
Årsredovisning 2019



Multiarenan, en plats för spontanidrott och lek.
I maj 2019 invigdes Multiarenan i Vena med placering i närheten av skolan. Den tillgänglighetsanpassade 
arenan ger alla, skolan dagtid samt allmänhet och föreningslivet kvällstid, möjlighet till fysisk aktivitet i en 
inspirerande miljö. Detta medför också att det blir en naturlig mötesplats för alla, oavsett ålder, vilket bidrar 
till en god integration samt en ökad samhörighet i området.
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

 

Bokslutet för 2019 slutar på ett resultat på 52,8 mnkr för kommunkoncernen (35,2 mnkr). För 

kommunen är resultatet 32,0 mnkr (27,7 mnkr).  

 

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

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

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

2017 blev det en minskning med 28 personer, och utflyttningen har fortsatt under 2018 och 

2019. Invånarantalet per 31 dec 2019 är 14 224 vilket innebär en minskning med 136 personer 

 

Staten har sedan 2016 och åren därefter tilldelat kommunerna extra bidrag till att täcka ökade 

kostnader för nyanlända. Kommunen har använt ca 47,9 mnkr av dessa medel under året (52 

mnkr), resterande belopp är upptaget i balansräkningen inför kommande års kostnad, enligt 

den plan fullmäktige har antagit i två omgångar. Det är framförallt BUN som de senaste åren 

har fått en betydande ökning i förskola, grundskola, gymnasium och sfi/komvux, med 

kostnader för moduler och personal. Besked på återsökta belopp hos Migrationsverket för 

hyreskostnader för moduler dröjer, och osäkerhet finns hur mycket vi till slut får. I bokslutet 

har 11,2 mkr reserverats för denna risk (8,9 mnkr). 

  

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

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

det ett överskott med 9,4 mnkr (13,5 mnkr). I kommunens resultaträkning görs en avsättning 

med 2,8 mnkr (6,4 mnkr) för framtida investeringar i vatten- och avloppsverksamheter. 

Hultsfreds och Högsby kommuner har under året genomfört beslutet om att vardera 

kommunen tar över fastighetsverksamheten från ÖSK. För vår del innebär det att samtliga 

tjänster nu finns inom AB Hultsfreds Bostäder 

 

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

överskådligt sätt kommunens ekonomi och våra förvaltningars verksamheter under året. 

 

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

lagt ner under 2019. 

 

Lars Rosander  

Kommunalråd 
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Hultsfreds kommun 
 

 
 
 
Hultsfreds kommun 
Del av Småland 

Del av Kalmar län 

 

Befolkningsmängd (2019-12-31) 14 224 

Areal   1 187 km2 varav vatten 5,5 % 

Befolkningstäthet  12,0 invånare per kvm 
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Mandatfördelning totalt 45 ledamöter 
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Kommunens styrmodell 
 

Mission  Vi bidrar till ett demokratiskt Sverige baserat på grundlagarna! 

 

Vision  

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

finns gott om spännande fritidsaktiviteter. 

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

▪ Det är tryggt att bli äldre i Hultsfreds kommun. 

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

▪ Spännande saker lockar besökare till vår kommun – året runt! 

 

Värdegrund 

▪ Handlingskraft: Initiativtagande, aktivt bemötande, idéer blir verklighet. 

▪ Nyskapande: Kreativt nytänkande över gränserna, dialog, samverkan och modernt 

förhållningssätt. 

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

Självkänsla byggs inifrån. 

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

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

 

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

 

 
                   “There’s music in the air - Hultsfred anthem”, med humorgruppen Infallet. 

 

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

strategiska mål; 

 

Ekonomi    Ekonomi i balans 

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

Verksamhet och medarbetare Ordning och reda – Attraktiv arbetsgivare 

Utveckling   Lite bättre varje dag – Hållbart samhälle 
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Årsredovisning 2019 i sammandrag  
 

 

 
 
 

Årets resultat 
Det redovisade resultatet för Hultsfreds kommun 

2019 är 32,0 mnkr vilket är 29,5 mnkr bättre än 

budget. Koncernens resultat uppgår till 52,8 mnkr. 

 

De största budgetavvikelserna 
De största avvikelserna i förhållande till den av 

kommunfullmäktige beslutade budgeten var, i 

mnkr: 

 

 

 
 

Årets skatteintäkter 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och 

utjämningar uppgick 2019 till 903,5 mnkr (868,7) 

vilket är en ökning med 34,8 mnkr.  

 

 

Antal anställda 
Antalet anställda i kommunen (exklusive kommun-

ägda bolag) var 1 266. Det är en ökning med 22 

jämfört med 2018.  

 

 

De anställdas sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron under året var 5,46 

procent, en minskning med 0,12 procentenheter 

sedan 2018. 

 

 

Befolkningen 
Vid årets slut uppgick befolkningen till 14 224, en 

minskning med 136 personer sedan 2018. 

 

 

Arbetslöshet 
Öppet arbetslösa och personer i program var vid 

utgången av 2019, som andel av den 

registerbaserade arbetskraften 16–64 år, 12 

procent. Motsvarande genomsnitt för alla 

kommuner var 7,4 procent. 
 

         

Övergripande finansiella mål
Budget 

2019

Utfall 

2019

Utfall 

2018

Utfall 

2017

Utfall 

2016

Årets resultat, mnkr 2,5 32,0 27,7 16,8 6,3

Långfristiga skulder (långa lån), mnkr 313,7 183,8 183,8 208,8 208,8

Soliditet, procent 27,7 31,9 29,6 27,3 28,1

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse, procent -12,0 -6,1 -11,2 -15,7 -21,8

Pensionsmedel (KLP) + 23,3

Sociala avgifter o pensioner + 12,6

Administrativa kontor och politiken + 11,1

ÖSK + 6,6

Skolskjutsar + 3,5

Skatter och generella bidrag + 3,5

Finansnetto exkl KLP + 3,1

Kultur och fritid + 1,3

Räddningstjänsten - 1,1

Barn- och utbildningsnämnden - 9,1

Moduler - 11,2

Socialnämnden - 13,5
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Fem år i sammandrag – kommunen 
 

 
 

Belopp i mnkr där inte annat anges 2019 2018 2017 2016 2015

Verksamhetens intäkter
1

297,6 323,8 292,6 283,6 223,9

Verksamhetens kostnader
4

1 169,5 1 146,1 1 093,8 1 046,1 945,2

Verksamhetens nettokostnad 899,1 851,0 827,5 787,3 745,4

Skatteintäkter 588,1 571,2 566,0 537,2 514,6

Generella statsbidrag och utjämningar 315,4 297,5 266,0 247,0 240,2

Årets resultat inkl orealiserade vinster 32,0 27,7 29,1 22,8 29,9

Årets resultat exl orealiserade vinster 16,2 27,7 16,8 6,3 17,3

Tillgångar 925,4 888,0 862,5 777,9 757,4

Skulder, banklån 183,8 183,8 208,8 208,8 249,8

Eget kapital 294,8 262,8 235,1 218,4 212,1

Soliditet, % 31,9 29,6 27,3 28,1 28,0

Borgens- och ansvarsförbindelse 813,6 747,8 679,6 706,0 725,6

Nettoinvesteringar 88,6 61,0 73,2 71,4 29,1

Självfinansieringsgrad, investeringar, % 66,1 74,3 76,8 60,4 167,7

Antal invånare per den 31 december 14 224 14 360 14 579 14 607 13 919

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

Nettokostnad per invånare, kr 
2

63 210 59 262 56 760 53 899 53 553

Nettokostnadernas andel av skatter och statsbidrag, %
3

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

Nämndernas budgetavvikelse 2,8 9,8 4,6 8,7 10,1

1) inkl engångsintäkter om 7,2 för 2015.

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

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

4) inkl jämförelsestörande poster 2019 3,3; 2018 2,5; 2017 25,5; 2016 17,1; 2015 0,3. Belopp i mnkr.
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Den samhällsekonomiska 
utvecklingen enligt SKR 
 
BNP-tillväxten i Sverige antas i år (2020), liksom 

2019, bli svag. Medan prognosen utgår från att 

BNP ska landa på 1,2 procent 2019 uppskattas 

BNP-ökningen 2020 bli 0,9 procent. 

 

Den inhemska efterfrågan bedöms i år växa 

tämligen långsamt, med dämpade utsikter för såväl 

investeringar som konsumtion (både i offentlig 

sektor och för hushållen). Samtidigt beräknas 

utrikeshandeln knappast ge något signifikant 

bidrag till den svenska BNP-tillväxten – en stor 

kontrast mot 2019. SKR:s beräkning pekar i 

nuläget på att nettoexportens BNP-bidrag då 

utgjorde hela 1,2 procentenheter (i princip hela 

BNP-ökningen för helåret 2019 därmed). 

 

Den försvagning av arbetsmarknadsläget som 

började ske redan 2018 antas fortsätta i år. Den 

låga BNP-tillväxt som varit sedan andra halvan av 

2018 bedöms innebära en fortsatt anpassning av 

arbetsinsats och bemanning. En viss dämpning av 

antalet arbetade timmar och antalet sysselsatta 

personer bedöms därför ske 2020. 

 

KPIF-inflationen (KPI med fast ränta) beräknas, 

liksom tidigare, 2020 landa under Riksbankens mål 

om 2 procent, men prognosen är nu något 

nedreviderad. Om den senaste tidens låga 

energipriser består finns en risk för än svagare 

inflation framöver: såväl svenska elpriser som 

oljepriset har nyligen visat stora nedgångar. Också 

prognosen över löneökningstakten är, på basis av 

den senaste statistiken, något nedreviderad för 

2019 och 2020. 

 
 
Nyckeltal för den svenska ekonomin 

 
 

 

År 2019 stagnerade konjunkturen och därmed 

upphörde ökningen av arbetade timmar, vilket hade 

en återhållande effekt på skatteunderlaget. Det 

motverkades dock till betydande del av att 

timlönerna (Nationalräkenskapernas definition) 

steg i den snabbaste takt vi sett efter finanskrisen. 

Lönesummans ökning bidrog därmed starkt till att 

den underliggande skatteunderlagstillväxten blev 

hyfsad. Samtidigt höjdes grundavdragen för 

personer som fyllt 65 år, vilket betyder att 

skatteunderlagets faktiska ökningstakt var lägre. 

Grundavdragshöjningen kompenserades regioner 

och kommuner dock för genom en höjning av 

anslaget Kommunalekonomisk utjämning. 

 

Prognosen för 2020 visar fortsatt inbromsning i 

både den faktiska och underliggande 

ökningstakten. Orsaken är framförallt att 

lönesumman utvecklas svagt till följd av att 

timlönehöjningarna väntas bli lägre än föregående 

år och antalet arbetade timmar minskar. Därutöver 

hålls skatteunderlaget även detta år tillbaka av att 

personer som fyllt 65 år får ytterligare en höjning 

av grundavdragen (regioner och kommuner får 

ytterligare en kompensation via höjning av anslaget 

Kommunalekonomisk utjämning). 

 

Kalkylen för år 2021–2023 bygger på att en 

konjunkturell återhämtning sker 2021 och att 

svensk ekonomi från och med 2022 utvecklas i 

konjunkturell balans. Det betyder att antalet 

arbetade timmar åter stiger och att 

löneökningstakten tilltar något. Vår bedömning är 

dock att genomsnittsinkomsten 2019 är överskattad 

i den beräkning som ligger till grund för 

inkomstindex 2020, vilket bör leda till en rekyl i 

indexuppräkningen för påföljande år. Detta håller 

tillbaka skatteunderlagstillväxten 2021, som 

därefter närmar sig ett historiskt genomsnitt. 

Eftersom det inte finns några förslag om 

regeländringar efter 2020 sammanfaller den 

underliggande ökningstakten dessa år med den 

faktiska. 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

BNP % 2,3 1,2 0,9 1,8 2,1 1,7

Sysselsättning timmar 1,8 0,0 -0,4 0,3 0,7 0,4

Relativ arbetslöshet % 6,3 6,8 7,2 7,3 7,3 7,2

Timlön 

Nationalräkenskaperna 2,8 3,6 2,9 3,0 3,2 3,4

Timlön 

Konjunkturlönestatistiken 2,5 2,6 2,7 3,0 3,2 3,4

Inflation KPIF 2,1 1,7 1,6 1,8 1,9 2,0

Inflation KPI 2,0 1,8 1,8 1,9 2,2 2,4

Offentligfinansiellt 

sparande, % av BNP 0,8 0,4 -0,2 -0,6 -0,4 -0,4
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Antal invånare i kommunen, 1972–2019 

 
Antalet invånare var den 31/12 14 224, en 

minskning med 136 (minskning 219) invånare 

under 2019. Medelvärdet för 

befolkningsutvecklingen är sedan 1972 en 

minskning med 96 (95) invånare per år. För de 

senaste tio och fem åren är motsvarande tal en 

ökning med 37 respektive 97 invånare per år. 
 

 

Födelseöverskott och 
flyttningsöverskott i kommunen, antal 
invånare 

 
 

Grafen visar kommunens befolkningsminskning 

uppdelad i födelse- och flyttningsöverskott. 

Födelseöverskott är skillnaden mellan antalet födda 

och antalet döda medan flyttningsöverskott är 

skillnaden mellan antalet inflyttade och antalet 

utflyttade. Flyttningsöverskottet och 

befolkningsutvecklingen är till stor del beroende av 

läget på arbetsmarknaden och 

sysselsättningsutvecklingen. 

