör den högsta 

frånvaron. I diagrammet ovan under ”Övrig från-

varo” finns bland annat ledighet för studier, kom-

pledighet, facklig tid, de vilande anställningarna 

samt ledigheten för ferie-och uppehållsanställda. 

Närvaron är något högre än 2015 och har sin grund 

i ett lägre uttag av föräldraledigheten samt ett något 

lägre uttag av sjukfrånvaro i förhållande till övriga 

ledigheter. 

 

Löner 
Kostnaderna för kommunens löner uppgick till 

442,9 mnkr (406,4). 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 36,5 mnkr. 

Den största ökningen, 27 mnkr, omfattar de tillsvi-

dareanställda. Resterande 9,5 mnkr omfattar övriga 

ovan nämnda anställda. Kostnadsökningen beror 

till största del på ett ökat antal medarbetare med 

tillsvidareanställdanställning. 

 
Anställda utan sjukfrånvaro, procent 

0
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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 

2016 som har varit frånvarande en dag eller mer än 

jämfört med verksamhetsåret 2015, vilket ligger i 

linje med den ökade totala sjukfrånvaron för 2016. 

 
Mertid 

 Antal tim Tusental kr 

 2016 2015 2016 2015 

Kompledig 10 967 7 331 2 405 1 236 

Fyllnadstid 10 508 11 294 1 807 2 010 

Enkel övertid 3 191 3 516 909 993 

Kval övertid 8 459 6 432 3 277 1 839 

Summa 33 125 28 573 8 398 6 078 

 

Totalt har kostnaderna för mertiden ökat under 

verksamhetsåret 2016. Ökningen är dels den kvali-

ficerade övertiden och värdet av den innestående 

kompensationsledigheten, vilket till största delen 

beror på att mertiden är uttagen som kompensat-

ionsledighet och att innestående kompensationsle-

dighet löses ut i pengar när någon slutar. Till 

största delen beror minskningen av fyllnadslön och 

enkel övertid på en klart högre andel av tillsvidare-

anställda på heltid men som i sin tur genererar en 

högre kostnad för den kvalificerade övertiden.  
 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie ar-
betstid 

 2016 2015 2014 2013 

60 dagar eller mer 30,69 30,68 33,96 35,25 

Kvinnor   6,03   5,93   5,31   5,45 

Män   3,86   2,99   2,52   3,21 

29 år och yngre   4,43   3,49   2,81   2,59 

30-49   5,22   4,54   3,34   3,65 

50 år och äldre   6,37   6,76   6,42   6,77 

Totalt   5,62   5,41   4,84   5,03 

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekom-

menderar sju olika mått (se ovan). Notera att måttet 

”60 dagar eller mer” sätts i relation till den totala 

sjukfrånvaron. Alltså 30,69 procent av den totala 

sjukfrånvaron 2016 är 60 dagar eller mer. Övriga 

mått sätts i relation till ordinarie arbetad tid. Den 

totala sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid 

har ökat från 5,41 procent år 2015 till 5,62 procent 

år 2016.  
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Energieffektivisering 
 

Statligt stöd 
Mellan åren 2009 och 2014 erhöll Hultsfreds kom-

mun ett statligt stöd från Energimyndigheten för att 

strategiskt arbeta med energieffektivisering i kom-

munens 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 
En av målsättningarna på fastighetssidan är att 

minska den totala energianvändningen per areaen-

het med 10 % till 2014 och 20 % till 2020. År 2014 

var minskningen 5,8 %. Det kortsiktiga målet om 

10 % uppnåddes således inte. I statistiken ingår 

endast de fastigheter där man har rådighet över 

energianvändningen. All statistik är graddagskorri-

gerad. 

 

Energianvändning/areaenhet, kWh/m2 

  
Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) 

förvaltar den kommunala organisationens fastig-

heter. Sedan 2009 har den totala energianvänd-

ningen/areaenhet minskat med 8,6 %.  

 

AB Hultsfreds bostäder (ABHB) har under samma 

period minskat sin energianvändning/areaenhet 

med 8,1 %. Hultsfreds kommunala industri AB och 

Rock City AB (HKIAB/RCAB) har sedan 2009 

minskat sin energianvändning/areaenhet med 9,4 

%. 

 

Den totala energianvändningen/areaenhet för kom-

munen och bolagen tillsammans (Alla) har minskat 

med 9,7 % sedan 2009. 

 

1.2 Elanvändning/areaenhet, kWh/m2 

 
Sedan 2009 har elanvändningen per areaenhet för 

kommunen och bolagen tillsammans minskat med 

31,3 %. 

 

Total energianvändning, MWh 

 
Den totala energianvändningen, utan att hänsyn tas 

till eventuella förändringar i yta, har minskat med 

12,2 % sedan 2009. Andelen förnybar energi var 

94,1 % år 2016. I och med den gemensamma upp-

handlingen av miljömärkt el 2014, hanteras endast 

olja som en icke förnyelsebar energikälla. 

 

Persontransporter 
Följande målsättningar finns för kommunens trans-

porter: 

Minska den totala bränslemängden med 16 % till 

2014 och 33 % till 2020. År 2014 hade bränslem-

änden minskat med 13 %. Ett annat mål är att total 

körd sträcka ska minska med 3 % till 2014 och 7 % 

till 2020. År 2014 hade antalet körda mil ökat med 

7 %. Andelen miljöbilar ska öka från 25 % till 44 

% 2014 och 90 % 2020. Andelen miljöbilar var 33 
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% år 2014. I statistiken ingår alla fordon som an-

vänds för persontransporter (leasade, ägda, hyrbi-

lar, lätta lastbilar). I antalet mil ingår även privata 

bilar i tjänsten. 
 

Bränslemängd, liter 

 
Sedan 2009 har mängden bensin minskat med 87 

% och mängden diesel har ökat med 129 %. Från 

och med 2012 har ingen etanol tankats. Totalt har 

bränslemängden ökat med 7 % sedan 2009. 

 

Energiförbrukningen för de elbilar som finns är 

inte med i statistiken på grund av att den kan anses 

vara försumbar.  

 
Antal körda mil 

 
Sedan 2009 har det totala antalet körda mil ökat 

med 29 %. Ökningen har främst skett under de två 

senaste åren.  

 

 

Antal miljöklassade fordon 

 
 

Av det totala antalet fordon var 61 % miljöklassade 

2016, jämfört med 24 % år 2009. Det är samma an-

del som för 2015 och kan bero på de nya leasingav-

talen som ingicks 2015 även löpt under 2016.  

 

Denna siffra innefattar bilar med utsläppsklass 

minst Euro 5 som infördes 2008. År 2014 infördes 

Euro 6-klassning med ytterligare skärpta krav på 

utsläppsvärdena. Antalet bilar med denna klassning 

har inte undersökts. Under året har två elbilar köpts 

in.  
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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, Östra Smålands Kommunaltek-

nikförbund (ÖSK) och Emåbygdens Vind AB. Be-

tydande inflytande anses i allmänhet gälla när röst-

andelen 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.  

 

Koncernredovisningen har upprättats enligt för-

värvsmetoden med proportionell konsolidering. 

Förvärvsmetoden innebär att det egna kapitalet 

som förvärvats vid anskaffningstillfället har elimi-

nerats. 

 

Med proportionell konsolidering menas att om 

"dotterbolagen" inte är ägda till 100 procent så tas 

endast ägda andelar av räkenskaperna med i kon-

cernredovisningen. Interna mellanhavanden mellan 

kommunen och de olika företagen har eliminerats.  

 

Koncernens resultat 
Årets resultat för koncernen uppgår till 6,4 mnkr 

(19,8 mnkr). Det är framförallt kommunen som 

med 6,3 mnkr bidrar till koncernens positiva resul-

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

ABHB redovisar ett resultat på 0,1 mnkr (0,7 

mnkr). HKIAB redovisar ett resultat på 0,3 mnkr (-

0,2 mnkr) efter driftbidrag med 8,6 mnkr (2,9 

mnkr). Rock City Hultsfred AB redovisar ett posi-

tivt resultat på 0,3 mnkr (0,5 mnkr) och slutligen 

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

 

Intäkter och kostnader  
Verksamhetens nettokostnader har ökat med 46,4 

mnkr eller 6,3 procent jämfört med 2015. Verk-

samhetens intäkter har ökat med 65,1 mnkr eller 

19,2 procent medan kostnaderna har ökat med 

105,8 mnkr eller 10,2 procent. Exklusive värdeök-

ning av kommunens pensionsmedel har koncernens 

finansnetto, d.v.s. de finansiella intäkterna minus 

de finansiella kostnaderna, sedan 2015 förstärkts 

med 3,2 mnkr till en kostnad på 5,2 mnkr (8,4). Fi-

nansnettot inklusive värdeökning av kommunens 

pensionsmedel är positivt och uppgår till 5,9 (3,7) 

mnkr. 

 

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

av 2016 till 1 228,2 mnkr och har ökat med 15,5 

mnkr sedan utgången av 2015. Av balansomslut-

ningen står efter eliminering av koncerninterna 

poster kommunen för 718,2 mnkr (58,5 procent), 

ABHB för 305,0 mnkr (24,8 procent), HKIAB med 

Rock City AB och Emåbygdens Vind AB för 159,2 

mnkr (13,0 procent) och ÖSK för 45,8 mnkr (3,7 

procent). 

 

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

gifter och förfallna skulder i rätt tid. Definierad 

som summan av koncernens likvida medel och 

kortfristiga fordringar i förhållande till koncernens 

kortfristiga skulder exklusive semesterlöneskulder. 

För koncernen är den 74,9 procent. Likviditeten 

har försämrats med 19,7 procentenheter sedan 

2015. Koncernens likvida medel, inklusive kort-

fristiga placeringar, har minskat med 66,3 mnkr till 

194,9 mnkr. 

 

Soliditet procent 
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Måttet soliditet visar hur stor del av tillgångarna 

som finansierats med eget kapital och om det finns 

en "buffert" för framtida eventuella negativa årsre-

sultat. Koncernens soliditet uppgår 2016 till 24,8 

procent och uppgick vid utgången av 2015 till 24,9 

procent. Kommunen har i sitt eget bokslut för 2016 

en soliditet på 28,1 procent. ABHB och HKIAB 

har en soliditet på 28,5 respektive 16,8 procent. 

Sammantaget är soliditeten låg, vilket visar att kon-

cernens långsiktiga handlingsutrymme är begrän-
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sat. För att öka soliditeten krävs att det egna kapi-

talet ökar och att det dessutom ökar snabbare än 

tillgångarna. 

 

Låneskuld, mnkr 

 
Koncernens låneskuld uppgår till 521,5 mnkr, vil-

ket innebär en minskning med 35,3 mnkr från 

2015. Skillnaden beror främst på att kommunen 

amorterat 41 mnkr under året. 

 

Investeringar, mnkr 

 
Koncernens investeringar exklusive investeringar i 

finansiella tillgångar uppgick netto till 92,9 mnkr. 

Det är 17,9 mnkr mindre än under 2015. Kommu-

nen nettoinvesterade 71,4 mnkr, ABHB 13,2 mnkr, 

HKIAB 7,8 mnkr och ÖSK 0,5 mnkr. 

 
Ekonomiska engagemang inom ”kom-
munkoncernen”, mnkr 
 

Enhet Ägd 

andel Givna Mottagna Given Mottagna

Kommunen 8,6 0,1

ABHB 100% 0,1

HKIAB 100% 8,6

Ägartillskott Utdelning

 
 

Kommunen har utöver bidrag för att täcka budgete-

rat underskott för subventionerad hyra betalat drift-

bidrag till HKIAB med 7,0 mnkr. Kommunen får 

aktieutdelning från ABHB. 
 

 

Enhet Ägd 

andel Köpare Säljare Givare Mottagare

Kommunen 108,5 40,1 313,0

ÖSK 38,5 89,2

ABHB 100% 9,7 16,0 193,1

HKIAB 100% 1,8 10,2 89,5

RockCity 100% 0,3 3,1 17,2

Emåbygden 40% 0,0 0,4 13,2

Försäljning Borgen

 
 

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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Uppgifter per 2016-12-31 och 2015-12-31 i mnkr

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

AB Hultsfreds Bostäder
1

0,1 0,7 108,9 102,3 305,0 318,0 193,1 197,1 28,5 28,1

Hultsfreds Kommunala Industri AB 0,3 -0,2 25,9 21,4 124,0 101,8 89,5 79,5 16,8 17,6

Rock City Hultsfred AB 0,3 0,5 5,3 5,6 22,7 22,5 16,8 17,2 15,6 14,3

ÖSK 0,0 0,0 138,4 136,8 45,8 41,0 4,9 4,9 5,8 6,5

Emåbygdens Vind AB 0,2 -0,4 2,6 2,2 34,2 33,9 33,1 33,1 2,2 1,9

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

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

Soliditet %Resultat Omsättning

Balans-

omslutning Låneskuld

AB Hultsfreds Bostäder 
 2016 2015 

Antal lägenheter* 1 618 1 645 

Genomsnittligt antal 

lediga lägenheter 
 

83 

 

113 

Vakansgrad 5,0% 6,9% 
*Exklusive lägenheter som uthyrs per rum till studenter. 

 
ABHB hyr ut och förvaltar 1 665 (1 694) bostads-

lägenheter varav 47 (49) studentrum. Antalet va-

kanta lägenheter har minskat mot föregående år. 

Under 2016 var vakansgraden i genomsnitt 5,0 pro-

cent (6,9) motsvarande 83 (113) tomma lägenheter. 

Medelantalet anställda under 2016 var 33 (33). 

Under året har bland annat nyproduktion av 14 lä-

genheter vid Sjöhagen och ombyggnad för familje-

central i Stålhagen färdigställts. 

 

Hultsfreds Kommunala Industri AB 

  2016 2015 

Antal fastigheter 9 10 

Antal kvadratmeter 67 000 70 000 

Vakansgrad 16% 21% 

Årets investeringar 

mnkr 
7,8 16,1 

 

HKIAB förvaltar industrifastigheter och driver i 

anslutning härtill viss näringspolitisk verksamhet. 

Bolaget är engagerat som delägare i flera utveckl-

ings- och infrastrukturbolag och innehar följande 

aktieandelar  
 

Rock City Hultsfred AB 100% 

Oskarshamns Hamn AB 4% 

Emåbygdens Vind AB    40% 

 

Under året har fastigheten i Rosenfors sålts till ett 

lokalt företag, dessutom har större underhålls- och 

ombyggnadsåtgärder genomförts på flera fastig-

heter i Hultsfreds tätort. 

 

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

anläggningen, att arbeta för utveckling och mark-

nadsföring av "Rock City Hultsfred" samt att stödja 

och utveckla utbildning och företagsamhet inom 

musik- och upplevelsesektorn och att driva projekt i 

anslutning härtill. 

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

cera el och ägs gemensamt av Hultsfreds Kommu-

nala Industri AB (40 procent), Mönsterås kommun 

(40 procent) och Högsby kommun (20 procent).  

 

Bolaget redovisar för 2016 ett negativt resultat på 

844 tkr. Det innebär att det ursprungliga egna kapi-

talet är förbrukat . Bolaget är därmed i behov av  till-

skott från ägarna 
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Resultat och kapacitet 
 
Jämförelsestörande poster 
I årets resultat ingår kostnader som är att betrakta 

som jämförelsestörande totalt 17,1 mnkr. Det är 

fyra poster som bidrar och det är 10 mnkr för mil-

jösanering av Varta-området, 5 mnkr för extra 

driftbidrag mot HKIAB, 1,7 mnkr för lösen av 

kommunens borgensåtagande för lån mot Konst-

hallen och det är 0,4 mnkr som förlusttäckningsbi-

drag till Emåbygdens vind AB. 

 

 

Årets resultat 

 
Hultsfreds kommun redovisar 2016 ett resultat på 

6,3 mnkr. Det positiva resultatet ökar kommunens 

egna kapital. 

 

 
Nämndernas budgetavvikelser 
 
(Mnkr) 2016 2015 2014 2013 2012 

Kommunstyrelsen 18,1 -0,6 14,5 -2,9 -1,4 

Barn- och utbild-

ningsnämnden -5,5 -0,6 0,2 8,8 4,8 

Socialnämnden -8,6 -2,7 -5,1 -11,8 -0,5 

Miljö- och bygg-

nadsnämnden 1,7 1,9 0,6 0,3 1,2 

Pensioner, oförut-

sett m.m. 3,0 10,6 2,9 5,6 -3,8 

Jämförelsestörande -17,1 0,3 -83,0 12,5 14,5 

Summa -8,4 8,9 -69,9 12,5 14,8 

Summa före 

jmfstör/omstr 8,7 9,1 13,1 0,0 0,3 

 

I kommunallagen föreskrivs att kommunerna ska 

ha god ekonomisk hushållning. Det viktigaste styr-

instrumentet för att uppnå detta är budgeten. Såle-

des är nämndernas förmåga att bedriva sin verk-

samhet inom budgetramarna en grundläggande för-

utsättning för god ekonomisk hushållning. Av 

driftredovisningen framgår att driftbudgeten inklu-

sive avskrivningar visar ett underskott på 8,4 mnkr 

(+8,9 mnkr) varav före jämförelsestörande poster 

+8,7 mnkr (+9,1 mnkr). 

 

 

Pensioner och oförutsett, avvikelse mot 
budget                                 

 2016 2015 

   
Avsatt för löneökningar 2,8 4,2 

Oförbrukade medel för oförutsett 0,4 0,3 

Pensionskostnader -0,3 0,6 

Nedsatta arbetsgivaravgifter -1,2 2,6 

Personalomkostnader -19,0 -7,0 

   

Summa -17,3 0,7 
 

 

Kostnaden för årets löneökningar blev 2,8 mnkr 

lägre än budget. Löneökningarna blev i genomsnitt 

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

att budgeten beräknades utifrån en något högre in-

gående lönenivå. Pensionskostnader blev 0,3 mnkr 

högre än budget.  

 

Nedsatta arbetsgivaravgiften för framförallt an-

ställda som vid årets ingång inte fyllt 26 år blev 1,2 

mnkr sämre än budget. Efter maj månad har denna 

nedsättning av arbetsgivaravgifter tagits bort. Bort-

sett från nedsättningen för unga så blev utfallet av 

arbetsgivaravgiften 16 mnkr högre än budget bero-

ende på att kommunen haft ett högre antal anställda 

än vad som budgeterats i personalbudget, där fler-

talet finansierats antingen externt eller från andra 

budgetposter.  
 

21,2
27,5

-59,9

17,3

6,3

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

2012 2013 2014 2015 2016

file://///vfiler-adm/gd$/Off/offeko/Årsred_2016/Förvaltningsberättelse/Budgetföljsamhet%20och%20prognossäkerhet.xls
file://///vfiler-adm/gd$/Off/offeko/Årsred_2016/Förvaltningsberättelse/Budgetföljsamhet%20och%20prognossäkerhet.xls


 Årsredovisning 2016 Förvaltningsberättelse
  Finansiell analys 

 

 

15 

 

Kommunstyrelsen, avvikelse mot bud-
get 

2016 2015

Politiker, revision mm 0,4 0,7

Skolskjutsar 2,6 1,5

Administrativa kontor 2,8 1,4

Serviceenheten 2,9 0,8

Kultur och fritid 1,6 0,8

Räddningstjänsten -0,4 -1,5

ÖSK 8,2 -4,3

Totalt kommunstyrelsen 18,1 -0,6  
 

Kommunstyrelsens alla förvaltningar och verksam-

heter redovisar sammanlagt en budgetavvikelse på 

18,1 mnkr varav ÖSK står för ett överskott på 8,2 

mnkr, utöver det har avsättning till framtida VA-

investeringar gjorts med 7,9 mnkr. Kommunikat-

ioner som återfinns under administrativa kontor gör 

ett överskott på 2,3 mnkr, enskilt största post är 

skolskjutsar särskola på 2,6 mnkr. Detta beror på 

att verksamheten fakturerat Vimmerby kommun 

för tidigare felaktigt debiterade kostnader. Skol-

skjutsar är beroende av hur många personer som 

bor på landsbygden och därav efterfrågar skolskjut-

sar. Överskott för rehabilitering, outnyttjad facklig 

tid samt rekryteringskostnader är 0,3 mnkr, det be-

ror på att behovet har varit lägre än budgeterat.  

Kommungemensamma försäkringar ger ett över-

skott på 0,7 mnkr. 

 

Kommunens kostnader för satsningar på bred-

bandsfiber har överskott på 0,3 mnkr, för 2016 har 

satsningen kostat 0,9 mnkr. Campus redovisar ett 

underskott på 0,7 mnkr. Intäktsöverskottet för 

bland annat konferensverksamhet räcker inte till 

för att täcka kostnadsöverskridanden för exempel-

vis marknadsföring och kostnader för utbildningar.  

 

Kostservice redovisar ett överskott mot budget på 

0,4 mnkr och Städservice ett överskott på 1,6 mnkr 

trots att mat- och materialkostnaderna stiger i takt 

med att antalet som äter och vistas i lokalerna ökar. 

Vaktmästeriet lämnar ett överskott på 0,5 mnkr. 

Det gemensamma överskottet beror till stor del på 

personalkostnader då man har haft svårigheter att 

rekrytera personal. 

 

Räddningstjänst redovisar ett underskott på 0,4 

mnkr. Underskottet beror bland annat på fler larm, 

ca 190 stycken, vilket ger en merkostnad på 2,0 

mnkr. Under året har det inträffat två stora bränder, 

skogsbranden utanför Triabo och pelletsfabriken i 

Stockhorva. För båda har det erhållits ersättning 

från myndigheten för samhällsskydd totalt på 3,6 

mnkr. 

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i år ett 

överskott på 1,6 mnkr. Valhall har med anledning 

av en minskad verksamhet givit ett överskott på 0,3 

mnkr. Övriga fritidsanläggningar visar ett överskott 

på 0,5 mnkr på grund av nytt avtal med Virumsval-

len. Bidrag till föreningsanläggningar och före-

ningsverksamhet visar tillsammans ett överskott på 

0,5 mnkr som en följd av mindre föreningsverk-

samhet i kommunen. Biblioteket har bland annat 

fått ersättningar för lönebidrags- och migrations-

tjänster vilket gör att de redovisar ett överskott på 

0,2 mnkr. Ungdomsenheten har fått bidrag för 

tjänster inom åtgärdsprogrammet för migration 

samt erhållit vissa andra bidrag som gör att verk-

samheten visar ett överskott på 0,5 mnkr. Övriga 

sporthallar har haft för lite uthyrning och därav un-

derskottet på 0,2 mnkr.  

 

ÖSK visar ett överskott med 15,6 mnkr varav 7,9 

mnkr härrör från avsättning till framtida VA-

investeringar som redovisas i kommunens redovis-

ning. Då avsättningen görs i kommunens redovis-

ning påverkar den inte ÖSKs egen resultaträkning. 

Gator och vägar visar ett överskott på 1,0 mnkr 

bland annat på grund av energieffektiv gatubelys-

ning som sänkt elkostnaderna. Parker visar ett un-

derskott med 0,4 mnkr på grund av den milda vin-

tern då parkskötseln har ökat. Avfallshanteringen 

redovisar ett litet överskott. Resultatet påverkas av 

att en skuld till avgiftskollektivet bokförts som 

motsvarar de överskjutande intäkter som inbetalts 

under 2016. Skulden kommer att återföras till av-

giftskollektivet under de kommande åren. Bostads-

anpassningen visar ett underskott med 1,3 mnkr på 

grund av att snittkostnaden per anpassning och an-

talet ärenden har fortsatt att öka. Fastighetsavdel-

ningen visar ett överskott med 8,2 mnkr, i detta re-

sultat har 9,6 mnkr avseende underhåll förts över 

till Hultsfreds kommun som investeringar. Admi-

nistration, finans och skogsbruk visar ett samman-

lagt överskott på 0,2 mnkr.  

 

Det ekonomiska utfallet för Hultsfred - Vimmerby 

gemensamma miljö- och byggnadsnämnd blev be-

tydligt bättre än budget och överskottet överträf-

fade prognoserna med stor marginal. Verksam-

heten lämnar ett totalt överskott mot budget med 

2,4 mnkr. Av det totala överskottet på 2,4 mnkr 

fördelas 1,5 mnkr till Hultsfreds kommun och 0,9 

mnkr till Vimmerby kommun. För Hultsfreds del 

tillkommer även ett överskott mot budget för den 
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politiska delen med 0,2 mnkr. Att överskottet blir 

så stort beror till största delen på att verksamheten 

har bedrivits med mindre personal än budgeterat, 

2,3 mnkr, vilket motsvarar drygt 4 tjänster på års-

basis. 

 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett under-

skott gentemot budget med 5,5 mnkr och i jämfö-

relse med 2015 har nettokostnaden ökat med 5,3 

procent.   

 

Grundskola och förskola, fritids och förskoleklass 

redovisar tillsammans ett underskott gentemot bud-

get på 1,8 mnkr. Underskottet beror på en kraftig 

ökning av antalet barn/elever i kommunen. Detta 

medför, utöver att kostnaderna ökar på de skolor 

som drivs av kommunen, att de ekonomiska bidra-

gen till friskolor har ökat kraftigt. Underskottet för 

dessa verksamheter mot budgeten för bidrag till 

friskolor samt interkommunala ersättningar är 2,9 

mnkr. Grundsärskolan redovisar ett överskott 

gentemot budget på 1,2 mnkr. Fördelningen av an-

talet tjänster mellan gymnasiesärskolan och grund-

särskolan ska ses över. 

 

Ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan redo-

visar ett underskott på 3,1 mnkr vilket beror på att 

antalet elever folkbokförda i Hultsfreds kommun 

ökade kraftigt under 2016. Detta har medfört att 

personalbudgeten överskridits. Vuxenutbildningen 

exklusive SFI redovisar ett underskott på 0,6 mnkr. 

Detta orsakas av att personalbudgeten har överskri-

dits. Utfallet för barn- och utbildningsnämnden, 

barn- och utbildningsförvaltningen, SFI och musik-

skolan ligger i nivå med budget. 

 

Socialnämnden redovisar underskott mot budget    

8,6 mnkr. Orsaken finns främst inom individ- och 

familjeomsorgen 14,3 där sektionen för IFO barn 

och familj har ett underskott på 11,6 mnkr. Under-

skottet beror främst på höga placeringskostnader 

men även på kostnader för inhyrd personal. Även 

sektionen för IFO vuxen överskred budget, 3,6 

mnkr på grund av kostnader för placeringar samt 

egen och inhyrd personal. Även sektionen IFO En-

samkommande barn gick med underskott 0,4 mnkr 

medan sektionen Arbete och integration gick med 

överskott, 1,2 mnkr. 

 

Äldreomsorgen redovisar ett överskott, 3,6 mnkr. 

Verksamheten för hälso-, sjukvård och rehabilite-

ring fick ett överskott, främst till följd av vakanta 

tjänster under delar av året, 2,5 mnkr. Hemtjänst-

verksamheterna har hållit sig inom budget medan 

de särskilda boendena gick med överskott, 1,1 

mnkr. 

 

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning 

och psykiatri gick med ett mindre underskott, 

0,3 mnkr. Kostnaderna för personliga assistenter 

har ökat då kommunen har fått bära hela kostnaden 

för ärenden där Försäkringskassan inte beviljar as-

sistansersättning, 0,7 mnkr. Verksamheterna för 

gruppbostad och bostad med särskild service går 

med ett överskott, 1,4 mnkr, tack vare ett samar-

bete mellan verksamheterna. Korttid- och trapphus-

boendet får ett underskott, 1,2 mnkr, på grund av 

stora omvårdnadsbehov. Den dagliga verksam-

heten fick ett överskott, 0,8 mnkr, medan psykia-

trin gick med underskott, 0,5 mnkr på grund av fler 

brukare än vad verksamheten är budgeterad för. 

 

Administrationen inom socialförvaltningen går 

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

oförutsedda behov samt intäkter för sålda tjänster 

till andra kommuner. 

 

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. 
 

Procent 2016 2015 2014 2013 2012

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

Verksh före om-

struktur.kostn, jmf-

störande 88,9 89,3 87,5 88,9 89,2

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

Avskrivningar 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4

Nettokostnaderna 100,4 98,8 109,0 96,7 97,1

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

Summa löpande 

kostnader 99,2 97,7 108,2 96,1 97,0   

 

Av tabellen framgår att verksamhetens andel enligt 

definition ovan är 91,1 procent av summan av skat-

ter och statsbidrag. Detta är 1,8 procentenheter 

högre än föregående år. För att göra en relevant 

jämförelse med föregående år bör dock hänsyn tas 

till jämförelsestörande poster som påverkat netto-

kostnaderna. Med hänsyn tagen till dem minskar 
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istället verksamhetens andel av skatter och statsbi-

drag med 0,4 procentenheter. Det betyder att ut-

vecklingen av verksamhetskostnadernas andel av 

skatter och statsbidrag under 2016 går i rätt rikt-

ning. Andelen pensionskostnader har i år minskat 

med 0,1 procentenheter. Denna andel har dock se-

dan år 2000 ökat med 2,0 procentenheter eller i ab-

soluta tal med 26,9 mnkr. Finansnettots andel ökar 

med 0,1 procentenheter till 1,2 procent. Tack vare 

avkastningen på pensionsmedel är finansnettot po-

sitivt trots att kommunen har en låneskuld på 208,8 

mnkr. 

 
Förändring av intäkter och kostnader 

 

  

Kostnaderna (bruttokostnaderna) ökar med 9,3 pro-

cent jämfört med 2015. Före jämförelsestörande 

poster ökar kostnaderna med 7,6 procent. Tas även 

hänsyn till ökade kostnader för löner efter nya lö-

neavtal ökar kostnaderna med 3,4 procent. Intäk-

terna ökar med 21,7 procent. Det är orsakat av 

stora ökningar på ersättningar från migrationsver-

ket. Ökningen av ersättningar från migrationsver-

ket kan avläsas i barn- och utbildningsnämndens 

och socialnämndens intäktsökningar. Intäkterna till 

dessa nämnder ökar med 42,8 respektive 29,4 pro-

cent.  

