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1 (1) Meddelanden 

2018-06-13 

Meddelanden 
1. Redovisningen av anslagen för särskilda ändamål:

Till kommunfullmäktiges förfogande:

Anslag från årets början Anslaget 2018 Återstår 
650 000:-   200 000:- 450 000:- 

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål:

Anslag från årets början Anslaget 2018 Återstår 
18 289 400:-  2 775 000:- 15 514 400:- 

2. Förvaltningsrätten har beslutat om avslag på överklagandet av kommunfull-
mäktiges beslut § 150/2017-12-11 om att tillskjuta Hultsfreds Kommunala
Industri AB 4 mnkr motsvarande nedskrivning och aktieägartillskott för
Emåbygdens Vind AB.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-05

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 59/2018 Dnr 2018/82

Ekonomisk uppföljning per 2018-04-30 med 
helårsprognos för drift- och investeringsbudget
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
delårsrapporten per 2018-04-30. 

Verksamheter som prognosticerar negativa avvikelser föreslås få i uppdrag 
att arbeta för att eliminera dessa och öka fokus på kostnadskontrollen. 

Beslut
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att 
redovisa vidtagna åtgärder för att minska befarat överskridande i samband 
med augustiuppföljningen.

Ärendebeskrivning
Hultsfreds kommuns resultat för år 2018 beräknas bli 3,2 mnkr, vilket är 
6,0 mnkr sämre än budget. Verksamheternas nettokostnader beräknas bli 
12,8 mnkr sämre än budget, skatter och statsbidrag 3,2 mnkr bättre än 
budget och finanserna 3,5 mnkr bättre än budget.

Arbetsutskottet beslutade att en ny SKL-undersökning ska beställas för att 
få en genomlysning av kommunens verksamheter och det ekonomiska 
läget.

Beslutsunderlag
Ekonomikontorets sammanställning
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 118/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

2018-05-28

1(1)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 32/2018 Dnr 2018/1

Apriluppföljning 2018
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar godkänna apriluppföljningen 2018 med 
redaktionella justeringar och överlämnar handlingarna till 
kommunfullmäktige i Hultsfred respektive Högsby. 

Ärendebeskrivning
Apriluppföljningen 2018 för ÖSK redovisas för förbundsdirektionen. 
Mindre redaktionella ändringar görs i texten, dock påverkas inte 
budgetresultatet.

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-05

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 62/2018 Dnr 2018/89

Mål och budget 2019 - driftbudget 2019 samt 
mål och nyckeltal
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
driftbudget för år 2019 och plan 2020-2021.

Vidare föreslås kommunfullmäktige godkänna att förslag till mål och 
nyckeltal får användas redan 2018 för de som vill. 

Sammanfattning
Förslag till mål och budget för 2019 överlämnas till kommunstyrelsen från 
budgetberedningen.

Ärendebeskrivning
Budgetberedningen har haft fem sammanträden och överlämnar nu förslag 
till driftbudget 2019 och plan 2020-2021 samt investeringsbudget för 2019 
samt plan 2020-2023.

För beräkning av skatteintäkter, utjämningsbidrag med mera används 
Sveriges Kommuner och Landstings prognos över uppräkningsfaktorerna 
för åren 2018-2019.

Vad gäller investeringsbudget, taxor, utdebitering och ramar för att ta upp 
lån och ingå borgensförbindelser hanteras de i särskilda paragrafer. MBL-
förhandlingar genomfördes 2018-05-23.

Remitterade ärenden och övrigt:
1. Dnr 2017/97 Gång- och cykelväg Främsteby, Vena  inlagt i 

investeringsbudget för 2019  med 1 250 000 kronor (ksau § 53/2018)  
2. Dnr 2017/185 Campus 2.0 2019 och 2020, 500 000 kronor per år             

(ks § 3/2018)inlagt i driftbudget
3. Dnr 2017/187 Trä 2019 (ksau § 306/2017) inlagt i driftbudget 

Övrigt
4.    Utökat bidrag till Kalvkätte trädgård från 60 000 kr till 120 000 kronor, 
        inlagt i driftbudgeten
5.    Utökat bidrag Virserums konsthall från 600 000 kronor till 750 000 
       kronor, inlagt i driftbudgeten.
6.   Ansökan om utökat bidrag från Svenskt Rockarkiv hanteras i egen 
      ordning i och med nya lokaler.
7.   Vattenledning till korpfotbollsfältet ca 165 000 kronor, inlagt i       
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-05

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

      investeringsbudgeten  
8.   Barn- och utbildningsnämnden beslutade § 24/2018-03-14 att lämna 
      förslag om att terminsavgiften tas bort från musikskolan, inlagt     
      200 000 kronor i barn- och utbildningsnämndens driftbudget för att 
      täcka inkomstbortfallet. 

Anslag för oförutsedda behov
Anslaget för oförutsedda behov till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förfogande föreslås till 50 000 kronor.

Anslaget för oförutsedda behov till kommunstyrelsens förfogande föreslås 
till 400 000 kronor.

Anslaget för oförutsedda behov till kommunfullmäktiges förfogande 
föreslås till 650 000 kronor.

Anslaget för särskilda ändamål föreslås till 37 819 900 kronor avseende 
löneökningar för 2019.

Yrkande
Tomas Söreling, S framför S-gruppens yrkande om att avsätta 500 000 
kronor till utvecklingskontoret i syfte att marknadsföra Varta-området.

Åke Nilsson, KD med instämmande av Lars-Rosander, C, Åke Bergh, M 
och Gunilla Aronsson, C, John Hoffbrink, SD, yrkar att förslaget är bra 
men att beloppet ska sättas till 200 000 kronor.  

Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandet om 500 000 kronor till marknadsförings-
åtgärder mot yrkandet om 200 000 kronor och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt yrkandet från Åke Nilsson om 200 000 kronor varpå Tommy 
Rälg, S begär omröstning. Ja-röst för 200 000 kronor och nej-röst för 
500 000 kronor.

Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster och 5 nej-röster, se särskild röstningslista, beslutar 
kommunstyrelsen att komplettera budgetförslaget med 200 000 kronor för 
marknadsföring av Varta-området.

Beslutsunderlag
Protokoll från budgetberedningen
Underlag från ekonomikontoret

Skickas till
Kommunfullmäktige
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2015 övertogs lån från HKIAB, 76,0 mnkr. 

 

 

 

 

 

 

Bokslut 

2017

Budget   

2018

Budget   

2019 Plan   2020 Plan   2021

Årets resultat, mnkr 6,3 16,8 11,3 0,0 -11,0

Långfristiga skulder (långa lån), mnkr 208,8 355,4 400,8 511,1 546,2

Soliditet, procent 27,3 26,0 25,7 23,3 22,0

Årets resultat, 2 % av skatter och statsbidrag 17,3 18,1 18,5 19,1

-17,3 -18,1 -18,5 -19,1

Soliditet, procent inkl ansvarförbindelser ska öka för att närma sig noll

Övergripande finansiella 

mål  Ekonomi i balans

Långfristiga skulder,  - 2% av skatter och 

Sammanfattad resultaträkning, mnkr
Skatteunderlag SKL:s cirkulär 18:18,

befolkning -100 personer Budget Plan Plan

2019 2020 2021

Verksamhetens intäkter 180,2 180,8 180,1

Verksamhetens kostnader -1 074,3 -1 102,5 -1 138,2

Nettokostnader -894,2 -921,7 -958,1

Skatter o statsbidrag 906,6 925,7 953,7

Finansiellt netto -1,2 -4,1 -6,7

Resultat 11,3 0,0 -11,0

Upplåning 110,6 110,3 35,1

Investeringar 142,0 140,5 72,1
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Utdrag ur SKL:s cirkulär 18:18 den 27 april 

Skatteunderlagstillväxten avtar efter 

konjunkturtoppen 

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och vi 

räknar med att BNP växer med närmare 3 procent i 

år. Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas under 

2019, men samtidigt blir utvecklingen i omvärlden 

något bättre vilket gynnar svensk export. Högkon-

junkturen når då sin topp, men svensk BNP växer 

långsammare. I och med att antalet arbetade tim-

mar inte beräknas öka alls nästa år sker det en 

snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. 

Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå 

mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt 

växande behov av skola, vård och omsorg som den 

snabba befolkningsutvecklingen för med sig. 

 

Under konjunkturåterhämtningen har det framför 

allt varit den inhemska efterfrågan som drivit till-

växten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu 

tar den internationella utvecklingen bättre fart och 

svensk export växer också snabbare. I Europa, där 

många länder har haft en mycket svag återhämt-

ning sedan 2010, tar det något bättre fart. I USA är 

förväntningarna, åtminstone på kort sikt, positiva. 

Även i tillväxtländerna har en negativ trend brutits. 

Däremot mattas tillväxten i svensk inhemsk efter-

frågan av något. Nästa år förväntas tillväxten i in-

vesteringarna växla ned. Det är framförallt bo-

stadsbyggandet som från en hög nivå inte längre 

kan växa i samma takt som tidigare. Även hushål-

lens och kommunsektorns konsumtion ökar lång-

sammare än tidigare.  

 

Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge an-

tas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löne-

avtal som slutits för de närmaste åren ligger på 

låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed är 

det inhemska inflationstrycket svagt. KPIF som 

2017 ökade med 2,0 procent väntas bli något lägre 

i år och nästa år, för att 2020 komma något över 2 

procent. Riksbanken antas därmed dröja med att 

höja styrräntan till i början av 2019. I takt med att 

styrräntan sedan stegvis höjs stiger också de räntor 

som påverkar hushållens ekonomi, därmed ökar 

KPI betydligt snabbare än KPIF. Med den högkon-

junktur som Sverige befinner sig i är det rimligt 

med överskott i de offentliga finanserna. I takt med 

att konjunkturläget normaliseras minskar överskot-

tet i finansiellt sparande till 0,3 procent av BNP. 

 

Stark skatteunderlagstillväxt i år, men se-
dan går det trögare 
Våra beräkningar bygger på att den långa konjunk-

turuppgången i svensk ekonomi bryts 2019 och att 

högkonjunkturen övergår till ett läge med konjunk-

turell balans i slutet av 2020. 

 

Den starka skatteunderlagstillväxt vi kunnat vänja 

oss vid under den långa konjunkturuppgången se-

dan 2010 består till och med i år, men dämpas be-

tydligt från och med 2019. Efter flera år med ök-

ningstal på 4½ procent eller mer väntar vi oss ett 

par år med en ökningstakt under det historiska ge-

nomsnittet. Det främsta skälet är att arbetade tim-

mar utvecklas betydligt svagare när vi närmar oss 

konjunkturtoppen, minskar 2020 och bara ökar 

marginellt 2021. Även pensionsinkomsterna ökar i 

långsammare takt från och med i år. Detta motver-

kas endast i viss utsträckning av att lönerna väntas 

stiga snabbare. 

 

  

Nyckeltal i svensk ekonomi 2016-2021. Procentuell förändring om inte annat anges.  

 

 Slut på utdraget 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

BNP* 3,0 2,7 2,9 2,1 1,4 1,6 

Sysselsättning, timmar anställda* 2,6 2,0 2,1 0,1 –0,4 0,1 

Relativ arbetslöshet, nivå 6,9 6,7 6,2 6,3 6,5 6,6 

Timlön, nationalräkenskaperna 2,2 2,7 2,9 3,1 3,4 3,5 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,4 2,5 2,9 3,1 3,4 3,5 

Konsumentpris, KPIF-KS 1,3 1,7 1,6 1,6 2,1 2,0 

Konsumentpris, KPI 1,0 1,8 1,7 2,1 2,8 2,8 

Realt skatteunderlag 2,6 1,3 1,4 0,5 0,0 0,6 

Befolkning 15–74 år 0,9 1,1 0,6 0,7 0,4 0,5 
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Befolkningsutvecklingen i Hultsfreds 
kommun per den 31 december 

 
Antalet invånare var 14 579 den 31 december 

2017, en minskning med 28 under 2017. Medel-

värdet för befolkningsutvecklingen är sedan 

1972 en minskning med 93 invånare per år. För  

de sista tio och fem åren är motsvarande tal en 

ökning med 38 respektive 206 invånare per år. 

Invånarantalet den 1 november är det som an-

vänds vid beräkning av inkomst- och kostnadsut-

jämning för det följande budgetåret. För 2019 är 

det antalet den 1 november 2018 som gäller. An-

tagandet för budget 2018 är 14 463 invånare. 

 

Invånarantalet den 31 mars var 14 544 enligt 

SCB, en minskning med 35 invånare sedan års-

skiftet och en minskning med 19 invånare sedan 

den 1 november 2017.  

 

 

Anpassning efter demografiska för-
ändringar 

Sedan budget 2012 har storleken anpassats för 

vissa verksamheter efter befolkningsförändringar 

i vissa åldersgrupper, ”kundmodellen”. Det gäl-

ler de åldersgrupper som omfattas av verksam-

heterna inom förskola/fritidshem, grundskola, 

gymnasium och äldreomsorg. Från budget 2013 

anpassar vi alla kommunens verksamheter efter 

hela befolkningens förändring, ”generell mo-

dell”.  

 

 

Anpassningar ”kundmodellen” 

  
 
Förändringar av invånarantal räknas som föränd-

ring av årsmedelvärden. Med dessa åldersgrup-

pers förändringar från år 2017 har förändringar 

av resursbehov i kronor beräknats, i tabeller ne-

dan i tusentals kronor.

 

Preliminära skatteintäkter och statsbidrag i miljoner kronor
Skatteunderlagsprognos från 2018-04-27 och utfall invånarantal den 1 november 2017 är 14 563

2018 2019 2020 2021 2018 2019

Skattesats kr per skattekrona 21,9 21,9 21,9 21,9

Antal inv 1 nov året före 14 563 14 463 14 463 14 463

Skatteintäkter 574,2 608,7 625,9 638,2 39 429 42 088

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 229,7 209,6 209,6 219,2 15 771 14 490

Kostnadsutjämning 17,9 31,3 31,3 31,3 1 229 2 162

Regleringsbidrag/-avgift -0,7 1,3 3,1 9,3 -51 90

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

Statsbidrag/Utjämning LSS-verksamhet 27,5 32,8 32,8 32,8 1 885 2 266

Summa intäkt före fastighetavgift 848,5 883,6 902,7 930,7 58 264 61 096

Fastighetsavgift 23,0 23,0 23,0 23,0 1 580 1 593

Summa intäkter 871,5 906,7 925,7 953,7 59 844 62 689

Slutavräkning 2017 korrigering -1,9 -129

Slutavräkning 2018 0,7 46

Totalt skatter och statsbidrag 870,3 906,7 925,7 953,7 59 761 62 689

miljoner kronor kronor per invånare

14 579
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Verksamhet

Förskola/ fritidshem 1-12 44,7 66,7

Grundskola/förskoleklass 6-15 48,4 99,6

Gymnasium 16-18 90,2 95,8

Äldreomsorg yngre 65-79 228,7 4,7

Äldreomsorg äldre 80-w 317,2 38,3

Förskola, kost 1-5 6,4 100,0

Skola, kost 6-19 3,4 100,0

Äldreomsorg, kost 65-w 1,8 100,0

Ålder

Á-pris/år 

tkr

Andel 

kunder %
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I tabellerna framgår att för 2019 visar mo-

dellens beräkningar för ingående åldersgrupper 

ett minskat resursbehov på totalt 0,1mnkr. För 

2020 ökar behovet med 0,9 mnkr och 2021 

ökar behovet med 2,0 mnkr. Totalt innebär det 

för planperioden ett ökat behov med 2,9 mnkr. 

I första hand är det en tillförsel av nya resurser. 

De områden som har störst ökning av resursbe-

hovet är äldreomsorg äldre med 3,6 mnkr, 

grundskola/förskoleklass med 0,6 mnkr och 

äldreomsorg yngre med 0,5 mnkr. 