 

Av grafen framgår att det negativa 

födelseöverskottet under 2019 uppgick till -26 (-

34) och det negativa flyttningsöverskottet blev -

117 personer (-196). Händelser (födda, döda, 

flyttningar) som skett före den 1 januari 2019, men 

som har rapporterats efter 1 februari 2019, 

påverkar folkmängden men är inte redovisade som 

händelser under 2019. Denna del av folkökningen 

redovisas istället som en justeringspost, för 2019 

innebär det 7 personer. Således förklarar det 

skillnaden mellan statistiken som presenteras här 

och den totala befolkningsförändringen 2019. 

 

 

Antal sysselsatta 2012–2018 
Sysselsättningen (förvärvsarbetande 

dagbefolkning) ökade under 2018 med 126 

personer. År 2018 var antalet sysselsatta män 2 953 

och antalet sysselsatta kvinnor 2 584. Under 2018 

ökade sysselsättningen för män med 80 personer 

och för kvinnor ökade den med 46 personer.  

 
 

 

Arbetslöshet per december, procent 
 

 
Den totala arbetslösheten i kommunen i 

förhållande till den registerbaserade arbetskraften 

under 2019 ökade med 0,9 procentenheter jämfört 

med 2018. Andelen i program minskade med 0,2 

medan öppet arbetslösa ökade med 1,1 

procentenheter. 
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Arbetslöshet i jämförelse, procent 

 
Den totala arbetslösheten ökade med 0,9 

procentenheter under 2019 i Hultsfreds kommun 

och den ökade i länet 0,1 procentenheter. För riket 

i stort ökade arbetslösheten med 0,4 

procentenheter. 
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Antal tillsvidareanställda i kommunen 

 
Antalet tillsvidareanställda har under 2019 ökat 

med totalt 22 personer. Under verksamhetsåret 

2019 avgick 32 med pension. Att jämföra med 

pensionsavgångarna som i snitt ligger på 24 

anställda/år fram till 2022. Barn- och 

utbildningsförvaltningen uppvisar den största 

ökningen. 

 

 

Hel- och deltidsanställda 
 

 
 

Antalet heltidsanställda har ökat från 2018, likaså 

deltidsanställda har ökat.  

 

 

Antal årsarbetare 

 
Antalet årsarbetare har ökat från 904,0 till 910,7 

under 2019. 

 

Tillsvidareanställda per förvaltning 

 
 

Tabellen visar de olika förvaltningarnas 

förändringar i antalet anställda under 

verksamhetsåret 2019 jämfört med 2018.  Den 

totala förändringen omfattar en ökning med 22 

tillsvidareanställda, då är även förändringen inom 

ÖSK:s ”Hultsfredsdel” medräknad. 

Hultsfredsdelen inom ÖSK har minskat sin med 14 

tillsvidareanställda i och med övergången till 

Hultsfreds Bostäder. Den största ökningen med 

sammanlagt 15 tillsvidareanställda har barn- och 

utbildningsförvaltningen.   

 

 

Åldersfördelning, antal per femårsklass 

 
Diagrammet ovan visar, för kommunens del, att de 

som fyllde 55 år eller mer under 2019 utgör en 

tredjedel av de anställda. Alltså kommer 362 av 

kommunens anställda de närmaste 10 åren att 

lämna sina anställningar förutsatt att alla avgår vid 

65 år fyllda. 14 av kommunens anställda var över 

65 år. I övrigt var det två tillsvidareanställda under 

20 år. Sammantaget ger fördelningen en 

medelålder på 45,7 år. 
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Fördelning av tillgänglig tid i procent 

 
Frånvaron under 2019 var 19,7 procent (2018: 19,0 

procent), där de lagstadgade tjänstledigheterna 

tillsammans utgör den högsta frånvaron. I 

diagrammet ovan under Övrig frånvaro finns bland 

annat ledighet för studier, komp, facklig tid, de 

vilande anställningarna samt ledigheten för ferie-

och uppehållsanställda. Närvaron är något mindre 

än 2018 och har främst sin grund i ett högre uttag 

av lagstadgade tjänstledigheterna.  

 

 

Löner 
Kostnaderna för kommunens löner uppgick till 

531,5 mnkr (508,4). I beloppet ingår löner till 

tillsvidareanställda, tidsbegränsade anställda samt 

de som innehar en timavlönad anställning. 

Beloppet omfattar även de anställda som har ett 

anställningsstöd via arbetsförmedlingen d.v.s. en 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Ökningen uppgår 

till 23,1 mnkr. Den största ökningen 16,0 mnkr 

omfattar de tillsvidareanställda. Resterande 7,1 

mnkr omfattar övriga ovan nämnda anställda. 

Kostnadsökningen beror på den årliga 

löneöversynen som i sin tur för med sig 

kostnadsökningar på andra ersättningar exempelvis 

tillägg för obekväm arbetstid som har ökat med 

667,5 tkr under 2019. 

 

Anställda utan sjukfrånvaro, procent 

 

Diagrammet visar antalet anställda, angivet i 

procent, utan sjukfrånvaro i relation till varje 

förvaltning/verksamhets antal medarbetare. Utifrån 

det perspektivet är det överlag färre anställda år 

2019 som har varit frånvarande en dag eller mer än 

jämfört med verksamhetsåret 2018, vilket inte 

behöver ha en koppling till att sjukfrånvaron är 

något lägre 2019 än 2018. Det spelar också en stor 

roll hur långt en sjukskrivningsperiod sträcker sig. 

 
 

Mertid 

 
 

Totalt har kostnaderna för mertiden ökat något 

under verksamhetsåret 2019. Ökningen omfattar 

den kvalificerade övertiden och kompensationen 

för enkel övertid samt värdet av innestående komp. 

Uttaget av fyllnadslön är lägre än 2018.  

Kostnadsmässigt är det en liten skillnad mellan 

verksamhetsåren vilket beror på att en löneöversyn 

ger högre lönekostnader vilket i sin tur ökar 

kostnaden per uttagen övertidstimme samtidigt 

som kostnaderna för fyllnadstid har minskat 

markant. 

 

 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie 
arbetstid 

 
 

Sedan 1 juli 2003 ska redovisning av sjukfrånvaro 

ske på ett sådant sätt att jämförbarhet ska uppnås 

mellan arbetsmarknadens sektorer samt att 

informationen förtydligas och förbättras. Sveriges 

kommuner och regioner (SKR) rekommenderar sju 

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

eller mer” sätts i relation till den totala 

sjukfrånvaron. Alltså 37,24 procent av den totala 

0 20 40 60 80 100

Total närvaro

Sjukdom

Semester

Föräldraledighet

Övrig frånvaro

2019 2018

2019 2018 2019 2018

Kompledig 4 874 4 415 1 092 974

Fyllnadstid 7 736 8 134 1 020 1 434

Enkel övertid 3 183 2757 1090 876

Kval övertid 6 659 5 560 2 607 2 438

Summa 22 452 20 866 5 809 5 722

Antal tim Tkr

2019 2018

60 dagar eller mer 37,24 34,97

Kvinnor 6,07 6,17

Män 2,81 3,11

29 år och yngre 5,00 4,17

30-49 4,90 4,90

50 år och äldre 6,16 6,72

Totalt 5,46 5,58
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sjukfrånvaron 2019 är 60 dagar eller mer. Övriga 

mått sätts i relation till ordinarie arbetad tid. 

Den totala sjukfrånvaron i procent av ordinarie 

arbetstid har minskat från 5,58 procent år 2018 till 

5,46 procent år 2019.  
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Energieffektivisering 
 

Statligt stöd 

Hultsfreds kommun har antagit en strategi och 

handlingsplan för att minska energianvändningen. 

Strategin antogs av kommunfullmäktige 2011-05-

30 §51. En årlig uppföljning av de uppsatta målen 

sker fram till och med 2020. 
 

Fastigheter 

Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) 

förvaltade den kommunala organisationens 

fastigheter till slutet av 2019. Från 2020 och framåt 

sker förvaltning av AB Hultsfreds bostäder 

(ABHB). 

 

I statistiken ingår endast de fastigheter där man har 

rådighet över energianvändningen. All statistik är 

graddagskorrigerad. Följande målsättningar finns i 

strategin för energianvändningen i kommunens 

fastigheter: 
 

Energianvändning/areaenhet, kWh/m2 

 

Mål A: Minskad total energianvändning/m2, med 

20 procent till år 2020. 

Resultat: År 2019 hade den totala 

energianvändning/m2 minskat med 23,6 procent 

jämfört med år 2009. 

 

 
 
 
Elanvändning/area, kWh/m2 

 

Mål B: Elanvändningen/m2, ska ha minskat med  

40 procent till 2020. 

Resultat: År 2019 hade den total elanvändningen 

per area för kommunen och bolagen tillsammans 

minskat med 32,2 procent. 

 

 
 

Total energianvändning, MWh 
 
Mål C: År 2014 ska andelen förnyelsebar energi 

totalt vara> 98 procent 2020. 

Resultat: År 2019 var andelen förnyelsebar energi 

96,7 procent.  
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Persontransporter 

I transportstatistiken ingår alla fordon som används 

för persontransporter (leasade, ägda, hyrbilar, lätta 

lastbilar). I antalet mil ingår även privata bilar i 

tjänsten.  

 

Energiförbrukningen för de elbilar som finns är 

inte med i statistiken, men uppskattas till 2 kWh 

per mil. 3 procent av de antal körda milen var 

körda av en elbil under året. Kommunen kommer 

under året 2020 ha möjlighet att tanka fordonsgas i 

högre utsträckning. 

 

Följande målsättningar finns för kommunens 

transporter enligt strategi för energieffektivisering: 

 

Bränslemängd, liter 
 

Mål A: Minska den totala bränslemängden med  

33 procent till 2020.  

Resultat: År 2019 var minskningen 7 procent från 

år 2009. 

 

 
 

 

Antal körda mil 
 

Mål B: Total körd sträcka ska minska med 7 

procent till 2020. 

Resultat: År 2019 har total körd sträcka per år 

ökat med 9,0 procent i jämförelse med 2009. 

 

 
 

 

Antal miljöklassade fordon 

 

Mål C: Andelen miljöbilar ska öka till 90 procent 

2020. 

Resultat: År 2019 beräknas andelen miljöbilar 

vara 29 procent. 

 

 
 

Def 2007, 2013 och 2018 avser de olika årens 

definitioner av miljöbil.  
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Kommunkoncernen 
De företag som ingår i koncernredovisningen är de 

som kommunen har ett betydande inflytande i. 

Dessa är AB Hultsfreds Bostäder (ABHB), 

Hultsfreds Kommunala Industri AB (HKIAB), 

Rock City Hultsfred AB (Rock City), Emåbygdens 

Vind AB, Additivt Teknikcenter AB (ATC), 

Invensys Property Company AB (Invensys) och 

Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK). 

Betydande inflytande anses i allmänhet gälla när 

röstandelen överstiger ca 20 procent. 

 

 

Sammanställd redovisning 
Enligt den lagen om kommunal bokföring och 

redovisning ska årsredovisningen omfatta en 

sammanställd redovisning (koncernredovisning). 

Syftet med koncernredovisningen är att ge en 

helhetsbild av kommunens ekonomi och 

åtaganden. Inom koncernen Hultsfreds kommun 

finns verksamheter som bedrivs i företagsform, 

genom aktiebolag. 

  

 

Koncernens resultat 
Årets resultat för koncernen uppgår till 52,8 mnkr 

(35,2). Det är framförallt kommunen som med 32,0 

mnkr bidrar till koncernens positiva resultat. 

ABHB redovisar ett resultat på 18,6 mnkr (0,4). 

HKIAB redovisar ett resultat på 1,9 mnkr (1,8) 

efter driftbidrag med 5,3 mnkr (3,9). Rock City 

redovisar ett resultat på -0,4 mnkr (0,1), 

Emåbygdens Vind AB -0,1 mnkr (1,3), Additivt 

Teknikcenter AB -1,8 mnkr (-0,3) och slutligen 

Invensys AB 0,0 mnkr (0,0). ÖSK visar ett resultat 

på 0,0 mnkr (0,0). 

 

 

Intäkter och kostnader  
Koncernens nettokostnader har ökat med 31,5 

mnkr eller 3,8 procent jämfört med 2018. 

Intäkterna har ökat med 10,9 mnkr eller 2,5 procent 

medan kostnaderna har ökat med 46,5 mnkr eller 

3,8 procent. Exklusive värdeökning av kommunens 

pensionsmedel har koncernens finansnetto, d.v.s. 

de finansiella intäkterna minus de finansiella 

kostnaderna, sedan 2018 försämrats med 1,5 mnkr 

till en kostnad på 3,7 mnkr (2,2). Finansnettot 

inklusive värdeökning av kommunens 

pensionsmedel är positivt och uppgår till 23,6 mnkr 

(7,3). 

 

 

Tillgångar 
Koncernens balansomslutning uppgår vid utgången 

av 2019 till 1 407,3 mnkr och har ökat med 40,5 

mnkr sedan utgången av 2018. Av 

balansomslutningen står, efter eliminering av 

koncerninterna poster, kommunen för 859,1 mnkr 

(61,0 procent), ABHB för 342,1 mnkr (24,3 

procent), HKIAB med Rock City och Emåbygdens 

Vind AB för 157,2 mnkr (11,2 procent), Additivt 

Teknikcenter 4,0 mnkr (0,3 procent), Invensys AB 

för 0,1 mnkr (0,0 procent) och ÖSK för 46,3 mnkr 

(3,3 procent). 