  

Nettokostnaderna ökar med 5,4 procent men före 

jämförelsestörande poster ökar de endast med 3,1 

procent.  

  

Skatteintäkterna ökade med 22,7 mnkr eller 4,4 

procent efter att slutavräkning för 2015 förbättrat 

det med 1,1 mnkr. Inkomstutjämningen inklusive 

regleringsbidrag ökade med 13,9 mnkr eller 7,9 

procent. Den generella kostnadsutjämningen mins-

kade med 1,4 mnkr även strukturbidrag minskade 

med 1,4 mnkr. Kostnadsutjämningen för LSS-

verksamheterna minskade med 3,3 mnkr. Fastig-

hetsavgiften ökade med 0,1 mnkr. Den totala för-

ändringen för statsbidrag, fastighetsavgift och ut-

jämningar blev 6,8 mnkr eller 2,9 procent. 

 

KLP, Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB, 

förvaltade kommunens pensionsmedel. Värdet i ak-

tieportföljen steg med 15,8% där värdet i jämfö-

relse index steg med 9,7%. Värdet i ränteportföljen 

steg med 4,6% där värdet i jämförelseindex steg 

med 2,6%. Det totala värdet i portföljen steg med 

11,3% vilket är bättre än utvecklingen för det sam-

manvägda jämförelse indexet på 6,3%. Detta ger 

en värdeökning på 11,4 mnkr i det bokförda värdet 

för placerade pensionsmedel. Räntekostnaderna 

minskade och ränteintäkterna ökade. Tillsammans 

medför detta att den finansiella nettokostnaden ex-

klusive avkastning på pensionsmedel minskade 

från 4,4 mnkr 2015 till 2,0 mnkr 2016. 

 

Investeringsvolym 
Procent 2016 2015 2014 2013 2012 

Investeringsvolym/ 

nettokostnader 

9,1 3,9 4,0 3,4 5,4 

Avskrivningar/netto-

investeringar 

34,8 83,2 84,6 100,6 65,8 

 

Under 2016 nettoinvesterades 71,4 mnkr vilket är 

42,3 mnkr mer än 2015. I dessa 71,4 mnkr ingår 

9,6 mnkr som lyfts upp som investeringar från 

ÖSK:s driftbudget. Nettoinvesteringsbeloppet är 

46,6 mnkr större än årets avskrivningar som upp-

gick till 24,8 mnkr. De budgeterade nettoinveste-

ringarna 2016 var 107,6 mnkr. 

 

I nettoinvesteringarna ingår investeringsinkomster 

som 2016 uppgick till 0,5 mnkr. Precis som föregå-

ende år var inga investeringsinkomster budgete-

rade. Investeringsinkomsternas största post var 

statligt bidrag till laddningsstation till elbilar. Det 

största enskilda investeringsprojektet 2016 var för-

skola och skolor där utfallet var 35,4 mnkr, varav 

Evahagens förskola står för 23,0 mnkr. Avvikelsen 

mellan utfall nettoinvesteringar och budget 2016 är 

större än de två föregående åren trots att nettoinve-

steringarna är ungefär 42,0 mnkr större 2016. Detta 

Procent 2016 2015 2014 2013 2012

Kostnader exklusive 

finansiella kostnader 9,3 -1,0 15,0 1,4 -1,5

Kostnader exkl fin kostn 

före omstr  /jämförel-

sestörande 7,6 8,4 5,2 1,2 -1,5

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

Verksamhetens intäkter 

före jmfstörande 21,7 24,6 19,0 1,0 -0,5

Nettokostnader 5,4 -6,7 16,4 1,5 -3,7

Nettokostnader exkl fin 

kostn före omstr-

/jämförelsestörande 3,1 4,4 2,2

Skatteintäkter 4,4 3,4 0,9 1,0 1,0

Generella statsbidrag 2,9 2,2 8,7 4,2 -6,6

Summa skatter och 

statsbidrag 3,9 3,0 3,3 1,9 -1,4

Finansnetto exkl 

placerade 

pensionsmedel -27,5 -3,7 -6,4 -5,7 9,6

Placerade 

pensionsmedel 1,9 13,1 20,0 42,8 43,4
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beror på att budgeten är mer än dubbelt så stor 

2016 jämfört med 2015 och 2014. 

 

Orsaken till skillnaden mot investeringsbudgeten är 

att en del investeringsprojekts start har förskjutits 

eller att färdigställandet har senarelagts. Det som 

påverkar mest är VA och renhållning där man 2016 

haft en investeringsbudget på 24,1 mnkr men ett 

utfall på 2,1 mnkr. Det beror på att det nya insam-

lingssystemet inte kunnat komma igång under 2016 

och när det gäller VA så har en upphandling över-

klagats vilket gjort att man inte kunnat genomföra 

det i år.  

 

Nettoinvesteringarna i byggnader var 52,8 mnkr, i 

inventarier 7,9 mnkr och i mark och markanlägg-

ningar 10,7 mnkr. 

 

Självfinansieringsgrad av investering-
arna 
Inflödet av likvida medel från verksamheten var 

43,1 mnkr 2016. Det är vad kommunen hade kvar 

av skatteintäkterna när den löpande driften och de 

finansiella kostnaderna var betalade. Med nettoin-

vesteringar på 71,4 mnkr blir kommunens självfi-

nansieringsgrad 60,4 procent. Om inte kommunen 

hade fått ett extra statsbidrag för flyktingmottagan-

det så hade man under året behövt ta upp nya lån. 

 
Mnkr 2016 2015 2014 2013 2012 

Medel från verk-

samheten 

43,1 48,8 30,2 46,5 46,8 

Nettoinveste-

ringar 

71,4 29,1 28,6 23,6 36,3 

Självfinansie-

ringsgrad, pro-

cent 

60,4 167,7 105,6 197,0 128,9 

 

 
Nettoinvesteringar 2012-2016, mnkr 
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Utrymmet för investeringar begränsas av medel 

från verksamheten enligt ovan. De närmaste tre 

åren (2017-2019) är budget och plan för investe-

ringar 394,0 mnkr. För att kunna finansiera dessa 

investeringar kommer Hultsfreds kommun behöva 

ta upp nya lån. 

 

Soliditet 
Procent 2016 2015 2014 2013 2012 
Soliditet 28,1 28,0 29,6 40,6 38,4 

Tillgångsför-

ändring 2,7 15,2 4,9 6,0 5,4 

Förändring av 

eget kapital 
3,0 8,9 -23,5 12,1 10,3 

Soliditet inkl. 

pensions-

skuld intjänad 

före 1998 -21,8 -25,7 -36,0 -30,5 -32,3 

 

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 28,1 procent och ökar från 2015 

med 0,1 procentenheter. Tillgångsmassan har ökat 

med 1,8 procentenheter och det egna kapitalet ökar 

med 3,0 procentenheter. Detta på grund av årets 

positiva resultat.   

 

För att få ett mera relevant mått på soliditeten 

måste dock hänsyn tas till de pensionsåtaganden 

som redovisas som en ansvarsförbindelse utanför 

balansräkningen. Skulle detta åtagande, vid årsskif-

tet 387,9 mnkr, läggas in som en avsättning i ba-

lansräkningen minskar kommunens soliditet till  

-21,8 procent. Det negativa soliditetsmåttet visar på 

att inga av kommunens tillgångar är finansierade 

med eget kapital. 

 

Skuldsättningsgrad 

Procent 2016 2015 2014 2013 2012 

Total skuldsätt-

ningsgrad 72,5 72,0 70,4 59,4 61,6 

varav      

avsättningsgrad 9,4 8,0 8,1 8,0 9,3 

kortsiktig skuld-

sättningsgrad 35,1 30,8 35,6 23,4 22,1 

långsiktig skuld-

sättningsgrad 28,0 33,2 26,7 28,0 30,2 

 
Hur stor del av tillgångarna som finansierats med 

främmande kapital brukar benämnas skuldsätt-

ningsgrad och beräknas som skulder dividerat med 
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totalt kapital. Hultsfreds kommun har en hög 

skuldsättningsgrad, 72,5 procent 2016. För 2016 

ökar skuldsättningsgraden med 0,5 procentenheter.  

 

Kommunens långfristiga skulder plus avsättningar 

uppgick till 288,5 mnkr (311,8) vid det senaste års-

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

form av banklån (249,8). Av tabellen framgår att de 

korta skulderna har ökat med 4,3 procentenheter, re-

lativt tillgångarna, medan de långa skulderna har 

minskat med 5,2 procentenheter. 

 

Tillgångarnas förändring över tiden 

Procent 2016 2015 2014 2013 2012 

Anläggningstillgångar      
Materiella 57,4 52,8 60,1 62,7 66,5 

Finansiella och immate-

riella 4,7 5,1 3,1 3,2 3,3 

Totalt anl. tillgångar 62,1 57,9 63,2 65,9 69,8 
      

Omsättningstillgångar      
Förråd m.m. 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

Kortfristiga fordringar 16,1 11,4 7,8 10,0 7,6 

Kortfristiga placeringar 16,4 15,9 16,8 15,9 15,3 

Kassa och bank 5,4 14,9 12,1 8,1 7,2 

Totalt oms. tillgångar 37,9 42,1 36,9 34,1 30,2 
      

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

 
Av kommunens totala tillgångar är 62,1 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. 

Det bokförda värdet för de placerade pensionsmed-

len har under året ökat från 122,7 mnkr till 134,1 

mnkr. De tillgångar som teoretiskt sett kan frigöras 

är omsättningstillgångarna och de finansiella an-

läggningstillgångarna vilka tillsammans utgör 42,6 

procent (331,1 mnkr) av de totala tillgångarna. 

 

Risk och kontroll 
Likviditet  
 

 2016 2015 2014 2013 2012 

Kassalikviditet exkl. 

semesterlöneskuld(%) 148,0 162,3 122,1 190,5 186,2 

Rörelsekapital exkl. 

semesterlöneskuld 

(mnkr) 95,4 122,5 44,1 101,7 82,7 

 
Likvida medel 31/12, 2012-2016, mnkr 

 
Likviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga 

betalningsberedskap, det vill säga förmågan att 

kunna betala de löpande utgifterna.  

 

Kommunens kassalikviditet, likvida medel och 

kortfristiga fordringar i förhållande till kortfristiga 

skulder, har försämrats från 162,3 till 148,0 procent 

sedan föregående årsskifte. Ett annat mått på likvi-

diteten är rörelsekapitalet som utgör skillnaden 

mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skul-

der. Detta mått har i bokslutet minskat till 95,4 

mnkr jämfört med 122,5 mnkr 2015. Semesterlö-

neskulden har exkluderats i likviditetsmåtten då 

denna inte kommer att omsättas under det närmaste 

året.  

 

I summa omsättningstillgångar ingår kortfristiga 

fordringar, placerade pensionsmedel samt kassa 

och bank. Eftersom likviditeten är över 100 procent 

kan betalningsberedskapen på kort sikt anses vara 

god. 
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Finansiella nettotillgångar 
Mnkr 2016 2015 2014 2013 2012 

Omsättnings-och     
finansiella anlägg-     

tillgångar1 342,8 367,5 267,4 238,7 198,2 

Kort- och 

långfristiga 

skulder 
455,0 484,9 409,5 321,9 309,2 

Netto -112,2 -117,4 -142,1 -83,2 -111,0 

1 exkl aktier i ägda kommunala bolag   
 

I måttet finansiella nettotillgångar ingår alla finan-

siella tillgångar på balansräkningen som beräknas 

omsättas på tio års sikt. Syftet är att spegla den 

tidsrymd som ligger någonstans mellan likviditets-

måtten och soliditeten, man skulle kunna uttrycka 

det som medellång betalningsberedskap. 

Definierat på detta sätt ser Hultsfreds kommuns 

långsiktiga betalningsberedskap ut att vara bristfäl-

lig. Dock kan en viss förbättring av måttet jämfört 

med föregående år utläsas i tabellen. 

 
Räntebärande skulder och fordringar 

Procent 2016 2015 2014 2013 2012 
Räntebärande 

skulder/till-

gångar 26,8 33,0 26,4 28,2 30,0 

Räntebärande 

fordringar/tillg. 7,3 7,0 7,4 7,4 7,2 
 

Vid bedömning av Hultsfreds kommuns ränterisk 

bör man förutom de räntebärande skulderna även ta 

borgensåtagandet i beaktning samt storleken på de 

räntebärande fordringarna. Efter att ha ökat kom-

munens räntebärande lån kraftigt under 2015 bero-

ende på övertagande av delar av HKIAB:s låne-

portfölj så sjönk de räntebärande skulderna något 

under 2016. 

  

De räntebärande fordringarna utgörs av den del av 

de placerade pensionsmedel som är placerade i rän-

tebärande värdepapper. Dessa utgör 7,3 procent av 

tillgångarna.  

 

Borgensåtaganden och koncernens re-
sultat 
Mnkr 2016 2015 2014 2013 2012 
Borgensåta-

gande 318,0 314,6 344,3 356,5 342,7 

Koncernens re-

sultat 6,4 19,8 -58,5 29,6 22,1 

Kommunens re-

sultat 6,3 17,3 -59,9 27,5 21,2 

Jmf.störande  -17,1 0,3 -84,8   

Resultat före 

jmf.stör koncern 23,4 19,5 26,3   
Resultat före 

jmf.stör kom-

mun 23,3 17,0 24,9   
 

Det totala borgensåtagandet var 318,0 mnkr vid ut-

gången av 2016, en minskning med 3,4 mnkr i för-

hållande till föregående år. AB Hultsfred Bostäder 

har under året minskat sin låneskuld med 3,9 mnkr 

till 193,1 mnkr. HKIAB har ökat sin låneskuld med 

10,0 mnkr till 89,5 mnkr och Rock City Hultsfred 

AB har minskat med 0,3 mnkr till 17,2 mnkr. Öv-

riga har minskat sin låneskuld med 2,3 mnkr. 

 

Av kommunens totala borgensåtagande är 61,0 

(62,6) procent beviljade till kommunens helägda 

bostadsbolag AB Hultsfreds Bostäder vars ekono-

miska ställning är så stabil att det inte kan anses 

vara någon större risk med detta borgensåtagande.  

 

Av det totala borgensåtagandet är 28,2 (25,3) pro-

cent beviljat till Hultsfreds Kommunala Industri 

AB (HKIAB). Bolaget får intäkter för uthyrning av 

industrilokaler. Hultsfreds kommun har sedan 2006 

kontinuerligt fått stödja bolaget genom aktieägar-

tillskott. 
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Pensionsskuld, placerade pensionsme-
del, mnkr 

 2016 2015 2014 2013 2012 

Pensioner som 

kortfristig skuld 22,6 23,6 21,9 20,3 20,2 

Avsättning för 

pensioner 17,8 17,6 18,3 15,0 19,7 

Pensionsförpliktel-

ser äldre än 1998 387,9 407,0 431,5 446,0 418,0 

Total pensions-

skuld 428,3 448,2 471,7 481,3 457,9 

Placerade pens-

ionsmedel, mark-

nadsvärde 150,6 135,3 128,1 114,9 100,2 

Återlån 277,7 312,9 343,6 366,4 357,7 

Placerade pens-

ionsmedel, bokfört 

värde 134,1 122,7 110,5 99,7 90,7 

 

Sedan 1998 redovisas kommunens pensionsskuld 

enligt den så kallade blandade modellen, vilket in-

nebär att större delen tas upp som en ansvarsförbin-

delse utanför balansräkningen. Denna del av pens-

ionsskulden är dock viktig att beakta ur risksyn-

punkt, eftersom skulden ska finansieras de kom-

mande 25 åren. Fortsatt stora pensionsavgångar 

väntar den närmaste framtiden med ökade utbetal-

ningar som följd. Skandias prognos visar för de 

kommande fem åren att utbetalningarna beräknas 

vara som störst 2017 med 17,3 mnkr. Under åren 

2017-2021 är utbetalningarna mellan 15,4 och 17,3 

mnkr. 

 

Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 428,3 

mnkr varav den så kallade ansvarsförbindelsen re-

dovisas utanför balansräkningen. Den har minskat 

med 19,1 mnkr till 387,9 mnkr och är 90,6 procent 

av den totala pensionsskulden. Pensioner som kort-

fristig skuld avser under 2016 intjänade pensions-

avgifter med pålägg för löneskatt. Avsättning för 

pensioner är den pensionsrätt som kommunens an-

ställda tjänat in efter 1997 och som inte betalas ut 

utan skuldförs i balansräkningen.  

 

Hultsfreds kommun har inga visstidsförordnanden 

och har därför inte heller någon pensionsavsättning 

för detta ändamål. Större delen av åtagandet för 

förmånspension (i tidigare avtal benämnt komplet-

teringspension) har kommunen försäkrat, sedan 

2004, för vilket det årligen betalas ut försäkrings-

premier. Det finns inga överskottsmedel. 

Kommunens placerade medel avsatta för framtida 

pensionsutbetalningar hade vid årsskiftet ett bok-

fört värde på 134,1 mnkr. Det ursprungligen av-

satta värdet var 39 mnkr. Medlen förvaltas sedan 

1996 av Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning 

AB (KLP). Det bokförda värdet ökade med 9,3 

procent under 2016 samtidigt som marknadsvärdet 

ökade med 11,3 procent. 

 

Kommunens återlån, definierat som skillnaden 

mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade 

pensionsmedel, har under 2016 minskat med 35,2 

mnkr till 277,7 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 

Mnkr 2016 2015 2014 2013 2012 

Budgetavvikelse             

Årets resultat -3,3 12,7 -65,1 21,4 22,7 

Prognosavvikelse - 

Driftredovisningen -12,5 -3,0 73,6 -7,6 -4,1 

Prognosavvikelse - 

Årets resultat 8,8 -1,5 -73,7 9,2 3,4 

 

En viktig del för att uppnå god ekonomisk hushåll-

ning är att det finns en budgetföljsamhet i kommu-

nen, 2016 blir avvikelsen – 3,3 mnkr. Detta förkla-

ras av fyra poster dels är det ett extra driftsbidrag 

till HKIAB på 5,0 mnkr och en avsättning till sane-

ring av Varta-området 10 mnkr och lösen av lån till 

Konsthallen 1,7 mnkr samt ett driftsbidrag till 

Emåbygdens Vind AB på 0,4 mnkr. Bortser man 

från dessa 17,1 mnkr så är budgetavvikelsen 13,7 

mnkr och prognosavvikelsen för driftredovisningen 

och årets resultat är -29,6 respektive 25,9. Tidigare 

års höga avvikelser har bland annat berott på rätt-

ning av pensionsskuld, ej budgeterad värdeökning 

av placerade pensionsmedel, försäljning av till-

gångar, nedskrivning av fastigheter och upplösning 

av avsatta medel för flyktingverksamheten samt 

återbetalning av premier från AFA. 2014 genom-

fördes ett extra aktieägartillskott till HKIAB på 

82,5 mnkr vilket sedermera ledde till det årets höga 

avvikelser. 

 

Verksamheternas nettokostnader inklusive avskriv-

ningar visar ett underskott mot budget med 9,5 
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mnkr. Skatter och statsbidrag visar ett underskott 

med 3,3 mnkr och finansnettot visar ett överskott 

på 9,2 mnkr. Det finansiella nettots överskott beror 

på att värdeökningen av pensionsmedel blir 8,6 

mnkr större än den budgeterade ökningen på 3,8 

mnkr och även de finansiella intäkterna blev större 

än budget, nämligen 1,5 mnkr. Däremot blev utfal-

let på de finansiella kostnaderna 0,7 mnkr högre än 

budget. 

 

Nämndernas prognoser tenderar att vara något pes-

simistiska. Det man tydligt ser är att prognoserna i 

slutet av året helt logiskt har större träffsäkerhet än 

prognoserna från början av året. Avvikelsen 2016 

är -12,5 mnkr. Socialnämnden har ett utfall som är 

1,1 mnkr sämre än prognosen. Barn- och utbild-

ningsnämnden visar ett underskott gentemot pro-

gnos med 2,4 mnkr. Räddningstjänst och Kultur 

och fritid har i år ett utfall som avviker positivt mot 

prognos med 2,2 mnkr respektive 2,0 mnkr. ÖSK 

samt Miljö- och byggnadskontoret hade även de ett 

bättre utfall är prognostiserat, 0,4 mnkr respektive 

0,7 mnkr. Den största avvikelsen mot prognos visar 

de kommunövergripande verksamheterna med ett 

utfall som blev 12,5 mnkr bättre än prognos.   

 

För Hultsfreds kommun är det önskvärt att fortsätta 

arbeta med att förbättra budgetföljsamheten och 

prognossäkerheten. 

 
Känslighetsanalys 

 Procent Mnkr 
Löneökning inklusive PO 1,0 5,5 

Arbetsgivaravgiftsförändring 1,0 3,3 

Generella statsbidrag 1,0 2,5 

Försörjningstödsökning 10,0 0,6 

Medelskattekraftens   

utveckling 0,1 0,6 

Utdebitering kronor 1 krona 26,6 

   

 

Hultsfred kommuns beroende av omvärlden kan 

beskrivas genom att göra en känslighetsanalys. I 

ovanstående tabell kan utläsas hur ett antal para-

metrar kan påverka kommunens ekonomi. Små re-

lativa förändringar innebär stora belopp för kom-

munen, vilket visar vikten av att alltid fastställa 

budgeten med tillräckligt stor marginal. 

 

Skulle den kommunala skattesatsen höjas med en 

krona ger detta kommunen 26,6 mnkr i ytterligare 

intäkter. 

 

År 2016 var den primärkommunala medelskattesat-

sen i riket 20,75 kr och den är oförändrad 2017. 

2016 var Hultsfreds kommuns skattesats 21,91 kr 

per skattekrona (21,91). 

 

En annan viktig del för en kommuns finansiella ut-

veckling är hur olika statliga förändringar påverkar 

intäkter och kostnader. Ett sådant område är syste-

men för utjämning av skatteinkomster och struktu-

rella kostnadsskillnader. Från inkomstutjämningen, 

som fördelar skatteinkomster från kommuner med 

ett skatteunderlag över genomsnittet till dem under 

genomsnittet, fick Hultsfreds kommun 188 mnkr 

2016. 

 

Generellt kan sägas att ju mer intäkter en kommun 

tillför eller får från inkomstutjämningen, desto mer 

sårbar är kommunen för förändringar. Hultsfred 

kommuns skattekraft är 83,0 procent av rikets ge-

nomsnitt och måste därför anses vara känslig för 

förändringar. 

 

Från kostnadsutjämningssystemet, som syftar till 

att utjämna kostnadsskillnader orsakade av opå-

verkbara strukturella faktorer, fick Hultsfreds kom-

mun ett bidrag på 5,7 mnkr 2016. Från det andra 

kostnadsutjämningssystemet, utjämning av kostna-

der för LSS-verksamheter, fick Hultsfreds kommun 

31,5 mnkr under 2016. 

 
Kommunallagens balanskrav 
Kommunallagen säger att kommunen för ett räken-

skapsår ska redovisa högre intäkter än kostnader. 

Detta är ett krav på att det ska vara balans mellan 

intäkter och kostnader. Kommunallagen säger 

också att kommunen ska ha god ekonomisk hus-

hållning. Att endast uppfylla minimikravet för ba-

lans är dock över en längre period ingen god eko-

nomisk hushållning. För att säkra det egna kapitalet 

och bygga upp medel för reinvesteringar krävs att 

kommunen redovisar positiva resultat.  

 

Sedan balanskravet infördes år 2000 är det endast 

under 2003 och 2014 som kommunen redovisat ne-

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

gärdsplan för att anpassa kommunens kostnader 

och i takt med att planen genomfördes förbättrades 

kommunens resultat. Efter att kommunens kost-

nadsanpassningar under ett antal år har haft en 

lägre takt har från 2012 detta arbete åter intensifie-

rats med både demografiförändringar och bespa-

ringar. Under 2016 genomfördes inga besparingar 

eftersom befolkningen ökade. För 2015 genomför-

des besparingar och anpassningar med 5,1 mnkr.  
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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 2016 års skatter och statsbi-

drag motsvarar 15,7 mnkr. Årets resultat var 6,3 

mnkr vilket innebär att det inte finns möjlighet att 

avsätta till resultatutjämningsreserven. 

 

Mnkr 2016 2015 2014 2013
Årets resultat enligt 

resultaträkningen 6,3 17,3 -59,9 27,5Realisationsvinster

Reavinst/förlust -0,5

Nya ränteantaganden enligt 

RIPS 1,1

Årets resultat efter 

balanskravsjusteringar 6,3 16,8 -59,9 28,6

Medel till 

resultatutjämningsreserv 1,7 14,3

Årets balanskravs-

resultat 6,3 15,1 -59,9 14,3  
 

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 2016 till 23,0 mnkr. 

 
God ekonomisk hushållning 
Hösten 2013 antog kommunfullmäktige riktlinjer 

för de långsiktiga finansiella målen. Dessa riktlin-

jer är just långsiktiga och någon konkret plan för 

hur de ska uppnås finns inte. Konkreta åtgärder för 

att förbättra möjligheterna till ekonomisk kontroll 

och bättre lönsamhet vidtas dock löpande. Kom-

munens styrmodell och den stora nedskrivningen 

av fastighetsvärden i detta bokslut är goda exempel 

på detta. De långsiktiga målen är följande: 

 

- Årets resultat ska uppgå till minst 2 procent av 

skatteintäkter och generella statsbidrag.  

- Kommunkoncernens långfristiga skulder ska år-

ligen minska med minst ett belopp på 2 procent 

av skatter och statsbidrag eller 2 procent av rö-

relseintäkterna. 

- Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ska i 

det kortare perspektivet öka till 0 procent och i 

ett längre perspektiv till att motsvara genom-

snittet för Sveriges kommuner. 

 

För 2016 var de övergripande finansiella målen för 

Hultsfreds kommun enligt budget: 

 

- Årets resultat ska överstiga 9,6 mnkr 

o Utfall 6,3 mnkr 

- Långfristiga skulder ska högst uppgå till 265,6 

mnkr 

o Utfall 208,8 mnkr 

- Soliditeten ska som lägst vara 28 procent 

o Utfall 28,1 procent 

 

Av ovanstående mål för 2016 uppnåddes målen för 

långfristiga skulder och soliditet. De långfristiga 

skulderna minskade då kommunen amorterat 41 

mnkr. Detta möjliggjordes av det statsbidrag på 67 

mnkr som kommunen fick för flyktingmottagandet 

(välfärdsmiljarderna). Minskningen är dock tillfäl-

lig då kommunen måste låna dessa pengar igen, i 

takt med att kostnader uppstår i den av Kommun-

fullmäktige beslutade åtgärdsplanen. Minskningen 

av långfristiga skulder gör också att målet för soli-

diteten uppnås. Målet för årets resultat nås inte. 

 
Måluppfyllelse enligt styrmodellen 
Styrmodellen består av fyra perspektiv; ekonomi, 

invånare och brukare, verksamhet och medarbetare 

samt utveckling. Utgångspunkt är de av kommun-

fullmäktige beslutade övergripande/strategiska må-

len. Varje verksamhet har sedan upp till fem mål i 

varje perspektiv, dessa mål har i sin tur nyckeltal 

som beskriver hur de ska mätas samt målnivåer. 

 

Syftet med styrmodellen är styra kommunens re-

surser så effektivt som möjligt för att ge mesta 

möjliga nytta för brukare och invånare. Varje verk-

samhet får med styrmodellen själva välja väg för 

att uppnå önskat resultat. Uppföljning, analyser och 

åtgärder görs av varje verksamhet och det blir där-

för inte relevant att göra en samlad uppföljning av 

måluppfyllelsen för hela kommunen.  

 

Måluppfyllelsen för varje verksamhet beskrivs 

längre fram i årsredovisningen.  
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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 

2016. Jämförelser görs med alla Sveriges kommu-

ner, Kalmar läns kommuner och övergripande lik-

nande kommuner. 

 

Årets resultat, kronor per invånare 
 

 
 

År 2011 var kommunens resultat i nivå med lik-

nande kommuner samt övriga kommuner i Kalmar 

län. Under 2012 och 2013 stod sig resultatet väl 

mot alla jämförbara grupper medan resultatet 2014 

var mycket lägre än övriga grupper. Detta beror på 

det extra driftsbidraget till HKIAB. 2015 var resul-

tatet åter i paritet med övriga grupperingar. 

  

Årets resultat i förhållande till skatter 
och statsbidrag, procent 
 

 
 

Ett av kommunens långsiktiga mål är att årets re-

sultat minst ska uppgå till 2 procent av skatteintäk-

ter och statsbidrag. Under åren 2012 och 2013 upp-

nådde kommunen detta och då tack vare återbetal-

ning av försäkringspremier från AFA på drygt 14 

mnkr per år. Vidare lyckades kommunen uppnå 

målet för 2015 återigen tack vare återbetalning från 

AFA men även en god avkastning på pensionsme-

del. 

 

Långfristiga skulder för kommunkon-
cernen i kronor per invånare 
 

 
 

Kommunens långfristiga skulder, i huvudsak bank-

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

mar län och även i jämförelse mot alla kommuner. 

I jämförelse mot liknande kommuner är kommu-

nens långfristiga skulder högre. Minst är skillna-

den, 377 kronor per invånare, till genomsnittet för 

alla kommuner. I absoluta tal betyder det att Hults-

freds kommun har en låneskuld som är 5,2 mnkr 

lägre än en genomsnittlig kommun med lika många 

invånare. 