 

 

Anpassningar ”generell modell” 

Från budget 2013 har den generella modellen 

använts som anpassar behoven efter föränd-

ringen av kommunens hela befolkning. För 

2019 har antagits en genomsnittlig minskning i 

den generella modellen med 0,5 procent per år. 

Denna förändring ska påverka hela kommu-

nens ekonomi med undantag för de delar som 

omfattas av ”kundmodellen”. Anpassningens 

storlek beräknas genom att minska verksam-

heternas nettokostnader motsvarande den an-

tagna befolkningsminskningen. Inte direkt på-

verkbara kostnader som hyror och kapitalkost-

nader tas bort i beräkningen. 

 

 
 

Omvärldsanalys 
Omvärldsanalys med kommunala jämförelsetal 

finns på kommunens hemsida med sökorden 

”Omvärldsanalys 2019”. 

 

Budgetberedningens förslag 
Budgetförslaget utgår från budget 2018. Till 

denna har lagts förändringar enligt tidigare be-

slut, demografiförändringar, besparingar och 

äskanden. Se sammandrag sidan 8. 

  

Tkr 2019 2020 2021

Förskola/fritids 0,0 231,9 -132,5

Grundskola/förskoleklass -397,7 284,1 738,6

Gymnasium -538,2 -1 166,1 -358,8

Barn- och utbildningsnämnd totalt -935,9 -650,1 247,3

Förskola -7,4 37,1 29,7

Skola -57,7 -35,5 44,4

Äldreomsorg 19,8 40,9 42,1

Kostenheten totalt -45,3 42,5 116,2

Äldreomsorg yngre 104,4 208,8 208,8

Äldreomsorg äldre 738,1 1 353,1 1 476,2

Socialnämnden totalt 842,5 1 561,9 1 685,0

Totalt kundmodell -138,7 954,3 2 048,5

Anpassning 

(tkr) demografi

Nämnd/verksamhet 0,5%

Kommunövergripande

  Politiken, revision, valberedning 0,0

  Administrativa kontor 155,4

  Vaktmästeri och städ 80,4

  Övriga verksamheter 18,7

Kultur och Fritid 131,4

Räddningstjänst 57,7

Barn- och utbildningsnämnd 127,2

Miljö- och byggnadsnämnd 31,6

-effekt Vimmerby -15,8

Äldreomsorg 0,0

Socialnämnd exkl ÄO 672,3

Summa Nämnd/Styrelse 1 258,9

ÖSK 280,2

Totalt 1 539,2
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Skatter och statsbidrag 
Skatter och statsbidrag med inkomst- och kost-

nadsutjämning beräknas med skatteunderlag 

enligt senast kända prognos från SKL enligt 

cirkulär 18:18, 2018-04-27. Skattesatsen är 

oförändrad. Se utdraget från SKL:s cirkulär 

”Skatteunderlagstillväxten avtar efter konjunk-

turtoppen” i inledningen. 

 

Befolkningsförändringar 

De antaganden som gjorts för kommunens in-

vånarantal är följande:  

 

 
 

Index 
KPI har 2018 antagits öka med 1,8 procent och 

2019 med 2,3 procent enligt SKL:s prognos i 

cirkulär 17:47 från 2017-09-28. Prisbasbelop-

pet för 2018 är 45 500. 

 

Löneökningar 
Direktiven har utgått ifrån lönenivån per den 1 

april 2017 efter avslutade förhandlingar om 

2017 års löneökningar för samtliga avtalsområ-

den. Lönerna har sedan antagits öka per den 1 

april med 3,1 procent 2018, 3,4 procent 2019, 

3,4 procent 2020 och 3,4 procent 2021. 

 

Prisökning av varor och tjänster, 
kostnader och intäkter 
Ingen generell uppräkning av kostnader och in-

täkter har gjorts för 2018, utan kostnader har 

indexuppräknats för indexerade avtal.  

 

Kostnadsökningar för anskaffningar av varor 

eller tjänster som har drabbats/drabbas av sär-

skilt stora prisökningar har lagts in i ram efter 

särskild prövning. 

 

”Lönebaserade avgifter” har generellt uppräk-

nas med 3,1 procent. Övriga avgifter har gene-

rellt uppräknats med 2,6 procent. Vatten- och 

avloppsavgifter samt renhållningsavgifter har 

satts så att kostnadstäckning behålls. Övriga 

avgifter har behandlats på motsvarande sätt 

som för kostnader. För planåren 2020 och 2021 

har generell uppräkning av kostnader (utom lö-

ner, se ovan) och intäkter gjorts motsvarande 

uppräkning till 2019. 

 
Avgifter 
Måltidsavgifter 

På grund av ökade kostnader för främst perso-

nal har måltidstaxorna för 2019 räknats upp. 

Inom socialnämnden höjs, som exempel, priset 

på ett månadsabonnemang till 3 793 kr, en ök-

ning från 2018 med 85 kr eller 2,3 procent. För 

ett heldagsabonnemang är motsvarande höj-

ning 3 kr eller 2,3 procent. Inom skolans verk-

samhet höjs, som exempel, priset på lunch med 

1 kr till 59 kr eller 2,3 procent. 

 

Förskola/fritidshemsavgifter 

Taxorna för 2019 är för närvarande oföränd-

rade. Skolverket kommer först i december att 

ge nya direktiv för uppräkning av taxan för 

2019. Taxan bestäms som en procentsats av 

hushållets disponibla inkomst och statens di-

rektiv om maxtaxa inom förskola/fritidshem. 

 

Musikskoleavgifter 

Taxorna har höjts enligt direktiven avrundat till 

närmsta tiotal. Ämneskurs blir avgiftsfri för 

skolelever. 
 

Äldreomsorgsavgifter 

Avgiften för hemtjänst grundar sig på beviljat 

bistånd enligt timtaxa. Kommunens timtaxa är 

beräknad som en lönebaserad avgift till själv-

kostnadspris och har räknats upp med 3 pro-

cent. Maxtaxan för vård, omsorg och socialt 

stöd såväl i ordinärt boende som i särskilt bo-

ende och dagverksamhet anges som en del av 

prisbasbeloppet. 

 

För personer som är inskrivna i hemsjukvården 

är hembesök avgiftsfria. Vid hembesök av re-

habpersonal samt av sjuksköterskor på uppdrag 

av landstinget uttas en avgift per hembesök. 

Taxan för hemsjukvård/rehab har räknats upp 

med 3,1 procent till 330 kronor per må-

nad. Den enskildes totala kostnad begränsas av 

maxtaxan. 

 

Renhållningsavgifter 

I samband med nytt renhållningssystem inför-

des en grundavgift för renhållning. I maj 2018 

gjordes en sänkning av grundavgiften med 10 

2017 2018 2019

Per 1/12 14 563 14 463 14 463

Förändring 1/11 - 1/11 0 -100 0

Per 31/12 14 579 14 479 14 479

Förändring 31/12 - 31/12 0 -100 0
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procent, för övrigt förblir avgifterna oföränd-

rade under 2019.  
 
Vatten- och avloppsavgifter 

Avgiften är oförändrad för 2019, men uppstår 

behov kan avgiften komma att justeras till en 

nivå som ska ge kostnadstäckning. 

 

 

Reserverade medel 

 
Sammandrag av driftbudget 
 

 
 
I tabellen ovan framgår att nettodriftbudgeten 

för kommunens verksamheter inklusive av-

skrivningar för 2019 blir 894,2 mnkr. Den för-

ändrade demografin, antal invånare i vissa ål-

dersgrupper, medför förändring i verksamhet-

erna för socialnämnden, barn- och utbildnings-

nämnd och kostservice som ökar med cirka 0,8 

mnkr, minskar med 0,9 mnkr respektive 0,1 

mnkr. För 2019 har den generella demografi-

modellen återinförts med 0,5 procent. 

 

 

 

 

 
 

Största enskilda prisförändringen i ramen är 

ökade kostnader för löner med arbetsgivarav-

gifter och personalförsäkringar. Förändringen 

är 22,3 mnkr. Vad avser volymförändringar i 

ramen är i huvudsak förändringen kopplad till 

barn- och utbildningsnämnd, -2,5 mnkr. Det 

beror på att de i ombudgeteringen för 2018 fick 

6,8 mnkr varav 1,4 mnkr enbart gällde för 

2018. Resterande del är kopplad till demografi-

modellerna.  

Reserverade budgetmedel, tkr 2018 2019

Oförutsett för disposition av 

- Kommunfullmäktige 650 650

- Kommunstyrelsen 400 400

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 50 50

Summa oförutsett 1 100 1 100

- Reserverade medel för beräknade 

ökningar av löne- och personalkostnader

Lönerevision 2018 15 514 20 277

Lönerevision 2019 17 543
Totalt oförutsett och reserverat för 

löneökningar 16 614 38 920

Sammandrag av driftbudget 2019, mnkr

Nämnd/Styrelse/Förvaltning

Intäkter 

2019

Kostna

der 

2019

Netto

kostnad 

2019

Kommunövergripande exkl oförutsett 29,1 143,8 114,7

KS oförutsett, tex bredband 1,0 1,0

Kultur och Fritid 9,6 46,8 37,2

Räddningstjänst 2,0 17,3 15,3

Barn- o utbildn.nämnd 54,6 329,2 274,6

Miljö- o byggnadsnämnd 17,7 24,9 7,2

Socialnämnd 48,9 391,2 342,3

Summa Nämnd/Styrelse 161,9 954,2 792,3

ÖSK 46,2 46,2

Oförutsett 38,9 38,9

Utbetalda pensioner 19,4 19,4

Utbet pensionsavgifter 31,9 31,9

Övr nyintjän pensionsförmåner 3,0 3,0

Övr nyintjän pensionsförmåner -1,2 -1,2

Arbetsgivaravg m m 143,0 143,0

Premie avtalsenliga försäkringar 0,8 0,8

Avskrivningar 38,8 38,8

Avgår:

Personalomkostn pålägg -170,0 -170,0

Kalk kapitalkostnader -7,4 -7,4

Kapitalkostnader ÖSK 38,1 -3,3 -41,4

Interna intäkter och kostnader -19,8 -19,8 0,0

Summa 180,2 1 074,3 894,2

Nettokostnader budget 2019

Nettokostnader  2018 858,2

Prisförändringar 20,4
varav Löner mm 22,3

verksamhet 3,4
ÖSK drift -2,0
ÖSK kapitalintäkter -3,3

Volymförändring -1,8
varav demografi kund -0,1
varav demografi generell -1,6
volymökning socialnämnd 0,1
volymökning barn-och utbildningsnämnd -2,5
volymökning övriga 0,7

Avskrivningar 5,0

Föreslagna äskanden netto 12,3
Socialnämnd 2,2
Barn- och utbildningsnämnd 6,6
ÖSK, gata/park mm 0,6
Kommunövergripande 2,0
Avskrivningar 0,7

Övriga förändringar

Varta - marknadsföring 0,2

Summa 894,2
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Ökade nettokostnader är på grund av äskanden 

om totalt 12,1 mnkr. Barn- och utbildnings-

nämnd äskar 6,6 mnkr till två förskoleavdel-

ningar vid Rönnvägen och grundläggande vux-

enutbildning. Socialnämnden äskar 2,2 mnkr 

till nattjänst på två äldreboenden. ÖSK äskar 

0,6 mnkr till gata/park m.m. Inom kommunö-

vergripande äskar bland annat Serviceenheten 

0,6 mnkr för kylmat och förlängd hyra av 

köksmodulen vid Knektagården. Kultur och 

fritid äskar till utökad tjänst för friskvård med 

0,2 mnkr och ökade driftbidrag med 0,5 mnkr  

till  Virserums konsthall, Kalvkätte och fri-

luftsverksamhet.

 

 

Investeringar 

 
 

 
Tabellen ovan visar investeringsbudgetens to-

tala nettobelopp 2018 efter ombudgetering och 

hur förslaget till budget och plan för åren 2019 

till 2023 ser ut. Ramen för 2019 års investe-

ringar var 139,6 mnkr. Efter årets budgetarbete 

ligger nu investeringsbudgeten för 2019 på 

139,5 mnkr.  

 

De skattefinansierade investeringarna uppgår 

under de fem åren 2019-2023 till 350,9 mnkr. 

Under samma period beräknas avskrivningarna 

till 242,2 mnkr vilket innebär att investering-

arna överstiger avskrivningarna med 108,7 

mnkr under denna period. Detta visar på en ex-

pansiv investeringsnivå. Utöver de skattefinan-

sierade investeringarna ingår i budgetförslaget 

under 2019-2023 flera andra stora utgifter. 

Dels är det 35 mnkr för återställande av Kej-

sarkullens deponi och dels taxefinansierade in-

vesteringar för 131,5 mnkr. Nyupplåningen för 

åren 2019-2021 är i förslaget beräknat till 

256,0 mnkr med en total låneskuld vid ut-

gången av 2021 på 546,2 mnkr. Det medför en 

ökad risk i och med att kommunen blir mer 

känslig för framtida ränteförändringar. 

 

 

2018 års priser (tkr)

Förvaltning 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Kommunövergripande verksamhet 11 243 13 887 4 300 5 700 2 360 800

Räddningstjänst 5 000 1 400 1 000 5 250 1 250 3 500

Barn- och utbildningsnämnd 0 500 500 500 500 500

Socialnämnden 1 322 850 1 700 1 500 1 200 1 500

Miljö- och byggnadsnämnden 1 028 100 500 100 500 0

ÖSK Hultsfred skattefinansierade 102 675 98 764 90 620 26 900 68 370 16 300

Summa skattefinansierade investeringar 121 268 115 501 98 620 39 950 74 180 22 600

ÖSK Hultsfred taxefinansierade 40 386 24 050 31 920 22 150 22 050 31 350

Summa investeringar Hultsfreds kommun 161 654 139 551 130 540 62 100 96 230 53 950

Fordon och maskiner ÖSK Hultsfred 5 579 5 800 3 300 2 150 2 300 1 400

Summa Hultsfreds kommun o ÖSK 167 233 145 351 133 840 64 250 98 530 55 350
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*Övriga investeringar finns specificerade på sidan 55-65 
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Investeringar 1999-2023, mnkr

Investeringsprojekt (tkr) Totalsumma 2018 2019 2020 2021 2022 2023

VA-saneringar ledningsnät 115 514 22 364 15 150 16 950 19 050 20 000 22 000

Ny förskola Hultsfred 84 732 34 732 50 000

Utvecklingsprojekt skattefinansierat 44 834 5 664 15 000 12 670 11 500

Nya lokaler gata, fastighet och VA 40 900 400 500 40 000

Skola Målilla 40 000 40 000

Energieffektivisering 24 644 4 644 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Förskola och skolor 24 404 11 904 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Asfalt toppar 21 690 3 820 3 650 3 650 3 550 3 520 3 500

Kök ny förskola 15 000 15 000

Bredband 9 600 2 400 2 400 2 400 2 400

Överföringsledning spillvatten Mörlunda-Målilla 8 900 300 600 8 000

Överföringsledning Hultsfred-Silverdalen, reserv 

vattentäkt 8 600 800 7 800

Inventarier Biblioteket 8 257 8 257

Brandfordon, släckbil 7 100 3 400 3 700

Administrativ utveckling 6 953 2 953 1 000 1 000 1 000 1 000

Utvecklingsprojekt taxefinansierat 6 600 1 400 2 600 2 600

Hultsfred makeover 6 030 1 230 2 300 2 500

Inventarier inom vård och omsorg 5 866 466 700 1 400 1 200 900 1 200

Separering och mätning gatubelysning 5 256 1 256 1 000 1 000 1 000 1 000

Dagvattenprojekt 5 000 1 500 1 500 500 500 500 500

Övriga* 154 145 40 664 36 951 31 170 22 400 10 710 12 250

Summa investeringar 644 025 161 654 139 551 130 540 62 100 96 230 53 950
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Skatteunderlag efter SKL:s cirku lär 18:18, 2018-04-27 . Antal invånare 1 nov 2017 14 563. Lönenivå 1/4 2017.