 

 

Likviditet 
Likviditeten visar förmågan att betala löpande 

utgifter och förfallna skulder i rätt tid. Definierad 

som summan av koncernens likvida medel och 

kortfristiga fordringar i förhållande till koncernens 

kortfristiga skulder exklusive semesterlöneskulder. 

För koncernen är den 80,7 procent. Likviditeten 

har förbättrats med 5,4 procentenheter sedan 2018. 

Koncernens likvida medel, inklusive kortfristiga 

placeringar, har minskat med 7,0 mnkr till 317,9 

mnkr. 

 

 

Soliditet procent 

 
Måttet soliditet visar hur stor del av tillgångarna 

som finansierats med eget kapital och om det finns 

en buffert för framtida eventuella negativa 

årsresultat. Koncernens soliditet uppgår 2019 till 

29,4 procent och uppgick vid utgången av 2018 till 

26,6 procent. Kommunen har i sitt eget bokslut för 

2019 en soliditet på 31,9 procent. ABHB och 

HKIAB har en soliditet på 35,6 respektive 18,8 

procent. Sammantaget är soliditeten låg, vilket 

visar att koncernens långsiktiga handlingsutrymme 

är begränsat. För att öka soliditeten krävs att det 

egna kapitalet ökar och att det dessutom ökar 

snabbare än tillgångarna. 
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Låneskuld, mnkr 

 
Koncernens låneskuld uppgår till 500,8 mnkr, 

vilket innebär en minskning med 8,0 mnkr från 

2018. Skillnaden beror på amorteringar som gjorts 

av ABHB och Rock City. 

 
 

Investeringar, mnkr 

 
Koncernens investeringar exklusive investeringar i 

finansiella tillgångar uppgick netto till 132,7 mnkr. 

Det är 34,7 mnkr mer än under 2018. Kommunen 

nettoinvesterade 88,6 mnkr, ABHB 24,1 mnkr, 

HKIAB 13,1 mnkr, ÖSK 4,6 mnkr och Additivt 

Teknikcenter 1,1 mnkr. 

 

Ekonomiska engagemang inom 
”kommunkoncernen”, mnkr 

 
 
Kommunen har utöver bidrag på 3,6 mnkr för att 

täcka budgeterat underskott för subventionerad 

hyra betalat driftbidrag till HKIAB med 1,7 mnkr. 

HKIAB har i sin tur lämnat ett driftbidrag till 

Additivt Teknikcenter på 1,7 mnkr. Kommunen får 

aktieutdelning från ABHB. 

 

 
 

Kommunen hyr lokaler för gruppbostäder, 

särskilda boenden, förskolor och andra 

verksamhetslokaler av ABHB och ÖSK. Även av 

HKIAB hyr kommunen vissa verksamhetslokaler. 

Kommunen köper dessutom tjänster av HKIAB. 

Av Rock City hyr kommunen lokaler för Hultsfred 

lärcenters verksamhet. Samtliga bolag köper VA 

och renhållning av ÖSK. 
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ABHB 100% 8,9 15,0 200,9

HKIAB 100% 1,8 7,4 89,5

RockCity 100% 0,3 3,3 13,8

Emåbygden 40% 0,0 0,0 6,8

ATC 50% 0,1 0,0 6,0

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

ÖSK 40,9 90,2
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Uppgifter per 2019-12-31 och 2018-12-31 i mnkr

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

AB Hultsfreds Bostäder
1

19,9 0,4 130,3 112,8 342,1 323,2 196,8 205,0 35,6 28,3

Hultsfreds Kommunala Industri AB 1,9 1,8 23,6 22,7 130,4 125,7 89,5 89,5 18,8 18,0

Rock City Hultsfred AB -0,4 0,1 4,8 5,3 18,5 22,3 13,5 16,1 17,8 16,3

Emåbygdens Vind AB
2

0,0 1,3 2,1 3,5 20,9 26,4 17,0 17,7 16,7 13,5

Additivt Teknikcenter i Hultsfred AB
3

-0,9 -0,3 1,6 0,1 8,0 10,8 6,0 6,0 7,5 3,7

Invensys AB 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 1,0 83,5

ÖSK -0,6 0,0 139,4 139,4 46,3 46,5 4,9 4,9 4,5 5,7

1
 Bolaget redovisar ett resultat på 18,6 mnkr men i koncernen 19,9 mnkr. Skillnaden är att på bolagsnivå 

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

Balans-

3
 Additivt Teknikcenter redovisar ett resultat på -1,8 mnkr men i koncernen -0,9. Skillnaden beror på att bolaget inte är 

helägt av kommunen.

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

helägt av kommunen.

Resultat Omsättning omslutning Låneskuld Soliditet %
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AB Hultsfreds Bostäder 

 
*Exklusive lägenheter som uthyrs per rum till studenter. 

 
ABHB hyr ut och förvaltar 1 639 (1 639) 

bostadslägenheter varav 47 (47) studentrum. 

Antalet vakanta lägenheter har ökat mot 

föregående år. Under 2019 var vakansgraden i 

genomsnitt 8,4 procent (5,6 procent) motsvarande 

136 (92) tomma lägenheter. Medelantalet anställda 

under 2019 var 35 (35). Under året har bland annat 

nyproduktion av 5 lägenheter i Målilla påbörjats 

och ombyggnad av kyrkans lokaler på Parkvägen i 

Silverdalen har genomförts. Det positiva resultatet 

beror på realisationsvinst vid försäljning av två 

äldreboende. 

 

 

Hultsfreds Kommunala Industri AB 

 
 

HKIAB förvaltar industrifastigheter och driver i 

anslutning härtill viss näringspolitisk verksamhet. 

Bolaget är engagerat som delägare i flera 

utvecklings- och infrastrukturbolag och innehar 

följande aktieandelar:  

 

 
 

Bolaget har under året genomfört underhålls- och 

ombyggnadsåtgärder inom fastigheten Bryggeriet 5 

(H-City), Mästaren 3 och Berguven 8, alla tre 

belägna i Hultsfred tätort samt i Järeda 3:76, 

Järnforsen och Haddarp 10:1, Lönneberga. 

 

Rock City Hultsfred AB 

Bolagets uppgift är att äga och förvalta Rock City-

anläggningen, att arbeta för utveckling och 

marknadsföring av "Rock City Hultsfred" samt att 

stödja och utveckla utbildning och företagsamhet 

inom musik- och upplevelsesektorn. Resultatet för 

2019 blev -0,4 mnkr. Det negativa resultatet beror 

till stor del på nedskrivningar. 

 

Emåbygdens Vind AB 

Bolagets syfte är att äga vindkraftverk och 

producera el och ägs gemensamt av HKIAB (40 

procent), Mönsterås kommun (40 procent) och 

Högsby kommun (20 procent).  

 

Efter ett bra 2018 med ett resultat för Emåbygdens 

vind på 1 286 tkr så har lönsamheten under 2019 

vänt neråt. Resultatet för 2019 är -88 tkr, vilket 

främst beror på minskad produktion och vikande 

priser för el och certifikat. 

 

Additivt Teknikcenter i Hultsfred AB 

Bolaget har under året startat upp andra året med 

YH-studenter och man har också genomfört 

uppdragsutbildningar mot lokala företag. Under 

2020 finns planer för att överta driften av 

industriprogrammet från gymnasiet. Resultatet för 

bolaget blev -1,8 mnkr. HKIAB har lämnat 

aktieägartillskott till bolaget på 1,7 mnkr.  

 

Invensys Property Company AB 
Under 2017 förvärvade kommunen Invensys som 

en del av överenskommelsen om sanering av 

Vartaområdet. Förvärvet gjordes för en krona och 

bolaget äger fastigheten som finns på området, i 

övrigt har bolaget ingen verksamhet. Under 2019 

har saneringen tillsammans med länsstyrelsen 

färdigställts. Bolaget uppvisar ett resultat på 0,0 

mnkr. 

 

 

Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund 

 
 

2010 beslutades enligt KF § 115 att tekniska 

kontoren i Hultsfreds- och Högsbys kommuner 

skulle ingå i samverkan. ÖSK övertog ansvaret 

från och med 2011-01-01. Verksamheten redovisas 

särskilt. För Hultsfreds del av ÖSK redovisas ett 

överskott mot budget på 9,4 mnkr. 

2019 2018

Antal lägenheter* 1 639 1 639

Genomsnittligt antal lediga lägenheter 136 92

Vakansgrad, procent 8,4 5,6

2019 2018

Antal fastigheter 8 8

Antal kvadratmeter 61 400 61 400

Vakansgrad, procent 11,0 12,0

Årets investeringar mnkr 16,5 10,4

Rock City Hultsfred AB 100%

Smålandshamnar AB 4%

Emåbygdens Vind AB 40%

Additivt Teknikcenter i Hultsfred AB 50,25% 2019 2018

Debiterat dricksvatten, tkbm 732,4 789,1

Hämtade sopkärl, st 194 850 189 000

Avfall till förbränning, ton 3 037 3 174

6 478 6 636

Ljuspunkter för väg och 

gatubelysning, st
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Resultat 
 

Årets resultat 

 

 

 

Kommunen redovisar 2019 ett resultat på 32,0 

mnkr. Det positiva resultatet ökar kommunens 

egna kapital. 

 
Jämförelsestörande poster 

I årets resultat ingår kostnader som är att betrakta 

som jämförelsestörande om totalt 3,3 mnkr. Det är 

dels en kostnad på 1,7 mnkr som är ett driftbidrag 

till HKIAB och 1,6 mnkr som är en 

överenskommelse mellan kommunen och 

lärarförbunden. 2018 fanns det jämförelsestörande 

poster som försämrade resultatet med 2,5 mnkr. 

 

 

 

Kommunens budgetavvikelse 

 
 
I kommunallagen föreskrivs att kommunerna ska 

ha god ekonomisk hushållning. Det viktigaste 

styrinstrumentet för att uppnå detta är budgeten. 

Således är nämndernas förmåga att bedriva sin 

verksamhet inom budgetramarna en grundläggande 

förutsättning för god ekonomisk hushållning. Av 

kommunens budgetavvikelse framgår att 

driftbudgeten visar ett underskott på 0,5 mnkr (7,3 

mnkr) före jämförelsestörande poster på 3,3 mnkr 

(2,5).  De största avvikelserna är inom nämnderna 

på -14,5 mnkr. Mer om nämnderna nedan. 

 

Kostnaderna för pensioner blev 3,2 mnkr sämre än 

budgeterat. Budgeten 2019 var baserad på 

Skandias prognos från 2018. Under 2019 har 

antalet anställda ökat vilket har medfört ökade 

kostnader för den avgiftsbestämda 

ålderspensionen. Den påverkas också av några 

lönesatsningar på yrkesgrupper som vid en 

marknadsjämförelse har visat på en eftersläpning.  

ÖSK-avskrivningarna (avskrivningar på 

kommunens egendomar som sedan 

vidarefaktureras till ÖSK exempelvis VA, 

gata/park) blev 0,8 mnkr bättre än budget vilket 

beror på lägre investeringsnivå än budgeterat, se 

mer under investeringar. 

 

Löneökningarna blev i genomsnitt 2,9 procent, 

vilket medförde ett överskott mot budget på 2,7 

mnkr. Resterande överskott beror på att budget för 

oförutsedda kostnader inte utnyttjats. 

 

Personalomkostnader i form av arbetsgivaravgiften 

överskrider budget med 17,6 mnkr beroende på att 

kommunen har haft fler tjänster än vad som finns i 

personalbudgeten. Flertalet av tjänsterna har 

finansierats av statsbidrag/välfärdspengar. 

Personalomkostnadernas överskridande möts av 

kalkylerade intäkter för arbetsgivaravgift som 

Nämnd / verksamhet (mnkr) 2019 2018 2017 2016 2015

Nämnder -14,5 6,6 -25,2 -11,4 -8,9

Pensioner och ÖSK-avskrivningar -2,4 -0,1 -2,7 -0,1 2,0

Oförutsett för löner, KF, KS och KSAU 3,6 -0,1 2,1 3,2 5,1

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

Summa nettoverksamhet -0,5 7,3 -21,2 -8,4 10,4

Skatteintäkter och statsbidrag 3,5 1,7 1,8 -3,3 -4,7

Verksamhetens resultat 3,0 9,0 -19,4 -11,7 5,7

Finansiellt netto 26,5 9,4 24,1 25,5 22,3

Summa 29,5 18,4 4,7 13,8 28,0

Summa före jämförelsestörande poster 32,8 20,9 30,5 30,9 27,7
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underskrider budget med 33,6 mnkr. Kalkylerade 

intäkter mot ÖSK är för fakturering av 

kapitalkostnader vilka överskrider budgeten med 

3,1 mnkr. 

 

Det finansiella nettot står för en positiv avvikelse 

på 26,5 mnkr, orealiserade vinster utgör 15,8 mnkr. 

Den största anledningen är KLPs förvaltning av 

medel avsatta för att användas i framtida 

pensionsutbetalningar. För 2019 motsvarar KLPs 

finansnetto en avkastning på 14,8 procent (6,2).   

 

  

 
 
Nämndernas budgetavvikelse 

 
 

Generellt berörs nämnderna av det statsbidrag som 

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

skolverket) i tillfälligt statsbidrag för 

flyktingmottagandet. Under 2017 och 2018 har det 

tillkommit 55,0 mnkr respektive 39,2 mnkr i 

statsbidrag. För 2019 har det tillkommit 30,8 mnkr 

i statsbidrag. Medlen används till en femårig 

åtgärdsplan som bland annat innebär att nya 

tjänster har upprättats. Planen omfattar kostnader 

på 58,8 mnkr per år, under 2019 har 47,9 mnkr 

utnyttjats. Socialnämnden har nyttjat 22,0 mnkr 

(totalt 80,0 under perioden 2016–2019), 

kommunstyrelsen 7,9 mnkr (totalt 25,5) och barn-

och utbildningsnämnden 16,0 mnkr (totalt 47,4). 