 

Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen, 
procent 
 

 
 

Grafen visar att summan av kommunens egna kapi-

tal och den del av pensionsskulden som redovisas 

utanför balansräkningen, den så kallade ansvarsför-

bindelsen, är negativ. Det går att konstatera att 

Hultsfreds kommuns soliditet mätt på detta sätt är 

betydligt lägre än alla jämförbara grupper. Skälet 
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är både mindre eget kapital och större ansvarsför-

bindelse i förhållande till totalt kapital och dem 

jämförelsen görs med.  

 

Kommunens ekonomi i framtiden 
Hur kommunens ekonomi kommer att utvecklas i 

det kortare eller längre perspektivet är beroende av 

flera olika faktorer. Omvärldsfaktorer som utveck-

ling av den globala och nationella ekonomin, för-

ändringar av statsbidrags- och utjämningssyste-

men, riksdagsbeslut om förändrade åtaganden för 

kommunerna etc. Förändringar av dessa faktorer 

kan knappast påverkas av en enskild kommun utan 

innebär krav på anpassningar och förändringar av 

kommunernas verksamheter och ekonomi. 

För Hultsfreds kommun finns ytterligare en faktor 

som är svår att påverka och det är befolkningsut-

vecklingen. Det är också en av de viktigaste stor-

heterna att bedöma i kommunens budgetarbete. 

Möjligheten att göra detta inför de närmaste årens 

utveckling har försvårats under de sista åren.  

 

Flyktingmottagandet har medfört att kommunens 

invånarantal har ökat med 1092 personer under 

åren 2012- 2016. Mellan den 1 november 2015 och 

2016 ökade antalet invånare med 550 till 14 405. 

Denna ökning har medfört att skatteintäkter och 

statsbidrag för 2017 har förbättrats.  

I kommunens planering för 2018-2020 har antagits 

ett oförändrat invånarantal jämfört med den 1 no-

vember 2016. Dessa förändringar är svårbedömda 

och redan fram till årsskiftet hade befolkningen 

ökat med 202. Invånarantalet den 1 november på-

verkar utjämningen av inkomster och kostnader 

och framförallt inkomstutjämningen. Färre invå-

nare betyder mindre inkomster. För Hultsfreds 

kommuns ekonomiska framtid är den viktigaste 

faktorn kommunens förmåga att planera och ge-

nomföra förändringar av verksamheterna. Föränd-

ringar vars syfte är att anpassa kostnaderna till ni-

vån för skatter och statsbidrag. Från att sedan 

1970- talet anpassat efter befolkningsminskningar 

är kommunen nu i ett läge där den växer.  

 

Trots ett högre invånarantal ökar i planen för kom-

mande år kommunens nettokostnader snabbare än 

intäkterna. Utmaningen åren framöver är att an-

passa kommunens nettokostnader till förväntade 

intäkter. Samtidigt finns stora investeringsbehov 

vilka bland annat orsakar högre kostnader för av-

skrivningar och räntekostnader då låneskulden 

ökar.  

 

Vid sidan av kommunens ordinarie skatteintäkter 

och statsbidrag har regeringen satsat 10 mdkr per 

år, de så kallade välfärdsmiljarderna. Av dessa till-

faller stora summor Hultsfreds kommun och för år 

2016 var summan 67 mnkr. Detta bidrag används 

till en åtgärdsplan som Kommunfullmäktige beslu-

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

medel av välfärdsmiljarderna som tillfaller Hults-

freds kommun under 2017-2020 har resulterat i en 

åtgärdsplan som är beslutad av Kommunfullmäk-

tige.  



Årsredovisning 2016 Resultaträkning och

Kassaflödesanalys, mnkr

Resultaträkning Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

2016 2016 2015 2015

Verksamhetens intäkter Not 1 283,6 404,9 223,9 339,7

Verksamhetens kostnader Not 2 -1 046,1 -1 139,2 -945,2 -1 033,3

Avskrivningar -24,8 -50,2 -24,1 -44,5

Verksamhetens nettokostnad

exkl interna poster m m -787,3 -784,5 -745,4 -738,1

Skatteintäkter Not 3 537,2 537,2 514,6 514,6

Generella statsbidrag och utjämning Not 4 247,0 247,0 240,1 240,1

Finansiella intäkter (exkl interna) Not 5 1,7 1,9 0,2 0,5

Pensionsmedel Not 5 11,4 11,3 12,2 12,2

Finansiella kostnader Not 6 -3,7 -7,0 -4,4 -9,0

Skatt Not 7 0,5 -0,5

Årets resultat 6,3 6,4 17,3 19,8

Årets resultat efter jämförelsestörande poster 23,3 23,4 17,0 19,5

Kassaflödesanalys Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

2016 2016 2015 2015

Den löpande verksamheten

Årets resultat 6,3 6,4 17,3 19,8

Justering för av- och nedskrivningar Not 8 24,8 48,5 24,3 47,1

Justering för övriga ej likviditets-

påverkande poster Not 8 11,9 12,3 7,2 5,3

Medel från verksamheten före för-

ändring av rörelsekapitalet 43,0 67,2 48,8 72,2

Ökning(-) minskning(+) varulager -0,1 -0,1 0,4 0,3

Ökning(-) minskning(+) korta fordringar -51,1 -61,4 -46,6 43,3

Ökning(+) minskning(-) korta skulder 37,0 36,2 -0,5 8,6

Medel från den löpande verksamheten 28,8 41,9 2,1 124,4

Investeringsverksamheten

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

Inköp av materiella anläggningstillgångar -71,4 -95,8 -31,9 -113,6

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

Investeringsbidrag 0,0 1,6

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0,0 1,3 2,8 2,8

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 0,0 -0,2 -23,1 -23,1

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Medel från investeringsverksamheten -71,4 -93,1 -52,2 -133,9

Finansieringsverksamheten

Ökning av långfristiga fordringar 1,6 1,2 5,0 3,2

Återbetald utlåning -41,0 -45,3 0,0 -80,1

Upptagna lån 0,0 10,0 75,7 105,7

Långfristiga skulder/statliga investeringsbidrag 5,7 9,0 0,2 0,2

Justering för ändrat ägande i bolag 0,0 0,0 0,0 19,7

Minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 -0,1

Medel från finansieringsverksamheten -33,7 -25,1 80,9 48,6

Årets kassaflöde -76,3 -76,3 30,8 39,1

Likvida medel vid årets början 110,6 138,4 79,8 99,3

Likvida medel vid årets slut 34,8 62,1 110,6 138,4

Rörelsekapitalets förändring -62,2 -51,0 77,4 -13,1
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Tillgångar Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

2016 2016 2015 2015

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

   Mark, byggnader och tekn anläggn Not 9 422,5 830,2 380,3 774,6

   Maskiner och inventarier Not 10 23,9 45,1 19,6 58,9

Finansiella anläggningstillgångar Not 11 36,9 20,3 38,4 21,8

Summa anläggningstillgångar 483,3 895,6 438,3 855,3

Omsättningstillgångar

Förråd/Exploatering 0,1 1,4 0,0 1,3

Kortfristiga fordringar Not 12 125,5 136,2 85,8 94,9

Placering pensionsmedel Not 13 134,2 134,2 122,7 122,7

Kassa och bank Not 14 34,8 60,8 110,6 138,5

Summa omsättningstillgångar 294,6 332,6 319,1 357,4

Summa tillgångar 777,9 1 228,2 757,4 1 212,7

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital Not 15 218,4 304,3 212,1 301,6

  varav årets resultat 6,3 6,4 17,3 19,8

  varav resultatutjämningsreserv 22,9 22,9 22,9 22,9

  varav avsättning för skatt/deponi

Avsättningar Not 16

Avsättningar för pensioner och liknande

förpliktelser 17,8 22,4 17,6 22,4

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

Övriga avsättningar 19,7 23,6 7,9 9,8

Summa avsättningar 72,5 81,0 60,5 67,2

Skulder

Långfristiga skulder Not 17 208,8 521,5 249,8 556,8

Långfristiga skulder/statliga investeringsbidrag Not 17 7,2 7,2 1,5 1,5

Kortfristiga skulder Not 18 271,0 314,2 233,5 285,6

Summa skulder 487,0 842,9 484,8 843,9

Summa eget kapital, 

avsättningar och skulder 777,9 1 228,2 757,4 1 212,7

Panter och ansvarsförbindelser

Panter och därmed jämförliga säkerheter

Ansvarsförbindelser

   Pensionsförbindelser som inte tagits 

   upp bland skulder eller avsättningar 312,1 312,1 327,5 327,5

   Löneskatt 75,8 75,8 79,5 79,5

   Privata medel 0,1 0,1 0,7 0,7

   Borgen och övriga ansvarsförbindelser Not 19 318,0 11,4 314,6 13,6

Operationell leasing inventarier m m Not 20 8,2 8,2 7,6 7,6

Hyra av lokaler och bostäder Not 20 61,9 39,6 40,8 40,8
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Not 1 Verksamhetens intäkter Kommun Koncern Kommun Koncern

2016 2016 2015 2015

Försäljningsmedel 66,8 26,3 14,8 17,0

Taxor och avgifter 29,2 94,4 28,5 67,0

Hyror och arrenden 36,2 137,9 38,1 118,6

Bidrag m m 62,3 67,0 66,1 67,0

Försäljning av verksamheter och entreprenader 89,1 79,3 74,0 67,7

Reavinst vid avyttring av tillgångar 0,0 0,0 2,4 2,4

Summa 283,6 404,9 223,9 339,7

Varav:

  Svartsjöprojektet 0,1 0,1 0,2 0,2

Projekt m m 11,0 11,0 5,8 5,8

Asylpengar/välfärdspengar/program 12,8 12,8 0,0 0,0

Jämförelsestörandeposten, återbetaling från AFA ingår i 

"Bidrag mm"

0,0 0,0 7,2 7,2

Verksamhetens intäkter är justerade med kommun-

interna resp koncerninterna poster.

Not 2 Verksamhetens kostnader Kommun Koncern Kommun Koncern

2016 2016 2015 2015

Pensioner inkl löneskatt 48,4 48,4 28,4 36,6

Personalkostnader 573,6 606,6 550,7 599,8

Material, inventarier och övrigt 144,3 126,4 80,5 91,7

Tjänster inkl köp av verksamheter 279,8 357,8 285,6 305,2

Summa 1 046,1 1 139,2 945,2 1 033,3

Varav:

  Svartsjöprojektet 0,1 0,1 0,2 0,2

  Projekt m m 11,0 11,0 4,5 4,5

Asylpengar/välfärdspengar/program 12,8 12,8 0,0 0,0

  Jämförelsestörande poster:

Varta-området 10,0 10,0 5,0 5,0

Extra driftbidrag HKIAB 5,0 5,0 0,0 0,0

Konsthallen/Dacke stop 1,6 1,6 1,9 1,9

Extra driftbidrag Emåbygdens vind 0,4 0,4 0,0 0,0

Verksamhetens kostnader är justerade med kommun-

interna resp koncerninterna poster.

Not 3 Skatteintäkter Kommun Koncern Kommun Koncern

2016 2016 2015 2015

Preliminär kommunalskatt 539,5 539,5 515,1 515,1

Definintiv slutavräkning 2016

Prognos enligt SKL i bokslut 2015: 43 kr/invånare

Slutavräkning: -85,20 kr/invånare

Mellanskillnad att korrigera 2016: 42,2 kr * 13 660 inv 0,6 0,6 -1,1 -1,1

Preliminär slutavräkning 2015

SKL:s prognos: -206 kr * 13 855  invånare -2,9 -2,9 0,6 0,6

Summa skatteintäkter 537,2 537,2 514,6 514,6

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

RKR 4.2.

Not 4 Generella statsbidrag och utjämning Kommun Koncern Kommun Koncern

2016 2016 2015 2015

Kostnadsutjämning LSS 31,5 31,5 34,8 34,8

Inkomstutjämning/utjämning skatteunderlag 188,9 188,9 175,0 175,0

Kostnadsutjämning riket 5,7 5,7 7,2 7,2

Strukturbidrag 0,0 0,0 1,4 1,4

Regleringsbidrag/avgift -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Fastighetsavgift 21,4 21,4 21,2 21,2

Generella bidrag staten 0,0 0,0 1,0 1,0

Summa generella statsbidrag och utjämning 247,0 247,0 240,1 240,1
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Not 5 Finansiella intäkter Kommun Koncern Kommun Koncern

2016 2016 2015 2015

Räntor på likvida medel m m 1,7 1,4 0,2 0,6

Värdeökning pensionsmedel 12,4 12,4 12,2 12,2

Summa 14,1 13,8 12,4 12,8

Värdeminskning pensionsmedel

Not 6 Finansiella kostnader Kommun Koncern Kommun Koncern

2016 2016 2015 2015

Låneräntor m m 3,8 6,6 4,4 8,8

Uppräkning pensionsskuld 1,1 1,1 0,1 0,1

Summa 4,9 7,7 4,5 8,9

Not 7 Skatt Kommun Koncern Kommun Koncern

2016 2016 2015 2015

Uppskjuten skatt/skattekostnad 0,6 -0,5

Summa 0,0 0,6 0,0 -0,5

Not 8 Just för ej likviditetspåverkande poster Kommun Koncern Kommun Koncern
2016 2016 2015 2015

Just för avskrivningar 24,8 50,2 24,1 44,5

Just för nedskrivning/återföring 0,1 -1,7 0,1 2,6

Summa just för av- och nedskrivningar 24,9 48,5 24,2 47,1

Ökning/minskn pensionsskuld 0,2 0,2 -0,7 -0,4

Ökning/minskn övr avsättningar 11,7 12,0 8,0 6,0

Övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 -0,3

Summa just för övriga ej likviditetspåverk poster 11,9 12,2 7,3 5,3

Summa 36,8 60,7 31,5 52,4

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

2016 2016 2015 2015

Mark 45,8 45,8 45,2 61,7

Verksamhetsfastigheter:

   Skattefinansierade 275,9 275,9 236,9 234,2

   Avgiftsfinansierade 57,1 57,1 59,1 54,5

Näringsverksamheter 0,0 407,9 0,1 401,4

Gator, vägar, parker m fl 43,6 43,6 39,0 39,4

Summa 422,4 830,3 380,3 791,2

Ackumulerade anskaffningsvärden 739,5 1 599,3 811,4 1 576,3

Årets nyanskaffningar 35,6 56,8 27,7 106,0

Pågående 27,8 28,8 16,6

Årets försäljning 0,0 -1,3 -1,6 -1,6

Årets bidrag -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Korrigering ackumulerade anskaffningsvärden enligt ny 

anläggningsreskontra -97,9 -97,9

Ackumulerade avskrivningar -359,2 -810,6 -436,4 -866,0

Årets avskrivningar enl plan -21,1 -42,5 -20,5 -37,8

Årets nedskrivningar/återförda avskrivningar -0,1 -0,1 -0,2 -2,2

Korrigering ackumulerade avskrivningar enligt ny 

anläggningsreskontra 97,9 97,9

Summa 422,4 830,3 380,3 791,2

Not 10 Maskiner och inventarier Kommun Koncern Kommun Koncern

2016 2016 2015 2015

Ackumulerade anskaffningsvärden 40,2 92,4 74,5 125,5

Nyanskaffningar 8,1 8,7 3,9 5,8

Årets försäljningar/utrangering 0,0 0,0 -0,8 -1,5

Korrigering ackumulerade anskaffningsvärden enligt ny 

anläggningsreskontra -37,4 -37,4

Ackumulerade avskrivningar -20,6 -50,1 -54,5 -81,9

Årets avskrivningar enl plan -3,7 -5,8 -3,4 -5,5

Årets upp/nedskrivningar 0,0 -0,1 -0,1 -0,1

Korrigering ackumulerade avskrivningar enligt ny 

anläggningsreskontra 37,4 37,4

Summa 24,0 45,1 19,6 42,3
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Not 11 Finansiella anläggningstillgångar Kommun Koncern Kommun Koncern

2016 2016 2015 2015

Aktier och andelar:

   Koncernföretag 22,0 0,0 22,0 0,0

   Övriga 10,0 10,0 10,0 10,0

Obligationer och andra värdepapper

Långfristiga fordringar

   Koncernföretag 4,8 0 4,9 0

   Övriga 0,0 10,3 1,6 10,0

Summa 36,8 20,3 38,5 20,0

Avgår: Kommande års amorteringar

Summa 36,8 20,3 38,5 20,0

Alla aktier, andelar och obligationer är värderade till anskaffningsvärdet.

Not 12 Kortfristiga fordringar Kommun Koncern Kommun Koncern

2016 2016 2015 2015

Interimsfordringar 5,6 4,7 30,7 29,9

Fakturafordringar 4,8 11,6 7,3 16,6

Övrigt 115,1 119,8 47,8 48,4

Summa 125,5 136,1 85,8 94,9

Not 13 Placering av pensionsmedel Kommun Koncern Kommun Koncern

             andel av samförvaltning 2016 2016 2015 2015

Aktier 1) 70,6 70,6 68,1 68,1

Obligationer 2) 56,6 56,6 52,6 52,6

Banktillgodohavande 6,9 6,9 2,0 2,0

Summa bokfört värde 134,1 134,1 122,7 122,7

Marknadsvärde 150,6 150,6 135,3 135,3

Not 14 Kassa och bank Kommun Koncern Kommun Koncern

2016 2016 2015 2015

Transaktionskonto, Swedbank 34,9 60,8 110,6 138,5

Summa 34,9 60,8 110,6 138,5

Not 15 Eget kapital Kommun Koncern Kommun Koncern

2016 2016 2015 2015

Ingående eget kapital 212,1 301,6 194,8 281,4

Emåvind 0,4

Årets resultat 6,3 6,4 17,3 19,8

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

Koncern internt köp -3,7

Summa 218,4 304,3 212,1 301,6

Avsättning till RUR

2012 6,9 6,9

2013 14,3 14,3

2015 1,7 1,7

Summa 22,9 22,9

Beslut om resultatutjämningsreserven 2012 togs i november 2013                     

Pensionsmedlen är klassificerade som omsättningstillgång och värderade enl lägsta värdets princip.
1) Marknadsvärdet är 87,0 mnkr, varav orealiserade vinster är 16,4 mnkr.
2) Varav upplupen kupongränta 0,3 mnkr. Marknadsvärdet exlusive upplupen ränta är 56,4 mnkr.
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Not 16 Avsättningar Kommun Koncern Kommun Koncern

2016 2016 2015 2015

Avsättningar för pensioner m m

Ålderspension enligt överenskommelse 0,6 0,6 1,3 1,3

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

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

Ålderspension 9,7 9,7 8,5 8,5

Pension till efterlevande 2,0 2,2 2,1 2,3

Summa pensioner 14,3 19,0 14,1 19,0

Löneskatt 3,4 3,4 3,4 3,4

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

Det finns inga visstidsförordnanden

Under 2014 har kommunens avsättning ökat med 2,6 mnkr till 14,7 mnkr exlusive löneskatt och inklusive löneskatt med

3,3 mnkr. Förändringen beror helt på att för första gången görs avsättning för förtroendevaldas pensioner.

Avsättningen för detta är 3,0 mnkr exklusive löneskatt. För övrigt minskar alltså avsättningen något.

Analys förändring av avsättning av pensioner

Lösen av avsättning 0,0 0,0

Ränte- basbeloppsuppräkning 0,0 -0,2

Utbetalningar -0,8 -1,0

Nyintjänad pensionsrätt 2,3 1,7

Förändring löneskatt 0,0 -0,1

Övrig förändring 1,4 -1,2

Summa förändring avsättning av pensioner 2,9 -0,7

Under 2014 har ansvarsförbindelsen minskat med 11,6 mnkr till 347,2 mnkr exklusive löneskatt och inklusive löneskatt

med 14,5 mnkr till 431,5 mnkr

Analys förändring av ansvarsförbindelsen

Ränteuppräkning 3,3 -4,4

Utbetalningar -15,0 -14,8

Nyintjänad pensionsrätt 5,7 -0,2

Förändring löneskatt -3,7 -2,8

Övrig förändring 9,3 -2,3

Summa förändring av ansvarsförbindelsen -0,4 -24,5

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

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

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

Avsättning för deponi

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

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

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

kkr

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

Beräknat belopp från 2012 anses fortfarande gällande för täckningen. 

Avsättning för framtida investeringar i VA

Avsättning 9,7 9,7 7,9 7,9

Avsättning 2016 är 7,9 mnkr och ianspråktaget belopp är 6,1 mnkr för bottenluftare. Avsatt medel är beräknat fram till 2019.

Avsättning miljösanering av Varta-området

Avsättning 10,0 10,0 0,0 0,0

Ny kostnadsbedömning av projektet innebär att kommunen riskerar ytterligare 20 mnkr i kostnader. De ytterligare 

åtgärder som föreslås i utredningen bedöms till 50% behövas. Kostnaderna för dessa åtgärder uppstår tidigast år 2018.
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Not 17  Långfristiga skulder Kommun Koncern Kommun Koncern

2016 2016 2015 2015

Lån i kreditinstitut 208,8 521,5 249,8 556,8

Långfristiga skulder/statliga investeringsbidrag 7,2 7,2 1,5 1,5

Summa 216,0 528,7 251,3 558,3

Den genomsnittliga räntan under 2016 för kommunens lån var 1,74 %. Den genomsnittliga räntebindningstiden 

var vid årsskiftet 1,37 år. Lån med  räntejustering inom ett år var 65 %, med förfall om 1 till 2 år 22 %,

med förfall om 3 till 4 år 9,8 % och med förfall om 4-5 år 10 % av låneskuldens värde.

Den genomsnittliga kredittiden för låneportföljen var 1,63 år. I kommunens finanspolicy framgår att räntebindnings-

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

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

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

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

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

Not 18 Kortfristiga skulder Kommun Koncern Kommun Koncern

2016 2016 2015 2015

Interimsskulder 167,2 169,9 125,2 151,1

Semester- och övertidsskuld 40,1 43,6 36,9 38,9

Leverantörsskulder 31,0 53,2 32,5 57,6

Övrigt 10,1 23,7 15,4 10,4

Pensionavgifter individuell del   PFA98 18,1 18,9 19,0 23,0

       löneskatt på individuell del 4,5 4,9 4,6 4,6

Summa 271,0 314,2 233,6 285,6

Not 19 Borgen och övriga ansvarsförbindelser Kommun Koncern Kommun Koncern

2016 2016 2015 2015
Kommunala bolag:

Hultsfreds Bostäder AB 193,1 197,1

Hultsfreds Kommunala Industri AB 89,5 79,5

Rock City i Hultsfred AB 17,1 17,5

Emåbygdens Vinds AB 13,2 13,2

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

Övriga 4,8 11,2 7,1 7,1

Summa 318,0 11,4 314,6 7,3

Summa 318,0 13,1 314,6 13,1

Not 20 Operationell leasing och hyra Kommun Koncern Kommun Koncern

2016 2016 2015 2015

Nuvärdesberäknade leasingavgifter/hyror fördelade på förfallotidpunkter:
Leasing

Leasingavgift som förfaller inom 1 år 2,8 2,8 1,4 1,4

Leasingavgift som förfaller inom 1 år - 5 år 5,4 5,4 1,9 1,9

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

Total leasing 8,3 8,3 3,3 3,3

Hyra

Hyresavgift som förfaller inom 1 år 22,6 20,9 15,5 13,8

Hyresavgift somförfaller inom 1 år - 5 år 31,9 18,7 26,1 10,1

Hyresavgift som förfaller om mer än 5 år 7,4 0,0 5,9 0,0

Total hyra 61,9 39,6 47,5 23,9

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

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

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

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

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

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

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

storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

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

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

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

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

Driftredovisning exklusive avskrivningar (mnkr) 

Avvikelse mot 2016 Redovisning

Redovisning 2016 års budget 2015

Nämnd/styrelse Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto
  

KS - Politiken m 4,2 0,0 4,2 0,4 0,0 0,4 8,7

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

KS - Administrativa kontor och 

verksamheter *

70,4 20,3 50,1 -5,6 -8,4 2,8 18,4

KS - Serviceenheten 53,2 15,9 37,3 1,4 1,5 2,9 38,1

KS - Kultur- och Fritid 45,7 12,2 33,5 -1,3 2,9 1,6 33,3

KS - Räddningstjänst 21,4 6,5 14,9 -5,0 4,6 -0,4 16,0

KS - ÖSK 37,3 1,3 36,0 6,9 1,3 8,2 38,1

Summa KS 242,5 56,9 185,6 -0,8 2,1 18,1 163,1

Barn- och utbildningsnämnd 338,2 89,9 248,3 -47,2 41,7 -5,5 235,7

Miljö- och byggnadsnämnd 21,1 15,6 5,5 2,1 -0,4 1,7 5,1

Socialnämnd 422,4 99,3 323,1 -59,7 51,1 -8,6 307,6

Summa nämnder 1 024,2 261,7 762,5 -105,6 94,5 5,7 711,5

Pensioner, elimineringar, ofördelade 

besparinger och oförutsett

39,0 31,5 7,5 2,9 0,1 3,0 -14,0

Summa 1 063,2 293,2 770,0 -102,7 94,6 8,7 697,5

*) Exkl jämförelsestörande poster -7,1

2016
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Drift- och investeringsredovisning

Investeringsredovisning (mnkr)

Netto

Budget Redovisning 2016 Bokslut Bokslut

Nämnd/styrelse 2016 Utgift Inkomst Netto 2015 2014

KS - Kommunövergripande verks 8,6 3,8 0,2 3,6 -0,4 1,1

KS - Kultur- och Fritid 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1

KS - Räddningstjänst 0,9 0,8 0,8 1,0 0,4

ÖSK Hultsfred 96,9 66,8 0,3 66,5 27,9 26,5

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

Socialnämnd 1,2 0,5 0,5 0,3 0,5

Summa 107,6 71,9 0,5 71,4 29,1 28,6

Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

Nettoinvesteringar: 2016 2016 2015 2014 2013 2012

   Byggnader 16,6 52,8 14,4 18,3 12,8 4

   Tomter, markområden 0,1 0,7 0,1 0,3 -0,3 13,8

   Markanläggningar 16,2 10 11,6 7,1 8,7 14,7

   Arbetsmaskiner m m 0,7 0 0,7

   Inventarier 6,2 7,9 2,3 3,0 2,4 3,8

Nettoinvesteringar 2010 - 2014, budget och utfall, mnkr.

Större investeringar 2015, mnkr

Evahagen förskola 23,0

Venhagsskolan 9,1

Lindgårdens kök 4,7

Tält konstgräs 3,0

Vena kyrkskola 2,3

VA-ledningar 2,2
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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. 

 

Kommunalskatten har periodiserats till det år 

då den beskattningsbara inkomsten intjänas av 
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den skattskyldige efter rekommendation av 

Rådet för kommunal redovisning. För 2016 

innebär detta att slutavräkning för 2015 och 

preliminär slutavräkning av 2016 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 

Install. trafikbelysning 25 år 

 

Kortfristiga skulder omfattar kortfristiga lån, 

skulder, och checkräkningskrediter hänförliga 

till den löpande verksamheten. 

 

Kostnadsräntor som avser redovisningsåret 

har skuldbokförts. 

 

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

leasingavtal vid upprättande av bokslut. 

Indelas i finansiell leasing, vilken redovisas 

som tillgång/skuld i balansräkningen, samt 

operationell leasing vilken tas upp som 

ansvarsförbindelse. 

 

Leverantörsfakturor inkomna efter 

årsskiftet, som tillhör redovisningsåret har 

skuldbokförts.  

 

Likviditet betyder betalningsberedskap på 

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

 

Långfristiga skulder omfattar skulder 

överstigande 1 år. 

 

Mark, som avser Herrstorpet har bokförts som 

omsättningstillgång. I bokslutet 2016 

redovisas det under lager och i bokslutet 

uppgår det till 92 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 Rips07. 

Skandia använder begreppet utredningsgrad 

vilket innebär andel anställda som är utredda 

avseende tidigare anställning och pension. 

Utredningsgraden i kommunens 

pensionsskulder, ansvarsförbindelsen och 

avsättningen var 98 %. 

 

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 38,33 

- förtroendevalda och 

 uppdragstagare 31,42 

 

Placerade pensionsmedel är klassificerade 

som omsättningstillgång vilka därmed 

värderas enligt lägsta värdets princip. 

 

Semesterersättningar och 

övertidsersättningar har för de delar som 

avser redovisningsåret, men utbetalas senare, 

skuldbokförts. 
 

Resultaträkning är en översiktlig 

sammanställning av årets driftverksamhet och 
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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.  

 

Soliditet är andelen eget kapital av de totala 

tillgångarna. 

 

Sociala avgifter har bokförts i form av 

procentuella personalomkostnadspålägg i 

samband med löneredovisningen. Skulden för 

december har periodiserats. 

 

Statsbidrag som tillhör årets verksamhet har 

periodiserats. Undantag görs för statsbidrag – 

statens välfärdsmiljarder- där erhållna medel 

balanseras över flera år. 

 

Tillägg och avdrag på lön som avser redovis-

ningsåret, men utbetalas senare har 

skuldbokförts. 
 

Utställda fakturor efter årsskiftet, som tillhör 

redovisningsåret har fordringsförts. 
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Kommunkansliet

 
 

Måluppfyllelseanalys 
De mål och nyckeltal som är framtagna för kans-

liet kommer att revideras under 2017 då de är 

svåra att mäta och därmed faller möjligheten att få 

en korrekt uppföljning år från år. 

 

 

Ekonomisk analys 
Själva kommunkansliet har haft en föräldraledig-

het utan vikarie vilket resulterar i ett överskott. 

Under året har utbildningsinsatser skett inom 

kommunallagsområdet och arkivfrågor. Vad gäller 

helhetsbilden är det kostnader för ensamkom-

mande barn hos Överförmyndare i Samverkan som 

ger det negativa resultatet. 