Invånarantal -100. Löneökningar %/år 3,4; 3,4; 3,4

Budget Ks Plan Plan

Tkr 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens intäkter 185 014 180 184 180 822 180 143

Verksamhetens kostnader -1 043 245 -1 074 339 -1 102 478 -1 138 242

    varav pensionskostnader -54 495 -53 048 -53 702 -55 138
    varav avskrivningar -33 007 -38 748 -44 531 -49 092

Nettokostnader -858 231 -894 155 -921 656 -958 099

Skatter 569 757 608 724 625 913 638 176

Generella statsbidrag och utjämning 297 288 297 920 299 831 315 548

Summa skatter och statsbidrag 867 045 906 644 925 743 953 724

Finansiella intäkter              690 680  680  680

Värdeförändring pensionsmedel 4 000 4 000 4 000 4 000

Finansiella kostnader pensionsskuld    - 360 -397 - 493 - 557

Finansiella kostnader       -3 891 -5 461 -8 239 -10 786

Årets resultat 9 253 11 312  35 -11 038

Finansieringsanalys
Budget Ks Plan Plan

Tillförda medel 2018 2019 2020 2021

Förändring av eget kapital 9 253 11 312  35 -11 038

      varav avskrivningar -33 007 -38 748 -44 531 -49 092

Förändring av avsättningar 1 362 1 363 -1 276 -1 055

Från verksamheten tillförda medel 43 622 51 423 43 290 36 998

Ökning av banklån/långfr sk 149 831 110 626 110 250 35 102

Summa tillförda medel 193 453 162 049 153 540 72 100

Använda medel

Nettoinvesteringar 160 914 138 951 130 120 62 100

Nya sopkärl  740  600  420  0

Åtgärdsprogram asyl och integration 29 300 20 000 13 000  0

Deponi, täckning av  Kejsarkullen 2 500 2 500 10 000 10 000

Summa använda medel 193 453 162 049 153 540 72 100

Förändring av rörelsekapital  0  0  0  0
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Årets resultat och investeringar 
Det budgeterade resultatet är 11,3 mnkr. 

Förslaget innehåller under åren 2019–2021 ut-

gifter för investeringar med 332,2 mnkr. I för-

hållande till budgeterade resultat är investe-

ringsplanen stor. För att finansiera detta krävs 

under perioden nyupplåning med 256,0 mnkr.   

 

 
 

Balanskravet 
Kommunallagens 11 kapitel paragraf 5 säger 

att ”Budgeten skall upprättas så att intäkterna 

överstiger kostnaderna”. Budgetens resultat är 

11,3 mnkr och därmed uppnås balanskravet. 

För åren 2020 och 2021 visar planen överskott 

med 0,0 mnkr respektive underskott med 11,0 

mnkr. 

 
 

Balansräkning budget 2019, plan för åren 2020 och 2021

Bokslut Budget Ks Plan Plan

Tkr 2017 2018 2019 2020 2021

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Fastigh, anläggn, inventarier m m 493 395 575 684 650 183 739 175 756 942

Aktier, andelar m m 29 019 27 013 27 013 27 013 27 013

Långfristiga fordringar 7 862 57 073 60 324 68 497 61 746

Summa anläggningstillgångar 530 276 659 770 737 520 834 685 845 701

Omsättningstillgångar

Förråd/exploateringsmark 368 0 268 268 268

Kortfristiga fordringar 101 176 51 468 51 468 51 468 51 468

Placerade pensionsmedel via KLP 147 246 123 134 146 894 150 894 154 894

Likvida medel 83 423 67 082 60 657 60 657 60 657

Summa omsättningstillgångar 332 213 241 684 259 287 263 287 267 287

Summa tillgångar 862 489 901 454 996 807 1 097 972 1 112 988

Eget kapital och skulder

Eget kapital 235 144 234 760 255 710 255 745 244 707

Avsättningar

Avsättn för pensioner 16 653 16 287 17 598 16 736 15 948

Avsättn deponi Kejsarkullen och invest 35 000 35 000 30 000 20 000 10 000

Avsättning övrigt 33 985 7 959 24 535 22 535 20 535

Summa avsättningar 85 638 59 246 72 133 59 271 46 483

Långfristiga skulder 217 909 365 764 409 409 519 400 554 243

  varav långfristiga låneskulder 208 799 290 192 400 817 511 067 546 169

Kortfristiga skulder

Semester- och övertidsskuld 41 130 39 994 43 735 45 091 46 489

Övriga kortfristiga skulder 282 667 201 690 215 820 209 420 221 066

Summa kortfristiga skulder 323 797 241 684 259 555 263 555 267 555

Summa eget kapital 

och skulder 862 489 901 454 996 807 1 097 972 1 112 988
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Mål 
I kommunallagens 11 kapitel paragraf 6 skrivs 

”De finansiella mål som är av betydelse för en 

god ekonomisk hushållning ska anges”. Målen 

för 2019 tillsammans med långsiktiga mål 

anges i inledningen. Budgeten innebär att må-

len för resultat, långfristiga skulder och solidi-

tet uppnås inte. I samma paragraf skrivs även 

”För verksamheten skall anges mål och riktlin-

jer som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning”. Dessa mål och riktlinjer finns 

och beskrivs i kommunens styrmodell och un-

der nämndernas och förvaltningarnas budget-

avsnitt.  

 

 

Resultatutjämningsreserven 
Kommunallagens 11 kapitel paragraf 14 säger 

att ”Kommuner och landsting får till en resul-

tatutjämningsreserv reservera medel som får 

användas för att utjämna intäkter över en kon-

junkturcykel”. Kommunfullmäktige antog reg-

ler för detta under hösten 2013. Hultsfreds 

kommuns resultatutjämningsreserv är på 23,0 

mnkr efter avsättningar från 2012, 2013 och 

2015 års resultat. Behov att använda resultatut-

jämningsreserven till budget 2019 finns inte då 

det budgeterade resultatet är positivt. Däremot 

skulle det vara möjligt eftersom  skatteunderla-

get för riket 2019 är sämre än de senaste tio 

årens genomsnitt.  
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Kommunens styrmodell  
 

 
 
 
Utifrån en vision och värdegrund anger kom-

munfullmäktige strategiska mål i fyra olika 

perspektiv. Dessa bryts ned till mål för respek-

tive nämnd och därefter till verksamhets- och 

enhetsmål. 

 

Målen sammanställs i en strategikarta för varje 

verksamhet.  

Kommunfullmäktiges strategikarta utgör grun-

den för alla underställda strategikartor. 

 

Kommunen anger sina mål i fyra olika per-

spektiv: 

- Ekonomi 

- Invånare och brukare 

- Verksamhet och medarbetare 

- Utveckling 

De fyra perspektiven genomsyrar alla nämn-

ders sätt att arbeta med mål, mätning av 

måluppfyllelse och planerade aktiviteter för att 

nå målen. Avsikten med detta är att alla mål 

och aktiviteter ska sträva efter att nå kommu-

nens vision – det nya tillstånd kommunfull-

mäktige vill uppnå för kommunen. För varje 

mål fastställs nyckeltal som används för att 

mäta grad av måluppfyllelse.  
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Kommunstyrelsen 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2017 2018 2019

Kostnader varav 246,1 251,1 283,8

Kommunövergripande 158,8 160,0 183,7

Kultur- o 

fritidsförvaltning 44,1 42,0 43,5

Räddningstjänst 17,2 16,1 16,2

ÖSK 26,0 33,0 40,4

Intäkter varav -52,2 -39,7 -40,3

Kommunövergripande -37,2 -28,5 -29,1

Kultur- o 

fritidsförvaltning -12,3 -9,3 -9,3

Räddningstjänst -2,7 -1,9 -1,9

Nettokostnad 

kommunövergripand

e 193,9 211,5 243,5

Investeringsutgifter 1,5 5,1 3

 

 
På denna sida redovisas den totala kostnaden 

för kommunstyrelsens verksamheter och för-

valtningar. 

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter med 

ett lika stort antal ersättare och sammanträder i 

princip en gång per månad utom i juli. Antal 

ärenden (paragrafer) som behandlas uppgår till 

ca 300 per år. 

Kommunstyrelsen utgör tillika arbetslöshets-, 

beredskaps, räddnings- och civilförsvars-

nämnd. 

Kommunstyrelsen ansvarar även för kost- och 

städhållningen vid kommunens serviceboende 

och skolor, kultur- och fritidsverksamhet, för 

Campus Hultsfred, en förvaltning med ansvar 

för all eftergymnasial utbildning, samt för 

kommunens näringslivsarbete. 

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott med 

fem ledamöter och ersättare som sammanträder 

enligt särskild tidplan utom i juli månad. Ar-

betsutskottet utgör krisledningsnämnd. 
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Kommunövergripande inom kommunstyrelsen 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2017 2018 2019

Kostnader

Politiken 4,2 5,1 5,2

Reserverat oförutsett 0,0 16,6 38,9

Serviceenheten 57,2 58,1 58,9

Utvecklingskontoret 23,4 23,5 23,8

Övriga 66,4 50,0 50,2

Campus 7,6 6,6 6,7

Summa kostnad kommun 

övergripande 158,8 160,0 183,5

Intäkter

Serviceenheten -17,0 -16,2 -16,9

Utvecklingskontoret -3,8 -2,2 -2,2

Övriga -14,9 -9,3 -9,1

Campus -1,5 -0,7 -0,8

Summa intäkter 

kommunövergripande -37,2 -28,5 -29,1

Nettokostnad 

kommunövergripande 121,6 131,6 154,6

 

 
På denna sida redovisas den totala kostnaden 

för de kommunövergripande verksamheterna. 

Kostnaderna redovisas med vad som avser 

politik, de stora enheterna serviceenheten och 

utvecklingskontoret. Administrativa kontor 

som arbetar med stöd för kommunen samt 

Campus som arbetar bland annat med utbild-

ning som är lokalförankrad.  

Politik där finns kostnader för kommunfull-

mäktige, kommunstyrelse, revision, partistöd, 

central planering, kommunala tillgänglighets-

rådet med mera. Här finns även kostnader för 

oförusett och reserverat för löneökning, dessa 

redovisas separat. 

Serviceenheten, består av kost, städ och vakt-

mästeri, som stöder och sörjer för hela kom-

munen. Även cafeteria, bilpool och en del in-

köp inryms i denna verksamhet. 

Utvecklingskontoret, där finns näringslivsbe-

främjande åtgärder, inflyttning, landsbygdsut-

veckling, utveckling av handel, infrastruktur 

och skolbussar. 

Administrativa kontor, här finns personalad-

ministration som rehabilitering, företagshälso-

vård, central samverkanskommitté, facklig 

verksamhet, rekryteringsåtgärder, eUtveckling 

med it-kontoret, turism och information, kom-

munkansliet, val, överförmyndarverksamhet, 

konsumentverket, ekonomikontoret, ställföre-

trädarenheten, kommunförsäkring mm. 

Campus, med eftergymnasiala utbildningar och 

konferensverksamhet. 
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Kommunkansli 

Strategikarta

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2017 2018 2019

Kostnader 3,2 3,6 3,9

Intäkter -0,4 -0,2 -0,2

Nettokostnad 2,7 3,4 3,7

 

 

Fakta 

 Bokslut 

2017 

Budget 

2019 

Antal årsarbetare 4,65 4,65 

Antal paragrafer i kom-

munstyrelsen  

111  

Antal paragrafer i kom-

munfullmäktige 

162  

Antal vigslar   29  

I antal årsarbetare ingår även köpt juristtjänst 

från Vimmerby kommun (40%) 

Verksamhetsidé 
Kommunkansliet är den enhet inom kommunstyrel-

sens förvaltning som tillhandahåller service och 

sakkunskap till kommunens förtroendevalda, kom-

munkoncernen och allmänheten.  

 

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 rådgiv-

ning om rättigheter och skyldigheter som kom-

muninvånarna har som konsumenter.  

- Service till och lagstadgad tillsyn över de gode 

män, förvaltare och förmyndare som finns i 

kommunen genom Överförmyndare i Samver-

kan (ÖiS). 

 

 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budgeten

Kommunens främsta 
kunskapskälla om 

kommuner och 
demokrati

God service till 
invånarna

Välstrukturerad 
verksamhet

God delaktighet Stolthet God arbetsmiljö

Proaktiva varje dag Adekvat kompetens
Effektivt 

resursutnyttjande
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Utvecklingskontor 

Strategikarta 

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2017 2018 2019

Kostnader 9,1 7,2 7,3

Intäkter -2,2 -1,7 -1,7

Nettokostnad 6,8 5,5 5,6

Fakta    
 Bokslut 

2016 

Budget 

2018 

Årsarbetare 4,75 4,75 

Svenskt Näringslivs ranking 

företagsklimat 

(290kommuner) 

192 175 

Vårt totalindex i SKL:s 

nöjd-kund-index (NKI) 

74% 74% 

Antal tomter i pågående 

detaljplaner och översikts-

planer 

50 50 

Antal hektar företagsmark i 

pågående detaljplaner och 

översiktsplaner 

22,6ha 22,6ha 

Verksamhetsidé 

Utvecklingskontoret är kommunstyrelsens organ 

för: 

- utvecklings- och tillväxtfrågor 

- näringslivsfrågor 

- övergripande planeringsfrågor 

- kollektivtrafik 

- landsbygdsutveckling 

 

Utvecklingskontorets huvudsakliga arbetsuppgif-

ter: 

Biträda kommunstyrelsen och kommunchefen 

med samordning och utveckling av kommunkon-

cernen och den kommunala verksamheten samt 

näringslivs- och samhällsutveckling. Kontoret ska 

särskilt arbeta med frågor som rör målsättningar, 

framtid, utveckling/-förändringar, närings-

liv/sysselsättning, infrastruktur, organisation och 

verksamhetsstruktur, övergripande förhandlingar 

samt  samordning av skolskjutsar. 

 

Infrastrukturkansliet 

Hultsfred, Högsby, Kalmar, Kinda, Linköping, 

Mönsterås, Oskarshamn och Vimmerby driver ett 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Väl fungerande 
infrastruktur

Bevara och generera 
arbetstillfällen

Fungerande integration 
på arbetsmarknaden

Lätt att bosätta sig där 
man vill i vår kommun

Lätt att starta och driva 
företag i vår kommun

Stolthet God arbetsmiljö God delaktighet
Serviceinriktat 

bemötande enligt 
LOTS-konceptet

Kontinuerlig 
kompetensutveckling

Ny mark för bosättning Ny mark för etablering
Lite bättre 

utvecklingsarbete varje 
dag
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gemensamt infrastrukturkansli med den uttalade 

målsättningen att "skapa varaktiga och positiva 

effekter på väg och järnväg i vår region, framför-

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

strukturkansliets projekttid är förlängt med två år 

till utgången av 2019. Hultsfreds kommun är hu-

vudman för kansliet, Resurser motsvarande åttio 

procents tjänst arbetar med frågor som lobbying, 

nätverksskapande och andra aktiviteter som kan 

påverka satsningar i regionen. 
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eUtvecklingskontor 

Strategikarta 

 
 

 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2017 2018 2019

Kostnader 2,9 2,9 3,8

Intäkter -0,7 -0,3 -0,3

Nettokostnad 2,2 2,6 3,5

Verksamhetsidé 
eUtvecklingskontoret är kommunstyrelsens organ 

för 

utveckling av intern och extern service genom 

• Verksamhetsutveckling och digitalisering 

• Bredbandssamordning 

Vi samverkar kring eUtveckling med Högsby och 

Oskarshamn inom ramen för H2O. 