 

Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på 7,2 

mnkr inklusive ÖSK. I avvikelsen ingår även 

jämförelsestörande poster på 1,7 mnkr, tar man 

hänsyn till den skulle utfallet ha varit 8,9 mnkr.  

 

 
 

Politik är lika med verksamheter för 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, partistöd, 

revision och under 2019 valnämnden inklusive EU-

valet. Tillsammans redovisar de ett positivt resultat 

på 1,1 mnkr. Det är verksamheten 

kommunfullmäktige som bidrar med största 

enskilda posten på 0,3 mnkr.  

 

Administrativa kontor redovisar ett resultat på -2,5 

mnkr inklusive jämförelsestörande poster. Den 

enskilt största kostnaden som inte var budgeterad 

är 11,2 mnkr för skolmoduler. Det är 

Migrationsverket som inte betalar ut ersättning för 

skolmoduler, kommunen har överklagat beslutet. 

Ytterligare en större avvikelse är utbetalning av 

driftbidrag till HKIAB för Additivt teknikcenter 

om 1,7 mnkr.  

 

Några av de poster som förbättrar resultatet är  

skolskjutsar med 3,5 mnkr och Utvecklings-

kontoret med 3,2 mnkr.  Den första beror till stora 

delar på ett bättre ramavtal med KLT men även 

färre elever som går på andra kommuners 

gymnasier samt färre elever i grundskoleålder som 

är i behov av skolskjuts. Utvecklingskontoret har 

en intäkt från tillväxtverket om 2,8 mnkr där 

kostnaden som möter intäkten finns utspridd på 

flera andra verksamheter. e-Utvecklingskontoret 

redovisar ett resultat på 1,3 mnkr vilket beror på 

lägre kapitalkostnader då investeringar flyttas 

Nämnd / verksamhet (mnkr) 2019 2018 2017 2016 2015

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

Barn- och utbildningsnämnden -9,1 -1,7 -14,0 -5,5 -0,6

Socialnämnden -13,6 -4,1 -4,5 -8,6 -2,7

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

Pensioner, oförutsett mm 14,1 0,6 4,0 3,0 19,2

Summa -0,5 7,3 -21,2 -8,4 10,4

Summa före jämförelsestörande poster 2,8 9,8 4,6 8,7 10,1

Avvikelse mot budget 2019 2018

Politik, revision mm 1,1 1,2

Administrativa kontor -2,5 5,3
Serviceenheten 1,8 2,0

Kultur och fritid 1,3 0,2

Räddningstjänsten -1,1 -2,2

ÖSK 6,6 7,1

Summa kommunstyrelsen 7,2 13,7
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framåt i tiden och på att en anställd har gått ner i 

tid inför pensionering.  

 

Serviceenheten redovisar ett positivt resultat på 1,8 

mnkr, där kostservice redovisar ett överskott mot 

budget på 0,4 mnkr. Detta kan hänföras till ökade 

intäkter av måltidsabonnemang samt till viss del 

även vakanta tjänster. Städservice gör ett överskott 

på 1,0 mnkr där man sålt lokalvårdstjänster till 

Riksbyggen samt till viss del lägre behov av kem 

och papper. Även vaktmästeriet har en positiv 

avvikelse mot budget på 0,2 mnkr. 

Personalkostnaderna är låga då man undvikit 

vikarietillsättning vid sjukfrånvaro eller övrig 

ledighet. Vidare även en långtidssjukskrivning 

under året. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i år ett 

överskott på 1,3 mnkr. Valhall har med anledning 

av bibliotekets användande av lokaler mindre 

kostnader och ger ett överskott på 0,2 mnkr. Många 

besökare i Hagadal ger en positiv avvikelse på 0,5 

mnkr. Biblioteket har bland annat haft vakanta 

tjänster under året vilket ger ett överskott på 0,7 

mnkr. Virserums badhus har haft ökad 

energiåtgång vilket orsakar underskottet på 0,5 

mnkr. 

 

Räddningstjänsten redovisar ett underskott på 1,1 

mnkr. Underskottet beror bland annat på fler larm 

än vad budgeten räcker till och att kostnaden för 

fystester är dyrare än budget. Kostnaderna visar ett 

underskott på totalt 4,0 mnkr. Intäkterna 

överskrider budget med 2,9 mnkr vilket bland 

annat beror på välfärdspengarna och på intäkt från 

MSB på 0,6 mnkr (myndigheten för 

samhällsskydd) som avsåg 2018 om ersättning för 

skogsbränder, ansökan beviljades först 2019. Fler 

aktiviteter såsom utbildningar i brandskydd och 

”heta arbeten” ger mer intäkter.  

 

ÖSK visar ett överskott med 9,4 mnkr varav 2,8 

mnkr har avsatts till framtida VA-investeringar i 

kommunens balansräkning. Då avsättningen görs i 

kommunens balansräkning påverkar den inte ÖSKs 

egen resultaträkning. Gator och yttre skötsel visar 

ett överskott på 1,6 mnkr bland annat på grund av 

den milda vintern. 

 

Renhållningen redovisar ett litet överskott för 

deponier som ej är taxefinansierade. Sammantaget 

redovisar renhållningen ett underskott för 2019 på 

1,4 mnkr som räknats av mot tidigare överskott. 

Skulden kommer att återföras till avgiftskollektivet 

under de kommande åren. Bostadsanpassningen 

visar ett överskott med 0,6 mnkr på grund av antal 

mindre kostnadskrävande åtgärder under året. 

Fastighetsavdelningen visar ett överskott med 6,1 

mnkr, i detta resultat har 10,9 mnkr avseende 

underhåll förts över till kommunen som 

investeringar. Detta innebär att exklusive 

fastighetsunderhåll redovisar fastighetsavdelningen 

ett underskott med 4,8 mnkr. Administration, 

finans och skogsbruk visar ett sammanlagt 

underskott på 1,4 mnkr. 

 

En kortare summering av ÖSKs resultat är ett 

överskott på 9,4 mnkr varav 2,8 mnkr avser 

framtida VA-investeringar, kvar blir 6,6 mnkr. Tar 

man hänsyn till de 10,9 mnkr som flyttats till 

investeringar i kommunen ger det ett resultat på 

minus 4,3 mnkr.  

 

Barn- och utbildningsnämnden  

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett 

underskott gentemot budget med 9,1 mnkr. I 

jämförelse med 2018 har nettokostnaden ökat med 

8,3 procent.   

 

Grundskola och förskola, fritidshem och 

förskoleklass redovisar tillsammans ett överskott 

gentemot budget med 0,5 mnkr. Detta kan jämföras 

med 2018, då överskottet var 5 mnkr för 

motsvarande verksamheter. 2018 hade förskola ett 

stort överskott med 7,9 mnkr, då personalbehovet 

ökat, men verksamheten hade svårt att rekrytera 

personal. Förskola, fritidshem, samt förskoleklass 

redovisar överskott, medan grundskola redovisar 

underskott. I grundskolan överstiger kostnaderna 

för ersättning till fristående verksamheter budget 

med 3,6 mnkr. Grundsärskolan redovisar ett 

överskott med 0,6 mnkr mot budget.  

 

Ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan 

redovisar tillsammans ett underskott gentemot 

budget med 10,0 mnkr. 2018 var underskottet för 

motsvarande verksamheter 6,7 mnkr, Kostnad för 

löner har överstigit budget. Kostnad för 

interkommunal ersättning överstiger budget med 

1,1 mnkr, för ungdomsgymnasiet och 

gymnasiesärskolan sammantaget. 

Vuxenutbildningen exklusive SFI redovisar ett 

överskott på 2,9 mnkr, då personalbudget inte 

utnyttjats fullt ut, medan SFI visar ett underskott 

med 3,5 mnkr. Interna intäkter för personer inom 

etableringsreformen har minskat med 1,5 mnkr 

2019, jämfört med 2018. Musikskolan redovisar ett 

underskott med 0,2 mnkr.  
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Utfallet för barn- och utbildningsnämnden och 

barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans 

visar ett överskott på 0,7 mnkr. 2018 uppgick 

överskottet för motsvarande verksamheter till 0,4 

mnkr. 

 

Socialnämnden  

Socialnämnden redovisar ett underskott mot budget 

på 13,6 mnkr vilket främst förklaras av avvikelsen 

inom omsorg om personer med 

funktionsnedsättning som redovisar ett underskott 

på 7,2 mnkr. Avvikelsen beror till stor del på 

underskottet för gruppbostäderna, 4,4 mnkr, trots 

att de under året haft samma antal brukare som 

tidigare år. De ökade kostnaderna inom 

verksamhetsområdet beror främst på ett ökat 

omvårdnadsbehov hos de äldre brukarna samtidigt 

som den yngre målgruppen flyttar till sin första 

egna lägenhet och är i stort behov av stöd för att få 

vardagen att fungera. Korttid- och trapphusboendet 

går också med underskott, 1,5 mnkr, av samma 

anledning som ovan. Personlig assistans har under 

året haft stora avvikelser mot budget och 

underskottet slutade på 3,8 mnkr.  Den dagliga 

verksamheten går med överskott, 1,6 mnkr, och 

precis som föregående år gavs möjligheten att 

ansöka om stimulansmedel gällande 

habiliteringsersättning för brukare inom daglig 

verksamhet.  

 

Psykiatrin visar ett underskott på 1,3 mnkr då 

placeringskostnaderna för enskilda vårdhem 

överskridit budget.  

 

Äldreomsorgen har den näst största avvikelsen mot 

budget med sitt underskott på 5,3 mnkr, där det 

främst är Hemtjänsten som påverkat avvikelsen 

negativt. Den besökande hemtjänstens underskott 

uppgår till 9,6 mnkr för 2019 vilket framförallt 

beror på en högre bemanning för att täcka upp det 

omfattande behov av insatser som finns hos 

brukarna efter allt snabbare hemgångar ifrån 

sjukhusen samt en åldrande befolkning.  

 

Särskilt boende har istället gått med överskott, 0,7 

mnkr, under 2019. Överskottet beror främst på att 

Hultsfreds Bostäder sålde Klockargården och 

Lundagården till Riksbyggen under våren och 

verksamheten fick en lägre lokalhyra jämfört med 

tidigare år och budget, då budget varit oförändrad 

under 2019. I övrigt har det krävts en hög 

bemanning även på särskilt boende för att täcka de 

ökade omvårdnadsbehoven och flera boenden har 

därmed överskridit sin personalbudget.  

Verksamheten för hälso-, sjukvård och 

rehabilitering fick ett överskott, främst till följd av 

vakanta tjänster under delar av året, 3,3 mnkr. 

 

Individ- och familjeomsorgens underskott, 2,0 

mnkr, beror till största delen på att IFO Vuxen haft 

ökade kostnader avseende placeringar för skyddat 

boende och placeringar för missbruksproblem 

under året.  

IFO Barn och familj har istället gått med överskott 

under 2019, 4,0 mnkr, vilket främst beror på att de 

har haft lägre kostnader för HVB och stödboende 

för ensamkommande jämfört med den 

dygnsschablon som kommun får ifrån 

Migrationsverket. Även sektionen Arbete och 

integration redovisade ett överskott, 1,9 mnkr, då 

verksamheten har haft färre anpassade 

anställningar än budgeterat samt mer intäkter i 

form av bidrag från Arbetsförmedlingen.  

 

Administrationen inom socialförvaltningen går 

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

ofördelade medel på 1,9 mnkr samt intäkter för 

sålda tjänster till andra kommuner. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden Hultsfred-

Vimmerby  

Miljö- och byggnadsnämnden Hultsfred-

Vimmerby redovisar ett resultat som blev bättre än 

budget och överskottet överträffade prognoserna. 

Verksamheten lämnar ett sammanlagt överskott 

mot budget med 0,9 mnkr. I Hultsfreds del ingår ett 

överskott mot budget för den politiska delen med 

0,2 mnkr. Överskottet beror till största delen på att 

Hultsfred har nyttjat mindre av nämndens resurser 

och därför betalar mindre. 
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Kapacitet 
 
Kostnads- och intäktsslagens 
utveckling 
 

Förändringen av kostnads- och intäktsslagen för 

kommunen beskrivs i nedanstående tabeller. 

Kostnaderna 2019 har ökat med 21,9 mnkr jämfört 

med 2018 och intäkterna inklusive skatterna har 

ökat med 8,6 mnkr. 

 

 
  

Av de 21,9 mnkr i kostnadsökning utgör 

personalkostnader 24,4 mnkr. Det är dels  

 

löneökning som är ca 14,0 mnkr och dels 22 fler 

tillsvidareanställda som gör ca 11,0 mnkr.  

 

 
 

Skatter och generella bidrag ökar med 34,8 mnkr 

och det är främst intäkter från kostnadsutjämningen 

som ökar och då både för LSS och för riket. 

Däremot så minskar försäljningen med 15,9 mnkr 

och det beror främst på minskade intäkter från 

Migrationsverket. 

 
Förändring av intäkter och kostnader 

  

Kostnaderna (bruttokostnaderna) ökar med 2,2 

procent jämfört med 2018. Före jämförelsestörande 

poster ökar kostnaderna med 2,7 procent. 