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, tillgäng-

lighetsrådet samt tillfälliga beredningar. Ansvarar 

för kommunens centrala arkiv inklusive förenings-

arkiv, personuppgiftsombud, borgerliga vigslar, 

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 
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genomförande av allmänna val samt yttranden och 

utredningar.  

 

Kommunkansliet ansvarar för förtroendemannasy-

stemet, utbildningsinsatser och administration för 

förtroendevalda samt samordning vad gäller all 

nämndadministration.  

 

Administrativt stöd till kommunchefens kommun- 

och koncernledning ges av kommunkansliet. 

Följande verksamheter tillhör kommunkansliets 

ansvarsområde men tjänsterna köps av andra 

kommuner 

 Juridisk rådgivning till kommunens styrelse, 

nämnder och förvaltningar.  

 Konsumentvägledning med i första hand råd-

givning om rättigheter och skyldigheter som 

kommuninvånarna har som konsumenter.  

 Service till och lagstadgad tillsyn över de gode 

män, förvaltare och förmyndare som finns i 

kommunen genom Överförmyndare i Samver-

kan (ÖiS). 

 

 

Året i korthet 
Under året har rutiner tagits fram för att få en en-

klare hantering vad gäller digitala utskick och 

plattutlämning. Likaså pågår framtagande av ruti-

ner för att säkerställa en likartad behandling av 

frågor och ärenden.

Framtid 
Kansliet kommer under år 2017 att fortsätta arbetet 

med digitalisering och effektivisering av nämnd-

administration. Först till hösten 2017 blir kontoret 

full bemannat. I och med ny rekrytering efter ad-

ministrativ handläggare kommer innehållet i tjäns-

ten att förändras utifrån nya arbetsfördelningar 

inom kansliet. 

 

 

Verksamhetsfakta 

 2016 2015 

Antalet ärenden som är 

behandlade i kommunsty-

relsens och dess arbetsut-

skott samt kommunfull-

mäktige 

172 191 

Antalet möten vi haft sekre-

teraskap 

75 76 

Antal vigslar 27 20 

Antal föreningar i kom-

munarkivet 

448 431 

Antalet arkivboxar 12 327 11 035 
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Utvecklingskontoret 

 
 
Måluppfyllelseanalys 
Målet ekonomi visar på ett överskridande totalt 

vilket beror på ett flertal ofinansierade politiska 

beslut inom ramen för näringslivsbudgeten – ge-

nomgång av detaljplaner för byggande, analyser 

inför fastighetsförvärv. Tar vi med kontot för skol-

skjutsar har vi ett överskott. Målen för Invånare 

och brukare har två kraftigt röda nyckeltal. Det 

allvarligaste är nog det som mäter ”Lätt att bosätta 

sig där man vill i vår kommun”. Kön hos ABHB 

har vuxit kraftigt. Det andra talet som visar lågt 

värde beror på att antalet företagsbesök för politi-

ker och tjänstemän gemensamt inte nådde målet. 

Det var igen lite svårt att få ihop datumen för poli-

tiker samt så hade vi i år valt att fokusera på utri-

kes födda företagare. Målen för verksamhet och 

medarbetare är i överlag goda. Tyvärr sjunker vi 

på SKL:s mätning av vår webb. Analys av det görs 

just nu. Även nyckeltalet som mäter hur lättläst vår 

webb är når inte upp till vårt mål. Vi höjde vårt 

mål i SKL:s nöjd-kund-index och nådde nästan dit 

men inte hela vägen. Målen för Utveckling är 

överlag goda. Framförallt så håller vi ordning på 

LOTS-rutinen. De flesta har genomgått vår webb-

utbildning och medarbetarna anser sig lära nytt och 

utvecklas. Flera av nyckeltalens mätning görs an-

tingen senare i år eller kommande år, där av har de 

inga utfall ifyllda. 
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Ekonomisk analys 
Ekonomi visar på ett överskridande totalt vilket 

beror på ett flertal ofinansierade politiska beslut 

inom ramen för näringslivsbudgeten – genomgång 

av detaljplaner för byggande, analyser inför fastig-

hetsförvärv. Däremot om vi tar med skolskjutskon-

tot så har vi totalt ett överskott. 

 

 

Verksamhetsidé 
Kontoret ska biträda kommunstyrelsen med över-

gripande ledning och samordning av kommunkon-

cernens och kommunens verksamhet. Frågor kon-

toret hanterar handlar om samhällsplanering, fram-

tid, utveckling, förändring, näringsliv, sysselsätt-

ning samt övergripande kommunala målsättningar 

och policys. Kontoret ansvarar även för recep-

tionen, övergripande marknadsföring, information, 

varumärkesvård, kommunens webbplats, anslags-

tavlan och samordning av utbildning - arbetsliv. 

Vidare ansvarar kontoret för handel och turism, 

kommunens utveckling av intraprenad- och entre-

prenadfrågor, kollektivtrafikfrågor samt samord-

ning av skolskjutsar. Kontoret har även hand om 

kommunens nyhetsbrev till personal och utflyt-

tade. 

 

Infrastrukturkansliet 

Fyra kommuner, Kinda, Vimmerby, Högsby och 

Hultsfred startade 2011 ett infrastrukturprojekt i 

samverkan. Mönsterås kommun tillkom som ny 

medlem i juni 2012. Under 2013 har även Linkö-

pings och Kalmar kommuner tillkommit. Infra-

strukturkansliet är numera stationärt till utgången 

av 2017. Det geografiska läget samt att Kalmar län 

går från fem till två arbetsmarknadsregioner stär-

ker betydelsen av en välutbyggd och fungerande 

infrastruktur som blir av varaktig karaktär. 

 

Hultsfreds kommun är huvudman för kansliet, en 

person på åttio procent arbetar med frågor som 

lobbying, nätverksskapande och andra aktiviteter 

som kan påverka satsningar i regionen. 

 

Till kansliet hör även en styrgrupp bestående av 

kommunchef och kommunalråd från respektive 

kommun. Kostnaderna för kansliet per kommun, 

baseras på kommunernas invånarantal 2012-06-

30. 
 

 

Året i korthet 
Näringslivsaktiviteter 

- Tillväxt- och näringslivsprogrammet 2016-

2019 har fastställts av kommunfullmäktige. 

- Årets företagargala arrangerades på Valhall och 

Hotell Hulingen. Det var som vanligt en myck-

et trevlig föreställning. Antal deltagare var 97 

(100). Kundnöjdhetsenkät visade på att helhets-

intrycket av galan var - bra 48,9%, mycket bra 

48,9%. 

- Finansieringsdagen är lika populär som vanligt 

och är ett samarbete mellan Hultsfred och 

Vimmerby kommuner.  Årets tema var upp-

handling.  Antal deltagare var 30 (31). Kund-

nöjdhetsenkät visade på att nöjdheten med 

finansieringsdagen var - ganska nöjd 14.3%, 

nöjd 85,7%. 

- Projektet för sanering efter Vartafabriken och 

Södras Impregneringsverk har fortgått under 

2016. Målet är att sanering ska vara genomförd 

ca 2020 och tillskapa 22,6 ha ny industrimark. 

- Projekten – etablering av ny arbetsförmedling 

och byggande av nytt bibliotek startades upp. 

- Nytt rekord i byggande av bostäder. SBO-

husen och fler bostäder på Strandlyckan, allt 

blev fullbokat. 

- Att utvecklingskontoret aktivt måste delta i 

asylfrågorna blev allt tydligare 2016. Lösning-

en måste alltid vara egenförsörjning genom 

eget arbete eller företagande. Vi bidrog till att 

få igång mer än 20 företag med utländskt födda 

som företagare. 

- MakerSpace kom på plats. En plats som stödjer 

teknikomställningen i kommunens företag. 

 

 

Framtid 
Tittar man tio år tillbaka kan vi konstatera att vi 

aldrig haft så stark näringslivsutveckling i kom-

munen som nu. Detta gör att ärendena på utveckl-

ingskontoret i stort präglas av etableringar, utök-

ningar och tillväxt. År 2017 ser lika lovande ut. Vi 

driver även flera av kommunens strategiska pro-

jekt så som etableringen av arbetsförmedlingen, 

nytt bibliotek, fiberutbyggnaden och nya bostäder. 

I näringslivsarbetet behöver vi fokusera på företa-

gande och arbete för de nyanlända som måste mat-

chas med kompetensförsörjningen till företagen 
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samt teknikomställningen i företagen. Flera projekt 

inom ramen för detta deltar vi i. Stångådalsbanan 

är fortsatt hotad och vi måste envist driva frågan 

fortsatt. 

 

 

Verksamhetsfakta 
Samtal till 24 10 50 (LOTS-telefon för företag) var 

under 2016, 30 stycken (2015, 69). Svarsfrekvens 

50 % (2015, 49,3 %). Alla samtal tas alltid emot av 

kontaktcenter om inget svar från gruppen av rådgi-

vare. 
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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 medarbetarperspektivet, IT-

tillgänglighet etc har uppfyllts, medan ambitioner-

na på externa servicetjänster visade sig svårare att 

nå. 

 

Men på bredbandsfronten har målen uppfyllts. När 

vi anger att 89% av hushållen har tillgång till 100 

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

fiber framdragen till tomtgränsen. Fler företag än 

beräknat fick under året erbjudande om anslutning, 

eftersom alla företag (egentligen fastighetsägande 

företag) befann sig inom villafiberområdena i våra 

tätorter. Fiber har även börjat byggas ut till företag 

som ligger utanför villafiberområdena.  

 

Flyktingsituationen har påverkat måluppfyllelsen 

på turism- och informationsavdelningen på ett 

märkbart sätt. Framförallt är det kontaktcenter och 

informationsavdelning som på olika sätt har be-

rörts, eftersom båda delarna av verksamheten arbe-

tar med att serva och stödja förvaltningar som 

direkt har påverkats av flyktingsituationen. Detta 

har för kontaktcenters del inneburit stora påfrest-

ningar på personalen, och medfört sjukskrivningar. 

En pensionsavgång samt två uppsägningar har ägt 

rum i kontaktcenter under året.  
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Allt detta innebär sammantaget att måluppfyllelsen 

för de mål som rör såväl effektivitet som kvalita-

tiva värden för telefoni inte har uppnåtts. I många 

fall har resultaten försämrats sedan 2015. Det går 

även att se ett mönster i att de hårdast belastade 

förvaltningarna under året även har försämrade 

resultat för telefoni. För första året mäter vi struk-

turerat och regelbundet servicenivå för kontaktcen-

ter och för ”utsatta” funktionsnummer.  

Målet om ökat antal övertagna tjänster i kontakt-

center uppfylls. 

 

 

Ekonomisk analys 
2016 gav överskott inom eUtvecklingskontorets 

samtliga budgetområden, bredband, IT-enheten 

och Informationsenheten med Turism. 

Orsakerna står bland annat att finna i att det var 

första året med nya chefsuppdrag i ny organisat-

ion, och en överdrivet stor försiktighet har tilläm-

pats inom ekonomisk hushållning. Året som gick 

var ett turbulent år på många sätt. Personalsituat-

ionen på informationsenheten, vakans inom H2O-

samverkan och en omvärld att förhålla sig till, har 

belastat våra kommunikatörer mer än vanligt. 

Trots stora satsningar på bredband på landet kom-

mer fakturorna först 2017, därav överskottet. 

IT-enheten sköt på många av sina investeringar till 

2017 eftersom den stora moderniseringen av lag-

ringssystem tog stora personalresurser i anspråk. 

 

 

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 
2016 var det första hela året för den nya organisat-

ionen eUtvecklingskontoret. Inom eUtvecklings-

kontoret återfinns IT-enheten och Informationsen-

heten med informationsavdelning, turistbyrå och 

kontaktcenter. 

Bredband 

Hultsfreds kommun bubblade uppåt på PTS ran-

kinglista över hushållens fibertillgång i Sveriges 

kommuner. Från 230:e plats till 100:e. Särskilt 

glädjande är att fibertillgången utanför tätort ökat 

från 15,8 % till 30,75 %, vilket placerar kommu-

nen i särklass i länet. 

 

H2O 

Samverkanskommunerna Hultsfred, Högsby och 

Oskarshamn fokuserade 2016 främst på e-tjänster 

och e-hälsa. En förstudie kring e-tjänstesamverkan 

presenterades och resulterade i bildandet av Cesam 

H, sju kommuner i samverkan kring ett gemensamt 

e-tjänstekontor (värdkommun Kalmar), och upp-

handling av gemensam e-tjänsteplattform. 

Tyvärr slutade en av våra duktiga verksamhetsut-

vecklare och under hösten rekryterades en ny med-

arbetare, som påbörjar sin anställning 2017-02-01. 

 

IT-enheten 

Under 2016 genomfördes en mängd olika arbeten 

för att effektivisera IT-motorn, både för våra an-

vändare men även internt på IT-enheten. Nytt lag-

ringssystem upphandlades och infördes under hös-

ten 2016. Andra större händelser är att klientplatt-

formen uppgraderades till Windows 10 och Office 

2016. I samband med uppgraderingen infördes 

flera säkerhetshöjningar av klienterna. En annan 

viktig och uppskattad funktion var införandet av 

Direct Access (DA) som möjliggör fjärraccess mot 

kommunens IT-plattform.  

IT-supporten förändrades genom att den fysiskt 

flyttade in i Kontaktcenter. Anledningen var att vi 

ville ha en standardiserad kontaktväg mot använ-

darna och på så sätt effektivisera och säkra upp 

supporten. Vi passade också på att utöka öppetti-

den så den även omfattar lunchtimmen.  

 

Kontaktcenter 

Året har präglats av relativt hög turbulens. En stor 

del av tiden gick åt till att introducera ny personal, 

och skapa nya rutiner för ÖSK:s tjänster, samt att 

stabilisera personalstyrkan.  

Kontaktcenter servade allra mest via besök och 

telefon, men många ärenden kom även in via e-

post. De förvaltningar som servades allra mest var 

socialförvaltningen och ÖSK. 

En ny rutin för debitering av telefoni infördes un-

der året, då det var första året som informationsav-

delningen hanterade telefonibudgeten.  

 

  



  Årsredovisning 2016 Verksamhetsberättelse 
 

 

45 

 

Information 

Förre informationsstrategen gick i pension i maj, 

och ersattes av en ny kommunikationsstrateg i 

augusti.  

Under sommaren och hösten 2016 engagerade vi 

oss bland annat i att arbeta fram en musikvideo. 

Syftet var att marknadsföra kommunen som plats 

samt att använda videon i kommunens rekryte-

ringsarbete. ”There´s music in the air” släpptes den 

15 november och hade vid årsskiftet fått över en 

halv miljon visningar över hela Sverige och värl-

den.  

Arbetet med kommunikation kring Informations-

enheten medverkade i genomförandet av Möjlig-

heternas Mötesplats i Virserum i juni. 

Under 2016 mätte Sveriges Kommuner och Lands-

ting kommuners webbplatser på ett nytt sätt – ge-

nom självskattning. Hultsfred skattade sig själv till 

77%, vilket är en försämring mot 2015 när mät-

ningen utfördes i SKL:s regi. 

Kommunens centrala Facebook- konto hade i slu-

tet av året över 3 000 följare; en ökning som den 

nya  musikvideon var en starkt bidragande orsak 

till.  

 

Turism 

Gästnätterna i kommunen ökade under året. Bara 

under sommarmånaderna kan en ökning på 13% 

noteras. Camping Hultsfred ökade sina gästnätter 

med 18%. 

Informationskonceptet med InfoPoints fortsatte på  

olika platser i kommunen, och en utbildning i 

”Värdskap Hultsfred” hölls för värdarna. Det in-

ternationella konceptet ”Global Greeters” infördes, 

vilket gav besökare från hela världen möjlighet att 

via en webbplats boka lokala ambassadörer i vår 

kommun.  

Konsthallen drev för andra året turistbyrån i Virse-

rum med gott resultat. Boendebokningarna via 

turistbyrån och Citybreak ökade något mot 2015, 

medan bokningar av dressiner ökade märkbart – 

över 2 000 personer cyklade. Besöken på turistby-

rån i Hultsfred minskade. 

Besöken på www.visithultsfred.se har ökat sedan 

2014. Nya kanaler som Airbnb, Tripadvisor och 

Google Adwords användes i boknings-, omvärlds- 

och marknadsföringssyfte. Under året hade turist-

byrån 107 chattar; de vanligaste frågorna rörde 

stugor, dressin och evenemang. Ett Instagram-

konto för Visithultsfred öppnades under året, och 

hade vid årsskiftet cirka 300 följare. En strategi för 

det framtida arbetet med digitala kanaler togs fram 

i samarbete med en konsult.  

Aktiviteten ”Höst i Hultsfred” lockade för första 

gången besökare under höst- och potatislov. Ett 

30-tal aktörer deltog.  

Nya ställplatser för husbilar anlades på parkering-

en bakom Zaags-huset. Nyttjandet bedöms under 

året som måttligt.  

Midnattssolsrallyt kördes för första året genom 

kommunen.  

I de gästenkäter som gjordes framkommer att ser-

vicen i kommunen som helhet får gott betyg, och 

att fler besökare hittat kommunen via webben. Fler 

besökare vill följa oss på sociala medier. Utbud 

och service på restauranger får sämre betyg, och 

bättre information om olika anläggningar behövs. 

 

 

Framtid 
Den fortsatt snabba teknikutvecklingen ökar för-

väntningarna på kommunen att erbjuda högre till-

gänglighet i form av e-tjänster, samtidigt som or-

ganisationen internt snabbar måste ställa om till en 

teknikstödd verksamhet för att effektivisera sina 

processer. Samverkan med sex andra kommuner 

inom e-tjänsteutveckling har inletts och ska börja 

bära frukt under hösten 2017. De gemensamma 

styrkorna kan förhoppningsvis erbjuda den strate-

giska språngbräda vi behöver.  

Området kommunikation är ett uppdrag som växer, 

framförallt vad det gäller den digitala utveckling-

en. Kommunens kommunikation i vardag och kris 

med invånare, företagare, besökare, inflyttare och 

till personer med annat modersmål än svenska 

ställer idag helt andra krav än för några år sedan. 

Snabb, aktuell och korrekt information ska för-

medlas direkt och i många olika kanaler. Soci-ala 

medier, e-tjänster och andra digitala kanaler tar 

över mer och mer, och många av våra tjänster kan i 

framtiden komma att ersättas med automatiserade 

digitala tjänster eller robotar. De många kanalerna 

ställer även krav på en helt annan omvärldsbevak-

ning, 24 timmar om dygnet, än tidigare. Allt detta 

påverkar i hög grad arbetet hos såväl informations-

avdelning som kontaktcenter.  

Vad det gäller turismen så behöver vår kommun 

som besöksmål synas i en mängd olika kanaler i 

framtiden, som till exempel Tripadvisor, Google, 

Facebook, Instagram med flera, snarare än att satsa 

på en fysisk turistbyrå eller att bygga våra egna 

webbplatser.   

Inom IT-enhetens ansvar är säkerhet, infrastruktur, 

automatisering av tjänster och rutiner prioriterade 

framtida insatsområden. 

http://www.visithultsfred.se/
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Ekonomikontor 

 
 

Måluppfyllelseanalys 
Målet för ekonomi nås då ekonomikontoret har ett 

överskott gentemot budget. Detta beror på att kapi-

talkostnaderna är lägre då det nya ekonomisyste-

met inte slutredovisats. Dessutom har en kortare 

vakans och ökad försäljning till ÖSK för administ-

rativa tjänster förbättrat resultatet. I perspektivet 

invånare och brukare har både målet för gott be-

mötande och god service nåtts. Målen är nya för 

2016 och kan inte jämföras med tidigare år.  

Inom verksamhet och medarbetare nås alla mål 

förutom god arbetsmiljö. Inom arbetsmiljö är det 

framförallt det fysiska klimatet som inte når upp 

till målnivåerna vilket kommer att tas upp i sam-

band med arbetsmiljöarbetet. Målet för sjukfrån-

varo nås med god marginal och bör sättas betydligt 

högre framöver.  

I perspektivet utveckling nås inte målet ”lite bättre 

varje dag”. Nyckeltalet är antal förbättringsförslag 

under året och uppfattningen inom kontoret är att 

förbättringsförslagen är många fler, dock brister 

det i rutinen att registrera alla förslag. Det är ändå 

positivt att antalet förbättringsförslag ökat jämfört 

med föregående år. 

 

 

Ekonomisk analys 
Ekonomikontoret redovisar ett överskott gentemot 

budget på 315,8 tkr. Kostnaderna är lägre än bud-

get framförallt på grund av att ekonomisystemet 
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inte i sin helhet levererats och betalats. Även per-

sonalkostnaderna har varit något lägre på grund av 

en vakans en mindre tid på året. Intäkterna har 

ökat och en orsak till det är att ekonomikontoret 

utfört extra tjänster åt ÖSK. 50% tjänst finansieras 

genom flyktingpengar vilket också förklarar att 

intäkterna är högre än budgeterat. 

 

 

Verksamhetsidé 
Ekonomikontoret är en servicefunktion som utför en 

effektiv ekonomiadministration och utgör ett kvali-

ficerat stöd vad gäller kommunens ekonomi- och 

verksamhetsstyrning. 

 

 

Året i korthet 
 Ekonomisystem (Visma) och beslutsstödsystem 

(Hypergene) har tagits i drift, i samband med 

detta har kodplanen omarbetats. 

 Beslutsstödsystemet har utvecklats ytterligare 

och bland annat finns resultaten av årets med-

arbetarenkät publicerade i Hypergene. 

 System för hantering av leverantörsfakturor har 

bytts ut. 

 Budget- och skuldrådgivare/ ställföreträdare har 

gått i pension och nyrekrytering har skett. 

 

Framtid 
Fortsatt satsning på BI (business intelligence) och i 

samband med det inrättas en ny tjänst som kom-

mer att arbeta med dessa frågor. Under våren in-

leds också samtal med konsult för att vidareut-

veckla kommunens styrmodell, främst vad gäller 

teknisk prestanda.  

 

Då flera nya system har införts (ekonomisystem, 

beslutsstödsystem, leverantörsfakturasystem) 

kommer vidareutveckling av dessa ligga i fokus 

för att nyttja systemens funktioner.  

Under våren genomförs en bankupphandling då 

nuvarande avtal löper ut vid halvårsskiftet. 

 

Ekonomikontorets största utmaning kommer vara 

att fortsatt hålla ordning på koncernens ekonomi 

och framförallt inom de förvaltningar som påver-

kas mest av flyktingmottagandet. Antalet invånare 

i kommunen ökar stadigt vilket påverkar flera 

verksamheter. I samband med att verksamheterna 

expanderar både lokalmässigt och i antalet an-

ställda blir det viktigt att fortsatt ha en god kost-

nadsmedvetenhet och budgetföljsamhet. 
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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 målnivån fortsatt hög. 

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, utbildning i att arbeta i en offentligt 

styrd organisation samt kommunens musikvideo 

"There´s music in the air". När det gäller perspek-

tivet verksamhet och medarbetare kan man notera 

att arbetsplatsen har för få svar på medarbetarenkät 

för att redovisa ett resultat. Siffrorna som redovi-

sas till verksamhet och medarbetare är det totala 

resultatet för KS. 

 
 

Ekonomisk analys 
Årets verksamhet visar på ett överskott på drygt 

500 tkr jämfört med budget. Överskottet beror 

främst på ökade inkomster i form av arbetsplats-

nära stöd och minskat antal hedersgåvor. 
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Verksamhetsidé 
Personalkontorets uppgifter kan sammanfattas 

enligt följande:  

• strategiska uppgifter (policyfrågor, utvecklings-

frågor och kom-munövergripande ärenden) 

• konsultativt arbete mot förvaltningar gällande till 

exempel arbetsmiljö, rekrytering, omplacering, 

arbetsrätt, rehabilitering mm  

• Administration av lön, anställning, pension och 

försäkringar. 

 
 

Året i korthet 
 Stort arbete kring attraktiv arbetsgivare (fokus-

grupper och enkät) 

 Produktion och släpp av kommunens musikvi-

deo "There´s music in the air" 

 Nytt löneavtal med Kommunal med underskö-

terskesatsning 

 Nytt avtal för Räddningstjänsten 

 Lärarlönelyftet 

 Anpassningar för att få in Personalsystemets 

data till Hypergene. 

 Medarbetarenkäten integreras med Hypergene 

 Möjlighet att växla in semesterdagstillägg till 

fler semesterdagar 2016/2017 

 Genomfört många pensionskonsultationer med 

våra anställda. 

 Tagit hem driften av personalsystemet från 

Borgholm till Hultsfred 

 

Framtid 
Vi fortsätter arbetet kring temat attraktiv arbetsgi-

vare och kompetensförsörjning. Däribland finns ett 

ökat samarbete med framförallt informationsen-

heten. Utveckling av konceptet av musikvideon 

kommer att ske. Det kommungemensamma ledar-

utvecklingsprogrammet fortsätter med befintliga 

kommuner. Fortsatt utveckling och införande av 

stöd för HR-personal och chefer inom systematiskt 

arbetsmiljöarbete och rehabilitering planeras. Ar-

betet fortsätter även med att integrera koncernens 

samtliga verksamheter i gemensam personalpolitik 

och lönehantering. 
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Serviceenheten 
Kostservice 
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Städservice - verksamhetsvaktmästeri 

 
 
Måluppfyllelseanalys  
Vårt mål i perspektivet invånare och brukare inom 

Socialnämnden har endast kunnat mätas på särskilt 

boende, målet var 75 % kundnöjdhet, utfallet blev 

90 %. 

Målet för elever på grundskolan och gymnasiet 

kan vi inte redovisa pga. för få svarande, vi skick-

ade ut en enkät under höstterminen och fick endast 

in ett fåtal svar, vilket gör resultatet ej mätbart. 

Målet för verksamhet och medarbetare som bygger 

på frågor ur medarbetarenkäten har uppfyllts. 

Vi ser dock att vissa delmål har sänkts vilket vi 

antar beror på  ny organisation i ledningsgruppen 

samt högre arbetsbelastning i verksamheterna. 

Verksamhetsvaktmästeriet har tidigare ingått  i 

städservice enkät, men nu har vi brutit ut enkätsva-

ren och de visar en positiv utveckling. 2017 kom-

mer enkätsvaren  att redovisas i styrmodellen. 

Effektivt resursutnyttjandet: Avtalet vi hade för 

livsmedel följdes till 93,6 % under perioden 2016-

01 till 2016-11. Ny livsmedelsupphandling 2016-

12-01 gör det möjligt att  handla varor efter säsong 

och därmed finns inte vissa varor på avtal, detta 

gör att procentenheten för avtalstrohet påverkas i 

framtiden. 

Även i år har vi tagit tillvara på minst 90 % av 

lagat mat. 

Inom städservice har man lyckas klara målet med 

att hålla sig under 1 200 insatta semestervikarie 
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timmar, verksamhetsvaktmästeriet har inte lyckas 

med målet att hålla sig under 5 500 körda mil, 

detta beror till stor del på att deras arbetsområde 

har utökats. 

 

 

Ekonomisk analys 
Det totala utfallet för hela Serviceenheten har bli-

vit positivt. 

Det största överskottet är ca 2,77 mnkr i personal-

kostnader som till stor del beror på att vi har haft 

stora svårigheter att rekrytera personal till våra 

verksamheter. Serviceenheten har även fått ökade 

intäkter från BUN, på grund av att man under året  

utökade med 5 moduler. 

Totalen för serviceenheten blir det överskott 2,88 

mnkr trots att man har ökade livsmedelskostnader, 

och fler verksamheter att serva. 

 

 

Verksamhetsidé 
Syftet med Kostservice är att använda de samlade 

resurserna med kompetent och kunnig personal 

under samma förvaltning och ta vara på samord-

ningsvinster. 

Tillaga god och näringsriktig kost till förskolebarn, 

elever, äldre och övriga som får sitt livsmedelsbe-

hov från vår verksamhet. 

Kostservice samverkar med Barn- och utbild-

ningsnämnd, Socialnämnd och Östra Smålands 

kommunalteknikförbund. 

Kostservice producerar mat och tjänster till för-

skola, skola, omsorg och äldreomsorg. 

Vi erbjuder våra gäster en varierad och fullvärdig 

kost utifrån deras olika behov. 

 

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 
Serviceenheten har bedrivit verksamhet inom kost, 

lokalvård och verksamhetsvaktmästeri. 

 

Kostchef gick i pension, omorganisation i led-

ningsgruppen ,ny enhetschef rekryterades till kost. 

 

Vi har startat upp verksamhet på den nya förskolan 

Råsebäck med lokalvård, kost och verksamhets-

vaktmästeri. 

Ytterligare moduler har tillkommit vid Lindbloms-

kolan, Grankullen samt utökat den tidigare modu-

len med en våning. Även i Målilla har moduler 

tillkommit, en till särskolan och en till förskolan. 

SFI har flyttat sin verksamhet från gymnasiet till 2 

moduler vid Campus. Detta har medfört ökade 

städytor och fler sysslor för verksamhetsvaktmäs-

teriet 

 

Arbetsbelastningen för vår personal som jobbar på 

våra förskolor, skolor och gymnasium har varit 

hög på grund av ökat antal barn och  framför allt 

hög migration. 

 

Sammanfattningsvis har vår personal fått anstränga 

sig för att räcka till, då det varit svårt att rekrytera 

nya medarbetare under 2016. 

 

 

Framtid 
Vi kommer att få jobba mycket med rekrytering 

under kommande år, det är svårt att rekrytera ut-

bildad personal inom kost och lokalvård. 

Krav och önskemål inom kost ökar då kunden är 

mer medveten om miljö, ekologiskt och närprodu-

cerat. Ny livsmedelsupphandling ger oss möjlighet 

att handla en del närproducerade livsmedel, vilket 

är positivt för många. Vi märker även att special-

och allergikoster ökar bland våra barn och äldre 

brukare. Vi arbetar ständigt för att tillmötesgå 

dessa efter de resurser vi har. 