  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Hög kvalitet på extern 
service

Hög kvalitet på intern 
service

Professionell 
marknadsföring

Tillväxt genom turism 
och inflyttning

Stolthet Gott samarbete
Goda möjligheter till 

utveckling och rörlighet
Gott ledarskap Hög delaktighet

Verksamheterna drar 
nytta av digitaliseringens 

möjligheter

Adekvat och strukturerad 
kompetensutveckling

Effektiva rutiner och 
arbetsmetoder

Hållbar service

32



 Mål och budget 2019 Kommunstyrelsen 
   

 

21 

IT-enheten 

Strategikarta 

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2017 2018 2019

Kostnader 6,5 8,0 7,2

Intäkter -1,2 -1,3 -1,3

Nettokostnad 5,3 6,8 5,9

 

 

Verksamhetsidé 

IT-enhetens uppgift är att samordna IT-frågor i 

Hultsfreds kommun och de kommunala bolagen. 

Samordningen omfattar bl.a. drift av nätverk och 

verksamhetssystem, användarstöd, inköp av IT-

relaterade produkter och programvaror, arbete med 

IT-relaterade säkerhetsfrågor och utveckling av IT-

miljön. IT-enheten har även telefoni- och data-

kommunikationsansvar. 

  

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

Stor kundnöjdhet

Hög tillgänglighet till IT-
miljön

Stolthet Gott samarbete
God delaktighet

Gott ledarskap Möjlighet till utveckling

God omvärldsbevakning
Advekat 

kompetensutveckling

Effektivisering genom 
förbättrade rutiner och 

arbetsmetoder
Hållbar service
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Informationsenheten 

Strategikarta 

 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2017 2018 2019

Kostnader 6,1 5,9 5,9

Intäkter -1,4 -0,8 -1,3

Nettokostnad 4,7 5,1 4,6

 

 

Fakta 
 Bokslut 2017 

Antal årsarbetare 9 

Externa ärenden avslu-

tade i kontaktcenter 

13 000 

Besök på 

www.hultsfred.se 

660 000 

Följare på centralt Fa-

cebook-konto 

4000 

 

Verksamhetsidé 

Informationsenhetens roll kan delas in två huvud-

områden; information och näringsliv. 

I området information ingår 

• Samordna och utveckla kommunkoncernens 

interna och externa information i alla kanaler 

• Upprätthålla och utveckla kommunens grafiska 

profil och varumärke 

• Upprätthålla ett vårdat, enkelt och begripligt 

språk i all kommunikation 

• Upprätthålla och utveckla kommunens kontakt-

center inklusive telefonväxel 

• Bedöma ansökningar och skriva avtal om 

sponsring  

 

I området näringsliv ingår 

• Näringslivsfrågor inom inflyttarservice och 

turism 

• Strategisk utveckling och marknadsföring av 

inflyttarservice och turism 

• Ansvar för turistbyråns verksamhet  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Hög kvalitet på extern 
service

Professionell 
marknadsföring

Tillväxt genom turism 
och inflyttning

Lite bättre varje dag på 
service, tillgänglighet, 

information

Stolthet Gott ledarskap Utveckling och rörlighet Hög delaktighet Gott samarbete

Hållbar service
Effektiva rutiner och 

arbetsmetoder

Adekvat och 
strukturerad 

kompetensutveckling 
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• Ansvar för inflyttarservice verksamhet  

 

Informationsenheten ska arbeta med näringslivs-

frågor som rör inflyttarservice och turism, samt 

med en vidareutveckling av LOTS mot alla mål-

grupper genom kontaktcenter. Näringslivsenheten 

arbetar med övergripande näringslivsfrågor och är 

ansvariga för att upprätthålla arbetet med företags-

lots. Informationsenheten närvarar som medlem-

mar i näringslivsgruppen och i LOTS-gruppen.  

 

Informationsenheten är även en part i kommunens 

krisarbete. Genom kontaktcenter samverkar in-

formationsenheten med IT-enheten inom området 

support och supply. 

 

Verksamhetförändring 

Sedan 2018-04-03 ingår informationsenheten i det 

administrativa kontoret. Där ingår även ekonomi, 

personal, kommunkansli, IT och verksamhetsut-

veckling. 
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Ekonomikontor 

Strategikarta 

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2017 2018 2019

Kostnader 9,8 9,4 8,9

Intäkter -4,2 -4,3 -3,7

Nettokostnad 5,5 5,1 5,2

 
 
Fakta 

 

Bokslut 

2017 

Budget 

2019 

Årsarbetare 14,0 12,5 

Leverantörsfakturor 45 473 44 000 

Kundfakturor 59 005 57 000 
 

 

Verksamhetsidé 

Ekonomikontoret är en servicefunktion som utför 

en effektiv ekonomiadministration och utgör ett 

kvalificerat stöd vad gäller kommunens ekonomi- 

och verksamhetsstyrning. 

 
 

 

 

 

  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Gott bemötande God service

Gott samarbete God arbetsmiljö God delaktighet God leveransprecision God personalhälsa

Lite bättre varje dag
God 

kompetensutveckling
Effektivt 

resursutnyttjande
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Personalkontor 

Strategikarta 

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2017 2018 2019

Kostnader 9,1 9,7 9,7

Intäkter -1,0 -0,7 -0,8

Nettokostnad 8,0 8,9 8,9

 

Fakta  

 Utfall 2017 Budget 2019 

Antal årsarbe-

tare* 

6,9 7,0 

Producerade 

löner per månad 

2020 2040 

*Med placering på personalkontoret 

Verksamhetsidé 

Personalkontoret är en servicefunktion med upp-

gift att kunna tillhandahålla en effektiv administ-

ration och vara ett kvalificerat stöd till förvaltning-

ar, chefer och förtroendevalda.  Kontoret arbetar 

dels konsultativt mot förvaltningar gällande tex 

arbetsmiljö, rekrytering, omplacering, arbetsrätt, 

rehabilitering mm och dels med  strategiska upp-

gifter som policyfrågor, utvecklingsfrågor och 

kommunövergripande ärenden. Personalkontoret 

ansvarar för kommunens administration av lön, 

anställning, pension och försäkringar. 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

God service till chefer
Hög kvalitet på våra 

aktiviteter

God arbetsmiljö God delaktighet Gott ledarskap Gott samarbete

Resultat- och 
utvecklingssamtal som 

resulterar i 

utvecklingspunkter

Effektiva processer och 
arbetsmetoder

Jämställdhet
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Serviceenheten 
Kostservice 

Strategikarta 

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2017 2018 2019

Kostnader 39,9 38,8 39,7

Intäkter -14,5 -13,8 -14,3

Nettokostnad 25,5 24,9 25,4

 

Fakta    
    Budget 2019 

Årsarbetare 

Medarbetare 

 46,98 

53 

Antal kök 22 styck varav 18 styck tillagningskök 

och 4 mottagningskök 

Varav 6 inom Äldreomsorg, 8 inom förskola och 

7 på skolor 

Antal lunchport-

ioner/dag 

  

Skola  Ca 2 000 

Förskola  Ca 650 

Äldreomsorg  Ca 150 
 

 

Verksamhetsidé 

Syftet med Kostservice är att använda de samlade 

resurserna med kompetent och kunnig personal 

under samma förvaltning och ta vara på samord-

ningsvinster. 

Tillaga god och näringsriktig kost till förskolebarn, 

elever, äldre och övriga som får sitt livsmedelsbe-

hov från vår verksamhet. 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Nöjda elever i 
restaurangen på 
grundskola och 

gymnasium

Nöjda matgäster på 
särskilt boende

Gott fysiskt klimat Gott samarbete God delaktighet Gott ledarskap

Effektivt 
resursutnyttjande

Hållbar utveckling
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Kostservice samverkar med Barn- och utbildnings-

nämnd, Socialnämnd och Östra Smålands kommu-

nalteknikförbund. 

Kostservice producerar mat och tjänster till för-

skola, skola, omsorg och äldreomsorg. 

Vi erbjuder våra gäster en varierad och fullvärdig 

kost utifrån deras olika behov. 

Verksamhetsförändring 

Demografisk anpassning efter kundmodellen ger 

en utökning av budget på 107,5 tkr. 
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Städservice - verksamhetsvaktmästeri  

Strategikarta städ 

 
 

  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Nöjda kunder 

God fysisk arbetsmiljö Gott samarbete God delaktighet Gott ledarskap
Möjlighet till 

utveckling/rörlighet

Effektivt 
resursutnyttjande

Hållbar utveckling
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Strategikarta vaktmästeri 

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2017 2018 2019

Kostnader 16,9 18,9 18,7

Intäkter -2,0 -1,9 -2,1

Nettokostnad 14,8 17,0 16,5

 

Fakta    
 Budget 2019 

Årsarbetare 27,9 

Verksamhetsytor                     70 000 m2 

Antal objekt 63 
 

Verksamhetsidé 

Serviceenheten samverkar inom lokalvård och 

verksamhetsvaktmästeri och servar kommunens 

lokaler och verksamheter så att lokalerna håller en 

hög hygienisk standard och att inre inventarier och 

miljö vårdas på ett bra sätt. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Nöjda kunder i 
kommunen

God fysisk arbetsmiljö Gott samarbete God delaktighet Gott ledarskap
Möjlighet till 

utveckling/rörlighet

Hållbar utveckling
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Campus 

Strategikarta 

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2017 2018 2019

Kostnader 7,6 6,6 6,7

Intäkter -1,5 -0,7 -0,8

Nettokostnad 6,1 5,9 5,9

 
Fakta 
 Bokslut 

2017 

Budget 

2019 

Antal årsarbetare 4,9 5 

Antal studenter 167 200 

Antal Högskola – univer-

sitetsutbildningar 

5 6 

Antal konferenser, semi-

narium och mässor 

95 75 

 

Verksamhetsidé 

Campus – en samlingsplats för eftergymnasiala 

utbildningar 

Campus Hultsfred ska vara samlingspunkt för 

eftergymnasiala utbildningar i Hultsfredskommun 

samt utveckling av nya utbildningar, arbetssätt och 

samverkansformer.  

Campus Hultsfreds verksamhet ska vara nationellt 

och internationellt gångbar med stark lokal förank-

ring. Verksamheten ska generera positiva lokala 

effekter såsom ökad inflyttning, höjd kompetens, 

ökad konsumtion samt ett mer differentierat nä-

ringsliv. 

 
 

  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Goda kunskapsrsultat Nöjda studenter
Vara en god mötesplats 

för olika aktörer i 
regionen

Stolthet Gott samarbete God delaktighet
Möjlighet till 

utveckling/rörlighet
Ordning och reda

God samverkan mellan 
näringsliv, 

utvecklingskontor och 
Campus

Hög attraktivitet på 
Campus
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Kultur- och fritidsförvaltning 

Strategikarta 

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2017 2018 2019

Kostnader 48,2 47,0 46,8

Intäkter -13,2 -9,5 -9,6

Nettokostnad 35,0 37,5 37,2

 
 

 

Fakta    
 Utfall 

2017 

Budget 

2019 

Årsarbetare 40,7 37,5 

Antal föreningar re-

gistre-rade hos förvalt-

ningen 

247 270 

 

Verksamhetsidé 

Demografisk anpassning efter generell modell. 

Verksamhetens kostnader har minskats med 131,4 

tkr. 

 

  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Kommuninvånarna har 
tillgång till ett rikt kultur-

och fritidsutbud

Anläggningar och 
lokaler är tillgängliga.

God arbetsmiljö God delaktighet Gott samarbete Gott ledarskap Ordning och reda

Gränsöverskridande 
samverkan

God tillgänglighet (24-
timmars service)

Hållbar utveckling
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Bibliotek 

Strategikarta 

 
 
 

Fakta    
 Bokslut 

2017 

Budget 

2019 

Antal årsarbetare 7,75 8,85 

Antal besök per invånare 

(Hultsfred och Virserum) 

6,5 10,0 

Antal lån per invånare 6,2 7,5 

 

 

 

Verksamhetsidé 

Biblioteket ska tillhandahålla litteratur i olika 

format för utbildning, information och upple-

velser. Vi bedriver verksamhet för folk-, 

grundskole- och gymnasiebibliotek i kommu-

nen. Biblioteket ska verka för demokratisk 

utveckling i samhället och främja läsning och 

tillgång till litteratur. Lån ur det egna bestån-

det ska vara gratis. 

Demokrati och integration är viktiga ledord i 

verksamheten. Vi ska ha särskilt fokus på 

grupperna barn/unga, funktionshindrade, nat-

ionella minoriteter och personer med annat 

modersmål än svenska. 

 

 

  

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
Hållbar utveckling
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Räddningstjänst 

Strategikarta 

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2017 2018 2019

Kostnader 20,7 17,2 17,3

Intäkter -4,2 -1,9 -2,0

Nettokostnad 16,5 15,3 15,3

 
 

Fakta    
 Utfall 2017 Budget 2019 

Årsarbetare 4,0 5,5 

Antal larm 312 153 

Antal tillsyner 41 60 
 

Verksamhetsidé 

Vi arbetar med skydd mot olyckor genom att: 

• Förhindra och begränsa olyckor 

• Förbereda och genomföra räddningsinsatser 

• Vidta åtgärder efter olyckor 

• Medverka i samhällets krishantering 

 

Våra huvuduppgifter är räddningstjänst och skade-

förebyggande skydd. För att uppnå goda resultat är 

närhet och tillgänglighet två nyckelbegrepp. Inom 

organisationen strävar vi efter att förebygga 

olyckor och arbetar därför aktivt med förebyg-

gande skydd genom rådgivning, tillsyn och utbild-

ning. Krishantering, trygghetsskapande arbete och 

civilt försvar är arbetsområden som kommer ta 

betydligt större plats i framtiden. 

 
 

 

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

Hållbart samhälle
God kunskap i kris och 

säkerhet
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Barn- och utbildningsnämnd 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2017 2018 2019

Kostnader 366,9 326,3 329,2

Intäkter -102,8 -59,7 -54,6

Nettokostnad 235,6 238,8 274,6

 

 

Verksamhetsidé 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter 

organiserar och genomför barns omsorg och skol-

gång samt ungdomars och vuxnas skolgång. I an-

svaret ingår förskola, fritidshem, förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola, gymnasium med nat-

ionella program och introduktionsprogram, gym-

nasiesärskola, LSS-fritids, vuxenutbildning och 

Lärvux. 

 

Totalt finns tio förskolor, sju grundskolor, ett 

gymnasium. Vuxenutbildning finns vid Rockcity.  

 

Hultsfred har två rektorsområden som leds av en 

rektorsgrupp. Rektorsområde förskola-grundskola 

och rektorsområde gymnasium. 

 

Uppdraget regleras i nationella styrdokument. 

Skollagen och läroplanen garanterar att alla elever 

får en likvärdig skolgång av god kvalitet oavsett 

var de bor eller vilken förskola, skola eller skol-

form de går i. De ger alla förskolor och skolor 

samma riktlinjer för arbetet. 

 

Verksamhetsförändring 

Den demografiska anpassningen efter ”kundmo-

dellen” leder till att barn- och utbildningsnämn-

dens budget minskar med totalt 935,9 tkr. 
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Förskola 

Strategikarta 

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks
2017 2018 2019

Kostnader 78,2 70,3 76,9

Intäkter -23,5 -8,7 -8,7

Nettokostnad 54,7 61,6 68,2

Mnkr

 
 

Fakta    
 Bokslut 

2017 

Budget 

2019 

Antal årsarbetare  99,00 

Antal barn 616  

 

Verksamhetsidé 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lä-

rande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.  Ge-

nom att barnen erbjuds en god pedagogisk verk-

samhet läggs grunden för det lärande som fortsät-

ter resten av livet. Förskolan ger även föräldrar 

möjlighet att förena föräldraskap med förvärvsar-

bete eller studier. 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Barnen är trygga i 
förskolan

Vårdnadshavarna har 
möjlighet att påverka 

verksamheten

Verksamheten främjar 
barnets lärande och 

utveckling

God arbetsmiljö God kompetens God personalhälsa Gott ledarskap
Beslutsprocesserna är 
välgrundade och tydliga

Adekvat 
kompetensutveckling

Samtal som resulterar i 
utvecklingspunkter

Utbildningen främjar ett 
hållbart samhälle
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Fritidshem 

Strategikarta 

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks
2017 2018 2019

Kostnader 15,1 13,2 13,2

Intäkter -4,7 -2,9 -2,9

Nettokostnad 10,4 10,3 10,3

Mnkr

 
 

Fakta 
 Bokslut 

2017 

Budget 

2019 

Antal årsarbetare  21,25 

Antal barn 478  

 

Verksamhetsidé 

Fritidshemmets uppdrag spänner över en stor del 

av elevernas utveckling och lärande. Det är bety-

delsefullt att ha ett helhetsperspektiv på uppdraget. 