Intäkterna minskar med 7,8 procent. De nämnder 

där intäkterna minskar mest är socialnämnden och 

kommunstyrelsen, 9,3 mnkr respektive 8,8 mnkr. 

För kommunstyrelsen beror det mesta på minskad 

ersättning från Migrationsverket och när det gäller 

socialnämnden så står välfärdspengarna och 

minskad ersättning från migrationsverket för den 

största delen. 

 

Nettokostnaderna ökar med 5,7 procent men före 

jämförelsestörande poster ökar de med 5,6 procent. 

Skatteintäkterna ökade med 16,9 mnkr eller 3,0 

procent efter att slutavräkning för 2019 försämrat 

det med 5,8 mnkr. Inkomstutjämningen inklusive 

regleringsbidrag ökade med 0,5 mnkr eller 0,24 

procent. Den generella kostnadsutjämningen ökade 

med 9,5 mnkr medan kostnadsutjämningen för 

LSS-verksamheterna ökade med 7,2 mnkr. Den 

totala förändringen för statsbidrag, fastighetsavgift 

och utjämningar blev 17,8 mnkr eller 6,0 procent. 

 

Kostnader 2019 2018 Skillnad

Personalkostnader 767,5 743,1 -24,4

Lokalkostnad 89,9 93,4 3,5

Fordonskostnader 6,7 6,6 -0,1

Övriga kostnader 322,7 323,8 1,1

Avskrivningar 27,2 28,7 1,5

Interna elimineringar -17,3 -20,8 -3,5

Summa 1 196,7 1 174,8 -21,9

Intäkter 2019 2018 Skillnad

Taxor -34,1 -33,9 0,2

Hyror -32,9 -39,3 -6,4

Försäljning -108,2 -124,1 -15,9

Bidrag -139,7 -147,3 -7,6

Skatter -903,5 -868,7 34,8

Interna elimineringar 17,3 20,8 3,5

Summa -1 201,1 -1 192,5 8,6

Kostnader, intäkter och netto (procent) 2019 2018 2017 2016 2015

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

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

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

Verksamhetens intäkter före jämförelsestörande -5,8 5,9 -1,0 21,7 24,6

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

Nettokostnader exkl. fin. kostnader före jämförelsestörande 5,6 5,8 4,1 3,3 4,4

Skatteintäkter 3,0 0,9 5,4 4,4 3,4

Generella statsbidrag 6,0 11,9 7,7 2,9 2,2

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

Finansnetto exkl placerade pensionsmedel -30,5 137,3 51,1 51,6 1,8

Placerade pensionsmedel 185,7 -62,6 -8,3 12,8 133,0
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Finansnettot exklusive placerade pensionsmedel 

har försämrats med 30,5 procent från 0,3 mnkr 

2018 till 0,2 mnkr 2019. De finansiella kostnaderna 

minskade men inte lika mycket som de finansiella 

intäkterna minskade under 2019 vilket 

sammantaget ger försämringen av finansnettot.  

 

KLP, Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB, 

förvaltade kommunens pensionsmedel. Värdet i 

aktieportföljen har ökat med 26,7 procent där 

värdet i jämförelseindex ökade med 35,0 procent. 

Värdet i ränteportföljen steg med 6,5 procent där 

värdet i jämförelseindex steg med 1,1 procent. Det 

totala värdet i portföljen ökade med 17,4 procent 

vilket är bättre än utvecklingen för det 

sammanvägda jämförelseindexet på 17,2 procent.   

 
 
Kostnadsutveckling i relation till skatter och statsbidrag 
 

 
 

För att uppnå en ekonomi i balans krävs att 

intäkterna är större än kostnaderna. Detta 

förhållande kan belysas genom att analysera hur 

stor andel olika typer av kostnader tar i anspråk av 

skatteintäkter och statsbidrag. I tabellen betyder 

verksamheten: verksamhetens nettokostnader 

exklusive pensionskostnader och avskrivningar. 

 

Av tabellen ovan framgår att verksamhetens andel 

enligt definition ovan är 90,0 procent av summan 

av skatter och statsbidrag. Detta är 2,4 

procentenheter högre än föregående år. För att göra 

en relevant jämförelse med föregående år bör dock 

hänsyn tas till jämförelsestörande poster som 

påverkat nettokostnaderna. Med hänsyn tagen till 

dem ökar verksamhetens andel av skatter och 

statsbidrag fortfarande med 2,4 procentenheter. Det 

betyder att utvecklingen av 

verksamhetskostnadernas andel av skatter och 

statsbidrag under 2019 går i fel riktning. Andelen 

pensionskostnader har i år minskat med 0,5 

procentenheter. Denna andel har sedan år 2010 

ökat med 1,2 procentenheter eller i absoluta tal 

med 20,9 mnkr. Finansnettots andel ökar med 2,0 

procentenheter till 3,1 procent. Tack vare 

avkastningen på pensionsmedel är finansnettot 

positivt trots att kommunen har en låneskuld på 

183,8 mnkr. 

 

   

Procent 2019 2018 2017 2016 2015

Verksamheten 90,0 87,6 89,8 91,1 89,3

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

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

Avskrivningar 3,0 3,3 3,2 3,2 3,2

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

Finansnetto -3,1 -1,1 -3,0 -3,3 -2,7

Summa löpande kostnader 96,5 96,8 96,5 97,1 96
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Nettoinvesteringar 2015–2019, mnkr 

 

Utrymmet för investeringar begränsas av medel 

från verksamheten. De närmaste tre åren (2020–

2022) är budget och plan för investeringar 459,8 

mnkr. För att kunna finansiera dessa investeringar 

kommer kommunen att behöva ta upp nya lån. 

 

 

 
 

Investeringsvolym 
 

 
 

Under 2019 nettoinvesterades 88,6 mnkr vilket är 

27,6 mnkr mer än 2018. I dessa 88,6 mnkr ingår 

10,9 mnkr som lyfts upp som investeringar från 

ÖSK:s driftbudget. Nettoinvesteringsbeloppet är 

61,4 mnkr större än årets avskrivningar som 

uppgick till 27,2 mnkr. De budgeterade 

nettoinvesteringarna 2019 var 130,5 mnkr. 

 

I nettoinvesteringarna ingår investeringsinkomster 

som 2019 uppgick till 0,2 mnkr. Precis som 

föregående år var inga investeringsinkomster 

budgeterade. Investeringsinkomsternas största post 

var bidrag från Naturvårdsverket till 

laddningsstation elbilar. Det största enskilda 

investeringsprojektet 2019 var VA-saneringar 

ledningsnät och delprojekten Gårdveda och 

Ringvägen-Furuvägen (Målilla) där utfallen var 5,1 

mnkr respektive 4,8 mnkr. Avvikelsen mellan 

utfall nettoinvesteringar och budget 2019 uppgår 

till 41,9 mnkr och är 58,7 mnkr mindre än 2018. 

 

Orsaken till skillnaden mot investeringsbudgeten är 

att en del investeringsprojekts start har förskjutits 

eller att färdigställandet har senarelagts. De projekt 

som påverkat mest är utvecklingsprojekt 

skattefinansierat och ny förskola i Hultsfred där det 

återstår 12,2 mnkr respektive 8,3 mnkr av budget 

2019. 

  

Nettoinvesteringarna i byggnader var 40,0 mnkr, i 

inventarier 6,5 mnkr och i mark och 

markanläggningar 42,1 mnkr.  

 
 

Självfinansieringsgrad av investeringarna 
 

 
 
Inflödet av likvida medel från verksamheten var 

58,6 mnkr 2019. Det är vad kommunen hade kvar 

av intäkterna när den löpande driften och de 

finansiella kostnaderna var betalda. 

Med nettoinvesteringar på 88,6 mnkr blir 

kommunens självfinansieringsgrad 66,1 procent. 

Procent 2019 2018 2017 2016 2015

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

Avskrivningar/nettoinvesteringar 30,7 47,0 35,9 34,8 83,2

Investeringsvolym/skatter och statsbidrag 9,8 7,0 8,8 9,1 3,9

Mnkr 2019 2018 2017 2016 2015

Medel från verksamheten 58,6 45,0 56,2 43,1 48,8

Nettoinvesteringar 88,6 61,0 73,2 71,4 29,1

Självfinansieringsgrad, procent 66,1 74,3 76,8 60,4 167,7
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Soliditet 
 

 
 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 

handlingsutrymme och visar hur stor del av 

kommunens tillgångar som finansierats av eget 

kapital. Av detta följer att ju lägre kommunens 

soliditet är desto större är kommunens låneskuld 

och därmed kostnaden för räntor. Soliditeten enligt 

balansräkningen uppgår till 31,9 procent och ökar 

från 2018 med 2,3 procentenheter. 

Tillgångsmassan har ökat med 4,2 procentenheter 

och det egna kapitalet ökar med 12,2 

procentenheter. Ökningen i det egna kapitalet kan 

hänföras till årets positiva resultat. Den 

procentuella ökningen av eget kapital är större än 

den procentuella ökningen av totala kapitalet vilket 

medför att soliditeten stiger.    

 

För att få ett mer relevant mått på soliditeten måste 

dock hänsyn tas till de pensionsåtaganden som 

redovisas som en ansvarsförbindelse utanför 

balansräkningen. Skulle detta åtagande, vid 

årsskiftet 351,6 mnkr, läggas in som en avsättning i 

balansräkningen är kommunens soliditet negativ,  

6,1 procent. Det negativa soliditetsmåttet visar på 

att inga av kommunens tillgångar är finansierade 

med eget kapital. 

 
 
Skuldsättningsgrad 

 
 

Hur stor del av tillgångarna som finansierats med 

främmande kapital brukar benämnas 

skuldsättningsgrad och beräknas som skulder 

dividerat med totalt kapital. Kommunen har en hög 

skuldsättningsgrad även om den 2019 minskat med 

2,3 procentenheter till 68,1 procent.  

 

 

Kommunens långfristiga skulder plus avsättningar 

uppgick till 267,3 mnkr (267,2) vid det senaste 

årsskiftet. Av detta är 183,8 mnkr kommunens 

skuld i form av banklån (183,8). Av tabellen 

framgår att de korta skulderna har minskat med 1,0 

procentenheter, relativt tillgångarna, medan de 

långa skulderna har minskat med 0,8 

procentenheter. 

 

 

  

Procent 2019 2018 2017 2016 2015

Soliditet 31,9 29,6 27,3 28,1 28,0

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

Förändring av eget kapital 12,2 11,8 7,6 3,0 8,9

Soliditet inkl. pensionsskuld intjänad före 1998 -6,1 -11,2 -15,7 -21,8 -25,7

Procent 2019 2018 2017 2016 2015

Total skuldsättningsgrad 68,1 70,4 72,7 71,9 72,0

varav

Avsättningsgrad 8,0 8,4 9,9 9,3 8,0

Kortsiktig skuldsättningsgrad 39,3 40,3 37,5 34,7 30,8

Långsiktig skuldsättningsgrad 20,9 21,7 25,3 27,8 33,2
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Tillgångarnas förändring över tid 
 

 
 
Av kommunens totala tillgångar är 61,3 procent 

anläggningstillgångar. De materiella tillgångarna 

utgörs av maskiner, inventarier och fastigheter. 

Omsättningstillgångarna utgörs av kassa- och 

bankmedel, kortfristiga fordringar och placerade 

pensionsmedel för framtida pensionsutbetalningar. 

De tillgångar som teoretiskt sett kan frigöras är 

omsättningstillgångarna vilka utgör 38,7 procent 

(358,1) av de totala tillgångarna. 

 

  

Procent 2019 2018 2017 2016 2015

Anläggningstillgångar

Materiella 57,3 52,8 57,2 57,4 52,8

Finansiella 4,0 4,2 4,3 4,7 5,1

Totalt anläggningstillgångar 61,3 57,0 61,5 62,1 57,9

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0

Kortfristiga fordringar 13,5 12,6 11,7 16,1 11,4

Kortfristiga placeringar 19,9 17,2 16,6 16,4 15,9

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

Totalt omsättningstillgångar 38,7 43,0 38,5 37,9 42,2

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

 
 
Likviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga 

betalningsberedskap, det vill säga förmågan att 

kunna betala de löpande utgifterna. Kommunen 

använder sig av tre nyckeltal för att mäta detta. 

 

Kommunens kassalikviditet, definierat som likvida 

medel och kortfristiga fordringar i förhållande till 

kortfristiga skulder, har försämrats, från 138,4 till 

112,3 procent sedan föregående årsskifte.  

 

Rörelsekapitalet utgör skillnaden mellan 

omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. I 

omsättningstillgångar ingår kortfristiga fordringar, 

placerade pensionsmedel samt kassa och bank.

Detta mått har i bokslutet minskat till 39,2 mnkr 

jämfört med 70,4 mnkr 2018. Semesterlöneskulden 

har exkluderats i likviditetsmåtten då denna inte 

kommer att omsättas under det närmaste året. De 

likvida medlen har minskat från 116,1 mnkr 2018 

till 47,0 mnkr 2019. Detta beror på att relativt stora 

investeringar gjorts under året utan att nya lån har 

tagits. 

 

Alla tre nyckeltalen har försämrats under 2019. Då 

kassalikviditeten är över 100 procent samt att 

rörelsekapitalet är positivt kan 

betalningsberedskapen på kort sikt anses vara god. 

 

 

 
 

Finansiella nettotillgångar 
 

 
 

I måttet finansiella nettotillgångar ingår alla 

finansiella tillgångar på balansräkningen som 

beräknas omsättas på tio års sikt. Syftet är att 

spegla den tidsrymd som ligger någonstans mellan 

likviditetsmåtten och soliditeten. Det går att 

uttrycka som medellång betalningsberedskap. 