Under våren kommer vi att öppna upp ett tillag-

ningskök på Lindgården. Vi stärker vår kvalité på 

maten, samt kan arbeta med salutogen verksamhet 

för brukaren. Även ett mottagningskök på Evaha-

gens nya förskola öppnar under våren 2017. Viss 

tillagning kan ske i köket men fortsättningsvis 

kommer mat levereras från Ekliden. Maten serve-

ras i en ny trevlig matsal.  

Inom städservice och verksamhetsvaktmästeri 

kommer vi att jobba vidare med kvalitetsarbete, 

för att kunna möta kundens önskemål och behov, 

vi vill erbjuda en fräsch och trevlig miljö för alla. 
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Campus  

 
 
Måluppfyllelseanalys 
Ekonomi 

Campus har ett negativt bokslut 2016. Campus har 

haft alltför höga kostnader. Framförallt på investe-

ring i studioutrustning Music Lab, för få studenter 

på kursen Musikproduktion 2, samt för höga 

marknadsföringskostnader. På intäktssidan har 

Campus tappat ca. 100 ’ kr på konferenser, då 

Vuxenskolans etablering har tagit Campus lokaler 

i anspråk. 

Invånare o Brukare 

Karlstad Universitet ger nytt förskolelärarprogram 

på Campus Hultsfred. 

Nya kursen Sociala Media for Musicians and Ar-

tist  (Linne ‘Universitetet) har genomförts. 

Lokalt Näringsliv har erbjudits och genomgått 

kurser i bla. Juridik och Ledarskap. 

Starta Eget-kurs har genomförts. 

Mer än 10 mässor/seminarier med bäring på lokalt 

näringsliv har genomförts. 

Verksamhet och Medarbetare 

Samarbetet med Västervik och Vimmerby i pro-

jektet Campus i Småland innebär en utveckling av 

både verksamhet och medarbetare. 

Utveckling 

Samarbetet med Västervik och Vimmerby i pro-

jektet Campus i Småland innebär en avsevärd ut-

veckling av Campus Hultsfred. 

Ett utökat samarbete med utvecklingskontoret, där 

man tillsammans genomfört en kompetensanalys 

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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hos mer än 50 företag i kommunen. Analysen skall 

ligga till grund för Campus och utvecklingskon-

torets framtida satsningar. 

Vuxenutbildningens etablering på Campus möjlig-

gör flera nya kurser, utbildningar och samarbeten. 

 

 

Ekonomisk analys 
Kostnadssidan har varit alltför hög, dels beroende 

på nyinvesteringar i teknik på Musik Lab (musik-

studio) samt delvis beroende på kostnader i sam-

band med Vuxenutbildningens etablering på Cam-

pus. Marknadsföringskostnaderna har vuxit i sam-

band med den hårdnande konkurrensen på utbild-

ningsmarknaden. 

Minskade intäkter, beroende på för lågt antal stu-

denter på musikproduktion2, samt beräknat mins-

kade intäkter på konferenssidan i samband med 

Vuxenutbildningens etablering på Campus (ca -

100 000 kr). 

 

 

Verksamhetsidé 
Campus – en samlingsplats för eftergymnasiala 

utbildningar 

Campus Hultsfred ska vara samlingspunkt för 

eftergymnasiala utbildningar i Hultsfreds kommun 

samt utveckling av nya utbildningar, arbetssätt och 

samverkansformer.  

Campus Hultsfreds verksamhet ska vara nationellt 

och internationellt gångbar med stark lokal förank-

ring. Verksamheten ska generera positiva lokala 

effekter såsom ökad inflyttning, höjd kompetens, 

ökad konsumtion samt ett mer differentierat nä-

ringsliv. 

 

 

Året i korthet 
 Samverkansprojektet ”Campus i Småland” har 

tillsammans med Högskolan Väst och Linnéu-

niversitetet lämnat in en reviderad gemensam 

ansökan hos regeringen om att under tre år 

driva pilotprojektet ”Nya vägar”. 

  Campus i Småland inleder ett samarbete med 

Östsvenska Yrkeshögskolan och ansöker om 4 

YH-utbildningar hos YH-myndigheten. 

 Campus startar tillsammans med Linne’-

universitetet en ny kurs inom Musik/IT-

området, Social Media for Musicians and ar-

tists. 30 studenter. 

 Karlstads Universitet ger Förskollärarutbild-

ning förlagd till Hultsfred med start våren 2016.  

 Campus vann anbud på utbildningstjänster 

inom Eventkompetens i Norra Mellansverige. 

 SFI etablerar sig på Campus. Ett samarbete 

startas upp.  

 Slutrapport av genomförd kompetensanalys hos 

kommunens näringsliv våren 2016. 

 

 

Framtid 

Hultsfreds, Vimmerbys och Västerviks kommuner 

med stöd av Regionförbundet i Kalmar län har 

som målsättning att under de närmaste 3 + 3 åren 

utveckla en stark plattform för högre utbildningar. 

inom projektet ”Campus i Småland”. 

 

Genom att samla all vuxenutbildning på en plats 

skapas ett framtida starkt utbildningscentrum på 

Campus Hultsfred. 
 
 

Verksamhetsfakta 
 2016 2015 

Högskoleprogram 3 7 

YH-utbildning 0 3 

Folkhögskoleutbildning 0 0 

Högskolekurser 5 4 

Uppdragsutbildning 1 1 

Antal studerande 278* 220 

Fördelat på   

Kvinnor 66% 66% 

Män 35% 35% 

*Campus har drivit 2 ( 3 kurstillfällen) kurser 

inom besöksnäringen med sammanlagt 70 delta-

gare. 
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Överförmyndaren 
 

 
 
Ekonomi 
Budgeten ligger i balans för verksamheten. Tjäns-

temannaorganisationens budget omfattar personal-, 

lokal- och övriga administrativa kostnader. Över-

förmyndarens budget består av arvoden till gode 

män och förvaltare. 

I föräldrabalken regleras vem som betalar arvodet 

till den gode mannen eller förvaltaren. 

Av utbetalda arvoden har Hultsfreds kommun 

svarat för 38 procent. Huvudmännen (den som har 

god man eller förvaltare) har betalat 62 procent. 

Förmögenheten som organisationen ansvarar för 

uppgick vid årsskiftet till 215 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 5,5 heltidstjänster för 

handläggning, administration och arbetsledning.  

Antalet ärenden uppgick vid årsskiftet till 1 109 

(jmf 2015-12-31: 1 126), en minskning med 17 

ärenden varav 258 avser ensamkommande barn, en 

minskning med 60 ärenden från 2015.  

Dessa ärenden granskas och arvoderas, till skillnad 

mot övriga ärenden, månads- eller kvartalsvis. 

Ärendeökningen under de sista åren har inneburit 

hög arbetsbelastning och ständiga omprioriteringar 

av arbetsuppgifter i arbetsgruppen. Överförmynda-

ren är, till skillnad, mot socialtjänsten, ansvarig för 

de barn som vistas i kommunen, vilket innebär 

tillsyn även för barn som placeras av andra kom-

muner. Vid årsskiftet fanns placeringar gjorda av 

sju andra kommuner, vilket innebär kontakt med 

sammanlagt elva olika kommuner. 

 

Kvaliteten vi vill uppnå är att ligga på en högre 

nivå än medelvärdet för landets kommuner. För att 

mäta nivån använder vi oss av länsstyrelsens årliga 

tillsyn. Tillsyn för 2016 har inte ägt rum. 

 

För att överförmyndarens tillsyn ska skydda un-

deråriga och vuxna från rättsförluster utvecklar vi 

kontinuerligt våra rutiner vid återkommande ar-

betsplatsträffar.  

Vi tillförsäkrar allmänheten en för hela landet så 

enhetlig rättstillämpning som möjligt inom områ-

det genom medlemskapet i Föreningen Sveriges 

Överförmyndare och genom att vid behov uppda-

tera vår framtagna handbok för gode män och för-

valtare. Vi verkar för att fler och fler kommuner 

ska ställa sig bakom handboken. Det har inte gjorts 

någon uppdatering under 2016. Det är nu tjugoen 

kommuner som står bakom informationen i hand-

boken vilket stärker en enhetlig rättstillämpning. 

Uppdateringar distribuerades till samtliga gode 

män och förvaltare i samband med årligt utskick 

inför redovisning. Den tillsänds även berörda per-

sonalgrupper inom omsorgen. Vi har under året 

tagit fram en introduktionsmapp som ett komple-

ment till handboken. Den används vid genom-

gång/introduktion av de som anmält intresse för att 

bli god man/förvaltare. Mappen överlämnas efter 

genomgången. 

 

Den årliga utbildningen för gode män och förval-

tare, genomfördes i samverkan med länet i okto-

ber. Utbildningen var förlagd till Högsby. Det 

totala deltagarantalet uppgick till 48. Samtliga 

deltagare erhöll kursintyg. 

Gode män för ensamkommande barn utbildas ge-

nom personliga möten så snart vi får en intresse-

anmälan. Varje ny god man för ensamkommande 

barn får tillgång till en mentor som introducerar 

dem i uppdraget. 

 

Vi har genomfört våra årliga informationsträffar, 

med särskild genomgång inför årsredovisning, för 

gode män och förvaltare, i kommun-, stadshusen i 

samtliga samverkanskommuner under vecka 5.  

Överförmyndaren har under året besökt och infor-

merat personal vid svenska kyrkan, psykmottag-

ning, bankpersonal, socialnämnd och Rotary. Vid 

två tillfällen har överförmyndaren träffat revisorer. 

Träff har genomförts med ställföreträdarenheterna 
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i våra samverkanskommuner. Samverkan med 

personal vid individ och familjeomsorgen har skett 

genom deltagande vid arbetsplatsträff. 

 

Under året har informationsutbyte skett vid tre 

tillfällen med Migrationsverket och boende för 

ensamkommande barn. 

 

För gode män för ensamkommande barn har under 

året anordnats två informations- utbildningsträffar 

och i samverkan med socialtjänsten en utbild-

ningsdag med inhyrd föreläsare. 

 

Årlig kontroll av samtliga ställföreträdare mot 

Kronofogdens register genomfördes i oktober. Vi 

inför kontroll av samtliga ställföreträdare mot be-

lastningsregistret 2017. 

Arbetet med framtagande av enkät pågår. 

 

Avstämning med samverkanskommunerna sker i 

samband med fastställande av verksamhetsberät-

telse. 

 

Målet att tillsätta av god man för ensamkommande 

barn inom 24 timmar (en arbetsdag) från det att 

anmälan inkommit har uppfyllts.   

Granskning och arvodering av gode män för en-

samkommande barn har skett månadsvis.

Utveckling/framtid  

Vi har en grupp på drygt tio ställföreträdare som är 

kontrollerade, utbildade och redo att ta uppdrag. Vi 

har även flera erfarna gode män som kan ta upp-

drag. Antalet ärenden avseende ensamkommande 

barn har minskat under året. Trots detta, viktat mot 

antalet ärenden, borde utökning av handläggar-

tjänst ske men då en utökning dels är kortsiktig 

och under inlärningsperioden kräver resurser har vi 

valt att avvakta. Ordinarie personal arbetar extra 

under vissa perioder. Månadsvis granskning och 

arvodering av dessa ärenden ger en hög arbetsbe-

lastning vid månadsskiften. Månadsvis arvodering 

ger i sin tur, dels omfattande återsökningar av ut-

betalda medel men även möjlighet till en snabbare 

uppföljning av ekonomin.  

Vårt arbetssätt innebär återkommande ompriorite-

ringar i gruppen/teamet. Arbetssättet ger ett ge-

mensamt ansvarstagande kring uppdraget och en 

beredskap för förändringar i verksamheten.  

Vi har under året färdigställt och använt oss av 

mail-distributionslista vid kommunikation med 

gode män för ensamkommande barn. Arbetet med 

att utöka mail-korenspondens pågår. 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

Måluppfyllelseanalys 
Kultur- och fritidsförvaltningen har i år ett ekono-

miskt överskott, utfall i procent mot nettobudget 

på 94,9 %, vilket är en liten förbättring från före-

gående års 97,7 %.  

Under perspektivet invånare och brukare är utma-

ningen att i en alltmer konkurrerande omvärld 

behålla och utveckla ett rikt kultur och fritidsut-

bud. Vidare ska vi skapa ett brett utbud av aktivite-

ter inom såväl kultur som fritid samt inneha an-

läggningar och lokaler som tillgodoser och ger 

möjligheter till deltagande för alla kommuninne-

vånare. En utmaning då vi märker av ett minskat 

deltagande i föreningslivet, vilket också ger ett 

negativt utfall och en fallande trend för båda nyck-

eltalen. En trend vi sett pågående de senaste åren. 

Antalet brukarråd/gårdsråd har minskat till ett 

vilket ger ett missvisande utfall, målet kommer att 

tas bort. Positivt är att våra lokaler visar på god 

tillgänglighet både när det kommer till anpass-

ningar och öppettider där målet är att minst ha 

öppet 14 timmar per dygn vilket vi lyckats med.  

 

Under perspektivet verksamhet och medarbetare 

når vi inte målen och vi ser en negativ trend från 

föregående år. Det beror delvis på att vi ökat mål-

nivån under 2016, samt att verksamheterna under 

året haft en hög press och arbetsbelastning vilket 

påverkat den psykosociala arbetsmiljön. Det har vi 

arbetat med genom personalförstärkningar under 

Ekonomi i balansEkonomi
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året och inför 2017. Vidare har vissa organisat-

ionsförändringar skett i verksamheterna under 

2016 som vi anser skall leda till en bättre arbets-

miljö och ett bättre arbetsklimat. Påverkan finns 

också från att vissa fysiska arbetsmiljöer har en 

dålig miljö avseende ventilation, värme och kyla. 

Vi arbetar löpande med frågor kring samarbete och 

delaktighet för att nå och förbättra våra resultat 

vilket ska leda till att vi når upp till den höga mål-

nivån. 

 

Vi når inte upp till en godkänd sammanlagd nivå 

för gränsöverskridande samverkan. Antalet samar-

betsprojekt med andra förvaltningar har ett oför-

ändrat utfall från förra året och där når vi upp till 

målet 5. När det kommer till samarbetsprojekt med 

andra föreningar och studieförbund så har vi i år 

förbättrat utfallet från 11 till 15 projekt och når 

därmed upp till den bestämda målnivån. Detta  

beror till stor del på samarbete med smålandsidrot-

ten samt diverse integrationsprojekt. Administrat-

ionen utvecklas med alltfler bokningar via hem-

sida, bidragsansökningar on-line och en digital 

utveckling, dock är våra kunder fortfarande till stor 

del analoga vilket ger en långsammare utveckling 

inom vår sektor. Detta gör att vi inte riktigt når upp 

till målet för god tillgänglighet. 

 

 

Ekonomisk analys 
Årets verksamhet uppvisar en positiv nettoavvi-

kelse mot budget på 1 607,9 tkr. Avvikelsen kan 

bland annat förklaras av minskat bidrag till Vi-

rumsvallen AB inte reglerats i budget. Förvalt-

ningen har också haft vakanta tjänster inom flera 

verksamheter samt organisationsförändringar på 

Valhall. Övrigt överskott förklaras av ökade intäk-

ter samt kostnadsmedvetenhet och en god uppfölj-

ning av ekonomin inom förvaltningen. 

 

 

Verksamhetsidé 
Kultur- och fritidsförvaltningens övergripande 

ansvar är att ge kommuninvånarna förutsättningar 

för ett meningsfullt och aktivt fritids- och kulturliv 

och att öka intresset för friluftsliv, rekreation och 

motion. Förvaltningen samverkar med och ger stöd 

till studieförbund och kultur- och fritidsföreningar, 

främst till barn- och ungdomsverksamhet. Fritids-

gårdsverksamhet, ungdomsinflytande, folkhälso-

frågor, idrotts- och friluftsanläggningar och att 

förvalta, vårda och visa kulturarvet hör till förvalt-

ningens verksamhetsområde. Målgruppen är 

kommunens invånare och föreningsliv. 

Året i korthet 
 Ny Folkhälsoplan har tagits fram 2016. 

 Ett antal möten har hållits med samhälls- och 

hembygdsföreningar i kommunen med ett ökat 

intresse, tema landsbygdsutveckling. 

 Tisdagar på Valhall, 20 arrangemang har ge-

nomförts.  

 Kultur i skola. Målsättningen var att erbjuda 2 

kulturarrangemang med målgruppen 4-5 år upp 

till gymnasiet. Vi har kunnat erbjuda alla minst 

ett kulturarrangemang per årskurs som innehål-

lit författarbesök, konstnärsbesök, föreställ-

ningar och besök på Rockarkivet. 

 Skapande skola beviljades 229 tkr av Kulturrå-

det. Medel har använts till flera olika aktiviteter 

bland annat ett integrationsprojekt med Musik-

skolan. Ett både socialt och musikaliskt projekt 

som pågått 2016 och fortsätter 2017.  

 Hagadal Sportcentrum har från och med 2016 

ett nytt digitalt inpasserings- och bokningssy-

stem 

 Nytt fotbollstält med konstgräs invigdes vid 

Hagadal i oktober. 

 Ett utegym har uppförts vid Hagadal sportcen-

ter, invigning april 2016 

 En genomgripande undersökning av bidrag och 

ersättningar till samtliga föreningar i kommu-

nen har genomförts av Utvärderingsringen, klar 

våren 2017. 

 En kultur och fritidsvaneundersökning genom-

förs, klar våren 2017. 

 Upprustning och underhåll på Hammarsjöom-

rådet pågår, populär verksamhet under stor del 

av året vilket har lett till mycket uthyrning. 

 Belysning utbytt på samtliga elljusspår till ny 

LED-belysning 

 Ett 10-tal integrationsprojekt har fått pengar, 

såväl idrotts- som kulturföreningar. 

 Ungdomsenheten verksamhet har ökat och ut-

vecklats. Ett samarbete med skola samt barn- 

och familj inom kommunen. Med anledning av 

ett ökat antal asylsökande, nya kommuninvå-

nare och flera sociala uppdrag har en fram-

gångsrik verksamhet ökat. 
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 Fritidsgårdarnas verksamhet har ökat och i 

Hultsfred hölls öppet även under sommaren. 

 Lupp och drogvaneundersökningar har utvärde-

rats under 2016 och ett förebyggande arbete 

mot droger, ANDT, pågår. 

 
Framtid 
Viktigaste uppgifterna för framtiden är att bibe-

hålla och utveckla de goda relationerna med före-

ningslivet och att utveckla våra verksamheter. En 

stor utmaning är att integrera alla våra nya med-

borgare i samhället och inom föreningslivet. Ofta 

möts kulturer som skapar nya utmaningar och en 

spännande framtid. Genom riktade resurser och 

projekt kan en stor utveckling ske inom såväl kul-

turen som idrotten. Vi har stora utmaningar i att 

utveckla och underhålla vårt sportcentrum Haga-

dal, att ge fortsatt stöd till all idrott i kommunen. 

Att stödja och skapa event inom kulturen och mu-

siken i Hultsfreds kommun. Våra fritidsgårdar 

skall utvecklas med att såväl yngre som äldre barn 

deltar. Vår Ungdomsenhet utgör en viktig verk-

samhet för att förbättra och förstärka för våra ung-

domar i kommunen. Att arbeta med integrations-

projekt i samverkan med kommunens övriga för-

valtningar. Ett fortsatt folkhälsoarbete enligt vår 

Folkhälsoplan. 

Vi har en stor utmaning genom att vårt bibliotek 

flyttar till centrum, först genom att få en tillfällig 

etablering på Valhall. Att vi kan bibehålla en god 

biblioteksverksamhet i väntan på att vi bygger ett 

nytt modernt bibliotek med möjligheter att skapa 

en ny och större verksamhet i biblioteksmiljö. 

 

 

Verksamhetsfakta 

 2016 2015 

Registrerade föreningar 253 255 

Antal föreningar som fått bi-

drag 
125 

124 

Antal bad Hultsfred 61 797 61 127 

Antal bad Virserum 5654 5 722 

Friskotek Hagadal 19 667 15 503 

Uthyrningar (timmar ej skol-

tid) 

 
 

Mörlunda sporthall 867 723 

Silverdalens sporthall 617 564 

Silverdalens gymnastiksal 106 110 

Målilla gymnastikhall 311 332 

Vena gymnastikhall 65 22 

Hagadal sporthall 1 081 1170 

Lindblomskolans Sporthall 1 085 1105 
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Bibliotek 

 

 
Måluppfyllelseanalys 
Utlåningen av medier har ökat något vilket är gläd-

jande eftersom trenden i landet är att utlåningen 

minskar. Vi har inte nått målet för antal utlån per 

invånare men vi ser ändå ett stort intresse för vår 

verksamhet i och med det höga besöksantalet. Vad 

gäller besöksantalet är målet nått med råge. Antal 

aktiva låntagare ligger också över det satta målet. 

I Silverdalen och Järnforsen har skolbiblioteken 

återigen kunnat öppnas i renoverade lokaler och 

även på Venhagskolan har lokalerna renoverats. 

Biblioteket har tillgodosett i stort sett alla inköps-

förslag som inkommit. De förslag som inte god-

känts har låntagarna oftast kunnat få som fjärrlån. 

Antalet Boken- kommer låntagare har minskat. Vi 

arbetar fortlöpande med att sprida information om 

vår verksamhet i syfte att försöka få nya Boken 

kommer låntagare. 

 

 

Ekonomisk analys 
Biblioteket visar ett överskott gentemot budget på 

173,3 tkr vilket kan förklaras som en avvikelse 

beroende på förändring vad gäller lönebidrags-

tjänster och även förändringar rörande tjänster 

knutna till integration. Inom it -området har det 

skett en ökning av kostnader för licenser och data-

program och även bibliotekets kostnader för inköp 

av medier har ökat. 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Nöjda kunder och 
besökare

God nyttjandegrad
Invånarna har 

inflytande i 
verksamheten

God arbetsmiljö God kompetens God personalhälsa Gott ledarskap Gott samarbete

Kompetensutveckling
Samtal som resulterar i 

utvecklingspunkter
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Verksamhetsidé 
Biblioteket ska tillhandahålla litteratur i olika for-

mat för utbildning, information och upplevelser.  

Vi bedriver verksamhet för folk-, grundskole- och 

gymnasiebibliotek i kommunen. Biblioteket ska 

verka för demokratisk utveckling i samhället och 

främja läsning och tillgång till litteratur. Lån ur det 

egna beståndet ska vara gratis. 

Demokrati och integration är viktiga ledord i verk-

samheten. Vi ska ha särskilt fokus på grupperna 

barn/unga, funktionshindrade, nationella minorite-

ter och personer med annat modersmål än svenska. 

 

 

Året i korthet 
Biblioteksverksamheten har bedrivits vid huvud-

biblioteket, Virserum filialbibliotek, inhyrda bok-

bussturer, Bok i butik och vid skolbiblioteken i 

Mörlunda, Målilla, Järnforsen, Silverdalen och 

Vena. Gymnasieskolan, Sfi, Lindblomsskolan och 

Albäcks högstadium har vänt sig till huvudbiblio-

teket och Prolympia skolan till Virserums filial-

bibliotek. 

Under året har Silverdalens och Järnforsens skol-

bibliotek flyttat in i nya lokaler och på Venhagsko-

lan har skolbiblioteket renoverats. 

Antal besök på våra bibliotek ligger på en fortsatt 

hög nivå under 2016. Utlånen på huvudbiblioteket 

visar på en liten ökning medan kommunen i helhet 

har minskat något. 

Efterfrågan på litteratur på invandrarspråken och 

lättläst svenska är fortfarande stor och biblioteket 

har svårt att tillgodose behovet. 

Biblioteket arbetar med olika integrationsprojekt 

bland annat Låna en svensk. Även projekt riktade 

mot barn och unga bedrivs i samarbete med före-

ningar och fritidsverksamheten. 

Biblioteket arbetar fortlöpande med att öka den 

digitala delaktigheten bland kommunens invånare. 

Biblioteksservice till personer med särskilda behov 

sker genom Boken kommer service och genom att 

sprida information och tillhandahålla medier för 

målgruppen. 

Biblioteken i Hultsfred och Virserum har arrange-

rat kulturarrangemang både för barn och vuxna 

under året. De arrangemangen med en lokal an-

knytning och de för barn och unga har lockat flest 

besökare. 

Under sommaren och hösten har mycket av biblio-

tekspersonalens arbete haft fokus på den förestå-

ende flytten av huvudbiblioteket. Den nya lokalen 

för biblioteket blir på andra våningen i Valhall. 

Beräknad inflyttning under april 2017. I Valhall 

kommer biblioteket att vara tills de nya lokalerna 

blir färdiga i H-city. Beräknad inflyttning 2019. 

 

 

Framtid 
Biblioteket fortsätter utvecklingen med samverkan 

mellan kultur, fritid och social verksamhet. Vi 

anpassar biblioteksverksamheten till den nya tek-

niken och lägger vikt vid att föra ut tillgången till 

nya medier. 

Bibliotekets arbete med prioriterade grupper där 

barn och unga, nya svenskar och personer med 

funktionsnedsättning ingår lyfts fram och intensi-

fieras. 

Arbetet med att skapa en mer användarvänlig 

Arena-sida för mobiltelefoner påbörjas. 

Vi påbörjar utflyttningen av biblioteksverksamhet-

en i Hultsfred under april 2017. Den nya tillfälliga 

placeringen, i väntan på ett nytt bibliotek, blir lo-

kalen Balder i Valhall. 

Biblioteket planerar för att införa självutlåning 

med hjälp av en utlåningsautomat och detta arbete 

har påbörjats i mindre omfattning. 

 
 

Verksamhetsfakta 

 2016 2015 

Antal lån totalt 91 

636 

90 

152 

Antal lån per invånare 6,6 6,5 

Aktiva låntagare 3 908 3 883 

Antal lån per låntagare 23,4 23,2 

Antal mediabestånd totalt 76 

920 

82 

171 

Antal mediabestånd per invånare 5,5 5,9 

Nyförvärvade medier 4 832 5 730 

Antal besök per invånare 10,3 10,5 

Antal invånare med Boken kom-

mer-service  
36 54 
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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 uppfylls. Däremot antalet med-

arbetare som anser att man lär nytt och utvecklas i 

sitt dagliga arbete når inte målet.  När det gäller 

invånare och brukare, trygg och säker kommun så 

uppfylls målet för antal trafikolyckor. Målen för 

olyckor med personskada och antal bränder i 

byggnader nås inte. Detta visar på vikten att in-

formera 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 utryckningskostnader, ut-

bildning av nyanställd personal, C-körkort till per-

sonal. 

 

 

Ekonomisk analys 
Räddningstjänsten gör ett dåligt resultat beroende 

på att budgeten tillåter ca 150 insatser. För 2016 

genomfördes 347 insatser detta är 197 fler än be-

räknat och blir en merkostnad. Eftersom det var 

många insatser blir också kostnad för återställning 

efter larm högre. Intäkterna är högre än budgeterat 

och detta beror på intäkter för SAMS larm, tjänst 

för larmsändare på kommunala anläggningar, rest-

värdesräddning åt försäkringsbolagen, tillstånd för 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Trygg och säker 
kommun

Gott samarbete God arbetsmiljö God delaktighet Gott ledarskap God beredskap

God 
kompetensutveckling



  Årsredovisning 2016 Verksamhetsberättelse 
 

 

63 

 

explosiva varor, felaktiga automatlarm, externut-

bildningar, kärnkraftsarbete utfört åt Länsstyrel-

sen, Höglandets räddningstjänstförbund betalar 1 

beredskap i Järnforsen. Vi har sökt tillbaka pengar 

från MSB för skogsbranden i Triabo och Stock-

horvans pelletsfabrik. Kommunens självrisk upp-

gick till 890 tkr för båda bränderna och detta är 

pengar som belastar Räddningstjänstens budget. 

 

 

Verksamhetsidé 
Våra huvuduppgifter är räddningstjänst och skade-

förebyggande skydd. För att uppnå goda resultat är 

närhet och tillgänglighet två nyckelbegrepp. Inom 

organisationen strävar vi efter att förebygga olyck-

or och arbetar därför aktivt med förebyggande 

skydd genom rådgivning, tillsyn och utbildning. 

 

 

Året i korthet 
2016 var ett händelserikt år för räddningstjänsten, 

antalet utryckningar uppgick till 347 st. Tillsyner 

genomfördes gemensamt med samverkanskommu-

nerna Vimmerby, Högsby, Mönsterås och Oskars-

hamn, för Hultsfreds del blev det 53 st. i antal. Vi 

har genomfört utbildningar i brandkunskap och 

sjukvård internt och externt för ca 300 personer. 7 

januari infördes en ny ledningsorganisation ge-

mensamt med Vimmerby. Detta innebär att vi fått 

tillgång till ytterligare en ledningsnivå. Antalet 

felaktiga automatlarm har ökat något i antal jäm-

fört med 2015. SAMS larmen har också ökat i 

antal. Våren och sommaren har varit mycket torr 

vilket medfört många skogsbränder. Vi har haft två 

större insatser, en skogsbrand och en brand i pel-

letsfabrik. Vi har sökt tillbaka pengar från MSB 

för kostnaderna som överstiger 445 tkr per insats. 

Hösten har präglats av flyktingproblematik och 

tagit mycket fokus från andra arbetsuppgifter som 

vi skjutit på framtiden. 

 

 

Verksamhetsfakta 
 2016 2015 

Antal insatser (uppdrag) 347 263 

Varav en del:   

brand i byggnad 31 36 

brand ej i byggnad 41 34 

automatlarm 73 67 

trafikolycka 38 40 

stormskada 0 0 

Annan vatten skada 1 3 

Översvämning av vattendrag 0 6 

Nödställd person 7 6 

SAMS sjukvårdslarm 43 25 
 

 

 

 
 
 

Östra Smålands Kommunalteknikförbund 

Ekonomi 
För Hultsfreds del av ÖSK redovisas ett över-

skott på 8 190 tkr. 
 