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling 

och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid 

och rekreation. Fritidshemmet ska också möjlig-

göra för föräldrar att förena föräldraskap med för-

värvsarbete eller studier. 

  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Verksamheten främjar 
barnets lärande och 

utveckling

Barnen är trygga på 
fritids

Barnen har roligt på 
fritids

Vårdnadshavarna har 
möjlighet att påverka 

verksamheten
Gott barninflytande

God arbetsmiljö God kompetens God personalhälsa Gott ledarskap
Beslutsprocesserna är 
välgrundade och tydliga

Adekvat 
kompetensutveckling

Samtal som resulterar i 
utvecklingspunkter

Utbildningen främjar ett 
hållbart samhälle
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Grundskola 

Strategikarta 

 

 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

2017 2018 2019

Kostnader 141,0 111,1 111,5

Intäkter -33,4 -3,8 -3,8

Nettokostnad 107,6 107,3 107,7

Mnkr

 
 
 
Fakta    
 Bokslut 

2017 

Budget 

2019 

Antal årsarbetare   132,92 

Antal elever 1318  

 

 

 

Verksamhetsidé 

Grundskolan är obligatorisk från det år barnet fyll-

ler 7 år. I styrmodellen omfattar grundskolan även 

förskoleklass och grundsärskolan. Förskoleklass är 

en frivillig skolform. Grundskolan består av nio 

årskurser och lägger grunden för att gå vidare till 

en gymnasieutbildning. Utbildningen ska vara 

likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan.  

Elever med utvecklingsstörning läser efter grund-

särskolans kursplan. Grundskola och grund-

särskola ska bland annat ge kunskaper och värden, 

bidra till personlig utveckling, social gemenskap 

och ge en god grund för ett aktivt deltagande i 

samhället. 

 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Eleverna är trygga i 
skolan

Goda kunskapsresultat
Vårdnadshavarna har 
möjlighet att påverka 

verksamheten
Gott elevinflytande

Eleverna har möjlighet 
att utvecklas så långt 

som möjligt

God arbetsmiljö God kompetens God personalhälsa Gott ledarskap
Beslutsprocesserna är 
välgrundade och tydliga

Adekvat 
kompetensutveckling

Samtal som resulterar i 
utvecklingspunkter

Utbildningen främjar ett 
hållbart samhälle
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Gymnasium 

Strategikarta 

 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks
2017 2018 2019

Kostnader 81,8 64,3 64,4

Intäkter -25,7 -13,1 -13,2

Nettokostnad 56,1 51,2 51,2

Mnkr

 

 

Fakta    
 Bokslut 

2017 

Budget 

2019 

Antal årsarbetare  46,33 

Antal elever 456  

 

Verksamhetsidé 
Gymnasieutbildningen ska ge en god grund för 

yrkesverksamhet, fortsatta studier, personlig ut-

veckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grund-

skolan har rätt till en treårig gymnasieutbildning. 

Till gymnasieutbildningen räknas gymnasieskolan 

och gymnasiesärskolan. 

  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Gott elevinflytande
Eleverna är trygga i 

skolan
Goda kunskapsresultat

Eleverna har möjlighet 
att utvecklas så långt 

som möjligt

God arbetsmiljö God kompetens God personalhälsa Gott ledarskap
Beslutsprocesserna är 
välgrundade och tydliga

Adekvat 
kompetensutveckling

Samtal som resulterar i 
utvecklingspunkter

Ligga i framkant 
gällande IT-

pedagogiska lösningar
Hög internationalisering

Utbildningen främjar ett 
hållbart samhälle
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Vuxenutbildning 

Strategikarta 

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks
2017 2018 2019

Kostnader 19,0 8,9 8,9

Intäkter -8,9 -0,3 -0,3

Nettokostnad 10,1 8,6 8,6

Mnkr

 

 

Fakta 

Verksamhetsidé 
Vuxenutbildningen ska medverka till individens 

personliga och kunskapsmässiga utveckling genom 

att erbjuda väglednings- och utbildningstjänster 

anpassade utifrån individens och samhällets behov 

och förutsättningar. 

 

 Bokslut 

2017 

Budget 

2019 

Antal årsarbetare  10,75 

Antal studerande 516  

 

 
  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Goda kunskapsresultat

De studerande har 
inflytande på 

verksamheten

De studerande är 
trygga i skolan

God arbetsmiljö God kompetens Gott ledarskap God personalhälsa
Beslutsprocesserna är 
välgrundade och tydliga

Adekvat 
kompetensutveckling

Samtal som resulterar i 
utvecklingspunkter

Utbildningen främjar ett 
hållbart samhälle
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Miljö- och byggnadsnämnd  

Strategikarta 

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2017 2018 2019

Kostnader 22,7 24,1 24,9

Intäkter -16,4 -16,8 -17,7

Nettokostnad 6,3 7,3 7,2

 

Fakta 

Verksamhetsidé 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn, 

lov och kontroll enligt miljöbalken, plan- och 

bygglagen och livsmedelslagen i Hultsfreds och 

Vimmerby kommuner. Ansvarsområdet omfattar 

även kommunernas fysiska planering, kart- och 

mättekniska verksamhet samt service i fastighets-

bildningsärenden.  

Miljö- och byggnadsnämnden ska verka för en 

hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 

kommande generationer försäkras en hälsosam och 

god miljö. Vidare ska nämnden verka för en god 

byggnadskultur samt en god stads- och land-

skapsmiljö. 

Miljö- och byggnadsnämnden ska på ett rättssäkert 

och effektivt sätt bedriva tillsyn samt med kort 

handläggningstid fatta beslut inom ansvarsområ-

dena. 

Fysisk planering bedrivs för att verka för ett lång-

siktigt användande av mark och vatten samt för 

bebyggelsemiljöns utformning. Detaljplanerna 

förenklar framtida byggnationer och främjar där-

med också en hållbar samhällsutveckling.  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

God service till företag 
och invånare

Gott samarbete Gott ledarskap Stolthet God personalhälsa

Hållbara planer
Ständigt förbättrat 
hållbarhetsarbete

 Bokslut 

2017 

Budget 

2019 

Antal årsarbetare 29,6 35 

Antal tillsynsobjekt med 

fast årlig avgift: 

 

Miljöskydd 253 245 

Hälsoskydd 70 69 

Livsmedel 

    Varav dricksvatten 

343 

45 

358 

46 
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Nämnden och förvaltningen driver och utvecklar 

samverkan med andra kommuner, myndigheter, 

organisationer och enskilda personer.  

Tillsammans med nämnden ska förvaltningen ar-

beta för en positiv samhällsutveckling med ett 

hållbarhetsperspektiv.  

För att klara detta ansvar behöver vi ha en öppen 

och tillåtande organisationskultur med stolta med-

arbetare och bra ledare. 

Under 2019 är det två förändringar som syns i 

miljö- och byggnadsnämndens budget. En mindre 

budgetanpassning, 31,6 tkr, en kostnad som belas-

tar kansliets budget. I övrigt läggs 1,5 tjänster till 

personalbudgeten. Det är en tjänst som planerings-

arkitekt (ca 499 tkr) och en halvtidstjänst som 

administratör (ca 235 tkr). Kostnaden för dessa 

tjänster balanseras fullt ut av ökade intäkter från 

kostnadsavtal för detaljplaneläggning och planav-

gifter i samband med bygglov. 

  

53



 Mål och budget 2019 Socialnämnd 
   

 

42 

Socialnämnd 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2017 2018 2019

Kostnader 435,6 397,7 391,2

Intäkter -104,4 -48,0 -48,9

Nettokostnad 331,2 349,7 342,3

 

Verksamhetsidé 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom so-

cialtjänsten samt övriga uppgifter som enligt lag 

skall fullgöras av den kommunala nämnden inom 

socialtjänstens område. 

 

Till nämndens uppgifter hör att 

 

• Göra sig väl förtrogen med levnadsförhållan-

dena i kommunen 

• Medverka i samhällsplaneringen och i samar-

bete med andra samhällsorgan, organisation-

er, föreningar och enskilda, främja goda mil-

jöer i kommunen 

• Informera om socialtjänsten i kommunen 

• Genom uppsökande verksamhet och på annat 

sätt främja förutsättningarna för goda lev-

nadsförhållanden 

• Svara för omsorg och service, upplysningar, 

råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat 

bistånd till familjer och enskilda som behöver 

det 

 

Socialnämnden ska främja samverkan mellan soci-

alnämnd – skola – fritid för stöd och hjälp till ung-

domar. 

 

All verksamhet inom socialnämnden ska ha tydligt 

brukarperspektiv med korrekt bemötande. 

 

Socialnämndens verksamheter består av individ- 

och familjeomsorg, äldreomsorg, omsorg om per-

soner med funktionsnedsättning, psykiatri samt 

administration. 
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Individ- och familjeomsorg 

Strategikarta 

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2017 2018 2019

Kostnader 111,0 66,1 67,3

Intäkter -63,8 -21,9 -22,1

Nettokostnad 47,2 44,2 45,1

 
 
 

Fakta 
 Bokslut 

2017 

Budget 

2019 

Antal årsarbetare 70,25 53,74 

Utbetalat försörjningsstöd 5 322  

Utbetalat flyktingstöd 3 252  

Antal placeringsdygn för 

barn och ungdomar i fa-

miljehem 

7 679  

Antal placeringsdygn för 

barn och ungdomar i in-

stitution 

15 376  

 

Verksamhetsidé 
Individ- och familjeomsorgen stödjer familjer och 

enskilda med sociala problem såsom ekonomiska 

problem, missbruk, relationsproblem och familje-

juridiska frågor. Inom individ- och familjeomsor-

gen finns både utredare och behandlare. Verksam-

heten består av en vuxenenhet och en barn- och 

familjeenhet.  

Vuxenenheten arbetar med missbruksstöd, försörj-

ningsstöd, flyktingmottagning och arbetsmark-

nadsfrågor. 

Barn- och familjeenheten riktar sig till barn och 

ungdomar i åldern 0 till 20 år samt deras föräldrar. 

Verksamheten erbjuder råd och stöd till familjer, 

utreder frågor om vårdnad, boende och umgänge 

samt utreder behov vid misstanke om att barn far 

illa. Enhetens arbete ska alltid ske med barns be-

hov i centrum. 

 

 

Verksamhetsförändring 

Förvaltningen får ett tillskott med 842,5 tkr från 

äldreomsorgens kundmodell och en ramminskning 

med 672,3 tkr från den generella demografimo-

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Den enskilde påverkar 
sin vardag

Den enskilde bemöts 
på ett respektfullt sätt

Medarbetaren känner 
stolthet för sitt arbete

Medarbetaren känner 
sig delaktig

Medarbetaren anser att 
arbetsmiljön är god

Beslutsprocesserna är 
välgrundade och tydliga

Kontinuerlig 
kompetensutveckling

God miljömedvetenhet
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dellen. Budgetförändringar inom IFO finansieras 

genom omfördelning från andra delar av nämndens 

verksamheter. IFO gemensamt tillförs medel för 

socialjour som bedrivs gemensamt med flera andra 

kommuner, 450 tkr. Inom IFO barn och familj 

utökas budget för lokalhyra, 122 tkr samt för 

larmkostnader, 150 tkr. 
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Äldreomsorg 

Strategikarta 

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2017 2018 2019

Kostnader 207,8 199,2 210,2

Intäkter -23,0 -13,2 -13,8

Nettokostnad 184,8 185,9 196,4

 
 

Fakta  
 Bokslut 

2017 

Budget 

2019 

Antal årsarbetare 330,52 318,27 

Antal kommuninvånare 

65-79 år 

2 648  

Antal kommuninvånare 

80 år och äldre 

1 052  

Antal platser i särskilt 

boende 

132  

Antal hemtjänstärenden 

i eget boende 

548  

Antal trygghetslarm 494  
 

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. 

 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Den enskilde påverkar 
sin vardag

Den enskilde bemöts 
på ett respektfullt sätt

Den enskilde känner 
trygghet i boendet

Medarbetaren känner 
stolthet för sitt arbete

Medarbetaren känner 
sig delaktig

Medarbetaren anser att 
arbetsmiljön är god

Beslutsprocesserna är 
välgrundade och tydliga

Kontinuerlig 
kompetensutveckling

God miljömedvetenhet
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Verksamhetsförändring 

Förvaltningen får ett tillskott med 842,5 tkr från 

äldreomsorgens kundmodell och en ramminskning 

med 672,3 tkr från den generella demografimo-

dellen. 

Kostnadsbudgeten för varuhemsändning utökas till 

följd av höjd ersättning till handlarna, 155 tkr, 

vilket finansieras med ökade intäkter, 75 tkr samt 

minskad budget för tvättservice, 80 tkr. 

Budget anslås för hyra av gemensamhetslokal i 

nytt trygghetsboende, 66 tkr. Korttidsenheten 

Hjorten och Knektagårdens särskilda boende får 

utökad intäktsbudget med 90 tkr respektive 165 

tkr. Klockargårdens budget för hyreskostnader 

sänks till aktuell nivå, 240 tkr. 

För Lindgården och Hemgården har nämnden äs-

kat medel för att täcka den utökade nattbeman-

ningen, 2 200 mnkr. 
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Omsorger om personer med funktionsnedsättning 

Strategikarta 

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2017 2018 2019

Kostnader 110,9 106,3 105,7

Intäkter -16,8 -12,2 -12,3

Nettokostnad 94,1 94,2 93,4

Fakta    
 Bokslut 

2017 

Budget 

2019 

Antal årsarbetare 140,66 146,17 

Antal boende i grupp-

bostäder 

32  

Antal boende i satellit-

lägenheter 

36  

Antal brukare i daglig 

verksamhet 

71  

 

Verksamhetsidé 

Inom omsorgen om personer med funktionsned-

sättning erbjuds gruppbostäder, bostad med sär-

skild service, ledsagning, personliga assistenter 

och daglig verksamhet till personer som har rätt 

till det i enlighet med Lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS). Insatser bevil-

jas efter bedömning av kommunens LSS-

handläggare. 

 

Inom verksamhetsområdet erbjuds också boende-

stöd och dagverksamhet till personer med psykisk 

funktionsnedsättning. 

 
 

Verksamhetsförändring 

Förvaltningen får ett tillskott med 842,5 tkr från 

äldreomsorgens kundmodell och en ramminskning 

med 672,3 tkr från den generella demografimo-

dellen. Budgetförändringar inom OF och psykiatri 

finansieras genom omfördelning från andra delar 

av nämndens verksamheter. Personliga ombud 

tillförs medel för att täcka en utökning av tjänst 

inom verksamheten som bedrivs gemensamt med 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Den enskilde påverkar 
sin vardag

Den enskilde bemöts 
på ett respektfullt sätt

Medarbetaren känner 
stolthet för sitt arbete

Medarbetaren känner 
sig delaktig

Medarbetaren anser att 
arbetsmiljön är god

Beslutsprocesserna är 
välgrundade och tydliga

Kontinuerlig 
kompetensutveckling

God miljömedvetenhet
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andra kommuner, 60 tkr. Gruppbostaden Bergu-

vens intäktsbudget höjs för att anpassas till verklig 

nivå, 44,8 tkr. 
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Finansiering 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2017 2018 2019

Kostnader 240,3 232,0 239,7

Intäkter -1072,6 -1077,8 -1100,0

Nettokostnader -832,3 -845,8 -860,3

Investeringsutgifter 0 0 0

 

Verksamhetsidé 

I detta avsnitt redovisas finansiering, intäkter och 

kostnader för verksamheterna:  

• 9010 Pensioner  

• 9111 Arbetsgivaravgifter och personalför-

säkringar. 