Nettotillgångarna har minskat från -134,0 mnkr 

2018 till -185,2 mnkr 2019. Utifrån definitionen av 

detta mått så har kommunens medellånga 

betalningsberedskap försämrats under 2019. Då 

måttet är negativt måste den medellånga 

betalningsberedskapen anses vara bristfällig.  

 

 

Räntebärande skulder och fordringar 
 

 
 
Vid bedömning av kommunens ränterisk bör man 

förutom de räntebärande skulderna även ta 

borgensåtagandet i beaktning samt storleken på de 

räntebärande fordringarna. Under 2019 var de 

räntebärande skulderna oförändrade. Detta 

tillsammans med att tillgångarna har ökat medför 

att ränterisken minskat. 

2019 2018 2017 2016 2015

Kassalikviditet exkl. semesterlöneskuld, procent 112,3 138,4 135,1 149,2 162,3

Rörelsekapital exkl. semesterlöneskuld, mnkr 39,2 70,4 49,5 63,7 122,5

Likvida medel, mnkr 47,0 116,1 83,4 34,8 110,6

Mnkr 2019 2018 2017 2016 2015

Omsättnings och finansiella anläggningstillgångar
1 371,6 387,0 337,0 299,5 325,5

Kort- och långfristiga skulder 556,8 521,0 507,3 455,0 484,9

Netto -185,2 -134,0 -170,3 -155,5 -159,4
1
 exkl aktier i ägda kommunala bolag

Procent 2019 2018 2017 2016 2015

Räntebärande skulder/tillgångar 19,9 20,7 24,2 26,8 33,0

Räntebärande fordringar/tillgångar 7,5 7,4 7,5 7,3 7,0
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De räntebärande fordringarna utgörs av den del av 

de placerade pensionsmedel som är placerade i 

räntebärande värdepapper. Dessa utgör 7,5 procent 

av tillgångarna i jämförelse med 7,4 procent 2018. 
 

 

Borgensåtaganden och koncernens resultat 
 

 
 

Det totala borgensåtagandet var 461,9 mnkr vid 

utgången av 2019, en ökning med 76,2 mnkr i 

förhållande till föregående år. Den största 

utökningen av borgensåtagande är 85,5 mnkr till 

Hultsfred Trygga hem som ska bygga ut och 

renovera kommunens äldreboende. Gentemot 

Additivt Teknikcenter i Hultsfred AB har 

kommunen ett borgensåtagande på 6 mnkr.  

 

ABHB har under året minskat sin låneskuld med 

4,2 mnkr till 200,8 mnkr vilket medför att 

kommunens borgensåtagande minskar. 

HKIAB har oförändrad låneskuld med 89,5 mnkr 

och Rock City har minskat med 2,6 mnkr till 13,8 

mnkr.  

 

Av kommunens totala borgensåtagande är 43,5 

(53,1) procent beviljade till kommunens helägda 

bostadsbolag ABHB vars ekonomiska ställning är 

så stabil att det inte kan anses vara någon större 

risk med detta borgensåtagande.  

 

Av det totala borgensåtagandet är 19,4 (23,2) 

procent beviljat till HKIAB. 

 
 
Pensionsskuld, placerade pensionsmedel, mnkr 
 

 
 

Sedan 1998 redovisas kommunens pensionsskuld 

enligt den så kallade blandade modellen, vilket 

innebär att större delen tas upp som en 

ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Denna 

del av pensionsskulden är dock viktig att beakta ur 

risksynpunkt, eftersom skulden ska finansieras de 

kommande 25 åren. Fortsatt stora 

pensionsavgångar väntar de närmaste åren. 

Skandias prognos visar för de kommande fem åren 

att utbetalningarna beräknas vara som störst 2020 

med 16,6 mnkr. Under åren 2020 - 2024 är 

utbetalningarna mellan 15,6 och 16,6 mnkr. 

Pensionsutbetalningarna 2019 var 18,2 mnkr. 

Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 395,8 

mnkr varav den så kallade ansvarsförbindelsen 

redovisas utanför balansräkningen. Den har 

minskat med 10,0 mnkr till 352,0 mnkr och är 88,9 

procent av den totala pensionsskulden. Pensioner 

som kortfristig skuld avser under 2019 intjänade 

pensionsavgifter med pålägg för löneskatt. 

Avsättning för pensioner är den pensionsrätt som 

kommunens anställda tjänat in efter 1997 och som 

inte betalas ut utan skuldförs i balansräkningen.  
  
Kommunen har inga visstidsförordnanden och har 

därför inte heller någon pensionsavsättning för 

Mnkr 2019 2018 2017 2016 2015

Borgensåtagande 461,9 385,7 309,1 318,0 314,6

Koncernens resultat 52,8 35,2 17,2 6,4 19,8

Kommunens resultat 32,0 27,7 16,8 6,3 17,3

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

Resultat före jämförelsestörande koncern 35,3 37,7 42,9 23,4 19,5

Resultat före jämförelsestörande kommun 56,1 30,2 42,6 23,3 17,0

2019 2018 2017 2016 2015

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

Avsättning för pensioner 16,5 19,2 16,7 17,8 17,6

Pensionsförpliktelser äldre än 1998 352,0 362,0 370,4 387,9 407,0

Total pensionsskuld 395,8 407,5 414,9 428,3 448,2

Placerade pensionsmedel, marknadsvärde 184,4 157,0 159,8 150,6 135,3

Återlån 211,4 250,5 255,1 277,7 312,9

Orealiserade vinster / förluster 15,8 0,0 12,3 16,5 12,6
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detta ändamål. Större delen av åtagandet för 

förmånspension (i tidigare avtal benämnt 

kompletteringspension) har kommunen försäkrat, 

sedan 2004, för vilket det årligen betalas ut 

försäkringspremier. Det finns inga 

överskottsmedel. 
  
Kommunens placerade medel avsatta för framtida 

pensionsutbetalningar hade vid årsskiftet ett 

bokfört värde på 184,4 mnkr. Det ursprungligen 

avsatta värdet var 39,0 mnkr. Medlen förvaltas 

sedan 1996 av Kalmar Läns 

Pensionskapitalförvaltning AB (KLP). Det 

bokförda värdet ökade med 17,4 procent under 

2019 och marknadsvärdet ökade med 17,4 procent. 

Av det bokförda marknadsvärdet är 15,8 mnkr 

orealiserade vinster. 
  
Kommunens återlån, definierat som skillnaden 

mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade 

pensionsmedel, har under 2019 minskat med 39,1 

mnkr till 211,4 mnkr. Återlån är den del av 

pensionsskulden som kommunen valt att använda 

till investeringar eller drift i stället för att avsätta 

till framtida pensionsutbetalningar. Återlånens 

minskning är en följd av att den totala 

pensionsskulden minskat och att marknadsvärdet 

av de placerade pensionsmedlen ökar. 

 

 

 

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet 
 

 
 

En viktig del för att uppnå god ekonomisk 

hushållning är att det finns en budgetföljsamhet i 

kommunen, 2019 blir avvikelsen 29,5 mnkr. Den 

enskilt största posten som påverkar 

budgetavvikelsen mot årets resultat 2019 är de 

finansiella intäkterna som är 27,8 mnkr bättre än 

budget. 2017 års avvikelse beror bland annat på en 

avsättning till sanering av Vartaområdet vilket 

ledde till det årets negativa avvikelse.  

 

Verksamheternas nettokostnader inklusive 

avskrivningar visar ett underskott mot budget med 

0,5 mnkr. Skatter och statsbidrag visar ett överskott 

med 3,5 mnkr och finansnettot visar ett överskott 

på 26,5 mnkr. Det finansiella nettots överskott 

beror på att värdeökningen av pensionsmedel blir 

23,3 mnkr större än den budgeterade ökningen på 

4,0 mnkr och även de finansiella intäkterna och 

finansiella kostnaderna blev bättre än budget, 

nämligen 3,2 mnkr tillsammans. Det man tydligt 

ser är att prognoserna i slutet av året helt logiskt 

har större träffsäkerhet än prognoserna från början 

av året. Avvikelsen 2019 är 1,6 mnkr.  

 

Socialnämnden har ett utfall som är 1,6 mnkr 

sämre än prognosen. Räddningstjänsten har ett 

underskott gentemot prognos med 0,1 mnkr. 

Kommunstyrelsen och Miljö- och bygg har i år ett 

utfall som avviker positivt mot prognos med 0,7 

mnkr respektive 0,6 mnkr. Kultur och fritid har i år 

ett överskott jämfört med prognosen på 1,1 mnkr. 

Den största avvikelsen mot prognos visar Barn-och 

utbildningsnämnden med ett utfall som blev 5,8 

mnkr sämre än prognosen.   

 

För kommunen är det önskvärt att fortsätta arbeta 

med att förbättra budgetföljsamheten och 

prognossäkerheten. 

 
 

Mnkr 2019 2018 2017 2016 2015

Budgetavvikelse Årets resultat 29,5 18,4 -7,6 -3,3 12,7

Prognosavvikelse Driftredovisningen 1,6 -21,2 -4,0 -12,5 -3,0

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

 
 

Kommunens beroende av omvärlden kan beskrivas 

genom att göra en känslighetsanalys. I ovanstående 

tabell kan utläsas hur ett antal parametrar kan 

påverka kommunens ekonomi. Små relativa 

förändringar innebär stora belopp för kommunen, 

vilket visar vikten av att alltid fastställa budgeten 

med tillräckligt stor marginal. 

 

Skulle den kommunala skattesatsen höjas med en 

krona ger detta kommunen 27,2 mnkr i ytterligare 

intäkter. 

 

År 2019 var den primärkommunala 

medelskattesatsen i riket 20,70 kr och ökar till 

20,72 kr 2020. 

2019 var kommunens skattesats 21,91 kr per 

skattekrona (21,91). 

 

En annan viktig del för en kommuns finansiella 

utveckling är hur olika statliga förändringar 

påverkar intäkter och kostnader. Ett sådant område 

är systemen för utjämning av skatteinkomster och 

strukturella kostnadsskillnader. Från 

inkomstutjämningen, som fördelar skatteinkomster 

från kommuner med ett skatteunderlag över 

genomsnittet till dem under genomsnittet, fick 

kommunen 224,5 mnkr 2019. 

 

Generellt kan sägas att ju mer intäkter en kommun 

tillför eller får från inkomstutjämningen, desto mer 

sårbar är kommunen för förändringar. Kommunens 

skattekraft är 81,6 procent av rikets genomsnitt och 

måste därför anses vara känslig för förändringar. 

 

Från kostnadsutjämningssystemet, som syftar till 

att utjämna kostnadsskillnader orsakade av 

opåverkbara strukturella faktorer, fick kommunen 

ett bidrag på 27,4 mnkr 2019. Från det andra 

kostnadsutjämningssystemet, utjämning av 

kostnader för LSS-verksamheter, fick kommunen 

34,6 mnkr under 2019. 

 

 
Kommunallagens balanskrav 
Kommunallagen säger att kommunen för ett 

räkenskapsår ska redovisa högre intäkter än 

kostnader. Kommunallagen säger också att 

kommunen ska ha god ekonomisk hushållning. Att 

endast uppfylla minimikravet för balans är dock 

över en längre period ingen god ekonomisk 

hushållning. För att säkra det egna kapitalet och 

bygga upp medel för reinvesteringar krävs att 

kommunen redovisar positiva resultat.  

 

Sedan balanskravet infördes år 2000 är det endast 

under 2003 och 2014 som kommunen redovisat 

negativt resultat. Under åren 2004-2006 löpte en 

åtgärdsplan för att anpassa kommunens kostnader 

och i takt med att planen genomfördes förbättrades 

kommunens resultat. Efter att kommunens 

kostnadsanpassningar under ett antal år har haft en 

lägre takt har från 2012 detta arbete åter 

intensifierats med både demografiförändringar och 

besparingar. Under 2016–2018 genomfördes inga 

besparingar eftersom befolkningen ökade. För 

2019 genomfördes kostnadsanpassningar med 1,6 

mnkr.  

 

 

Kommunens resultat mot balanskravet, avsättning till resultatutjämningsreserv 
 

 
 
Kommunfullmäktige antog hösten 2013 riktlinjer 

för att kunna avsätta medel till en så kallad 

resultatutjämningsreserv RUR. Dessa riktlinjer 

innebär att om kommunens resultat överskrider två 

Procent Mnkr

Löneökning inklusive PO 1,0 6,8

Arbetsgivaravgiftsförändring 1,0 5,2

Generella statsbidrag 1,0 3,2

Försörjningsstödsökning 10,0 0,8

Medelskattekraftens utveckling 0,1 0,6

Utdebitering i kronor 1 krona 27,2

Mnkr 2019 2018 2017 2016 2015

Årets resultat enligt resultaträkningen 32,0 27,7 16,8 6,3 17,3

Reavinst/förlust -0,7 -0,5 -0,5 -0,5

Orealiserade vinster i värdepapper -15,8

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 15,5 27,2 16,3 6,3 16,8

Medel till resultatutjämningsreserv 9,8 1,7

Årets balanskravsresultat 15,5 17,4 16,3 6,3 15,1



 Årsredovisning 2019 Förvaltningsberättelse
  Finansiell analys 

 

 

33 

 

procent av summa skatter och statsbidrag kan hela 

eller delar av det överstigande beloppet avsättas till 

reserven. Två procent av 2019 års skatter och 

statsbidrag motsvarar 18,1 mnkr. Årets resultat 

med korrigering för reavinster och orealiserade 

vinster i värdepapper var 15,5 mnkr vilket innebär 

att inga medel avsätts till resultatutjämnings-

reserven. Resultatutjämningsreserven uppgår vid 

utgången av 2019 till 32,8 mnkr. 