Verksamhet 
2010 beslutades enligt KF § 115 att Tekniska 

kontoren i Hultsfreds och Högsbys kommuner 

skulle ingå i samverkan. Det nya förbundet Östra 

Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) över-

tog ansvaret från och med 2011-01-01 för tek-

nisk verksamhet inom nämnda kommuner. 

Verksamheten redovisas särskilt. 
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Barn- och utbildningsnämndens verksamhet gemensam 
 

Ekonomi 
Förvaltningens nettokostnad uppgick under 2016 

till totalt 248,2 mnkr att jämföras med 235,7 mnkr 

under 2015. Ökningen jämfört med 2015 sett till 

jämförbar verksamhet uppgår till 5,3 procent. 

 

 
 

Nettokostnaderna är 5,5 mnkr högre än budgeterat. 

Kostnaderna är 47,2 mnkr (16,0 procent) högre än 

budgeterat och intäkterna 41,7 mnkr (78,4 pro-

cent) högre än budgeterat. Huvudorsaken till 

denna avvikelse är att migrationsverket ökade 

ersättningar för utbildning av asylsökande elever 

med 50% från och med 1 januari 2016.  Detta 

medför ökade intäkter. Antalet folkbokförda 

barn/elever har ökat kraftigt under 2016 vilket 

medfört ökade kostnader. Intäkterna för om-

sorg/utbildning  av asylsökande barn/elever och 

SFI-studenter inklusive lokalkostnader uppgick 

2016 till 50,9 mnkr. Detta är en ökning med 23,8 

mnkr (87,8%) i jämförelse med 2015. 

 

 

Bemanning 
Grundbemanningen kan komma att förändras 

framöver då befolkningen har ökat under 2016. 

Det är dock svårt att prognosticera om detta kom-

mer fortsätta under 2017 eller om befolkningen 

kommer minska. Detta påverkar alla Barn- och 

utbildningsnämndens verksamheter. Även 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 2014 till 2016. 

 

 
 

 

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 2016 redovisas styrkort för förskola, fritids-

hem, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. 

 

 

 

 

Nettokostnad milj kr 2016 2015 2014

Redovisad nettokostnad 248,2 235,7 229,8

Budget (nettoanslag) 242,7 235,1 230,0

Nettokostnad/budget % 102,3 100,3 99,9 2016 2015 2014

Antal årsarbetare 451,5 404,5 383,4
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Förskola  

 
 

Måluppfyllelseanalys 
Trygghet är ett centralt begrepp i förskolan. Mål-

nivån för 2016 var att 98 procent av vårdnadsha-

varna ska uppleva trygghet för sitt barn. Årets 

resultat blev 95,9 procent, detta är lägre än resulta-

tet från 2015 då 97,6 procent svarade positivt. 

Orsaker som belyses är ökad vikarieomsättning 

och en upplevelse av att personalen inte räcker till. 

Förskolan fortsätter att sträva mot att 100 procent 

av vårdnadshavarna ska uppleva trygghet för sitt 

barn.  

 

Lärande är ett centralt begrepp. Vårt mål var att 98 

procent av vårdnadshavarna skulle göra bedöm-

ningen att verksamheten främjar lärande och ut-

veckling. Verksamheten nådde 98,1 procent vilket 

är  över målnivån, men en försämring från 99,1 

procent 2015. Föräldrarna är väldigt positiva till 

förskolans arbetssätt, men vi kan se att det fram-

kommer kritik mot förskolors utemiljö. 

 

Vad avser vårdnadshavares möjlighet att påverka 

verksamheten så var målnivån 93 procent och re-

sultatet blev 92,9 procent. Resultatet har dock vänt 

uppåt igen efter en tillbakagång 2015 då 90,7 pro-

cent svarade positivt. Vi kan se att de pedagogiska 

dokumentationerna som finns tillgängliga för för-

äldrarna, liksom pedagogernas bemötande, påver-

kar resultatet positivt. Det framkommer även syn-

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Barnen är trygga i 
förskolan

Vårdnadshavarna har 
möjlighet att påverka 

verksamheten

Verksamheten främjar 
barnets lärande och 

utveckling

God arbetsmiljö God kompetens God personalhälsa Gott ledarskap Gott samarbete

Adekvat 
kompetensutveckling

Samtal som resulterar i 
utvecklingspunkter



  Årsredovisning 2016 Verksamhetsberättelse 
 

 

66 

 

punkter om att det är svårt att påverka förskolornas 

utemiljöer. 

 

Andelen medarbetare som upplever att arbetsmil-

jön är god har fortsatt att sjunka från 82,5 procent 

2015, till 81,9 procent 2016. Målnivån är 88 pro-

cent. Under året har arbetsmiljön i flera förskolor 

varit uppe för diskussion. Antalet nyanlända barn i 

förskolan har fortsatt att öka under 2016 och 

många förskolor har hamnat i problem då de upp-

lever trångboddhet. De flesta förskolorna är i be-

hov av förbättringar i den fysiska miljön. En pro-

jektgrupp har arbetat med att se över lokalerna i 

samtliga förskolor som är byggda 1977 och med 

att ge förslag på hur vi löser lokalfrågan för för-

skolan i Hultsfreds tätort. 

 

Under 2016 öppnades Råsebäcks förskola. Där har 

två avdelningar tagits i bruk och ytterligare en 

kommer att öppna under 2017. 

Sjukfrånvaron i förskolan har minskat från 7,4 

procent 2015 till 5,9 procent 2016, en minskning  

med 1,5 procentenheter. Målnivån är satt till 5 

procent. Personalförstärkning har gjorts i förskolan 

från 2015, detta är en del av förklaringen till det 

förbättrade resultatet. 

 

Andelen medarbetare som anser att det finns ett 

gott samarbete är 92,2 procent, vilket är en minsk-

ning från 93,0 procent 2015. Årets resultat är över 

målnivån som är satt till 92 procent. Samarbete är 

en viktig fråga för att kunna sprida kunskap inom 

förskolan men även för att förbättra arbetssituat-

ionen i vardagen.  

 

Vad avser pedagogernas upplevelse av gott ledar-

skap så har resultatet återigen förbättrats. 2015 var 

resultatet 93,2 procent och 2016 till 95,8 procent, 

klart över målnivån på 93 procent. 

 

 

Ekonomisk analys 
Förskolans nettokostnad uppgår till 57,3 mnkr 

vilket är 2,9 mnkr högre än budgeterat. I jämfö-

relse med föregående år är det en förbättring av det 

ekonomiska resultatet gentemot bud-get med 2,0 

mnkr. Anledningen till detta underskott är en ök-

ning av antalet barn. Barn- och utbildningsnämn-

den öppnade en ny förskola, Råsebäcks förskola, 

under hösten. Denna förskola fick ingen budget 

2016. Underskottet för denna enhet är 2 mnkr. I 

jämförelse med andra verksamheter har förskolan 

hög korttidsfrånvaro vilket leder till ökade kostna-

der i form av ökade vikariekostnader. 

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 
 Råsebäcks förskola öppnades och två avdel-

ningar togs i bruk. 

 Utbildning med Nationellt Centrum för svenska 

som andraspråk genomfördes. 

 En ny förskola med 100 platser byggs i Virse-

rum. 

 Silverliljans gård har iordningsställts.  

 ”Kreativt återbruk” har startat. 

 Familjecentralen har öppnat. 

 Nu finns IT inspiratörer i förskolan. 

 Utökning med en förskolechef. 

 Utökning med lokaler på Venhaga förskola. 

 

 

Framtid 
Vi fortsätter att utveckla arbetet med pedagogisk 

dokumentation så att det blir ett verktyg för re-

flektion och lärande på alla avdelningar. Detta 

skapar också förutsättning för att kvalitetsarbetet 

ska bli ett skarpt verktyg. IT utvecklarna får möj-

lighet och utrymme att sprida kunskap och arbeta 

med utveckling av verksamheten. Samtliga försko-

lor behöver fortsätta arbetet med sina pedagogiska 

miljöer för att möta upp dagens förskolepedagogik 

och läroplan.  

En fortsatt förbättring av den fysiska arbetsmiljön 

är viktig liksom arbetet med utforskande miljöer. 

Återbruket blir en inspiration och möjliggör arbe-

tet med kreativt utmanande material i förskolan.  

Samtliga förskolor har prioriterade mål kring 

språkutvecklande arbete. Ett fortsatt samtal kring 

hur vi organiserar oss på förskolorna för att kunna 

samarbeta på bästa sätt för att möta upp barnens 

behov och bli mindre sårbara för vikariebrist. Fort-

sätta utveckla likabehandlings- och kvalitetsarbete, 

som ett led i en tryggare förskola.  
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Det pågår ett arbete med att förbättra övergångarna 

mellan förskola och förskoleklass/fritidshem. 

Arbeta vidare med attraktiv arbetsgivare och re-

krytering för att öka antalet behörig personal i 

förskolan. Förbättra introduktionen för obehöriga 

pedagoger. 

 

 

Verksamhetsfakta 

  2016 2015 

Antal barn (inkl. asylsö-

kande) 598 581 

Bruttokostnad / barn (kr) 122 374 111 817 

Nettokostnad / barn (kr) 95 772 93 501 
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Grundskola

 
 

Måluppfyllelseanalys 
När det gäller målet eleverna är trygga i skolan 

blev utfallet 95,2 procent, att jämföra med 97,1 

procent 2015. Resultatet har försämrats och ligger  

under den kommunala målnivån på 96 procent. Vi 

behöver fortsätta att 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. 

Vad det avser målet goda kunskapsresultat så har 

vi inte lyckats att nå våra mål. Resultaten för års-

kurs 9 har sjunkit, både när det gäller andelen be-

höriga till gymnasiet (72,9 procent) och andel ele-

ver som nått målen i alla ämnen (67,7 procent). 

Andelen elever som når målen i alla ämnen i åk 3 

ökade till 72,2 jämfört med 68,1 procent 2015. I åk 

6 har resultaten däremot försämrats och andelen 

elever med godkänt i alla ämnen blev 64,5 procent. 

Analysen visar att nyanlända elever misslyckas i 

större utsträckning med att nå målen.  

Alla grundskolor har prioriterade mål med tydligt 

fokus på att utveckla undervisningen. Arbetet med 

framgångsrik undervisning, språkutvecklande ar-

bete och nyanländas lärande pågår både lokalt och 

nationellt. Andelen nyanlända elever är ca 35% 

och detta ställer krav på kunskaper inom områden 

som studiehandledning, kartläggning och språkut-

vecklande arbete i alla ämnen.  

92,7 procent av eleverna upplever att de får det 

stöd och den utmaning de behöver under 2016, det 
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är en försämring jämfört med 2015. Målnivån var 

97 procent. När det gäller vårdnadshavares upple-

velse av samma punkt är målnivån 95 procent och 

resultatet blev 95,8 procent, i samma nivå som 

2015 års resultat på 95,7 procent.  

Andelen vårdnadshavarna som upplever att de har 

möjlighet att påverka verksamheten var 2016 89,5 

procent, målnivån var 90 procent. Detta är en 

minskning jämfört med 2015 års resultat på 90,1 

procent.  

Under målet gott elevinflytande väger vi in tre 

kriterier. I hur stor utsträckning lärarna tar hänsyn 

till elevernas åsikter blev resultatet 92,1 procent. 

85,4 procent av eleverna upplever att de får vara 

med och påverka planeringen av undervisningen 

och 89,1 procent av eleverna upplever att det for-

mella elevinflytandet fungerar bra. Samtliga krite-

rier visar på sämre resultat jämfört med föregående 

år. Målnivån var 93 procent. 

Andelen medarbetare som upplever ett gott ledar-

skap är 91,3 procent, en minskning från förra året 

med 3,7 procentenheter.  

75,9 procent av medarbetarna anser att arbetsmil-

jön är god. Detta är en minskning från 2015 då 

resultatet var 80,4 procent. Målnivån är 88 pro-

cent. 

Andelen medarbetare som upplever ett gott samar-

bete har minskat med 1,7 procentenheter till 87,2 

procent. Sjukfrånvaron har ökat från 4,0 procent 

2015 till 4,8 procent. 

Andel medarbetare med behörighet att bedriva all 

sin undervisning i sin tjänst (Lärarlegitimation 

finns där detta är ett krav) är 40,1 procent. Denna 

andel motsvarar inte alla utbildade pedagoger, den 

säger däremot att 40,1 procent av pedagogerna inte 

undervisar i fler ämnen än de är behöriga att un-

dervisa i. Det är jätteviktigt att vi fortsätter arbeta 

för att rekrytera kompetens under kommande år. 

Här står vi inför utmaningar på både lokal och 

nationell nivå då bristen på lärare fortsätter öka. Vi 

har genomfört en kompetensutvecklingsinsats för 

alla pedagoger kring språkutvecklande arbete. 

Detta för att möta upp ett behov i våra verksam-

heter, för att höja kompetensen och ge redskap att 

utveckla undervisningen. 

 
 

Ekonomisk analys 
Grundskolans nettokostnad uppgår till 93,6 mnkr, 

vilket är 0,2 mnkr lägre än budgeterat. På intäkts-

sidan är det ett underskott på -16,4 mnkr och på 

kostnadssidan är det ett överskott på  16,6 mnkr. 

Dessa avvikelser orsakas främst av att antalet ele-

ver folkbokförda i kommunen har ökat kraftigt 

under året samt av kostnader och ersättningar för 

asylsökande elever. Det ökade antalet folkbok-

förda elever i kommunen orsakar, utöver att kost-

naderna ökar på de skolor som drivs av kommu-

nen, att de ekonomiska bidragen till friskolor har 

ökat kraftigt. Underskottet för budgeten till bidrag 

till friskolor samt interkommunala ersättningar är 

2,7 mnkr.    

Grundsärskolans nettokostnad uppgår till 6,0 

mnkr, vilket är 1,1 mnkr lägre än budgeterat. Or-

saken till detta överskott är att fördelning av per-

sonalbudgeten mellan grundsärskola och gymnasi-

esärskola är felaktig. Detta ska ses över. 

Förskoleklass nettokostnad uppgår till 7,0 mnkr 

vilket är 0,3 mnkr lägre än budgeterat. Överskottet 

orsakas av intäkter för utbildning av asylsökande 

elever från migrationsverket samt att grundbeman-

ningen har varit lägre än budgeterat. 

 

 

Verksamhetsidé 
Grundskolan är obligatorisk från det år barnet fyl--

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 modul uppfördes vid Lindblomskolan då 

antalet nyanlända elever ökat kraftigt. 

 Nya förstelärare rekryterades. 

 Kompetensutveckling kring språkutvecklande 

arbete har genomförts med Nationellt Centrum 

för svenska som andraspråk. 

 Kommunens grundskolor klarade inte att leva 

upp till kravet på Studiehandledning till de ele-

ver som har rätt till det. Trots stora ansträng-

ningar så fortgår problematiken. 

 Lärarlönelyftet infördes. 

 Kartläggning av nyanlända elever påbörjades. 

 Fortsatt implementering av en till en satsningen 

på Albäck. Nu finns elevdatorer i åk 7 och 8. 
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 Förskoleklassnätverket har arbetat med ”Lä-

rande lek i förskoleklass” utifrån forskning och 

beprövad erfarenhet. 

 Grundsärskolan har flyttat från Lindblomsko-

lan, Hultsfred, till Venhagskolan i Målilla. 

 Hultsfred är med i Skolverkets riktade insatser i 

syfte att förbättra undervisningen för nyanlända 

elever. En nulägesanalys har gjorts, vilken lig-

ger till grund för den åtgärdsplan som Skolver-

ket och huvudmannen har kommit överens om. 

 Antal nyanlända elever i kommunen har fortsatt 

öka under året. Det är mycket svårt att rekrytera 

personal både behörig och obehörig. Vi har un-

der 2016 haft kö till våra skolor då det saknas 

tillräckligt med lokaler och personal. 

 

 

Framtid 
Förskoleklassen behöver arbeta vidare med att 

utveckla en variation och våga prova olika arbets-

sätt och metoder för att öka elevernas delaktighet. 

Likaså behöver man fortsätta arbeta med att utvär-

dera och analysera sin undervisning för att den ska 

fortsätta att utvecklas. Skolan behöver arbeta vi-

dare med att utveckla sitt arbete med kartläggning 

och studiehandledning till nyanlända elever. Vi 

behöver hålla i och fördjupa det språkutvecklande 

arbetet. Det är viktigt att vi omsätter våra nya kun-

skaper i undervisningen så att det kan stödja alla 

elever i deras utveckling mot målen. Detta för att 

vi ser att nyanlända elever är en grupp som gene-

rellt presterar sämre resultat. Vi behöver också 

fortsätta att synliggöra sambanden undervisnings-

metoder och elevers resultat. 

 

Arbeta aktivt med samverkan över förvaltnings-

gränserna. Arbetet med ungdomsenheten kring 

social problematik är givande och vi ser att den 

behöver fortsätta och utvecklas då elever i social 

problematik är en ökande grupp. 

Se över och förbättra övergångarna mellan olika 

stadier och verksamheter för att möta upp alla 

elevers utveckling. 

 

Det är en fortsatt målsättning att alla skolor ska 

arbeta 40+5 eller semestertjänst. Det kollegiala 

lärandet är en framgångsfaktor och då måste peda-

goger ha så mycket gemensam tid som möjligt. 

Även skolor som inte arbetar 40+5 fortsätter att 

prioritera gemensam tid för planering och utvärde-

ring. 

 

Ett fortsatt arbete med NTA (Naturvetenskap och 

teknik) , både vad det gäller utbildning och materi-

al, främst i årskurs F-6.  

 

Vad gäller arbetsmiljö så behöver vi fortsätta arbe-

tet med att se över åtgärder för den fysiska arbets-

miljön. Vi behöver aktivt arbeta för att rekrytera 

behöriga pedagoger och fler yrkesgrupper till sko-

lans verksamhet. 

 

 

Verksamhetsfakta 

Grundskola  2016 2015 

Antal elever (inkl. asylsö-

kande) 1 435 1 293 

Nettokostnad 65 193 74 556 

varav lokalkostnad (%) 12,8 13,2 

 

Förskoleklass 2016 2015 

Antal barn (inkl. asylsö-

kande) 156 139 

Bruttokostnad / barn (kr) 62 676 32 961 

Nettokostnad / barn (kr) 45 090 29 721 

   

 

  2016 2015 

Elevantal Grundsärskola 

och träningskola 16 16 

Kostnad / elev (kr) 378 968 255 853 
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Fritidshem 

 
 
Måluppfyllelseanalys 
Målnivån i invånare och brukare perspektivet gäl-

lande trygghet var 94 procent. Resultatet blev 94,3 

procent 2016. Det är ett sämre resultat än 2015 då 

utfallet var 96 procent, dock fortfarande över mål-

nivån. 

När det gäller verksamhetens förmåga att främja 

lärande och utveckling upplevde 93 procent av 

vårdnadshavarna detta positivt. En förbättring 

jämfört med 2015 då resultatet var 88,1 procent. 

Styrmodellens målnivå är 85 procent.  

Vad avser vårdnadshavarnas möjlighet att påverka 

verksamheten så upplever 84,1 procent att de har 

det. 2015 var resultatet 77,7 procent. Årets resultat 

har förbättrats men är fortfarande lägre än 2014 då 

85,1 procent av vårdnadshavarna ansåg sig ha 

möjlighet att påverka verksamheten. Årets resultat 

ligger över målnivån på 80 procent. Andelen barn 

som upplever att pedagogerna tar hänsyn till deras 

åsikter har fortsatt att öka från 95,5 procent 2015 

till 95,7 procent 2016. 

Andelen medarbetare som upplever att det finns ett 

gott samarbete har fortsatt att öka men når inte upp 

till målnivån 92 procent. Resultatet för 2016 är 

91,8 en marginell ökning från 2015 då resultatet 

var 91,5 procent. Sjukskrivningarna har fortsatt att 

minska från 3,9 procent 2015 till 2,4 procent 2016. 

Målnivån är 3,7 procent. Andel medarbetare som 

anser att arbetsmiljön är god har försämrats från 
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86,5 procent 2015 till 85,7 procent 2016. Målnivån 

är 88 procent. 

Andelen medarbetare med rätt pedagogisk högsko-

leexamen fortsätter att minska och därmed når vi 

inte vår målnivå på 67 procent. Detta kan skapa 

problem då planeringen av verksamheten riskerar 

att inte utgå från styrdokumenten. Att fortsätta 

arbetet aktivt med rekrytering av behörig personal 

är ett viktigt område under kommande år. Vi ser 

dock att vi måste hitta nya vägar att möta upp 

verkligheten. En plan för introduktion av obehö-

riga pedagoger håller på att arbetas fram. Fritids-

hemsnätverket är ett viktig forum för intern fort-

bildning, erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande. 

 

Ekonomisk analys 
Fritidshemmens nettokostnad uppgår till 12,6 

mnkr vilket är 0,6 mnkr högre än budgeterat. I 

jämförelse med föregående år är det en försämring 

av det ekonomiska resultatet med 0,4 mnkr. An-

ledningen till detta underskott är att personalbud-

geten har överskridits. 

 

Verksamhetsidé 
Fritidshemmets uppdrag spänner över en stor del 

av elevernas utveckling och lärande. Det är bety-

delsefullt att ha ett helhetsperspektiv på uppdraget. 

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling 

och lärande samt erbjuda dem en menings-full 

fritid och rekreation. Fritidshemmet ska också 

möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap 

med förvärvsarbete eller studier. 

 

 

Året i korthet 
 Fritidshemmet i Lindblomskolan har fått många 

nya elever under året. Ytterligare en avdelning 

har öppnats där. 

 Med det ökade elevantalet så är tillgången till 

lokaler mer begränsad, särskilt på yttersko-

lorna. 

 Utbildning i språkutvecklande arbete har ge-

nomförts med Nationellt Centrum för svenska 

som andraspråk. 

 Fortfarande svårt att rekrytera behörig personal 

till fritidshemmen. 

 Kommunens fritidspedagoger har fritidsnätverk 

4-6 gånger/läsår. Förskoleklassnätverket och 

fritidsnätverket samverkar i allt större utsträck-

ning. 

 

 

Framtid 
Fortsatt utvecklingsarbete med att fritidshem, för-

skoleklass, skola och förskola arbetar med att 

stärka sitt samarbete utifrån verksamheternas syfte, 

där fritidshemmet ska komplettera utbildningen. 

Det är en utmaning i att få till samverkan med 

skolans övriga pedagoger. Synliggöra lärandet på 

fritidshemmet för vårdnadshavare mer än det görs 

idag, genom bl.a. att synliggöra pedagogiska 

dokumentationer. Även den praktiska samverkan 

med förskolan, på de orter där detta sker, kan fort-

sätta att utvecklas.  

Arbete med att förbättra övergångarna mellan för-

skola och fritidshem. 

Att fortsätta utveckla miljöer och lokaler anpas-

sade för fritidshemmets verksamhet är viktigt, 

framför allt på ytterskolorna. Även möjligheterna 

kring tekniska verktyg och dess användande behö-

ver ses över i fritidshemmet.   

Det har under 2016 varit en ständig tillströmning 

av nya elever som ansökt om fritidsplats, varav en 

stor andel är nyanlända. Det finns ett stort behov 

av flerspråkiga pedagoger i undervisningen och för 

att stötta eleverna på fritidshemmet. 

Genom fortbildningsinsatsen ”Flerspråkighet en 

möjlighet” har pedagogerna fått en större medve-

tenhet kring elevers lärande kopplat till forskning. 

Vi kan se ökad delaktighet hos eleverna och mer 

variation i verksamheten. Det är viktigt att fortsätta 

fördjupa och utveckla det språkutvecklande arbe-

tet. 

 

 

Verksamhetsfakta 

 2016 2015 

Antal barn (exkl. 

lovomsorgsplatser) 458 403 

Bruttokostnad / barn (kr) 36 080 37 977 

Nettokostnad / barn (kr) 27 469 29 783 
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Gymnasium 

 
 

Måluppfyllelseanalys 
Andelen elever som fullföljde gymnasieutbild-

ningen inom fyra år är 100 procent! En kraftig 

ökning från 2015 med 23,6 procentenheter. 

 

Vad avser betygspoäng för samtliga avgångsele-

ver så ligger snittet för riket på 14,1 för 2016. I 

Hultsfred är genomsnittet 13,8. Avseende be-

tygspoäng för elever med gymnasieexamen så 

ligger snittet för riket på 14,6. För Hultsfred lig-

ger snittet på 14,5. Många av eleverna på yrkes-

programmen gör sig inte behöriga för högsko-

lestudier, trots att de erbjuds detta. Detta är en 

nationell intention men endast ca 30 procent av 

eleverna på Hultsfreds gymnasiums yrkesförbe-

redande program väljer att göra sig förbereda för 

högskolan.  

 

Resultaten avseende elevinflytande har efter två 

mycket positiva år vänt och vi ser ett försämrat 

resultat. När det gäller andel elever som upplever 

att lärarna tar hänsyn till deras åsikter är resulta-

tet 89,2 procent jämfört med 92,9 2015. Andel 

elever som anser att de får vara med och påverka 

undervisningen är 79,3 procent. 2015 var resulta-

tet 86,8 procent. 70 procent av eleverna anser att 

det formella elevinflytandet är bra, vilket är en 

sänkning med 5,9 procentenheter. Inte i något av 

perspektiven nås målnivåerna. 
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88,2 procent av gymnasieeleverna uppger att de 

får det stöd och den utmaning de behöver. Målni-

vån var 90 procent och resultatet har minskat 

jämfört med 2015. Andelen elever med gymnasi-

eexamen har ökat till 72,1 procent från 71,7 pro-

cent 2015. Målnivån är 83 procent. 

 

Hultsfreds gymnasium har under 2016 fortsatt att 

arbetat aktivt med att byta det traditionella stödet 

i form av ”mer av samma” och istället satsat på 

att utveckla individuell coaching mellan elev och 

pedagog. I förbättringsarbetet är det viktigt att 

föra diskussioner kring hur undervisningen och 

resultatet utvecklas på Hultsfreds gymnasium. 

 

I medarbetarperspektivet har sjukfrånvaron 

minskat med 0,7 procentenheter till 4,5 procent. 

Vi ser också ett positivt resultat när det gäller gott 

ledarskap. Målnivån 93 procent tangeras med ett 

resultat på 92,9 procent 2016. Även andel medar-

betare som upplever arbetsmiljön som god har 

ökat något. Resultatet är 85,9 procent detta är 0,7 

procentenheter bättre än 2015 men ligger under 

målnivån på 88 procent. 

 

I utvecklingsperspektivet är andelen medarbetare 

som med chef kommit överens om utvecklings-

punkter 90 procent, en minskning med 10 % från 

2015. Vad avser andelen elever som upplever att 

arbetet med dator är värdefullt för lärandet är 

målnivån satt till 90 procent och utfallet blev 92,8 

procent. Andelen elever som upplever att skolan 

arbetar aktivt med internationalisering har fortsatt 

att öka. Resultatet för 2016 är 83,2 procent. Mål-

nivån är 70 procent.  

 

Under 2015 startade man upp ett internationalise-

ringsprojekt mot Jordanien för vård- och om-

sorgsutbildningen. Projektet har fortsatt 2016, nu 

med fler program involverade. Förutom vård och 

omsorg har även elever från estetprogramet och 

elprogramet deltagit. Fokus ligger på att skapa 

APL-platser och vårda skadade från kriget i Sy-

rien på rehabiliteringshem, dokumentera arbetet 

och att hjälpa till på vårdhemmet med installat-

ioner av nätverk. 

 

 

Ekonomisk analys 
Gymnasiet inklusive gymnasiesärskolan visar 

totalt en nettokostnad på 55,0 mnkr, vilket är 3,1 

mnkr högre än budgeterat. Ökningen av antalet 

elever i jämförelse med budget har lett till att 

personalbudgeten samt budgeten för interkom-

munala kostnader har överskridits. Detta bidrar 

till underskottet. Färre studenter än budgeterat 

från andra kommuner studerade på gymnasie-

särskolan vilket också bidrar till underskottet. 

 

 

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 
 Nya förstelärare rekryterades 

 Vård och omsorgsutbildningen har certifierats 

som VO-college.  

 Fortsatt arbete med utvecklingsmålen: 

Coaching, digitalisering, pedagogiskt friut-

rymme, bedömning, internationalisering och 

språkutvecklande och inkluderande arbetssätt.  

 Kompetensutveckling kring språkutvecklande 

arbete har genomförts med Nationellt Cent-

rum för svenska som andraspråk. 

 Lärarlönelyftet infördes. 

 Hultsfred är med i Skolverkets riktade insatser 

i syfte att förbättra undervisningen för nyan-

lända elever. En nulägesanalys har gjorts, vil-

ken ligger till grund för den åtgärdsplan som 

Skolverket och huvudmannen har kommit 

överens om.  

 Gemensam marknadsföring tillsammans med 

Vimmerby gymnasium.  

 Ett större bråk uppstod i december. I samband 

med detta inleddes ett utökat samarbete inom 

kommunen mellan utbildning, räddningstjäns-

ten och ungdomsenheten.   

 SFI och vuxenutbildningen har lämnat gym-

nasiets lokaler och flyttat ihop med Campus 

Hultsfred vid Rock City-området. 

 

 

Framtid 
 Arbetet som påbörjats med att utveckla verk-

samheten och förbättra resultaten inom elevin-

flytande, trygghet, goda kunskapsresultat och 
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möjligheten att utvecklas så långt som möjligt 

fortsätter. Ett viktigt led i detta är att fokusera 

på undervisningen och undervisningens resul-

tat, och hur man använder det för alla elevers 

fortsatta utveckling. Att utveckla undervis-

ningen genom att utvärdera och bepröva den 

är, ett fortsatt viktigt utvecklingsområde för 

hela gymnasiet för att förbättra sina kunskaps-

resultat. 