• 9310 Fördelning av arbetsgivaravgifter – 

kalkylerat lönepålägg. 

• 9315 Kapitalkostnader. 

• 9316 Kapitalkostnader ÖSK 

• 9401 Placerade pensionsmedel 

 

Här redovisas även följande på baskontgrupp: 

• 79 Planenliga avskrivningar 

• 80 Skatteintäkter 

• 82 Skatter, statsbidrag, utjämning och av-

gifter. 

• 84 Finansiella intäkter 

• 85 Finansiella kostnader 
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Pensioner 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2017 2018 2019

9010  Utbet av pensioner 22,5 22,2 19,4

9011 Utbet av pens.avg 30,1 27,1 31,9
9012 Övriga 

nyintjänade 1,5 4,3 1,7

Nettokostnader 54,1 53,6 53,0

 
 

9010 Utbetalda pensioner
 

Pensionsutbetalningarna beräknas bli 15,3 mnkr 

2019. Till detta kommer särskild löneskatt för 

pensionskostnader 24,26 %, 3,7 mnkr, och kostna-

der för administration av utbetalningar mm 0,4 

mnkr, totalt 19,4 mnkr. 

Pensionshanteringen köps efter upphandling från 

hösten 2014 av Skandia efter att tidigare köpts av 

SPP. De köpta tjänsterna omfattar följande: intjä-

nad pensionsrätt enligt PAF-KL, PFA och nuva-

rande pensionsavtal KAP-KL, pensions-

medelshantering, beräkning av pensionsskuld och 

pensionsskuldprognoser

 

 

9011 Utbetalning av pensionsavgifter
 

Merparten av den intjänade pensionsrätten är av-

giftsbestämd. Avgiften är för närvarande 4,5 pro-

cent av den årliga pensionsgrundande inkomsten. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt 

Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat principö-

verenskommelse med de centrala fackliga organi-

sationerna om nytt pensionsavtal. Ett helt nytt 

avgiftsbestämt pensionsavtal trädde i kraft den 1 

januari 2014, AKAP-KL. 

Det nya avtalet gäller för arbetstagare som är 

födda 1986 och senare. För anställda som är födda 

tidigare än 1986 gäller oförändrat avtal. 

.

 

 

9012 Övriga nyintjänande pensionsförmåner
 

Utöver årliga pensionsavgifter för utbetalning en-

ligt ovan finns ytterligare pensionsåtaganden för 

kommunen i KAP-KL. Det är förmånsbestämd 

ålderspension för de anställda med högre årsin-

komst än 7,5 inkomstbasbelopp, livränta, särskild 

avtalspension och pension till efterlevande. Av 

dessa är det årliga intjänandet för den förmånsbe-

stämda ålderspensionen till stora delar försäkrat 

hos SPP. Kommunen betalar försäkringspremier 

till SPP i stället för att avsätta, skuldföra, ett ökat 

åtagande i kommunens balansräkning. I detta av-

snitt ingår även förändringen av de pensionsåta-

ganden som skuldförs i balansräkningen. 

 

Under 2019 budgeteras kostnaderna för försäkrade 

pensionsförmåner bli 3,4 mnkr inklusive löneskatt 

medan pensionsskulden beräknas minska med 1,3 

mnkr. Efter avdrag för den finansiella kostnaden 

för förändrad pensionsskuld blir den budgeterade 

kostanden för övriga pensionsförmåner inklusive 

löneskatt 1,7 mnkr
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Personalförsäkringar 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2017 2018 2019

9110 Arbetsgivavg

personalförs

9310 Kalkylerat

lönepålägg -183,8 -162,7 -170,1

150,6 130,6 143,0

 
 

9110 Arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar

Här budgeteras kommunens samlade kostnader 

för arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar. 

Premierna för avtalsförsäkringar är 0,08 procent 

av avgiftsgrundande lön. Premie ingår för så 

kallad tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) 0,7 

procent och trygghetsförsäkring arbetsskada 

(TFA-KL) på 0,01 procent. Avgifterna är liksom 

de senaste åren, reducerade för avtalsgruppsjuk-

försäkring (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäk-

ring (AFA). I det kalkylerade lönepålägget ingår 

även pålägg för pensionskostnader. 

 

 

 

9310 Kalkylerat lönepålägg - fördelning av arbetsgivaravgifter
 

Arbetsgivaravgifter och övriga personal-

försäkringsavgifter fördelas via omkostnads-

pålägg till kommunens olika verksamheter. På-

läggens totala storlek framgår av tabellen.  

 

Lönebeloppen för 2017 och 2018 är för samtliga 

avtalsområden. Tillkommande löneökningar för 

2019 budgeteras under kommunfullmäktiges 

konto för oförutsedda kostnader. Beloppen för 

lön inkluderar avgiftspliktiga resekostnads- 

ersättningar. 

Bokslut Budget BB

2017 2018 2019

Avg.grundande

utgående lön i 

mnkr, exkl ÖSK

Kalkylerat 

lönepålägg i %

Uppdragstagare 31,42 31,42 31,42

Anställda 38,33 39,17 39,17

Statistik

481,2 404,6 422,4
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Planenliga avskrivningar och kalkylerade kapitalkostnader
 

Ekonomi §

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2017 2018 2019

Kostnader 

79xx Planenlig

avskrivning

Intäkter

9315 Kapitalkostn-

inventarier

9316 Kapitalkostn ÖSK

(fastigher o anläggningar) -30,9 -38,1 -41,4

27,8 35,2 38,8

-6,8 -6,5 -7,5

 
 

7921, 7931 Planenliga avskrivningar 
 
Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter 

en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, 

kostnaden ska spegla resursförbrukningen. Av-

skrivningstiderna varierar från 3 år till som längst 

75 år.  

 

9315, 9316 Kalkylerade kapitalkostna-
der  
 
De kalkylerade kapitalkostnaderna beräknas med 

så kallad nominell metod, d v s summan av av-

skrivningar på inventarier och fastigheter samt 

ränta beräknad på dessa tillgångars bokförda rest-

värde vid budgetårets början.  
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80xx Skatteintäkter, statsbidrag, utjämning och avgifter 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2017 2018 2019

8011 Kommunalskatt -568,1 -574,2 -608,7

8051-8052

Avräkn kommunalskatt

Intäkter totalt -566 -569,7 -608,7

2,1 4,5 0,0

 

Rikets medelskattesats för Sveriges 290 primär-

kommuner 2018 är 20,74 (201 20,75). Kalmar 

läns kommuners medelskattesats 2018 är 21,77 

kronor per skattekrona (2017 21,78). Detta ska 

jämföras med Hultsfreds kommuns skattesats 

21,91 (2017 21,91). Invånarantalet som ligger till 

grund för skatter och statsbidrag var den 1 no-

vember 2017 14 563 stycken. Det är en ökning 

med 158 stycken sedan föregående år. 

 

 

 

 

82xx Statliga bidrag/avgifter, utjämning av inkomster och kostnader 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2017 2018 2019

8211 Inkomstutjämn.bidrag -215,4 -229,7 -209,6

8251 Kostnads-

utjämningsbidrag riket

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0

8281 Fastighetsavgift -21,6 -23,0 -23,0

8241 Regleringsbidrag/avg 3,2 0,7 -1,3

8261 Utjämning av LSS-

Kostnader

8290 Generella bidrag 0,0 0,0 0,0

Nettointäkter -265,9 -297,3 -297,9

-29,2 -27,4 -32,7

-2,9 -17,9 -31,3

 

 

Syftet med systemet för kommunalekonomisk 

utjämning är att skapa likvärdiga ekonomiska 

förutsättningar för alla kommuner och landsting i 

landet. Detta för att kunna tillhandahålla sina 

invånare likvärdig service oberoende av kom-

muninvånarnas inkomster och andra strukturella 

förhållanden. Meningen är att skillnader i kom-

munalskatt i stort ska spegla skillnader i effekti-

vitet, service och avgiftsnivå och inte bero på 

skillnader i strukturella förutsättningar.
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Finansiella intäkter – kostnader 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2017 2018 2019

Kostnader

85xx Finansiella kostn 2,3 5,7 5,7

8531 Finansiell kostnad

pensionsavsättning

85xx Bankavg, övr räntor 0,1 0,0 0,0

Intäkter

84xx Ränteintäkter -1,6 -0,7 -0,7

8444, 843x Avkastning

Pensionsmedel

Finansnetto -12,2 1,4 1,4

0,2 0,4 0,4

-13,2 -4,0 -4,0

 
 
80 Finansiella intäkter 
 

De finansiella intäkterna består av ränteintäkter 

och avkastning på placerade pensionsmedel. Pens-

ionsmedlen är placerade hos och förvaltas av Kal-

mar Läns Pensionskapitalförvaltning AB. 

 

Avkastningen på placerade pensionsmedel bud-

geteras 2019 till 4,0 mnkr vilket ungefär motsva-

rar nivån på ränteintäkter och aktieutdelningar de 

senaste åren, men däremot inga realisationsvins-

ter. 

 

 

 
 

81 Finansiella kostnader, avbetalning och upptagande av lån 
 

I budget 2019 budgeteras för nyupplåning med 

110,4 mnkr. Nettoinvesteringarna budgeteras till 

139,6 mnkr varav 50,0 mnkr avser nybyggnation 

av förskola i Hultsfreds tätort. 

 

Finansiella kostnader avser räntor på de lån som 

kommunen har. Jämfört med budget 2018 beräk-

nas räntekostnaderna till 2019 öka med 1,5 

mnkr. 

 

Budgeterad räntekostnad för kommunens lån med 

rörlig ränta är baserad på Stibor 90 dagar plus en 

kreditmarginal. Räntekostnad för kommunens lån 

med fast ränta är baserad på SWAP-räntor med 

olika långa löptider mellan två och fem år plus 

kreditmarginal. 
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Investeringsbudget/-plan 2018-2023

2018 års priser (tkr)

Budget BBs förslag Plan Plan Plan Plan

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildning 500 500 500 500 500

Inventarier skola 500 500 500 500 500

Barn- och utbildningsnämnd Summa 500 500 500 500 500
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Investeringsbudget/-plan 2018-2023

2018 års priser (tkr)

Budget BBs förslag Plan Plan Plan Plan

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Kommunstyrelse

Dataverksamhet 974 300 300 1 800 300 300

Datautrustning 974 300 300 300 300 300

Lagringssystem 1 500

Digital infrastruktur 3 796 2 900 2 900 2 900 500 500

Bredband 2 400 2 400 2 400 2 400

Utbyggnad digital infrastruktur 25 år 150 50 50 50 50 50

Utbyggnad digital infrastruktur 5 år 1 246 450 450 450 450 450

Kommunkansliet 560 560

Läsplattor till politikerna 560 560

Utvecklingskontoret 4 128 1 000 1 000 1 000 1 000

Administrativ utveckling 2 953 1 000 1 000 1 000 1 000

Barnens landmärken 501

Välfärdsteknik 675

Serviceenheten 433 80

Lastbil 370 80

Möbler/stolar 63

Ekonomikontoret 502

Ekonomisystem 502

Kommunstyrelse Summa 10 393 4 280 4 200 5 700 2 360 800
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Investeringsbudget/-plan 2018-2023

2018 års priser (tkr)

Budget BBs förslag Plan Plan Plan Plan

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Kultur och Fritid

Fritid 600 200

Redskapsbärare 600

Projektering badplats Hulingen 200

Idrottsplatser 250 1 150 100

Gräsklippare Knektavallen 350

Knektavallen upprustning 100 100 100

Tennisbanor Mörlunda - Virserum 150 150

Paddeltennisbana Hagadal 550

Kultur 8 257

Inventarier Bibliotek 8 257

Kultur och Fritid Summa 850 9 607 100
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Investeringsbudget/-plan 2018-2023

2018 års priser (tkr)

Budget BBs förslag Plan Plan Plan Plan

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och bygg 1 028 100 500 100 500

Instrument 600

Mätbil 400

Programvara 428 100 100 100 500

Miljö- och byggnadsnämnd Summa 1 028 100 500 100 500
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Investeringsbudget/-plan 2018-2023

2018 års priser (tkr)

Budget BBs förslag Plan Plan Plan Plan

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Räddningstjänst

Räddningstjänst 5 000 1 400 1 000 5 250 1 250 3 500

Befälsbil 700

Besiktningsfordon 400

Brandfordon, släckbil 3 400 3 700

Extra tank till tankbil lastväxlare 1 500

Larmställ 700

Material Räddningstjänst 900 400 600 450 1 250 500

Materialbil 400

Utbyte andningsskydd 1 500

Byte av tank på befintlig tankbil 1 000

Räddningstjänst Summa 5 000 1 400 1 000 5 250 1 250 3 500
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Investeringsbudget/-plan 2018-2023

2018 års priser (tkr)

Budget BBs förslag Plan Plan Plan Plan

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Socialnämnd

Äldreomsorg  gemensamt 1 322 850 1 700 1 500 1 200 1 500

Inventarier inom vård och omsorg 466 700 1 400 1 200 900 1 200

IT-stöd inom vård och omsorg 856 150 300 300 300 300

Socialnämnd Summa 1 322 850 1 700 1 500 1 200 1 500
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Investeringsbudget/-plan 2018-2023

2018 års priser (tkr)

Budget BBs förslag Plan Plan Plan Plan

2018 2019 2020 2021 2022 2023

ÖSK

Fastighet 78 753 64 800 57 850 12 750 48 950 9 200

Anpassning nya normer brandstation 600 200 200 200 200 200

Anpassning nytt insamlingssystem 500 1 500 1 500

Brandskyddsåtgärder 200 200 200 200 200

Brandstation 2 500

Byte fönsterpartier, Klubban 3 700

Energieffektivisering 4 000

Energieffektivisering 4 644 4 000 4 000 4 000 4 000

Energiuppföljningssystem 180

Förskola och skolor 11 904 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Förändringar kök 500 500 500 500 500 300

Hagadal utredning utveckling 250

Kök ny förskola Hultsfred 15 000

Larmanläggningar 500 500 500 500 500 300

Ledningsnät på kommunala fastigheter 250 500

Ny Förskola Hultsfred 34 732 50 000

Nya lokaler gata, fastighet, VA 0 400 500 40 000

Nybyggnation Ambulans 2 500

Omstrukturering av sociala verksamheter 500 500 500 500 500

Papptak 300

Projekt Arbetsförmedlingen 4 492

Sporthall Mörlunda, tak 0 1 000

Sporthall Silverdalen, tak högdel 0 500

Styr- och reglerutrustning, Kommunhuset ventilation 250 1 750

Tillgänglighet offentliga byggnader 200 300 300 300 300 300

Upprustning Folkets Park 100 0 100 0 100

Utbyte passersystem 1 500

Utredning ridanläggning Kristineberg 250 0

Valhall, ventilation 250 2 250

Valhall, ytskikt 0 2 250 2 250

Äldreboenden 2 500

Skola Målilla 40 000
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Investeringsbudget/-plan 2018-2023

2018 års priser (tkr)

Budget BBs förslag Plan Plan Plan Plan

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Gata/Park 17 682 18 700 20 100 13 650 7 920 7 100