 

 

God ekonomisk hushållning 
Hösten 2013 antog kommunfullmäktige riktlinjer 

för de långsiktiga finansiella målen. Dessa 

riktlinjer är just långsiktiga och någon konkret plan 

för hur de ska uppnås finns inte. Konkreta åtgärder 

för att förbättra möjligheterna till ekonomisk 

kontroll och bättre lönsamhet vidtas dock löpande. 

Kommunens styrmodell och nedskrivningar av 

fastighetsvärden är goda exempel på detta. De 

långsiktiga målen är följande: 

 

• Årets resultat ska uppgå till minst 2 procent av 

skatteintäkter och generella statsbidrag.  

• Kommunkoncernens långfristiga skulder ska 

årligen minska med minst ett belopp på 2 

procent av skatter och statsbidrag eller 2 

procent av rörelseintäkterna. 

• Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ska i 

det kortare perspektivet öka till 0 procent och i 

ett längre perspektiv till att motsvara 

genomsnittet för Sveriges kommuner. 

 

För 2019 var de övergripande finansiella målen för 

kommunen enligt budget: 

 

• Årets resultat ska överstiga 2,5 mnkr 

- Utfall 32,0 mnkr 

• Långfristiga skulder ska högst uppgå till 313,7 

mnkr 

- Utfall 183,8 mnkr 

• Soliditeten ska som lägst vara 27,7 procent 

- Utfall 31,9 procent 

 

Alla de finansiella målen för 2019 uppnåddes. 

Långfristiga skulderna är oförändrade jämfört med 

2018 och inga nya lån har därmed tagits upp. Detta 

medför också att soliditeten är högre än budgeterat. 

Även målet för resultatet nås vilket stärker det egna 

kapitalet. 

 

Måluppfyllelse enligt styrmodellen 
Styrmodellen består av fyra perspektiv; ekonomi, 

invånare och brukare, verksamhet och medarbetare 

samt utveckling. Utgångspunkt är de av 

kommunfullmäktige beslutade 

övergripande/strategiska målen. Varje verksamhet 

har sedan upp till fem mål i varje perspektiv, dessa 

mål har i sin tur nyckeltal som beskriver hur de ska 

mätas samt målnivåer. 

 

Syftet med styrmodellen är att styra kommunens 

resurser så effektivt som möjligt för att ge mesta 

möjliga nytta för brukare och invånare. Varje 

verksamhet får med styrmodellen själva välja väg 

för att uppnå önskat resultat. Uppföljning, analyser 

och åtgärder görs av varje verksamhet och det blir 

därför inte relevant att göra en samlad uppföljning 

av måluppfyllelsen för hela kommunen.  

 

Måluppfyllelsen för varje verksamhet beskrivs 

längre fram i årsredovisningen.  
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Kommunens ekonomiska 
ställning 
Alla mått för kommunens ekonomi som redogörs 

för i förvaltningsberättelsen ovan görs utan 

jämförelser med vår omvärld. För att kunna skapa 

sig en uppfattning om hur kommunens ekonomiska 

ställning står sig i förhållande till andra kommuner 

måste jämförelser göras. Jämförelserna måste dock 

av naturliga skäl begränsas till historiska värden, 

då inga jämförbara uppgifter har publicerats för 

2019. Jämförelser görs med alla Sveriges 

kommuner, Kalmar läns kommuner och 

övergripande liknande kommuner. 

 

 

Årets resultat, kronor per invånare 
 

 
Resultatet 2014 var mycket lägre än övriga 

grupper. Detta beror på det extra driftsbidraget till 

HKIAB. 2017 låg resultatet under samtliga 

jämförbara grupper för att under 2018 hamna över 

samtliga.  

 

Årets resultat i förhållande till skatter 
och statsbidrag, procent 
 

 
Ett av kommunens långsiktiga mål är att årets 

resultat minst ska uppgå till 2 procent av 

skatteintäkter och statsbidrag. Under 2013 

uppnådde kommunen detta tack vare återbetalning 

av försäkringspremier från AFA på drygt 14 mnkr. 

Vidare lyckades kommunen uppnå målet för 2015 

återigen tack vare återbetalning från AFA men 

även en god avkastning på pensionsmedel. Både 

2016 och 2017 har resultatet inte riktigt uppnått de 

nivåerna. 2018 blev resultatet 3 procent. 

 

 

Långfristiga skulder för 
kommunkoncernen i kronor per 
invånare 
 

 
Kommunens långfristiga skulder, i huvudsak 

banklån, i kronor per invånare är lägre än snittet för 

Kalmar län och även i jämförelse mot alla 

kommuner samt liknande kommuner. Minst är 

skillnaden, 4 999 kronor per invånare, till 

genomsnittet för liknande kommuner. I absoluta tal 

betyder det att kommunen har en låneskuld som är 

72,9 mnkr lägre än liknande kommuner.  

 
 

Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen, 
procent 
 

 
Grafen visar att summan av kommunens egna 

kapital och den del av pensionsskulden som 

redovisas utanför balansräkningen, den så kallade 

ansvarsförbindelsen, är negativ. Det går att 

konstatera att kommunens soliditet mätt på detta 

sätt är betydligt lägre än alla jämförbara grupper. 

Skälet är både mindre eget kapital och större 

ansvarsförbindelse i förhållande till totalt kapital.  
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Kommunens ekonomi i framtiden 
Hur kommunens ekonomi kommer att utvecklas i 

det kortare eller längre perspektivet är beroende av 

flera olika faktorer. Omvärldsfaktorer som 

utveckling av den globala och nationella 

ekonomin, förändringar av statsbidrags- och 

utjämningssystemen, riksdagsbeslut om förändrade 

åtaganden för kommunerna etc. Förändringar av 

dessa faktorer kan knappast påverkas av en enskild 

kommun utan innebär krav på anpassningar och 

förändringar av kommunernas verksamheter och 

ekonomi. För kommunen finns ytterligare en faktor 

som är svår att påverka och det är 

befolkningsutvecklingen. Det är också en av de 

viktigaste storheterna att bedöma i kommunens 

budgetarbete. Möjligheten att göra detta inför de 

närmaste årens utveckling har försvårats under de 

sista åren.  

 

Flyktingmottagandet medförde att kommunens 

invånarantal ökade med 1 092 personer under åren 

2012–2016. Under 2017 minskade dock 

invånarantalet med 28 personer, 2018 med 219 

personer och 2019 med 136 personer. 

 

I kommunens planering för 2021 och framåt har 

antagits en minskning av invånarantalet med 175 

jämfört med den 1 november 2019. Invånarantalet 

den 1 november påverkar utjämningen av 

inkomster och kostnader och framförallt 

inkomstutjämningen. Färre invånare betyder lägre 

inkomster. För kommunens ekonomiska framtid är 

den viktigaste faktorn kommunens förmåga att 

planera och genomföra förändringar av 

verksamheterna. Förändringar vars syfte är att 

anpassa kostnaderna till nivån för skatter och 

statsbidrag. Samtidigt finns stora 

investeringsbehov vilka bland annat orsakar högre 

kostnader för avskrivningar och räntekostnader då 

låneskulden ökar.  

 

Arbetslösheten bland utrikes födda är hög men låg 

bland inrikes födda.  Kommunens ekonomi i 

framtiden påverkas mycket av hur framgångsrikt 

arbetet med integration är. Lägre arbetslöshet 

stärker kommunens ekonomi på flera sätt och 

risken minskar för att invånarantalet sjunker igen.  

 

En stor utmaning för kommunen är att 

tillhandahålla särskilda boenden för de allt fler 

äldre invånarna. Under 2018 bildade kommunen 

tillsammans med Riksbyggen en kooperativ 

hyresrättsförening i syfte att renovera och bygga ut 

alla äldreboenden. Föreningen ska under de 

kommande åren investera cirka 330 mnkr i 

renovering av befintliga äldreboenden samt 

nybyggnation av trygghetsbostäder. 

 

Även inom barn- och utbildningsförvaltningen 

finns utmaningar framöver. Det tidigare stora 

antalet asylsökande elever och barn föranledde att 

hyreskontrakt på flera modulbyggnader tecknades 

och kostnaden återsöktes hos Migrationsverket. 

Antalet asylsökande elever och barn har sedan 

minskat drastiskt samtidigt som antalet 

folkbokförda ökat. Det innebär att kostnader för 

både personal och lokaler som tidigare avsåg 

asylsökande numera måste finansieras på annat 

sätt, alternativt anpassas till befintlig budget. Även 

antalet invånare i åldern 0–19 år förväntas minska 

framöver och ger en utmaning i att anpassa 

verksamheterna.  

 

Kommunens ekonomi ser ljus ut för år 2021 och 

delvis även 2022. Därefter finns det utmaningar i 

att lägga en budget i balans. Statligt stöd i 

kombination med egna effektiviseringar med hjälp 

av digitalisering är förutsättningar för att klara 

utmaningarna.  
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Resultaträkning Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

2019 2019 2018 2018

Verksamhetens intäkter Not 2 297,6 442,3 323,8 431,4

Verksamhetens kostnader Not 3 -1 169,5 -1 264,5 -1 146,1 -1 218,0

Avskrivningar -27,2 -48,1 -28,7 -52,2

Verksamhetens nettokostnad

exkl interna poster m m -899,1 -870,3 -851,0 -838,8

Skatteintäkter Not 4 588,1 588,1 571,2 571,2

Generella statsbidrag och utjämning Not 5 315,4 315,4 297,5 297,5

Verksamhetens resultat 4,4 33,2 17,7 29,9

Finansiella intäkter (exkl interna) Not 6 2,1 1,9 2,4 2,1

Pensionsmedel Not 6 27,3 27,3 9,6 9,5

Finansiella kostnader Not 7 -1,9 -5,6 -2,0 -4,3

Skatt Not 8 -3,9 -2,0

Årets resultat 32,0 52,8 27,7 35,2

Årets resultat före jämförelsestörande poster 35,3 56,1 30,2 37,7

Kassaflödesanalys Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

2019 2019 2018 2018

Den löpande verksamheten

Årets resultat 32,0 52,8 27,7 35,2

Justering för av- och nedskrivningar Not 9 27,2 45,7 28,7 52,2

Justering för övriga ej likviditets-

påverkande poster Not 9 -0,6 4,2 -11,3 4,6

Medel från verksamheten före för- 3,5

ändring av rörelsekapitalet 58,5 106,2 45,0 92,0

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

Ökning(-) minskning(+) korta fordringar -44,5 -19,1 -16,8 -25,1

Ökning(+) minskning(-) korta skulder 5,3 -14,6 34,1 38,7

Medel från den löpande verksamheten 18,8 72,1 61,8 105,2

Investeringsverksamheten

Inköp av materiella anläggningstillgångar -88,8 -136,4 -61,0 -100,5

Investeringsbidrag 0,0 -24,1 0,0 3,3

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0,2 61,3 56,9 56,8

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 0,0 -0,4 0,0 -0,1

Medel från investeringsverksamheten -88,6 -99,6 -4,1 -40,5

Finansieringsverksamheten

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

Återbetald utlåning 0,0 -8,8 -25,0 -34,0

Upptagna lån 0,7 0,7 0,0 20,0

Långfristiga skulder/statliga investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Medel från finansieringsverksamheten 0,7 -8,1 -25,0 -14,0

Årets kassaflöde -69,1 -35,6 32,7 50,7
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Tillgångar Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

2019 2019 2018 2018

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

   Mark, byggnader och tekn anläggn Not 10 504,2 893,3 445,3 847,0

   Maskiner och inventarier Not 11 26,1 54,4 23,6 49,8

Finansiella anläggningstillgångar Not 12 36,9 23,7 36,9 19,8

Summa anläggningstillgångar 567,2 971,4 505,8 916,6

Omsättningstillgångar

Förråd/Exploatering 1,4 2,6 0,9 2,2

Kortfristiga fordringar Not 13 125,4 115,3 112,1 123,1

Placering pensionsmedel Not 14 184,4 184,4 153,1 153,1

Kassa och bank Not 15 47,0 133,5 116,1 171,9

Summa omsättningstillgångar 358,2 435,8 382,2 450,3

Summa tillgångar 925,4 1 407,2 888,0 1 366,9

Eget kapital, avsättningar 

och skulder

Eget kapital Not 16 294,7 414,5 262,8 361,2

  varav årets resultat 32,0 52,8 27,7 35,2

  varav resultatutjämningsreserv 32,8 32,8 32,8 32,8

Avsättningar Not 17

Avsättningar för pensioner och liknande

förpliktelser 16,5 20,1 19,2 22,8

Avsättning för deponi 34,6 34,6 35,0 35,0

Övriga avsättningar 22,8 29,3 20,1 26,4

Summa avsättningar 73,8 84,0 74,3 84,2

Skulder

Långfristiga skulder Not 18 183,8 498,3 183,8 504,3

Långfristiga skulder/statliga 

investeringsbidrag
Not 18 9,7 9,7 9,1 9,1

Kortfristiga skulder Not 19 363,3 400,7 357,9 408,1

Summa skulder 556,8 908,7 550,8 921,5

Summa eget kapital, 

avsättningar och skulder 925,4 1 407,2 888,0 1 366,9

Panter och ansvarsförbindelser

Panter och därmed jämförliga säkerheter

Ansvarsförbindelser

   Pensionsförbindelser som inte tagits 

   upp bland skulder eller avsättningar 283,0 283,0 291,3 291,3

   Löneskatt 68,6 68,6 70,7 70,7

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

   Borgen och övriga ansvarsförbindelser Not 20 461,9 145,1 385,7 95,9

Operationell leasing inventarier m m Not 21 10,4 10,4 11,6 11,6

Hyra av lokaler och bostäder Not 21 78,6 78,6 120,5 90,8



 Årsredovisning 2019 Redovisningsprinciper 
  Not 1 

 

 

38 

 

 

Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed - i överensstämmelse med lagen om kommunal 

bokföring och redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning

 

Anläggningstillgångar upptas till anskaffnings-

kostnaden. Investeringsbidrag, anslutningsavgifter, 

gatukostnadsersättningar och framtida VA-

investeringar tas från och med 2010 (VA from 

2016) upp som en förutbetald intäkt och redovisas 

bland långfristiga skulder och periodiseras över 

anläggningens nyttjandeperiod. I anskaffnings-

värdet ingår inga lånekostnader. Endast 

anskaffningar till ett värde överstigande ett 

prisbasbelopp aktiveras. Vid aktivering hanteras 

räntor enligt huvudmetoden vilket innebär att de 

kostnadsförs.  
 