 Skolledningen fortsätter arbeta för en starkare 

kvalitativ samverkan, oavsett vilka enheter 

man har ansvar för, då gymnasiets utveckl-

ingsarbete styrs av en gemensam lednings-

grupp.  

 Gymnasiet arbetar utifrån sex grundbegrepp, 

vilka olika utvecklingsområden kommer sort-

eras in under. De sex områdena och dess in-

nehåll just nu är: 

Coaching: En metodik som nu börjar få fäste och 

en egen schemaposition. Alla medarbetare har 

idag en tydligare bild av vad uppdraget innebär 

och ser det som en framgångsfaktor som kan 

utvecklas vidare.  

 

Digitalisering: Identifiera var vi befinner oss i 

användningen av tekniska verktyg i undervis-

ningen utifrån de olika stegen i Puentuderas 

SAMR-modell. En större förståelse kring vad 

digitalisering innebär har skapats. Arbeta för att 

starta upp programmering som individuellt val 

till ht-16. 

 

Pedagogiskt friutrymme: På gymnasiet har man 

synliggjort att undervisning utgår ifrån kurspla-

nen snarare än läroplanen. Allt mer är det tydlig-

gjort att vi kan påverka hur våra lärmiljöer kan 

formas efter lokala behov. Projekttankar där man 

kompromissar kring kursplaner till förmån för 

större helheter börjar utvecklas. Elevens lärande 

sätts i centrum utifrån läroplanens intensioner.  

 

Bedömning: Både lärare och elever uttryckt att 

det finns en diskrepans i lärarnas bedömning och 

att vi behöver bli mer synkrona i detta avseende. 

Detta är ett viktigt område att arbeta vidare med. 

 

Internationalisering: Gymnasiet har idag ett 

stort resmål vad gäller internationalisering, Jor-

danien. En policy har tagits fram som säkerställer 

att vi får mesta möjliga lärande för de medel vi 

satsar. Vi vill sätta lärande i ett sammanhang och 

kommer fortsätta att utveckla international-

iseringsarbetet. För gymnasiesärskolan handlar 

denna punkt om att arbeta för lärande i samman-

hang i ett nationaliseringsperspektiv. 

 
Språkutvecklande och inkluderande arbets-

sätt: Fördjupning och vidareutveckling av språk-

utvecklande arbetssätt. Alla har fått en högre 

förståelse för språkets betydelse för allt lärande 

och fler gör nu språkliga anpassningar i sin 

undervisning. Studiehandledning på modersmål 

håller på att utvecklas för att fungera i större 

skala.  

 

Marknadsföringen tillsammans med Vimmerby 

gymnasium har stärks för att arbeta för ett brett 

utbud av utbildningar och ett fortsatt starkt sök-

tryck i vår region. Även det progressiva arbetet 

med att möta upp och synas mot elever inom hela 

kommunen för att vara en fortsättning på ”den 

röda tråden” är en viktig uppgift.  

 

Att tillvara möjligheterna med att använda 

Makerspace i utbildningen är viktigt i det fort-

satta arbetet. 

 

Estetprogramet kommer från hösten 2017 att byta 

inriktning från media och estetik till e-sport. 

Satsningen ses som en naturlig koppling till 

Makerspace och det växande intresset för e-sport 

i hela världen. 

 
 
Verksamhetsfakta 

  2016 2015 

Summa gymnasieelever 479 446 

- varav på Hultsfreds gym-

nasium 323 313 

- varav i andra kommuner 156 133 

Nettokostnad kommunens 

folkbokförda elever kr/elev 104 763 111 151 

Nettokostnad per elev 

Hultsfreds Gymnasium 

kr/elev 88 164 94 624 

- varav lokalkostnad (%) 24,8 20,2 

 

Gymnasiesärskola 2016 2015 

Antal elever (inkl. asylsö-

kande) 17 20 

Kostnad / elev (kr) 280 620 255 834 
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Vuxenutbildning 

 

Måluppfyllelseanalys 
Andelen betyg med lägst E i gymnasiegemen-

samma ämnen är 86, 2 procent för 2016. En liten 

höjning jämfört med 82,9 procent för föregående 

år. Däremot har andelen betyg med lägst E för 

yrkesinriktningar minskat från 85,3 procent 

2015 till 77,9 procent för 2016. Andelen betyg 

med lägst  E i svenska eller svenska som andra-

språk på grundläggande utbildning är 100 pro-

cent. 

 

Vad avser att de studerande har inflytande på 

verksamheten så är styrmodellens målnivå 80 

procent för andelen som upplever att de får vara 

med och påverka planeringen av undervisningen 

och samma målnivå för att de studerande upple-

ver att den individuella utvecklingsplanen är ett 

viktigt verktyg. Resultaten hamnar något under 

målnivån på, 76,3 procent och 78,3 procent. Att 

lärarna tar hänsyn till de studerandes åsikter 

upplever 88,1 procent, målnivån är 90 procent. 

 

Andelen studerande som upplever att de är 

trygga i skolan har sjunkit från 91,3 procent 

2015 till 89,9 procent för 2016. Målnivån är satt 

till 95 procent. 2016 upplever fortfarande 89,9 

procent att de är trygga i skolan. Under året har 

SFI hanterat en avstängning av elev och två 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Goda kunskapsresultat

De studerande har 
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verksamheten

De studerande är 
trygga i skolan

God arbetsmiljö God kompetens Gott ledarskap Gott samarbete God personalhälsa

Adekvat 
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Samtal som resulterar i 
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kränkningsanmälningar. Viktigt är att vi fortsät-

ter att arbeta för en trygg studiemiljö. 

 

I medarbetarperspektivet ser vi att andelen med-

arbetare som upplever arbetsmiljön som god har 

ökat från 84,2 procent 2015 till 94 procent 2016. 

Bidragande orsaker kan vara flytt till nya loka-

ler, en samlad vuxenutbildning och förändringar 

i organiseringen av arbetet.  

 

Gott samarbete har ökat från 80,2 procent 2015 

till 90,2 procent för 2016. Målnivån är satt till 92 

procent. 

 

Sjukfrånvaron har dock visat på en negativ trend 

och ökat från 5,4 procent till 6,8 procent.  

 

94,1 procent av medarbetarna upplever att det 

finns ett gott ledarskap. Målnivån är 93 procent. 

 

Ekonomisk analys 
Vuxenutbildningens nettokostnad uppgår  till 9,6 

mnkr vilket är 0,6 mnkr över budget.  

 

Svenska för invandrares nettokostnad uppgår till 

3,5 mnkr vilket är i nivå med budget. Den kom-

munala vuxenutbildningens nettokostnad uppgår 

till 5,5 mnkr vilket är 0,6 mnkr över budget. 

Underskottet orsakas av att personalbudgeten 

har överskridits. Särskild utbildning för vuxnas 

nettokostnad uppgår till 0,6 mnkr vilket är i nivå 

med budget. 

 

Verksamhetidé 
Vuxenutbildningen ska verka för att stödja och 

stimulera vuxna i sitt lärande. Vuxna ska ges 

möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin 

kompetens för att stärka sin ställning i arbets- 

och samhällsliv, men också för att främja sin 

personliga utveckling. Utgångspunkten för vux-

enutbildningen ska vara de studerandes behov 

och förutsättningar.  Vuxenutbildningen består 

av tre skolformer: kommunal vuxenutbildning, 

särskild utbildning för vuxna och utbildning i 

svenska för invandrare (SFI). 

 

 

Året i korthet 
 Kommunal vuxenutbildning i svenska för 

invandrare (sfi) startade upp verksamheten i 

nya lokaler vid Campus Hultsfred i januari 

2016. 

 Vuxenutbildningens övriga utbildningar flyt-

tade ut till Rock City (Campus Hultsfred) och 

startade upp verksamheten i nya lokaler i au-

gusti. Tillsammans med Campus ligger nu all 

kommunal vuxenutbildning samlad till 

samma område. 

 Ny rektor för vuxenutbildningen tillträdde 

efter sommaren. 

 Vuxenutbildningen tog över uppdraget att ge 

nyanlända samhällsorientering under 2015. 

Under 2016 har 149 personer utbildats i sam-

hällsorientering. 

 Pedagogspåret startade upp till hösten 2016. 

Kursen vänder sig till elever med lärarexa-

men, som varit lärare i sina hemländer, 

och/eller till elever som har ämnesstudier på 

universitetsnivå som kan kompletteras i Sve-

rige för att nå lärarexamen.  

 Antalet studerande på vuxenutbildningen har 

fortsatt öka kraftigt under 2016, vilket redan 

under hösten har lett till problem med ut-

rymme i de nya lokalerna.  

 Under våren 2016 slutfördes den kommun-

gemensamma kompetensutvecklingssats-

ningen kring språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt. 

 

 

Framtid 
Från och med den 1 juli 2016 har Hultsfreds 

kommun en samlad vuxenutbildning där SFI, 

svenska för invandrare, kommunal vuxenutbild-

ning på grundläggande- och gymnasial nivå, 

yrkesvuxenutbildning och särskild utbildning för 

vuxna ingår. Särskild utbildning för vuxna utgör 

en egen skolform, medan de övriga verksamhet-

erna, från och med 2016-års förändringar i skol-

lag och förordning, alla ingår i samma skolform. 

 

För goda kunskapsresultat är samarbete mycket 

viktigt, både inom vuxenutbildningen men också 

med andra aktörer som påverkar studiernas upp-

lägg och innehåll. Det är en fördel att vuxenut-

bildningen nu finns samlad fysiskt. Det underlät-

tar samarbetet och det kollegiala lärandet. 

 

Lärarbrist, uteblivet lärarlönelyft och avsaknad 

av förstelärare kan vara bidragande orsaker till 

svårigheterna att rekrytera behöriga och legiti-

merade lärare. Det påbörjade arbetet med tydliga 

rutiner för att ta emot nya kollegor, rutiner för 

betygsättande, utökade samverkansmöjligheter 

och att lyfta de styrkor som finns i verksamhet-

erna är medel för att se till att upprätthålla god 

kompetens. 
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En ny förordning om statsbidrag för regional 

yrkesinriktad vuxenutbildning börjar gälla från 

januari 2017. Statsbidrag ges nu för yrkesinrik-

tad utbildning på gymnasial nivå inom kommu-

nal vuxenutbildning och särskild utbildning för 

vuxna som planeras och bedrivs i samverkan 

mellan flera kommuner under medverkan av 

arbetslivet i de samverkande kommunerna, så 

kallat regional yrkesvuxenutbildning. Minst tre 

kommuner ska samverka om planering och ge-

nomförande av utbildningen och tillgodose be-

hoven på hela arbetsmarknaden i de samver-

kande kommunerna. För vårterminen 2017 så 

söker Hultsfred statsbidrag tillsammans med 

Vimmerby kommun och Västervik kommun. De 

utbildningar som erbjuds är Vård och omsorgs-

utbildning och yrkesförare, inriktning buss.  

 

I samband med införandet av nytt statsbidrag för 

regional yrkesinriktad vuxenutbildning tar skol-

verket bort alla tidigare statsbidrag till vuxenut-

bildningen. 

Samhällsorienteringen förläggs från 2017 till 

nya lokaler i Valhall. Upplägget förändras där-

med också. Istället för en studiegrupp kommer 

två studiegrupper att utbildas samtidigt. Genom-

strömningen kommer därmed att öka. 

Skolverket har under 2016 föreslagit en ändring 

i kursplanen för kommunal vuxenutbildning i 

svenska för invandrare (sfi). Sfi består idag av 

tre olika studievägar; 1, 2, 3 samt fyra kurser A, 

B, C och D. Studievägarna riktar sig till personer 

med olika bakgrund, förutsättningar och mål. 

Studievägen visar vilken ingångskurs och pro-

gressionstakt som är lämplig medan kursernas 

kunskapskrav alltid är desamma. De fyra kurser-

na tydliggör progressionen inom utbildningen. 

Studieväg 1 utgörs för närvarande av kurserna A 

och B, studieväg 2 av kurserna B och C samt 

studieväg 3 av kurserna C och D. När eleverna 

är klara med en studieväg byter de till nästa. För 

att undvika nuvarande hopp mellan studievägar 

har skolverket föreslagit att förordningen om 

kursplan justeras så att studievägarna ska bli 

målgruppsanpassade och sammanhållna krävs 

att eleven oavsett studieväg ska kunna läsa till 

och med kurs D. Den nya kursplanen i svenska 

som andraspråk inom kommunal vuxenutbild-

ning på grundläggande nivå omfattar 700 verk-

samhetspoäng och kommer att gälla för kurser 

som påbörjas från den 1 januari 2017. 

 

Hultsfreds kommun har under 2015 och 2016 

haft en ökande befolkning, främst på grund av 

en stor inflyttning av nyanlända medborgare till 

kommunen. De flesta av de vuxna som flyttar in 

kommer till vuxenutbildningen. Volymökning-

arna har inneburit att verksamheten har expande-

rat och att vi under hösten 2016 åter har fått en 

ökande kö in till svenska för invandrare. Om 

inflyttningen fortgår i samma takt kommer dessa 

köer att öka under 2017. Även antalet stu-

derande till grundläggande vuxenutbildning 

förväntas öka under 2017. 

 

 

Verksamhetsfakta 

  2016 2015 

Antal vuxenstuderande inkl SFI 412 396 

Nettokostnad/vuxenelev (kr) 23 534 13 050 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

Måluppfyllelseanalys 
Invånare/brukare 

Vårt mål inom perspektivet invånare/brukare är 

’God service till företag och invånare’ och här når 

vi tyvärr inte riktigt hela vägen fram. Målet mäts 

genom servicemätningen Insikt. Invånare, företag 

och organisationer får tycka till om vår myndig-

hetsutövning i Insikt och svara på frågor inom sex 

serviceområden; information, tillgänglighet, bemö-

tande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Vi 

får totalt sett höga betyg och uppnår målnivån på 

fem av sex områden. Vad gäller effektivitet så 

lever vi inte upp till företagens och invånarnas 

förväntningar och krav. Området kommer därför 

prioriteraras i utvecklingsarbetet framöver.  

Verksamhet och medarbetare 

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvalt-

ning är och ska förbli en attraktiv arbetsgivare.  

Förvaltningen upplever en allt hårdare uppvakt-

ning av våra specialister från privata aktörer. Om-

fattande rekrytering tar mycket tid och kraft samti-

digt som fokus måste sättas på insatser för att be-

hålla nuvarande medarbetare.  

 

Resultatet för hur medarbetarna upplever sitt ar-

bete får vi genom den årliga medarbetarenkäten. 

Inom målet ’Gott samarbete’ uppnår vi målnivån 

på ett av våra tre nyckeltal. När det gäller samar-

betet mellan förvaltningens olika enheter och sam-

arbetet med medarbetare på andra förvaltningar 

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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har vi en bit kvar. För att få en bättre helhetsbild 

och öka samarbetet mellan våra enheter har vi 

under året utvecklat arbetet med verksamhetspla-

ner. Numera antas en gemensam verksamhetsplan 

för hela förvaltningen. Den gemensamma planen 

är sedan utgångspunkt för varje ansvarsområde 

som redovisar egna verksamhetsplaner (tillsyns-

planer). Detta medför ett förändrat syn- och arbets-

sätt och att vi kommer jobba mer integrerat. Det 

tillsammans med ett organisationsutvecklingsar-

bete 2017 tror vi kommer leda till att enheterna 

närmar sig varandra.  

 

Ledarskapet får höga betyg i medarbetarenkäten; 

94,4 % och samtliga medarbetare känner stolthet 

över sitt arbete och över att arbeta hos Hultsfred-

Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning. Perso-

nalhälsan är bra och vi fortsätter att ha en låg sjuk-

frånvaro. 2016 låg sjukfrånvaron på 2,56 % av all 

arbetad tid. 

 

Utveckling 

Att arbeta med och verka för en hållbar utveckling 

är en viktig fråga nu och i framtiden. Ett kvitto på 

hur förvaltningen och de båda kommunerna ligger 

till här är rankingen Aktuell Hållbarhet.  

I rankingen 2016 ligger Hultsfreds kommun på 

placering 69 av landets 290 kommuner. Det är en 

ökning med 154 placeringar mot 2015. Vimmerby 

kommun ligger på plats 128 och ökar 92 place-

ringar. Tillsammans motsvarar det en snittplace-

ring på plats 99 vilket är en mycket stark förbätt-

ring mot föregående år. Det gemensamma målet 

2016 var att nå en snittplacering på 200 och för att 

nå dit behövde vi tillsammans en förbättring på 

cirka 20 platser. 

 

Frågorna i den enkät som utgör grund för ranking-

en varierar mellan åren. Anledningen till att Hults-

fred och Vimmerby gjorde en så stor förbättring i 

rankingen kan ha flera orsaker. Dels kan det bero 

på att frågorna ”passade” bättre och vid osäkerhet i 

val av svarsalternativ valdes det mest positiva. 

Dels kan det vara så att vår kunskap om de håll-

barhetsåtgärder som görs i verksamheterna har 

ökat.  

 

Trots den stora klättringen i ranking som gjordes 

under året väljer vi att inte ändra vår målsättning; 

att tillsammans bli bland de 100 bästa kommuner-

na i landet 2020. Då vi tror att val av frågor och 

kanske trender inom området kan medföra stora 

mellanårsvariationer väljer vi att stanna kvar vid 

det långsiktiga målet. 

En förflyttning enligt målsättning kräver att alla 

kommunala förvaltningar bidrar. Kommunernas 

ansträngda situation gör att hållbarhetsarbetet har 

svårt att få fotfäste på respektive avdelning och det 

blir då svårt att nå önskade resultat. 

 

Internt jobbar förvaltningen hela tiden med att 

förbättra rutiner och interna processer för att bli 

”lite bättre varje dag”. Under hösten upphandlades 

ett nytt verksamhetsstöd, Vision, som tillsammans 

med en uppgradering av vårt digitala arkiv kom-

mer att möjliggöra effektiviseringar inom flera 

områden. 

 

 

Ekonomisk analys 
Det ekonomiska utfallet för Hultsfred-Vimmerby 

gemensamma miljö- och byggnadsnämnd blev 

betydligt bättre än budget och överskottet överträf-

fade prognoserna med stor marginal. Verksamhet-

en lämnar ett sammanlagt överskott mot budget 

med 2 391 tkr. Av detta fördelas 1 489 tkr till 

Hultsfred och 902 tkr till Vimmerby. För Hults-

freds del tillkommer ett överskott mot budget för 

den politiska delen med 186 tkr. För Vimmerbys 

del saknas medel i budget för att täcka hela kost-

naden för politik och overhead. Därför minskar 

överskottet från nämndens verksamhet i Vim-

merby till 767 tkr. 

 

Att överskottet blir så stort beror nästan uteslu-

tande på lägre personalkostnad än budgeterat, 

2 295 tkr vilket motsvarar drygt 4 tjänster på års-

basis. Trots många rekryteringsförsök har det varit 

svårt att fylla de vakanser som uppstått. Förvalt-

ningen är liksom vissa andra delar av offentlig 

verksamhet hårt utsatt av konkurrens om specia-

listerna från privat verksamhet och andra kommu-

ner. 
 
 

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 
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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 näringslivets utveckling.  

Nämnden och förvaltningen driver och utvecklar 

samverkan med andra kommuner, myndigheter, 

organisationer och enskilda personer.  

 

Tillsammans med nämnden ska förvaltningen ar-

beta för en positiv samhällsutveckling med ett 

hållbarhetsperspektiv. 

 

 

Året i korthet 
Nya rutiner för ljudnivåer för evenemang utomhus 

togs fram. Trots ett bistert mottagande och stora 

rubriker visar uppföljningen att såväl utövare och 

gäster som närboende är mycket nöjda. 

 Flera detaljplaner för skapande av nya bostads-

områden har påbörjats i båda kommunerna. 

 Fortsatt utveckling av digitalt arkiv och kart-

stöd. 

 Upphandling av nytt verksamhetssystem ge-

nomfördes. 

 Förändrat arbetssätt med verksamhetsplanering 

och uppföljning. 

 

 

Framtid 
Alla kommuner och då inte minst Hultsfred-

Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning ska ha 

väl utvecklade e-tjänster. Nytt verksamhetssystem, 

utveckling av det digitala arkivet och en förbättrad 

kartplattform ger ökade möjligheter till fortsatt 

digitalisering av allt fler tjänster. 

 

Krav på kortare handläggningstider kommer från 

flera grupper och förvaltningen kommer att behöva 

effektivisera ärendehanteringen. För att lyckas fullt 

ut kan det också krävas förändringar i de regelverk 

som styr verksamheten. 

 

Förvaltningen har ett fortsatt hårt rekryteringstryck 

från den privata sektorn. Våra specialister är 

mycket eftertraktade och därför måste vi bli ännu 

attraktivare som arbetsgivare. 

 

 

Verksamhetsfakta 
 2016 2015 

Bygglovsärenden 395 361 

Anmälan PBL 118 154 

Övriga ärenden PBL* 143 133 

Summa  656 648 

Detaljplaner 16 9 

Utförda inspektioner på verk-

samheter med fast årlig avgift 

 Miljöskydd 

 Hälsoskydd 

 Livsmedelskontroll 

 

 

 

116 

23 

375 

 

 

 

138 

39 

301 

Övriga ärenden** 

 Miljöskydd 

 Hälsoskydd 

 Livsmedelskontroll 

 

1036 

696 

561 

 

1481 

365 

168 

Tillstånd enskilda avlopp 210 153 

De stora skillnaderna mellan åren för övriga ären-

den inom hälsoskydd beror framförallt på en ök-

ning av renhållningsdispenser i samband med ny 

renhållningsordning samt en ökning av antal kla-

gomålsärenden. Inom livsmedelskontrollen gjordes 

nya riskklassningar 2016 för samtliga registrerade 

verksamheter på grund av ändrad taxa. 

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

skräpning, tillsyn/anmälan olovligt boende och byggande, 

hissar. 

**övrig tillsyn, tillståndsärenden, dispenser, anmälningsären-

den, klagomålsärenden, rapportering, enkäter, yttranden, 

inventering enskilda avlopp, registrering och riskklassning, 

RASFF. 
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Socialnämndens verksamhet gemensamt 
 
Övergripande 
Verksamheterna inom vård och omsorg har under 

året bedrivit ett fortsatt utvecklingsarbete gällande 

salutogena verksamheter. Utbildningsinsatser har 

genomförts inom både hemtjänst och särskilt bo-

ende med fokus på att gå ifrån insatsstyrda verk-

samheter till ett behovsstyrt förhållningssätt.  

 

Trygg hemgång har utvecklats ytterligare under 

2016 vilket innebär att förvaltningen är redo att 

möta den nya lagstiftningen gällande en Trygg och 

säker utskrivning från sjukhus. Lagstiftningen 

träder i kraft 2018-01-01.  

 

Under året har en förstudie inletts tillsammans med 

Riksbyggen gällande framtidens behov av äldrebo-

ende. 

 

Personlig assistans är ett område som inneburit en 

kostnadsökning då Försäkringskassan inte tar 

samma ansvar som tidigare. 

 

Inom verksamheten omsorg om personer med 

funktionsnedsättning har en nationell brukarunder-

sökning genomförts. Tanken är att vi ska delta i 

denna en gång per år och att den ska ersätta den 

egna brukarundersökningen som gjorts tidigare. 

Resultatet kommer därigenom att bli möjligt att 

jämföra med andra kommuner. 

 

Nya träffpunkter har startats upp för de brukare 

som uppnått en pensionsålder. 

 

Inom Hälso- och sjukvården ökar behovet av insat-

ser i takt med att vårdtiderna på sjukhus minskar. 

Det blir alltmer kvalificerade sjukvårdsuppgifter. 

Under året har ansvaret för bashabilitering över-

förts till kommunerna från landstinget med kost-

nadsökning för hjälpmedel som följd. 

 

Inom Barn och familj har antalet placerade barn 

ökat i jämförelse med föregående år. Det är inte 

bara antalet som ökat utan även kostnader och 

komplexiteten i ärendena.  

 

En familjecentral har öppnat och utvecklar samar-

betet mellan landsting och kommun. 

 

Inom sektionen ensamkommande barn har läget 

stabiliserats under året. Antalet barn har minskat 

och en utveckling mot stödboende planeras då flera 

av barnen närmar sig 18 år och då behöver en an-

nan boendeform än HVB. 

 

Antal ärende med försörjningsstöd har ökat något 

men kommer att påverkas i högre grad kommande 

år, då många går ur etableringen och kan ha ett 

behov av försörjningsstöd. 

 

En prognos har tagits fram gällande försörjnings-

stöd fram till 2024 som visar på kraftigt ökade 

kostnader. 

 

Det har varit ett fortsatt högt flyktingmottagande 

under året med en enormt hög egenbosättning. 

Strax över 600 flyktingar har valt att egenbosätta 

sig i kommunen. Det har inneburit ett högt tryck 

på verksamheten med en alltför hög arbetsbelast-

ning. Krisledningsnämnd beslutade därför strax 

innan julhelgen att stänga mottagandet för nybe-

sök. 

 

Personalsituationen är fortfarande ansträngd och 

det handlar mycket om att vi inte kan rekrytera på 

grund av brist på socionomer. Försök att rekrytera 

pågår dock hela tiden inom samtliga sektioner 

inom individ- och familjeomsorgen. 

 
 

Ekonomi  
Förvaltningens löpande nettokostnader var 323,1 

mnkr vilket kan jämföras med 307,6 mnkr 2015, 

en ökning med 15,5 mnkr eller 5,0 procent. För 

Socialnämnden innebär 2016 års bokslut ett under-

skott (-8,6 mnkr). Störst är underskottet inom indi-

vid- och familjeomsorgen (-14,3 mnkr) där det 

framförallt är barn- och familj som har stora un-

derskott till följd av hög belastning. Även omsor-

gen om personer med funktionsnedsättning och 

psykiatrin redovisar ett underskott, (-0,3 mnkr) till 

följd av höga kostnader för personliga assistenter 

enligt LSS samt för psykiatriverksamheterna. 

Gruppbostäderna och den dagliga verksamheten 

inom OF ger dock ett överskott. Administrationens 

överskott (2,4 mnkr) beror till största delen på 

förvaltningens konto för ofördelade medel men 

också på försäljning av tjänster till andra kommu-

ner. Äldreomsorgen uppvisar ett överskott 

(3,6 mnkr) där svårighet att rekrytera har lett till 

obemannade tjänster inom hälso-, sjukvård och 

rehabilitering, som tillsammans med höga intäkter 

för särskilt boende bidrar till överskottet. 
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Personal 
Det har under året varit fortsatt svårt att rekrytera 

medarbetare inom de flesta yrkesområden inom 

socialförvaltningen. Förvaltningen har ett samar-

bete med Hultsfreds gymnasieskola och har startat 

upp VO college tillsammans med övriga kommu-

ner i länet. 

 

Liksom övriga landet står vi inför stora pensions-

avgångar och arbetar därför strategiskt med per-

sonalförsörjning. Frågor som attraktiv arbetsgi-

vare, rätt till heltid, introduktion av nya medarbe-

tare samt hur vi tar tillvara den nya arbetskraften 

som det stora flyktingmottagandet innebär är frå-

gor som förvaltningen arbetar med. 

 

Vi har etablerat en god kontakt med Campus 

Hultsfred, för att långsiktigt arbeta för att olika 

utbildningsmöjligheter ska finnas i närområdet 

 

 2016 2015 2014 

Antal årsarbetare 524,0 512,1 503,6 
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Äldreomsorg 

 
 

Måluppfyllelseanalys 
Invånare och brukare 

Den fråga som får högst andel positiva svar är, 

precis som föregående år, personalens bemötande. 

Resultatet inom hemtjänsten är något lägre än i det 

särskilda boendet där 99 procent är nöjda med 

personalens bemötande, jämfört med 93 procent i 

hemtjänsten. 

Resultatet då det gäller möjligheten att påverka vid 

vilka tider man får hjälp når inom båda verksam-

hetsområdena upp till satta målnivåer. 

Däremot nås inte målnivåerna då det gäller om 

personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål 

som den enskilde har. Även känslan av trygghet 

både då det gäller särskilt boende och hemtjänst 

kan förbättras. 

Den enskildes syn på hemtjänsten och särskilt 

boende som helhet når nästan upp till målnivån. 

Det skiljer någon procent för att nå det uppsatta 

målet. 

Resultatet i brukarundersökningen visar att ett 

fortsatt arbete med fokus på värdegrund och sa-

lutogena verksamheter är viktigt för att hålla i 

resultatet och öka andelen nöjda brukare inom 

verksamhetsområdet.   

 

  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Den enskilde påverkar 
sin vardag

Den enskilde bemöts 
på ett respektfullt sätt

Den enskilde känner 
trygghet i boendet

Medarbetaren känner 
stolthet för sitt arbete

Medarbetaren känner 
sig delaktig

Medarbetaren anser att 
arbetsmiljön är god

Kontinuerlig 
kompetensutveckling
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Verksamhet och medarbetare 

Av äldreomsorgens medarbetare känner nästan 99 

procent en stolthet för sitt arbete, ett resultat som 

betyder mycket då medarbetarnas stolthet är en av 

förutsättningar för att nå nöjda brukare. 

Känslan av delaktighet har ökat något från föregå-

ende år och når nästan den satta målnivån på 98 

procent. 

Arbetsmiljön inom äldreomsorgen är fortfarande 

ett område som behöver förbättras. Resultatet har 

förbättrats något jämfört med föregående år. Det 

handlar främst om den fysiska arbetsmiljön. Hand-

lingsplaner för fortsatt arbetet behöver tas fram på 

respektive arbetsplats. 