Allé Kyrkogatan 200 2 000

Asfalt GC-väg och trottoar 200 500 200 500 200 500

Asfalt kommunala fastigheter 300 300 300 300 300 300

Asfalt Toppar 3 820 3 650 3 650 3 550 3 520 3 500

Belysning Hulingen 242

Broförvaltning 850 2 500

Dagvattenprojekt 1 500 1 500 500 500 500 500

Exploateringskostnader, mark 200 500 500 500 500 500

GC-väg Främsteby-Vena 1 250 0

GC-väg Silverdalen 200 0 0 3 000

Hultsfred makeover 1 230 2 300 2 500

IT-moduler till Geosecma 250 250

Lekplats Köpingsparken/aktivitetsområde 2 000 0

Lekplats Strandvägen/aktivitetsområde 100 2 000

Lekplatser allmänna 500 1 000 800 900 1 000

Lekplatser skolor/förskolor 500 500 500 500 500 500

Mörlunda tätort ökad trivsel 650

P-platser 1 945 500 0

Samförläggning gatubelysning 600 400 200

Separering och mätning gatubelysning 1 256 1 000 1 000 1 000 1 000

Strömsholmen Virserum 200

Trafik- och markåtgärder ny detaljplan Målilla skolområde 500 3 500

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 1 003 300 0 0 500 300

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder ny fsk 500 3 000

Trappa Furuliden Virserum 700

Utökade konsultkostnader 1 500 1 000

Väg- och gångväg Körners Mekaniska 487

Åtgärder vattenbesparing KoF anläggningar 500 250
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Investeringsbudget/-plan 2018-2023

2018 års priser (tkr)

Budget BBs förslag Plan Plan Plan Plan

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Renhållning 156 2 000

Lastmaskin 2 000

Återställning Kejsarkullens deponiområde 156

Renhållning kärl 3 351 600 420

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall 3 351 600 420

Utveckling 7 640 17 600 15 270 0 11 500

Laddningsstation elbilar 576

Utvecklingsprojekt taxefinansierat 1 400 2 600 2 600

Utvecklingsprojekt skattefinansierat 5 664 15 000 12 670 0 11 500
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Investeringsbudget/-plan 2018-2023

2018 års priser (tkr)

Budget BBs förslag Plan Plan Plan Plan

2018 2019 2020 2021 2022 2023

VA 35 479 19 114 28 900 22 650 22 050 31 350

Ej specificerade VA-investeringar på anläggningar 1 000 700 500 350 250

Energieffektivisering 2 900 500 400 300 200 100

Hultsfreds avloppsreningsverk 2 009

Informationsinsats för allmänhet rörande VA-frågor (VA-plan) 100

Ombyggnad av el- och automatikdel Mörlunda avloppsreningsverk 2 000

Ombyggnad el- och automatik Hultsfred och Målilla vattenverk 2 200

Ombyggnad el, styr- och reglerutrustning på anläggningar 1 000 500 1 000 500 1 000

Ombyggnad transformatorstation 750

Projekt kretsloppslösning av små avlopp 1 150 0 0 0 0

Reinvesteringar va 450

Saneringsplaner ledningsnät 706 100 0 0 0

Servicestation VA 700

Skyddsområdesföreskrift Målilla 250

Slamavvattningsutrustning Hultsfred avloppsreningsverk 50 1 950

Ta fram dagvattenplan (VA-plan) 500

Utredning reservvattentäkt för Hultsfreds vattentäkt (VA-plan) 100 1 000 400

Utredning RevaQ-certifiering av slam (VA-plan 250 500

Va-saneringar ledningsnät 22 364 15 150 16 950 19 050 20 000 22 000

Överföringsledning Hultsfred-Silverdalen, reserv vattentäkt 800 7 800

Överföringsledning spillvatten Mörlunda-Målilla 300 600 8 000

Vatten korpfältet 164

ÖSK Summa 143 061 122 814 122 540 49 050 90 420 47 650
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Investeringsbudget/-plan 2018-2023

2018 års priser (tkr)

Budget BBs förslag Plan Plan Plan Plan

2018 2019 2020 2021 2022 2023

ÖSK:s egna investeringar

ÖSK 4 137 5 800 3 300 2 150 2 300 1 400

Fordon och maskiner 4 137 5 800 3 300 2 150 2 300 1 400

ÖSK:s egna investeringar Summa 4 137 5 800 3 300 2 150 2 300 1 400

Summa totala investeringar 165 791 145 351 133 840 64 250 98 530 55 350

Summa kommunens investeringar 161 654 139 551 130 540 62 100 96 230 53 950

Varav skattefinansierade investeringar 121 268 115 501 98 620 39 950 74 180 22 600

Varav avgiftsfinansierade investeringar Vatten och avlopp 36 879 21 450 31 500 22 150 22 050 31 350

Varav avgiftsfinansierade investeringar Renhållning 3 507 2 600 420 0 0 0
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Strategikarta, gäller för alla verksamheter 

 

 

Ekonomi 

Driftbudget Bokslut Budget Ks

mnkr 2017 2018 2019

Kostnader 169,5 189,3 197,3

Intäkter -144,6 -141,4 -150,5

Nettokostnad 24,9 47,9 46,8

Finansen 1,4 0,0 -1,1

Ersättning från 

Hultsfreds Kommun -26,3 -47,9 -45,7

Investeringsutgifter 5,0 4,1 6,5

 
 
 

Verksamhetsidé 
Förbundets syfte är att bedriva en ekonomiskt 

effektiv verksamhet inom området kommunal-

teknik i enlighet med vad som åvilar var och 

en av kommunerna enligt gällande författning-

ar och frivilliga åtaganden samt samnyttja och 

säkra kompetens inom dessa områden. 

Förbundet har driftansvaret för medlemskom-

munernas verksamhetsfastigheter, gator och 

vägar, parker och lekplatser samt vatten- och 

avloppsanläggningar. 

Förbundet ansvarar även för om- och nybygg-

nadsverksamhet inom de områden man har 

driftansvar för. Även renhållningsverksamhet, 

markförsörjning och markförvärv ingår i för-

bundets verksamhet. 

 

 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Kvalitetssäkrade 
verksamheter

Stolthet Gott samarbete
Möjlighet till utveckling 

och rörlighet
God arbetsmiljö God delaktighet

Rätt 
kompetensutveckling

God miljömedvetenhet
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Hultsfred-fastighet 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2017 2018 2019

Kostnader 69,9 83,5 88,5

Intäkter -64,9 -65,0 -73,8

Nettokostnader 5,0 18,5 14,7

 

Fakta 
 Budget 2019 

Antal årsarbetare 14 

Fastighetsbestånd Ca 97 017 m2 
 

Verksamhetsidé 
Att tillhandahålla verksamhetslokaler som 

tillgodoser hyresgästens lokalbehov.  

Att utöka det planerade fastighetsunderhållet, 

för att minska de akuta felen. 

Att medverka till att kommunens fastigheter 

utnyttjas effektivt. 

 
 
 

 
 
 
Hultsfred-Gata Park 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2017 2018 2019

Kostnader* 47,0 53,0 58,4

Intäkter -21,0 -18,6 -19,6

Nettokostnader 26,0 34,4 38,8

*Viss VA verksamhet sköts av Gata Park personal under ansvar 

934 Gata Park. Budget/utfall för detta ligger i detta dokument 

under VA-verksamheten.

 
 

Fakta 
 Budget 2019 

Antal årsarbetare 19,0 

Antal km gator 143 

Antal km gång- och cykelbanor 26,5 

Antal asfaltsbelagda m2, ca 1 108 130 

Antal broar 24 

Antal gatubelysningsarmaturer 6353 
 

Verksamhetsidé  
Att erbjuda gator och vägar av god standard och 

framkomlighet, under såväl sommar som vinter. 

Trafikbelysning ska ge en god trafiksäkerhet och 

bidra till en brottsförebyggande miljö. 

Parkunderhållet ska omfatta underhåll och förbätt-

ring av parker, lekplatser och planteringar. 

  

80



 Mål och budget 2019 Hultsfreds kommuns del 
   

 

3 

 

Hultsfred-Renhållning 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2017 2018 2019

Kostnader 21,8 25,5 21,2

Intäkter -21,8 -25,3 -21,1

Nettokostnader 0,0 0,2 0,1

 
Fakta    
 Budget 2019 

Antal årsarbetare 2,7 

Antal abonnemang totalt 

därav fritidsbostäder 

6 900 

1 342 

Antal hämtade sopkärl 295 000 

Antal hämtade latrinkärl 1 048 
 

 

Verksamhetsidé 

Att i enlighet med lagar och förordningar sköta ren-

hållningen på ett rationellt, miljömässighet och eko-

nomiskt sätt. 

Verksamheten ska vara taxefinansierad. 

 

 

 

 

Hultsfred-VA 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2017 2018 2019

Kostnader* 30,8 27,3 29,2

Intäkter -36,9 -32,5 -35,0

Nettokostnader -6,1 -5,2 -5,8

*Viss VA verksamhet sköts av Gata Park personal under ansvar 

934 Gata Park. Budget/utfall för detta redovisas i detta 

dokument här under VA-verksamheten.

 
 
Fakta 
 Budget 2019 

Antal årsarbetare 7,8 

Antal vattenverk 4,0 

Antal avloppsreningsverk 4,0 

Producerat vatten,  tm3 1 169,3 

Försålt vatten, tm3 810,7 
 

Verksamhetsidé 

Kommunens abonnenter ska tillhandahållas ett gott 

och hälsosamt dricksvatten i tillräcklig mängd. 

Vattnet ska uppfylla Livsmedelsverkets krav. 

Personal ska finnas i ständig beredskap för att ta 

hand om larm och fel på vattenverk och lednings-

nät, enligt Livsmedelsverkets krav. 

Verksamheten ska vara taxefinansierad. 

Att söka nå största möjliga reningseffekt för att 

kunna värna om vår miljö, inom ramen för givna 

ekonomiska resurser. 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-05

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 63/2018 Dnr 2018/90

Mål och budget 2019 - investeringsbudget
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
investeringsbudget 2019 och plan 2020 - 2023.

Protokollsanteckning
Samtliga i S-gruppen (Tomas Söreling, Tommy Rälg, Lena Hasting och 
Silva Andersson) lämnar följande protokollsanteckning:

”Frågan om utveckling av Hagadal får återkomma när nya 
kommunfullmäktige ska besluta om budget i höst.”

Sammanfattning
Förslag till investeringsbudget har överlämnats av budgetberedningen.

Ärendebeskrivning
Budgetberedningen har haft fem sammanträden och har nu överlämnat 
förslag till investeringsbudget för 2019 och plan 2020-2023.

MBL-förhandling har ägt rum 2018-05-23.

Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-05

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 64/2018 Dnr 2018/70

Mål och budget 2019 - taxor
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna taxor för år 
2019.

Protokollsanteckning
Lars Rosander, C, Åke Nilsson, KD, Åke Bergh, M och Gunilla Aronsson, 
C lämnar följande protokollsanteckning:

”Beträffande beslutet om avgiftsfri musikskola så anser vi att beslutet 
motverkar syftet med att göra musikskolan mer tillgänglig för flera. Det 
kommer inte finnas resurser så att alla som vill spela kommer få göra det, 
det innebär en orättvisa i sig. Utöver detta så visar det underlag som tagits 
fram inför beslutet en ökad administration för musiklärarna samt att det blir 
en risk för ”prova på skola”, där man inte värdesätter sådant som är gratis. 
Risk för ideliga schemaändringar samt att möjlighet till lånsiktligt arbete 
med orkestrar, storband, stråk och blåsorkestrar, och även på ett 
individuellt plan, kan försämras.”

Sammanfattning
Förslag till taxor har överlämnats av budgetberedningen.

Ärendebeskrivning
Förslag till taxor för år 2019 har lämnats av nämnder och förvaltningar som 
sedan sammanställts av ekonomikontoret i ett dokument. 

MBL-förhandlingar av budgetförslaget har genomförts 2018-05-23.

Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll
Budgetberedningens förslag, sammanställt av ekonomikontoret

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-05

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 65/2018 Dnr 2018/88

Mål och budget 2019 - upptagande av lån och 
borgensramar
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente bemyndiga kommunstyrelsen att vid behov 
för kommunens räkning, utöver rörelsekredit, uppta tillfälliga lån under 
2019 inom ramen 30 mnkr.

Vidare föreslås att kommunstyrelsen under 2019 har rätt att omsätta lån 
upp till motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 
2019 och att nyupplåna, det vill säga, öka kommunens skulder under år 
2019 med totalt 110 mnkr. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
vidare att såsom för egen skuld ingå borgen för

 AB Hultsfreds Bostäders låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om 
totalt 230 mnkr

 Hultsfreds Kommunala Industri AB:s låneförpliktelse upp till ett 
lånebelopp om totalt 130 mnkr

 RockCity Hultsfred AB:s (Hultsfreds Kommunala Industri AB:s 
helägda dotterbolag) låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om 
totalt 16,8 mnkr

 Hultsfred Trygga Hems (ekonomisk förening i samverkan med 
Riksbyggen) låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om totalt 173,7 
mnkr.



Sammanfattning
Årligen fastställs ramar för upptagande av lån och för att ingå 
borgensförbindelser.

Ärendebeskrivning
Ekonomichefen har överlämnat ett förslag till ramar för upptagande av lån 
och att ingå borgensförbindelser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-05

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 66/2018 Dnr 2018/87

Mål och budget 2019 - utdebitering 2019
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utdebitering av 
kommunalskatt för år 2019 är oförändrad, det vill säga 21,91 per 
skattekrona.

Sammanfattning
Fastställande av kommunal utdebitering

Ärendebeskrivning
Budgetberedningen lämnar förslag om oförändrad utdebitering av 
kommunalskatt för år 2019.

Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-05

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 58/2018 Dnr 2018/73

Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 
för  Samordningsförbundet
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för Hultsfreds kommuns 
del godkänna årsredovisningen för 2017 samt att bevilja ansvarsfrihet för 
2017.  

Sammanfattning
Godkännande av årsredovisning samt beviljande av ansvarsfrihet för 
samordningsförbundet.

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet i Kalmar län har, i enlighet med lagen om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) översänt årsredovisning 
för 2017, granskning av årsredovisning 2017 samt revisionsberättelse för 
2017 till förbundsmedlemmarna.

Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om årsredovisningen 
kan godkännas och om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

När frågan om ansvarsfrihet har prövats ska samordningsförbundet få 
information om detta.

Beslutsunderlag
Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 119/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-05

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 60/2018 Dnr 2015/58 613

Motion om kulturskola
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att nya kultur- och 
fritidschefen får i uppdrag att göra en utredning och återrapportera till 
kommunfullmäktige inom ett år om möjlighet till kulturskola eller liknande 
verksamhet utifrån det fortsatta arbetet.

Detta då det är nya förutsättningar inom kultur- och fritidsförvaltningen 
med ny kultur- och fritidschef och musikskolefrågan samt att 
kulturskolefrågan lyfts i olika sammanhang.

Med detta föreslås motionen vara bifallen.

Sammanfattning
En motion har lämnats 2015-03-23 om att komplettera dagens musikskola 
med ett bredare utbud för att skapa en kulturskola.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Rosie Folkesson, Mikael Lång och Lizette 
Wästerlund, samtliga S, har 2015-03-23 lämnat in en motion om att 
komplettera dagens musikskola med ett bredare utbud för att skapa en 
kulturskola, liknande de som idag finns i andra kommuner och yrkar därför 
att möjligheten att en kulturskola utreds.

Ärendet har beretts av kultur- och fritidschef Peter Adolfsson och barn- och 
utbildningschef Martin Snickars som är positiva till förslaget om 
kulturskola.

Under det senaste året har en diskussion om samverkan funnits med 
Vimmerby kommun i denna fråga om Kulturskola. Samtidigt under året har 
även frågan om nuvarande musikskola eller framtida kulturskola ska finnas 
under barn- och utbildningsförvaltning eller kultur- och fritidsförvaltning. 
Dessa frågor är viktiga att ta i beaktning då även chefsbyte förestår på 
kultur- och fritidsförvaltningen som kan innebära viss omorganisation.