 

Utveckling 

Medarbetarna inom äldreomsorgen anser i hög 

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

tatet är dock något lägre än föregående år, 92 pro-

cent svarar positivt på frågan jämfört med 96 pro-

cent föregående år. 

 
 

Ekonomisk analys 
Äldreomsorgens verksamheter har under året haft 

en nettokostnad på 173,0 mnkr vilket innebär ett 

överskott mot budget på 3,6 mnkr.  

De särskilda boendena uppvisar överskott, 1,1 

mnkr, vilket till stor del beror på högre intäkter 

från brukarna än budgeterat.  

Verksamheterna för hemtjänsten i ordinärt boende 

har sammantaget hållit sig inom budget.  

Verksamheten för hälso-, sjukvård och rehabilite-

ring fick ett överskott, 2,5 mnkr, främst till följd av 

vakanta tjänster under delar av året men också på 

grund av att intäkterna för hemsjukvård och hem-

besök blev större än budgeterat. 
 
 

Verksamhetsidé  

Äldreomsorgen ska tillgodose den enskildes behov 

i form av hemtjänst i det ordinära boendet, hem-

tjänst beviljas utifrån en ansökan som den enskilde 

eller dess företrädare gör. Beslutet om insatser 

görs av en biståndshandläggare och grundar sig på 

de riktlinjer som politiken beslutat. 

Äldreomsorgen ska även tillgodose den enskildes 

behov av särskilt boende när hemtjänstinsatserna 

inte räcker till, för att ge den enskilde trygghet och 

en meningsfull vardag som är begriplig och 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  
Andelen äldre är fortsatt hög i vår kommun men 

ökar inte för närvarande. Antalet brukare med 

hemtjänst är relativt stabilt och förändras inte 

mycket under året. Verksamheten arbetar med att 

få hemtjänsten i ekonomisk balans men har inte 

lyckats fullt ut under året. 

Det är fortsatt stor efterfrågan på särskilt boende 

men i de flesta fall lyckas verksamheten verkställa 

besluten inom tre månader. 

Verksamhetens mål är att utveckla en salutogen 

verksamhet både på de särskilda boende och inom 

hemtjänsten. Samtlig personal inom särskilt bo-

ende och hemtjänst har under året genomfört en 

utbildning med fokus på detta område. Handlings-

planer för fortsatt arbete finns på samtliga sär-

skilda boenden och inom hemtjänsten kommer 

dessa att färdigställas under våren 2017. Arbetet 

har kommit olika långt i genomförande och kom-

mer att utvecklas vidare under kommande år. 

Statliga stimulansmedel i form av äldrebeman-

ningspengar har gett möjlighet att anställa sa-

lutogena ledare på de särskilda boendena, samt till 

en ökad nattbemanning på Lindgården. 

Under året har en förstudie påbörjats tillsammans 

med Riksbyggen gällande framtidens behov av 

äldreboende. Kartläggningen börjar bli klar och 

politiken kommer under 2017 att ta beslut om hur 

arbetet ska fortsätta. 

Trygg hemgång som startade förra året är ett 

mycket lyckat koncept som har utvecklats under 

året. Undersköterskor har utsetts till så kallade 

Lotsar och är de som håller samman arbetet kring 

den enskilde och dessa anhöriga vid hemgång från 

sjukhus. Tryggheten för både den enskilde och 

anhöriga har ökat genom detta förändrade arbets-

sätt.  

Under året har det skett en externrekrytering av 

undersköterskor, det var en mycket lyckad rekryte-

ring då det var många sökande. Det märks dock att 

det är betydligt svårare att rekrytera vikarier till 

verksamheten och att nya lösningar då det gäller 

personalförsörjningen måste hittas. Det pågår ett 

arbete med att förbereda införande av Rätt till hel-

tid, då medarbetarna kan välja vilka tjänstgörings-
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grad man önskar men att alla utgår ifrån en hel-

tidsanställning. Arbetet kommer att fortsätta under 

kommande år och kommer att ställa stora krav på 

samarbete och flexibilitet i organisationen. 

Kommunfullmäktige tog beslut om att ingen chef 

skulle leda mer än 25-30 medarbetare vilket inne-

bar att en rekrytering av sju nya enhetschefer på-

börjats under 2016 och kommer verkställas i bör-

jan av 2017.  

Anhörigstöd och frivilligverksamheten är en fort-

satt viktig del av förvaltningens verksamhet. Vi 

har som tidigare ca 240 frivilligarbetare i kommu-

nen som gör en värdefull insats. Under 2016 deltog 

både politiker, tjänstemän och anhörigföreningen i 

anhörigriksdagen, där vi också hade förmånen att 

få berätta om vårt fina samarbete i Hultsfred. 

Behovet av insatser från hälso- och sjukvård samt 

rehabilitering ökar hela tiden och insatserna blir 

även alltmer avancerade och är starkt samman-

kopplade med att vårdtiderna på sjukhuset mins-

kar. Det är fortsatt svårt att rekrytera personal 

inom detta område.   

 
 

Viktiga händelser under året 

 Utbildning för att nå Salutogena verksamheter 

inom särskilt boende och hemtjänst 

 Utveckling av arbetssättet Trygg hemgång 

 Förstudie tillsammans med Riksbyggen gäl-

lande framtidens behov av äldreboende 

 Externrekrytering av undersköterskor 

 Beslut om fler enhetschefer 

 Påbörjat arbetet med Rätt till heltid 

 

  

 

Framtid 
En förstudie har inletts under 2016 gällande fram-

tidens behov av särskilt boende för äldre. Förstu-

dien görs med hjälp av Riksbyggen och under 

2017 kommer politiken att fatta beslut om det fort-

satta arbetet utifrån den förstudie som gjorts. Be-

hovet av antal platser i särskilt boende kommer att 

öka då antalet äldre ökar framåt 2025. Det känns 

bra att redan nu planera inför den ökningen. 

Vid årsskiftet 2017/2018 kommer en ny lagstift-

ning gällande Trygg och säker utskrivning från 

sjukhuset, en lag som ersätter nuvarande betal-

ningsansvarslagen. Förvaltningen har redan påbör-

jat ett nytt arbetssätt Trygg hemgång för att möta 

de krav som den nya lagstiftningen kommer att 

innebära. Ställer även stora krav på samverkan 

mellan huvudmännen. 

En stor utmaning inom vård och omsorg är att 

kunna rekrytera i tillräcklig omfattning. Social-

nämnden har tillsammans med kommunstyrelsens 

arbetsutskott gett förvaltningen möjligheten att 

som pilot få verkställa Rätt till heltid. Det innebär 

att alla medarbetare anställs på heltid och ges möj-

lighet att genom tjänstledigt ett år i taget välja den 

tjänstgöringsgrad man vill. Uppdraget ställer stora 

krav på samarbetet och flexibilitet inom verksam-

heterna. Genomförandet kommer att planeras un-

der 2017 och genomföras med start vid årsskiftet 

2017/2018. 

Under 2016 gjordes en första handlingsplan då det 

gäller kvalitetssäkring som resulterat i en kvali-

tetsberättelse för 2016. Detta arbete måste fortsätta 

kommande år och utvecklas ytterligare men det 

resultatet som presenteras 2016 ger förutsättningar 

för en fortsatt utveckling. 

Digitala larm och olika former av e-tjänster är ett 

område där vi inte hunnit så långt som vi önskat. 

Dessa frågor och utvecklingsområden måste vi få 

fart på under kommande år. 

Den stora utbildningssatsningen gällande sa-

lutogena verksamheter måste nu leda till utveckl-

ing inom olika verksamheter, där insatser och ge-

nomförandeplaner i hög grad utgår ifrån varje en-

skild individ och leder till en meningsfull vardag. 

 

 

Verksamhetsfakta 

  2016 2015 

Antal kommuninvånare   

65-79 år 2 632 2 606 

80 år och äldre 1 048  1 048 

   

Antal platser, särskilt bo-

ende 132 132 

Antal hemtjänstärenden 557 537 

Trygghetslarm 498 483 

   

Bemanningsenheten   

Tillsättningsgrad 80 % 89 % 

Effektivitetsgrad 

exkl jun-aug 75 % 71 % 
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OF och psykiatri 

 

 
Måluppfyllelseanalys 
Invånare och brukare 

Den enskilde anser i hög grad att man kan påverka 

sin vardag. Resultatet har minskat något inom 

vissa nyckeltal men det är små förändringar och 

fortsatt stabila resultat. 

Bemötandet får fortsatt höga resultat och den en-

skilde är nästan 100 procentigt nöjd med det arbe-

tet personalen utför. 

Fortsatt fokus på bemötande och värdegrund är 

viktiga inom verksamhetsområdet. 

 

Verksamhet och medarbetare 

Resultatet gällande medarbetarnas stolthet har ökat 

från föregående år och når nu nästan 100 procent.  

Känslan av delaktighet når inte riktigt målnivån 

men har förbättrats jämfört med tidigare år. 

Upplevelsen av en god arbetsmiljö har ökat något 

jämfört med 2015 men når ändå inte den uppsatta 

målnivån. Det är viktigt att förbättringsområden 

finns med på respektive arbetsplats handlingsplan 

inför 2017. 

 

Utveckling 

Andelen medarbetare som anser att de lär nytt och 

utvecklas i sitt arbete är fortsatt högt. Resultatet är 

dock något lägre än föregående år och bör upp-

märksammas i det fortsatta arbetet. 
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God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare
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Ekonomisk analys 
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning 

och psykiatri gick 2016 med ett mindre underskott, 

-0,3 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. Detta medför ett 

underskott för verksamheten, -0,7 mnkr.  

Verksamheterna för gruppbostad och bostad med 

särskild service går med ett överskott, 1,4 mnkr, 

tack vare att ett samarbete mellan verksamheterna. 

Korttid- och trapphusboendet får ett under-

skott, -1,2 mnkr, på grund av stora omvårdnadsbe-

hov. 

Den dagliga verksamheten för personer med funkt-

ionsnedsättning ger ett överskott mot budget, 

0,8 mnkr.  

Socialpsykiatrin får ett underskott, -0,5 mnkr på 

grund av fler brukare än vad verksamheten är bud-

geterad för. 

 
 

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  

Gruppbostäderna bemannas utifrån de behov som 

finns hos brukarna. Det innebär samverkan mellan 

olika små enheter. Det har under året visat sig 

fungerat bättre i vissa verksamhetsområden och 

behöver utvecklas mer för att en budget i balans 

ska nås. Personlig assistans är ett område som 

inneburit en kostnadsökning då Försäkringskassan 

inte tar samma ansvar som tidigare. Det är viktigt 

att förvaltningen följer denna kostnadsutveckling. 

Inför budget 2017 tillförs ytterligare medel i bud-

getramen. 

 

Värdegrund och salutogena verksamheter har varit 

i fokus under året som gått och kommer att utveck-

las ytterligare under kommande år. Verksamheten 

har under året deltagit i en nationell brukarunder-

sökning som en pilotkommun. Resultatet av denna 

får ligga till grund för en utveckling av brukarun-

dersökningen inom detta verksamhetsområde. 

Antalet gruppbostäder har inte förändrats under 

året, men det finns några tomplatser då behovet av 

platser inte ökar för närvarande. 

 

Två nya träffpunkter har startats under året som 

riktar sig till de personer som uppnått pensionsål-

der inom verksamheten. Förändringen med infö-

rande av pensionsålder har visat sig vara mycket 

positiv för brukarna. Förändringen har genomförts 

i samarbete mellan Framsteget och övrig verksam-

het inom OF. 

 

Ansvaret för brukare med bashabiliteringsbehov 

har överförts från landstinget till kommunerna 

vilket innebär ökade kostnader för hjälpmedel och 

utredningar av behoven. Detta påverkar främst 

verksamheten inom Hälso- sjukvård och rehabilite-

ring. Det har under året funnit behov inom basha-

biliteringen som inte har tillgodosetts i tillräcklig 

omfattning. 

 

Under året har det skett en externrekrytering av 

medarbetare inom vård och omsorg som samtidigt 

gett alla medarbetare som vill arbeta mer möjlighet 

att bli anställda på 80 procent. 

En stor utmaning är just bemanningsfrågan, hur vi 

lyckas rekrytera i den omfattning som behövs och 

att vi får till den bästa introduktionen för nya med-

arbetare. 

 

Boendestödet fortsätter att växa och ställer stora 

krav på olika former av kompetensutveckling. 

 

Viktiga händelser under året 

 Fortsatt utvecklingsarbete med fokus på värde-

grund och salutogena verksamheter där den en-

skildes delaktighet och möjlighet att påverka 

sin vardag är i fokus 

 Nya Träffpunkter för brukare som nått pens-

ionsåldern 

 Externrekrytering av nya medarbetare till verk-

samheten 

 Bashabilitering överförs från landsting till kom-

munen 
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Framtid 
Inom verksamhetsområdet handlar det mycket om 

att kunna möta de förändrade behoven av insatser 

från olika målgrupper, både då det gäller boende 

och arbete/sysselsättning. 

 

Under kommande år kommer en utbildningsinsats 

att genomföras för att utveckla salutogena boenden 

inom verksamheten. 

 

Verksamheten behöver även utveckla formerna för 

samverkan för att kunna klara bemanning av verk-

samheten på ett optimalt sätt. Det visar sig vara allt 

svårare att klara bemanning och rekrytering. Infö-

rande av Rätt till heltid och då förmå så många 

medarbetare som möjligt att arbeta heltid kommer 

att bli en stor utmaning. Det kommer att ställa allt 

större krav på flexibilitet och samverkan mellan 

olika enheter för att bli möjligt. 

 

Samarbetet med övriga verksamheter måste ut-

vecklas framförallt med verksamheterna inom 

individ- och familjeomsorgen. 

 

Verksamheten måste fortsatt följa behovet av olika 

former av boende samt utveckla och förändra 

verksamheten utifrån aktuella behov. 

 

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. 

 

 

Verksamhetsfakta 

  2016 2015 

Gruppbostäder + satellitlägenheter  

-Platser 35 + 32  35 + 33 

-Boende 32 + 32 33 + 32 

   

Korttidsverksamhet   

-Platser 6 6 

-Inskrivna barn 10 10 

   

Antal brukare i daglig 

verksamhet, OF 71 72 

   

Personer med personlig assistent  

-via kommunen 7 7 

-via brukarkooperativ 22 22 
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Individ- och familjeomsorg 

 

 
Måluppfyllelseanalys 
Invånare och brukare 

Under 2016 har det inte genomförts någon brukar-

undersökning inom verksamhetsområdet. Skälet 

till den uteblivna brukarundersökningen är den 

enormt höga arbetsbelastningen. 

Förvaltningen måste på olika sätt planera för att en 

brukarundersökning genomförs under kommande 

år. 

 

Verksamhet och medarbetare 

Medarbetarna inom individ- och familjeomsorgen 

känner i hög grad stolthet för det arbete de utför, 

resultatet har minskat något i jämförelse med före-

gående år men når fortfarande den uppsatta målni-

vån. 

Delaktigheten och upplevelsen av en god arbets-

miljö har försämrats något i jämförelse med före-

gående år och når inte uppsatta målnivåer. Hand-

lingsplaner måste tas fram inom respektive verk-

samhetsområden i kommande arbetsmiljöplan. 

 

Utveckling 

Resultatet gällande kontinuerlig kompetensut-

veckling har försämrats något i jämförelse med 

föregående år. Resultatet har troligen samband 

med den höga arbetsbelastningen inom området 

som innebär att personalen inte ges samma möjlig-

heter till reflektion och utveckling. 
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God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare
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Ekonomisk analys 
Individ- och familjeomsorgen uppvisar ett stort 

underskott på -14,3 mnkr för 2016. 

Sektionen IFO Vuxen gjorde ett underskott, -3,6 

mnkr. Placeringskostnaderna har ökat och utgör 

den största enskilda delen av sektionens under-

skott, -2,2 mnkr. Egna såväl som inhyrda tjänster 

bidrar också till underskottet. 

Sektionen för Arbete och integration uppvisar ett 

överskott, 1,2 mnkr som beror på att arbetsmark-

nadsenheten inte har förbrukat sin personalbudget 

samt på obudgeterade bidrag.  

Sektionen för IFO Barn och familj gjorde ett stort 

underskott, -11,6 mnkr, vilket främst beror på höga 

kostnader för placering på HVB-hem och familje-

hem, -8,1 mnkr, men även på kostnader för inhyrd 

personal.  

Sektionen för IFO Ensamkommande flyktingbarn 

gick med underskott, -0,4 mnkr. Då förvaltningen 

har stora fordringar på Migrationsverket som avser 

2016 har försiktighetsprincipen tillämpats vid upp-

bokning i bokslutet vilket dämpar intäkterna något. 

 

 

Verksamhetsidé 
Individ- och familjeomsorgen stödjer familjer och 

enskilda med sociala problem såsom ekonomiska-, 

missbruks-, relationsproblem och familjejuridiska 

frågor. Inom individ- och familjeomsorgen finns 

både utredare och behandlare. Verksamheten be-

står av en vuxenenhet och en barn- och familjeen-

het.  

Vuxenenheten arbetar med missbruks-och försörj-

ningsstöd, flyktingmottagning och arbetsmark-

nadsfrågor. 

Barn- och familjeenheten riktar sig till barn och 

ungdomar i åldern 0 till 20 år samt deras föräldrar. 

Verksamheten erbjuder råd och stöd till familjer, 

utreder frågor om vårdnad, boende och umgänge 

samt utreder behov vid misstanke om att barn far 

illa. Enhetens arbete ska alltid ske med barns be-

hov i centrum. 

 

 

Året i korthet 
Barn och familj 

Under 2016 har en uppdelning gjorts då det gäller 

barn och familj och ensamkommande barn, dessa 

verksamhetsområden beskrivs utifrån två separata 

sektioner inom individ- och familjeomsorgen. 

Antalet placerade barn har ökat markant under 

året, antal barn som varit placerade någon gång 

under 2016 uppgår till 62 barn som kan jämföras 

46 barn föregående år. Detta innebär naturligtvis 

att kostnaderna också ökat. Det är inte bara antalet 

barn som ökat utan även komplexiteten i ärendena 

och då även dygnskostnaden för en placering. 

Det ökade antalet placeringar leder till ökade kost-

nader för advokat, samt även en ökning av perso-

nalkostnader. Det har under året krävts insatser av 

konsulter för att hantera arbetsmängden under 

vissa perioder. 

På grund av hög arbetsbelastning genomfördes 

under 2016 ingen brukarundersökning. Det fanns 

helt enkelt inte resurser till att planera och genom-

föra en brukarenkät. 

Det är inte enbart antal placeringar som ökat utan 

även inkomna anmälningar och antalet inledda 

utredningar. 

Det har under året skett en del organisationsför-

ändringar, ensamkommande barn är en egen sekt-

ion, men även inom barn och familj har teamen 

förändrats för att minska sårbarheten. Det har även 

inrättats en stab som underlättar och avlastar det 

dagliga arbetet för övriga medarbetare. 

En familjecentral har öppnat och utvecklar samar-

betet mellan landsting och kommun. 

Arbetet med att utveckla en gemensam socialjour i 

norra Kalmar län har påbörjats och i väntan på 

verkställande har förvaltningen köpt den tjänsten 

av Höglandets socialjour, vilket har inneburit en 

enorm arbetslättnad för medarbetarna. 

 

Ensamkommande barn 

Det var under hösten 2015 ett hårt tryck på motta-

gandet av ensamkommande barn, vilket föranledde 

en stängning av mottagandet under fyra månader. 

Under 2016 har antalet ensamkommande barn 

stadigt minskat i kommunen. För närvarande har vi 

ansvar för 66 barn. Tolv barn är placerade i kom-

munens egna HVB, utöver dessa finns ytterligare 

24 barn placerade i HVB och därutöver är barnen 

placerade i familjehem av olika former. 

Kommunens två egna HVB har idag inte fullt med 

barn och den planering som behöver göras är att 

utveckla formen stödboende samtidigt som antalet 

platser inom HVB kommer att kunna minskas. 

Inspektionen för vård och omsorg har under året 

genomfört inspektion på kommunens två HVB 

hem. Ingen av inspektionerna har lett till krav på 

åtgärder, vilket är ett gott betyg till våra egna 

HVB. 

Den minskning som skett i mottagandet under 

2016 har påverkat personalbemanning och antalet 

personal har kraftigt minskat. Det är viktigt att vi 

balanserar det behov vi har av personal i förhål-

lande till aktuellt mottagande. 
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IFO vuxen 

Antal hushåll med behov av försörjningsstöd har 

ökat något under året men däremot är antalet be-

slut något färre. 

Antal ärende då det gäller missbruk och ärende 

som handlar om våld i nära relationer har ökat 

2016. Detta har medfört ökade personalkostnader 

inom sektion då det under början av året anlitades 

konsulter. Utbildning har genomförts inom områ-

det våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. 

Utbildning kommer att ske även under kommande 

år inom dessa områden. 

Det har även genomförts en utbildningssatsning 

med fokus på kommunens öppenvård som utbil-

dats sig inom olika behandlingsmetoder. 

Medarbetarna inom verksamhetsområdet känner 

100 procentig stolthet för sitt yrke. Medarbetaren-

käten visar över lag bra resultat, det som kräver 

fortsatt fokus är den psykosociala arbetsmiljön och 

då framförallt den höga arbetsbelastning som fun-

nits under 2016. 

 

IFO Arbete och integration 

IFO vuxen delades 1 januari 2016 upp i två sekt-

ioner, där flyktingverksamheten tillsammans med 

arbetsmarknadsfrågor blev en egen sektion. 

Flyktingmottagandet har under året varit enormt 

stort över 600 flyktingar har egenbosatt sig i vår 

kommun. Det har inneburit ett otroligt högt tryck 

på verksamheten med en alltför hög arbetsbelast-

ning som följd. Strax innan julhelgen stängdes 

därför flyktingmottagning för nybesök. Detta för 

att kunna hantera alla som bosatt sig i vår kommun 

och ge dessa personer det de behövde.  

 

Utöver flyktingmottagandet finns inom verksam-

heten arbetsmarknadsfrågor, Stegen samt projekt 

Plattform gemensamt med Vimmerby. Samtliga 

dessa verksamheter visar ett plusresultat. 

Planeringen var att i högre grad än vad som varit 

möjligt arbeta med integration och arbetsmark-

nadsfrågor. Det höga inflödet har dock inneburit 

att det varit mycket fokus på flyktingmottagande. 

 

Viktiga händelser under året 

 Fortsatt stort flyktingmottagande – egenbosätt-

ningen enormt hög 

 Minskat mottagande ensamkommande 

 Förhöjt säkerhetsläge 

 Ökat antal placerade barn 

 Ökat antal ärende våld i nära relationer samt 

hedersrelaterat våld 

 Förändringen från två till fyra sektioner inom 

verksamhetsområdet 

 

Framtid 
Det är av stor vikt att försöka hitta former för att 

minska kostsamma placeringar och fokusera på 

hemmaplanslösningar i högre grad. 

En fungerande rekrytering av familjehem är viktig 

för att kunna minska antalet HVB placeringar. 

Vi behöver skaffa oss en helhetsbild när det gäller 

ensamkommande barn så att vi får en tydlighet om 

vad vi behöver utveckla och satsa på i form av 

exempelvis stödboende. 

Hitta formerna för att utveckla sektionen Arbete 

och integration med fokus på egenförsörjning i 

högre grad. 

Öka samarbetet mellan de olika sektionerna, för-

valtningen och övriga verksamheter inom kommu-

nen. 

Arbeta med samlokalisering mellan Arbetsför-

medling och sektionen Arbete och integration. 

 

 

Verksamhetsfakta 

  2016 2015 

Utbetalat under året 

(tkr)   

-Försörjningsstöd 6 219 6 404 

-Flyktingstöd 6 417 4 406 

   

Totalt antal ärenden under året  

-Försörjningsstöd 262 284 

-Flyktingstöd 452 313 

   

Pågående ärenden (december må-

nad)  

-Försörjningsstöd 143 150 

-Flyktingstöd 194 254 

   

Antal placeringsdygn missbruk  

-Familjehem 0 0 

-Institution 2 055 808 

   

Antal placeringsdygn barn- och ungdom 

-Familjehem 19 169 14 714 

-Institution 16 499 10 019 
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Kommunövergripande verksamhet 
 

Överförmyndarverksamhet 
 ___________________________ 2016 _____ 2015 

Förmyndarskap 51 - 

Förvaltarskap 21 20 

God manskap 154 160 

Ensamkommande barn 82** 82 

Arvoden från kommun* 38% 35% 

Arvoden från kommun 

och huvudmän* - - 

Arvoden från huvudmän* 62% 65% 

Avstår arvode/ersättning 26 25 

*Från och med 2012 redovisas enbart hur de totala 

arvodeskostnaderna fördelas mellan kommun och 

huvudmän på grund av begränsningar i verksam-

hetsstöd. 

** Varav 13 placerade av andra kommuner 
 

 

Barn- och utbildningsnämndens verk-
samhet 
 

Musikskola 
  2016 2015 

Antal musikskoleelever 173 165 

Kompanjonelever i grundskola 193 157 

Antal elever musiktillägg 19 22 

Nettokostnad per elev (kr) 7 990 10 135 
 

 

Östra Smålands 
kommunalteknikförbund Hultsfred 
(ÖSK) 
  2016 2015 

Debiterat dricks- 

vatten, tkbm 870 798 

Hämtade sopkärl, st 166 470 163 015 

Avfall till förbränning, ton 4 504 4 551 

Ljuspunkter för väg- 

och gatubelysning, st 6 298 6 206 

 

Bostadsanpassningsbidrag  

- kostnader (tkr) 3 504 3 377 

- beviljade bidrag (st) 98 98 

- avslag (st) 8 7 

- delvis avslag (st) 9 0 

 

Förvaltas av ÖSK för Hultsfreds kommuns 

räkning 
  2016 2015 

Fastighetsyta (ha) 2 104 2 104 

Produktiv skogsareal (ha) 1 153 1 153 

Taxeringsvärde (tkr) 72 318 71 256 

Beskattningsvärde (tkr) 13 941 12 855 

Uppvärmd yta (m2) 95 245 95 245 
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Revisionsberittelse fiir flr zo16

Vi, av fullmdktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivs i st5,'relse,

ndmnder och genom utsedda lekmannarevisorverksamheten i kommunens bolag.

Sty'relse och ndmnder ansvarar for att verksamheten bedrivs i enlighet med gdllande mfll,
beslut och riktlinjer samt de foreskrifter som gdller for verksamheten. De ansvarar ocksfl for
att det finns tillrdcklig intern kontroll samt iterredovisning till fullmiiktige.

Revisorerna ansvarar for att granska verksamhet, kontroll och redovisning och prdva om
verksamheten bedrivs i enlighet med fullmdktiges uppdrag.

Granskningen har utf<jrts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god

revisionsselcl i kommunai verksamhet. Granskningen har genomforts med den inriktning och

omfattning som behovs for att ge rimlig grund fdr bedomning och ansvarsprorrning.

Vi bedcimer f<ir ovrigt att styrelsen och ndmnderna har bedrivit verksamheten pfl ett

dndamilsenligt och frAn ekonomisk syrrpunkt tillfredsstdllande sdtt.

Rdkenskaperna bedoms inte vara rdtMsande pi grund_att redovisningln av generellt

statsbidrag som erhcills i december 2015 samt av schablonersdttning fr&n Migrationsverket

inte foljer god redovisningssed.

Under iret har en fordjupad granskning av intern kontroll genomforts. Vi fo-reslhr

fullmiiktige att de g"r ko.tt-u.rsry'relsen i uppdrag att piborja ett systematiskt arbete med

den interna kontrollen utifrin en riskanalys.

Vi bedomer den finansiella miluppfullelsen som god. Tvh av tre finansiella mfll bed<ims som

uppnfldda. Milet som avser lretJ resultat uppnfis inte pi grund av att redovisningen av

intlkterna inte foljer god redovisningssed.

Vi bedomer utifr&n irsredovisningens iterrapportering att verksamhetsmilens uppffllelse
varierar frln svag till mycket god for kommunstlrelsen och ndmnderna.

Vi instlmmer i kommunens bed<imning att balanskravet dr uppfyllt. Det finns inga negativa

resultat att iterstdlla frAn tidigare ir.



Hultsfred kommun
Revisorerna

Ansvarsfrihet
Vi tillstl'rker att fullmlktige beviljar ledam<iterna i s$'relse, nlmnder och den gemensamma

ndmnden for hjiilpmedelsverksamheten ansvarsfrihet'
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iterremittering f<ir att anpassa rdkenskaperna till god redovsningssed.

Vi flberopar ftiljande for vir bedomning:

Vi har genomfort overgripande ansvarsgranskningar, som innebdr strukturerade intervjuer
med ordfcirande och vice ordftirande i styrelsen och samtliga ndmnder.

Foljande rapporter har avldmnats under iret:
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. Granskning avupphandlingsverksamheten
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. Granskning av htgdrder till foljd av Skolinspeltionens beslut
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. Granskning av delflrsraPPort

. Granskning av irsredovisning

Ovanstiende rapporter frfrLn det sakkunniga bitrddethar <iverlhmnats fortlopande till berord

st5,,relse eller nlin^nd och for khnnedom till kommunfullmdktiges presidium

Hultsfred den 14 mars 2017
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Hultsfred kommun
Revisorerna

Till revisionsberdttelsen h6r bilagorna:

Revisionsberdttelse for AB Hultsfreds Bostdder

Granskningsrapport for AB Hultsfreds Bostdder

Revisionsber[ttelse for Hultsfreds Kommuna]a Industri AB

Granskningsrapport for Hultsfreds Kommunala Industri AB

Revisionsberdttelse for RockCity AB

Granskningsrapport for RockCity AB
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