Förslag
Med anledning av ändring både personellt och strukturellt föreslås att nya 
kultur- och fritidschefen återkommer inom ett år med en rapportering om 
vilka förutsättningar det finns för en kulturskola eller liknande verksamhet.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-05

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Yrkande
Tomas Söreling, S yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
Motion från Rosie Folkesson, Mikael Lång och Lizette Wästerlund, 
samtliga S
Kommunfullmäktige § 34/2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 85/2015, 121/2018
Tjänsteskrivelse

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-05

1(3)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 67/2018 Dnr 2018/64

Utökning av platser inom omsorgen på kvällar 
och helger samt inom förskolan
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att en utökning med 
en förskoleverksamhet med två avdelningar får göras enligt förslaget. 
Kostnaden för 2018 uppgår 1 741 250 kronor och föreslås belasta årets 
resultat. 

Utökningen förutsätter att äskandet godkänns i budget för år 2019.

Sammanfattning
Antalet barn i kö till en plats i förskolan är stort. Regelverket säger att alla 
ska erbjudas plats i förskola inom fyra månader. Antalet platser inom 
förskolan behöver utökas.

Behovet av omsorg under kvällar och helger har ökat konstant sedan 
öppnandet. Alla vårdnadshavare som har behov kan inte erbjudas plats. 
Antalet platser för omsorg på kvällar och helger behöver utökas. 

Ärendebeskrivning
I slutet av 2014 kunde Hultsfreds kommun inte längre ta emot alla barn som 
stod i kö till förskolan inom utsatt tid. Under 2015 fortsatte ökningen av 
antalet barn som stod i kö. Under 2016 och 2017 har antalet barn som står i 
kö fortsatt att öka vilket gör att antalet platser i förskolan inte räcker till. 

Det är totalt 223 barn i kö till förskoleplats i Hultsfreds kommun i april 2018. 
85 av dessa barn står i kö till förskoleplats i Hultsfreds tätort. Kön ökar varje 
månad fram till sommaren då de barn som ska börja förskoleklass slutar i 
förskolan. 

Förskolan kan inte garantera att alla som är i behov av en plats i förskolan 
utifrån regelverket som säger att alla ska erbjudas plats inom fyra månader. 

Tidigare beslut om utökningar inom förskolan:
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-21, § 30/2016,  utifrån barn- och 
utbildningsnämndens förslag, § 20/2016-02-29, att utöka med två 
avdelningar vid Venhaga förskola i Målilla och med tre avdelningar på 
Råsebäckstomten (Råsebäcks förskola) för att tillgodose behovet av 
förskoleplatser.

90



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-05

2(3)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Furuängens förskola utökades med en avdelning från och med januari 2017. 
Den nya avdelningen är en femårsgrupp och placerad på Emådalskolan.
Brådskande delegationsbeslut av ordförande 2017-03-28: Barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att flytta en modul med två avdelningar från 
Virserum till Vena och placera den på fotbollsplanen i anslutning till 
förskolan. Kostnaderna för flytt och hyra av modul tas från driftbudget 2017. 
(Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-12, § 40/2017, godkänner 
redovisningen av delegationsbeslutet) Förskolan Ekbacken i Vena utökas 
med en avdelning. Förskolan lämnar samtidigt de två klassrummen i 
skolbyggnaden.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-04-12, § 36/2017, att utöka 
Silverliljans förskola och Silverdalens skola med lokaler genom att hyra de 
före detta förskolelokalerna på Mejerigatan av Hultsfreds bostäder. 
Silverliljans förskola utökas med en avdelning från och med augusti 2017.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-24, § 54/2017, att utöka med en 
förskoleavdelning genom att hyra en modul. Den nya avdelningen ansluts till 
befintliga Råsebäcks förskola.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11, § 152/2017, att vid 
ombudgeteringen skjuta till 1 430 000 kronor för att utöka med 5,75 tjänst i 
förskolan under första halvåret 2018. Tjänsterna behövs för att kunna erbjuda 
upp till 35-40 platser till i förskolan. 

Sammanställning av utökningar med nya avdelningar:
Förskola: Startdatum: Antal nya avdelningar:
Råsebäcks förskola 2016-08 3
Venhaga förskola 2016-08 2
Furuängens förskola 2017-01 1
Ekbackens förskola 2017-08 1
Silverliljans förskola 2017-08 1
Råsebäcks förskola 2017-08 1
Totalt antal nya 
avdelningar:

9

Kostnadsberäkning för utökning av två nya avdelningar 2018
Förskolecheferna har tillsammans med biträdande barn- och utbildningschef 
inventerat behoven av nya avdelningar. Inventeringen visar ett behov av att 
öppna två nya avdelningar i oktober 2018. Lokal som är ändamålsenlig för 
förskoleverksamhet finns att hyra i Hultsfreds tätort. Kostnaderna för att 
driva två nya avdelningar på helår uppgår till 4 818 500 kronor. 
Äskande av budget för 2019 tas med till budgetdialogen för 2019.

I kostnaderna ingår även en utökning av personal till omsorgsverksamhet 
under kvällar och helger samt en utökning av förskolechefstjänst. 

Behovet av omsorg under kvällar och helger har ökat konstant sedan 
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

öppnandet. I dagsläget är det kö till omsorg under kvällar och helger och alla 
vårdnadshavare som har behov kan inte erbjudas plats.
Kostnaderna för att starta två nya avdelningar 2018 uppgår till 1 741 250 
kronor.  Beräknad tidsplan är att lokalerna anpassas och  personal rekryteras 
under augusti och september. De två nya avdelningarna planeras att starta i 
oktober 2018.

Kostnader 2018:
Hyra inklusive lokalanpassning och utemiljö (september-
december) 83 000 kr
6 personal till två avdelningar (oktober-december) 720 000 kr
Inventarier till två avdelningar och matsal 300 000 kr
personal kost och lokalvård (oktober-december) 93 750 kr
vaktmästeri och mattransport (september-december) 12 500 kr
Utökning omsorg under kvällar och helger (augusti-
december) 240 000 kr
Chefstjänst (augusti-december) 292 000 kr

Totalt:  1 741 250 kr

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 36/2018
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2018-04-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 100/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 68/2018 Dnr 2018/77

Bildande av lärcentrum
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att bilda 
Lärcentrum enligt beslutsunderlaget.

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att Lärcentrum ska organiseras 
under barn- och utbildningsnämnden från och med 1 september 2018. I och 
med detta föreslås även justering i reglementet för kommunstyrelsen och 
barn- och utbildningsnämnden utifrån fastställt beslut om tillhörighet. 

Detta under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå 
kommunfullmäktige om bildande av lärcentrum. Till kommunfullmäktiges 
sammanträde kommer beslut att lämnas från barn- och 
utbildningsnämnden.

Jäv
Rosie Folkesson, S deltar inte i ärendet eller beslutet på grund av jäv.

Sammanfattning
Kommunchef Lars-Erik Rönnlund och barn- och utbildningschef Martin 
Snickars har tagit fram ett beslutsunderlag om att slå ihop 
Vuxenutbildningen och Campus till en enhet för att bilda Lärcentrum.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i samråd med barn- och 
utbildningsnämndens presidium (ksau § 14/2018-01-23) gett kommunchef 
och barn- och utbildningschef i uppdrag att utreda bildandet av ett 
lärcentrum. Detta genom att i första hand fusionera Vuxenutbildningen och 
Campus.   

Regeringen har tagit initiativ till att satsa på lärcentrum i Sverige. För att 
studerande inom vuxenutbildningen och andra utbildningsformer ska få ett 
bättre stöd i sitt lärande har regeringen fattat beslut om ett nytt statsbidrag 
för lärcentrum. Syftet är att stimulera utvecklingen av lärcentrum i 
kommunerna och därmed skapa bättre förutsättningar för de studerande.

Lärcentrum
Lärcentrum är en öppen miljö inom kommunal vuxenutbildning, där de 
studerande kan få hjälp med studierna av lärare och annan personal. 
Lärcentrum är tillgängliga för flera former av studier – från komvux till 
yrkeshögskola, universitet och högskola. Det är också en mötesplats för de 
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studerande och en möjlighet att få exempelvis extra hjälp med svenska 
språket.   

Förslaget
De uppdrag som Vuxenutbildningen och Campus tidigare haft bibehålles 
och utökas med lärcentrumuppdraget. I ärendet finns beskrivning om 
lärcentrumuppdraget, det vill säga slå samman Vuxenutbildningen och 
Campus samt idén med lärcentrum. 

Genom att organisera allt detta tillsammans så äger en och samma 
kommunal verksamhet makt och ansvar för vuxnas lärande. Likaså att 
matcha det mot arbetsmarknadsbehovet. Lärcentrums uppdrag formuleras 
därför i termer av vad som ska åstadkommas, inte i vilken utbildningsform.

Yrkande
Lars Rosander, C, Åke Nilsson, KD, Rosie Folkesson, S, Åke Bergh, M, 
Tomas Söreling, S, Mikael Pettersson, L, Gunilla Aronsson, C, John 
Hoffbrink, SD, Tommy Rälg, S och Silva Andersson yrkar bifall till 
förslaget. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 98/100

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 69/2018 Dnr 2018/67

Bildande av kommunförbund
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande:
1. Kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun godkänner förslaget att bilda 
    Kommunförbundet Kalmar län.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Hultsfreds kommun går med som 
    medlem i Kommunförbund Kalmar län.
3. Kommunfullmäktige tillstyrker stadgar för Kommunförbundet Kalmar  
    län. 
4.  Kommunfullmäktige utser Åke Bergh som kommunens ombud och 
     Åke Nilsson som personlig ersättare till det konstituerande 
     förbundsmötet och nominerar Lars Rosander som styrelseledamot och 
     Åke Bergh som personlig ersättare för tiden fram till det första 
     förbundsmötet i den nya mandatperioden 2019 – 2022.

Sammanfattning
Kommunerna i länet avser att bilda ett kommunförbund. Verksamheten 
planeras starta den 1 januari 2019. Ett konstituerande möte ska genomföras 
den 23 augusti 2018 i samband med Regionförbundets primärkommunala 
nämnds möte. Det konstituerande mötet är senarelagt gentemot tidigare 
förslag för att kunna nyttja möjligheten till ett förlängt första räkenskapsår. 
Dessförinnan behöver respektive kommun ha fattat beslut avseende sitt 
medlemskap. Beslut från respektive kommun bör inkomma till ansvarig 
handläggare senast den 30 juni 2018

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Inför bildandet av en regionkommun ”Region Kalmar län” beslutade 
primärkommunala nämnden (PKN) om ett utredningsuppdrag. Uppdraget 
formulerades som att i dialog med företrädare för kommunerna föreslå 
vilka uppdrag, vilka frågor, som ska hanteras inom ramen för ett 
kommunalt intresseorgan i Kalmar län.

Primärkommunala nämnden har i överläggningar sett behovet av ett organ 
för samverkan och intressebevakning i frågor utöver de regionala 
utvecklingsfrågorna.

Kommunförbundets uppdrag och innehåll
Ett kommunförbund ska bildas vid konstituerande möte den 23 augusti 
2018 under namnet Kommunförbundet Kalmar län, som egen juridisk 
person. Det är alltså inget kommunalförbund dit myndighetsutövning kan 
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föras. Kommunförbundet ska främst ses som ett intresseorgan för 
kommunerna. Verksamheten startar aktivt 1 januari 2019 efter att 
Regionförbundet i Kalmar län har upphört.

Kommunförbundets uppgift ska vara att tillvarata kommunernas intressen, 
främja samverkan mellan kommunerna samt att åt kommunerna svara för 
vissa uppdrag med särskild finansiering och där beslut tas i särskild 
ordning.

Kommunförbundets organisation ska utformas för att stödja ett bra samspel 
och samverkan med kommunernas politiska företrädare, kommunchefer 
och kommunala tjänstemän, samt företräda kommunerna i frågor där så 
beslutats.

Kommunförbundet ska ledas av en styrelse. Förbundets styrelse utövar 
ledningen av förbundets verksamhet samt förvaltar förbundets egendom. 
Styrelsen ska bestå av 12 ledamöter och 12 personliga ersättare. Varje 
medlemskommun ska vardera nominera en ledamot och en personlig 
ersättare. Fram till ordinarie förbundsmöte 2019 är föreslaget att 
Regionförbundet primärkommunala nämnd fungerar som styrelse för 
Kommunförbundet.

Styrelsen utses av ordinarie förbundsmöte för hela mandatperioden.

För att ge styrelsen legitimitet och förankring i medlemskommunerna, 
föreslås att kommunstyrelsens ordförande eller person i annan lämplig 
position utses som ledamot.

Värdkommun
Planen är att Kalmar kommun ska vara värdkommun och bistå 
kommunförbundet med olika administrativa tjänster framförallt inom 
ekonomi, HR och IT. Närmare överenskommelse avseende detta kommer 
att tas fram under hösten 2018. Övriga uppgifter, uppdrag och olika projekt 
kan efter överenskommelser fördelas mellan kommunerna.

Medlemsavgift och avgifter
I utredningen föreslås att 6 av de 16 miljoner kronor, som kommunerna 
betalade till regionförbundet i medlemsavgift för kanslikostnader år 2016, 
är en lämplig nivå för uttag av avgift för att finansiera kommunförbundets 
kansli. Omräknat till 2019 års nivå så hamnar summan för kommunernas 
kanslikostnader på 6,8 miljoner kronor. 

Medlemskommun ska betala årsavgift till förbundet.
Förbundsavgiftens storlek fastställs varje år av förbundsmötet.

Förbundets styrelse får besluta att särskilda avgifter får tas ut för tjänster 
som förbundet tillhandahåller.
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Konstitutionerande förbundsmöte 
Ett konstitutionerande förbundsmöte föreslås att genomföras 23 augusti 
2018 i samband med PKN:s möte med de av kommunerna utsedda 
ombuden. Vid mötet ska: stadgarna antas, tre revisorer samt en 
valberedning bestående av tre ledamöter utses och en styrelse väljas för 
tiden fram till nästa förbundsmöte som sker i början av nästa mandatperiod 
2019 – 2022. Styrelsen ska då utses av förbundsmötet för hela 
mandatperioden (§ 6).

Styrelsemöte
Ett styrelsemöte ska också genomföras 23 augusti med val av ordförande 
och vice ordförande samt vem/vilka som tecknar föreningens firma. 
Besluten gäller för tiden fram till nästa förbundsmöte.  Styrelsen väljer 
inom sig ordförande och vice ordförande (§ 7). Styrelsen beslutar om 
sammanträdesplan, rutiner för kallelser och protokoll (§8). 

Beslutsunderlag
Förslag till bildande av kommunförbund
Stadgar för Kommunförbund Kalmar län
Kommunförbund Kalmar Län, underlag och förslag för kommande beslut. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 105/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 70/2018 Dnr 2018/79

Revidering av fullmäktiges arbetsordning
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna föreslagna 
revideringar i arbetsordningen samt arbetsutskottets justeringar om 
motionsparagrafen.

Sammanfattning
En mindre revidering av arbetsordningen föreslås i och med nya 
kommunallagen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges nuvarande arbetsordning fastställdes § 123/2012-10-
29.  Under varje mandatperiod ska en revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning ske. En mindre revidering har nu gjorts, med ändringar enligt 
nya kommunallagen. En större revidering av arbetsordningen kommer ske 
när Sveriges Kommuner och Landstings genomgång av kommunallagen 
kommer, vilken väntas under hösten 2018.

Bland annat har följande ändringar gjorts:
- Ett antal avsnitt har tagits bort med anledning av att de finns i lagen. 

Detta gäller tidigare § 11 kungörelse, § 30 jäv, § 38 prövning av 
frågan om anmärkning och ansvarsfrihet och § 40 förklaring vid 
revisionsanmärkning

- Ett antal nya paragrafer har tillkommit, § 4 presidiets uppgifter, § 
34 initiativrätt för kommunens helägda bolag och § 42 publicering 
på kommunens anslagstavla

- Mindre språkliga revideringar

På arbetsutskottets sammanträde sker vissa justeringar i paragrafen om 
motioner om närvaro vid ny motion och beredningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse och reviderat förslag till arbetsordning
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 126/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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