Anläggningskapital är bundet eget kapital i an-

läggningar. Är skillnaden mellan anläggnings-

tillgångar och långfristiga skulder. 

 

Anläggningstillgångar är fast och lös egendom 

avsedda att stadigvarande innehas. 

 

Avskrivningar är planmässig värdenedsättning av 

anläggningstillgångar och avser även erforderliga 

nedskrivningar då bokfört värde väsentligt under-

stiger verkligt värde och man kan anta att värde-

nedgången är bestående. 
 

Avskrivningar beräknas som regel på tillgångarnas 

ursprungliga anskaffningsvärde och sker efter plan 

med följande huvudsakliga avskrivningstider: 

3 år - datautrustning. För kommunen kostnadsförs 

persondatorer direkt.  

5 och 10 år – maskiner, inventarier och bilar med 

vissa undantag. 

33 år – industrifastigheter, skolor, gymnastikloka-

ler, gator och vägar, vattenverk och vattenled-

ningar  

50 år –bostads-, affärs- och förvaltningsfastigheter, 

jmf komponentavskrivningar. 

För kommunen kostnadsförs direkt, utöver person-

datorer ovan, alla anskaffningar till ett värde lägre 

än ett basbelopp. Kommunens bolag kan av skatte-

mässiga skäl inte ha en sådan begränsning. Detta 

betyder att det bokförda värdet på likadana till-

gångar med samma anskaffningsvärde och ålder i 

kommunen och bolagen kan vara olika. Den resul-

tatmässiga effekten, på grund av sådana eventuella 

skillnader, på den sammanställda redovisningen får 

dock anses vara ringa. 

 

Balanslikviditet 

Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder. 

 

Balansräkning är en översiktlig sammanfattning 

av tillgångar, skulder och eget kapital. Den visar 

den ekonomiska ställningen och hur den förändrats 

under året. Tillgångarna visar hur kommunen har 

använt sitt kapital (i anläggnings- och omsätt-

ningstillgångar) resp. hur kapitalet har anskaffats 

(lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital). 

 

Checkräkningskrediter redovisas som kortfristig 

skuld. 
 

Deponi har upphört och kommunen ställs inför 

krav om en slutgiltig täckning. Direkt mot eget 

kapital har avsättning gjorts motsvarande 35 mnkr. 

Under 2019 har 411,5 tkr använts av avsättningen. 

 

Eget kapital. Kommunens totala kapital består av 

anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar 

m m) samt rörelsekapital (fritt kapital för framtida 

drift- och investeringsändamål). 

 

Hyresåtaganden. Betraktas som en typ av opera-

tionell leasing och tas upp som en ansvarsför-

bindelse. (Se mer under avsnittet ”leasingavtal 

maskiner och inventarier”.) 

 

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa 

förekommer i not till respektive post i resultat-

räkningen och/eller i kassaflödesrapporten. 

 

Kapitalkostnader beräknas efter nominell metod. 

Avskrivningarna ingår tillsammans med intern 

ränta i de totala kapitalkostnaderna. 

 

Kassaflödesanalys är en översiktlig sammanfatt-

ning av hur årets drift-, investerings- och låneverk-

samhet m.m. har bidragit till förändring av likvida 

medel. 

 

Kommunalskatten har periodiserats till det år då 

den beskattningsbara inkomsten intjänas av den 

skattskyldige efter rekommendation av Rådet för 

kommunal redovisning. För 2018 innebär detta att 

slutavräkning för 2018 och preliminär slutavräk-

ning av 2019 års preliminära skatteintäkter har 

bokförts. 
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Komponentavskrivningar 

Kommunen har under 2014 börjat med 

komponentavskrivning. För investeringar före 

2014 har investeringsobjekt över 5 mnkr fördelats 

på olika komponenter. Fördelningen är gjord på 

det bokförda värdet. Avskrivningstiden per 

komponent är:  

Stomme   75 år 

Fasad   60 år 

Fönster   40 år 

Yttertak   35 år 

Inre ytskikt   20 år 

Installationer   30 år 

Inventarier   10 år 

Övrigt   10 år 

VA-ledningar   33 år 

VA-byggnader   25 år 

Bärlager   50 år 

Förstärkningslager  30 år 

Asfaltstopp   20 år 

Installation trafikbelysning 25 år 

 

Koncernredovisningen har upprättats enligt för-

värvsmetoden med proportionell konsolidering. 

Förvärvsmetoden innebär att det egna kapitalet 

som förvärvats vid anskaffningstillfället har elimi-

nerats. 

 

Med proportionell konsolidering menas att om 

"dotterbolagen" inte är ägda till 100 procent så tas 

endast ägda andelar av räkenskaperna med i kon-

cernredovisningen. Interna mellanhavanden mellan 

kommunen och de olika företagen har eliminerats.  

 

Kortfristiga skulder omfattar kortfristiga lån, 

skulder, och checkräkningskrediter hänförliga till 

den löpande verksamheten. 

 

Kostnadsräntor som avser redovisningsåret har 

skuldbokförts. 

 

Leasingavtal maskiner och inventarier. Enligt 

RR 6:99 skall hänsyn tas till aktuella leasingavtal 

vid upprättande av bokslut. Indelas i finansiell lea-

sing, vilken redovisas som tillgång/skuld i balans-

räkningen, samt operationell leasing vilken tas upp 

som ansvarsförbindelse. 

 

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, 

som tillhör redovisningsåret har skuldbokförts.  

 

Likviditet betyder betalningsberedskap på kort 

sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid). 

 

Långfristiga skulder omfattar skulder översti-

gande 1 år. 

 

 

Mark, som avser Herrstorpet och Hultsfreds byn 

har bokförts som omsättningstillgång. I bokslutet 

2018 redovisas det under lager/exploateringsmark 

och i bokslutet 2019 uppgår det till 1 179 tkr 

respektive 215 tkr. Varta-området har tillkommit 

med 51 tkr. Övrig mark redovisas som 

anläggningstillgång.  

 

Nettoinvesteringar. Investeringsutgifter efter av-

drag för investeringsbidrag m.m. 

 

Nettokostnader. Driftkostnader efter avdrag för 

driftbidrag, avgifter och ersättningar. 

 

Nyckeltal mäter förhållandet mellan två storheter, 

t.ex. likvida medel i % av kortfristiga skulder 

(likviditet). I och med att orealiserade 

vinster/förluster ska bokföras fr om 2019 har 

jämförelsetalen räknats om enligt följande: 2018 

+/-0, 2017 +12,3 tkr, 2016 +16,5 tkr och 2015 

+12,6 tkr avseende orealiserade vinster.  

 

Nyttjandeperiod för materiella tillgångar 

Den bedömda genomsnittliga nyttjandeperioden 

för byggnader är 36,7 år, för markanläggningar 

och inventarier är det 28,7 respektive 10,2 år. 

 

Omsättningstillgångar. Lös egendom som inte är 

anläggningstillgång. 

 

Obeskattade reserver. Fr.o.m. 2013 redovisar 

kommunen 22 procent av de obeskattade reser-

verna i bolagen som en avsättning för latent skatt i 

den sammanställda redovisningen. 

 

Pensionsskulder 

Beräkning av skulder görs enligt Rips17. Skandia 

använder begreppet utredningsgrad vilket innebär 

andel anställda som är utredda avseende tidigare 

anställning och pension. Utredningsgraden i 

kommunens pensionsskulder, ansvarsförbindelsen 

och avsättningen var 99 %. 

 

Periodisering är en fördelning av kostnader och 

intäkter på de redovisningsperioder till vilka de 

hör. 

 

Personalomkostnadspålägg har interndebiterats 

förvaltningarna med följande procentsatser: 

- anställda med kommunal  
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 kompletteringspension 39,15 

- förtroendevalda och 

 uppdragstagare 31,42 

 

Placerade pensionsmedel är klassificerade som 

omsättningstillgång vilka därmed värderas enligt 

lägsta värdets princip. Fr om 2019 har orealiserade 

vinster/förluster bokförts. Se Nyckeltal. 

 

Resultaträkning är en översiktlig sammanställ-

ning av årets driftverksamhet och hur den påverkat 

eget kapital. Den visar hur förändringen av det 

egna kapitalet under året har uppkommit. Det egna 

kapitalets förändring kan även utläsas av balans-

räkningen. 

 

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättnings-

tillgångar och kortfristiga skulder.  

 

Semesterersättningar och övertidsersättningar 

har för de delar som avser redovisningsåret, men 

utbetalas senare, skuldbokförts. 

 

Soliditet är andelen eget kapital av de totala till-

gångarna.

Sociala avgifter har bokförts i form av procen-

tuella personalomkostnadspålägg i samband med 

löneredovisningen. Skulden för december har 

periodiserats. 

 

Statsbidrag som tillhör årets verksamhet har 

periodiserats. Undantag görs för statsbidrag – 

statens välfärdsmiljarder- där erhållna medel 

balanseras över flera år. 

 

Särredovisning kommunen upprättar 

särredovisning för Vatten och avlopp. ÖSK är 

behjälplig med upprättande av årsredovisningen 

och exemplar förvaras tillsammans med 

kommunens årsredovisning. 

   

Tillägg och avdrag på lön som avser redovis-

ningsåret, men utbetalas senare har skuldbokförts. 
 

Utställda fakturor efter årsskiftet, som tillhör 

redovisningsåret har fordringsförts 
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Not 2 Verksamhetens intäkter Kommun Koncern Kommun Koncern

2019 2019 2018 2018

Försäljningsmedel 80,2 83,1 95,4 78,9

Taxor och avgifter 33,8 77,3 33,9 75,3

Hyror och arrenden 32,2 150,4 39,3 149,5

Bidrag m m 139,7 83,2 142,3 82,6

Försäljning av verksamheter och entreprenader 10,9 23,4 12,4 43,4

Reavinst vid avyttring av tillgångar 0,7 24,9 0,5 1,7

Summa 297,5 442,3 323,8 431,4

Varav:

  Svartsjöprojektet 0,1 0,1 0,1 0,1

Projekt m m 28,4 28,4 31,7 31,7

Asylpengar/välfärdspengar/program 47,9 47,9 52,6 52,6

Jämförelsestörandeposten, 0,0 0,0 0,0 0,0

Verksamhetens intäkter är justerade med kommun-

interna resp koncerninterna poster.

Not 3 Verksamhetens kostnader Kommun Koncern Kommun Koncern

2019 2019 2018 2018

Pensioner inkl löneskatt 59,6 61,2 61,6 63,5

Personalkostnader 693,6 730,1 653,6 687,1

Material, inventarier och övrigt 126,0 175,2 135,2 167,9

Tjänster inkl köp av verksamheter 290,3 298,0 295,7 299,5

Reaförlust vid avyttring av tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 1 169,5 1 264,5 1 146,1 1 218,0

Varav:

  Svartsjöprojektet 0,1 0,1 0,1 0,1

  Projekt m m 28,4 28,4 31,7 31,7

Asylpengar/välfärdspengar/program 47,9 47,9 52,6 52,6

Revisionskostnader 0,1 0,3 0,1 0,3

  Jämförelsestörande poster:

Extra driftbidrag HKIAB/ATC 1,7 1,7 0,0 0,0

Skolmoduler, migrationsverket ger inte besked 0,0 0,0 8,9 8,9

Kompensation till facket efter tvist angående 

arbetsdag

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

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

Verksamhetens kostnader är justerade med kommun-

interna resp koncerninterna poster.

Not 4 Skatteintäkter Kommun Koncern Kommun Koncern

2019 2019 2018 2018

Preliminär kommunalskatt 594,0 594,0 574,2 574,2

Definintiv slutavräkning 2018

Prognos enligt SKL i bokslut 2018: -61 kr/invånare

Slutavräkning: -37,43 kr/invånare

Mellanskillnad att korrigera 2019: 23,57 kr * 14 563 inv 0,3 0,3 -2,1 -2,1

Preliminär slutavräkning 2019

SKL:s prognos: -430 kr * 14 374  invånare -6,2 -6,2 -0,9 -0,9

Summa skatteintäkter 588,1 588,1 571,2 571,2

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

RKR R2.
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Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Kommun Koncern Kommun Koncern

2019 2019 2018 2018

Kostnadsutjämning LSS 34,6 34,6 27,5 27,5

Inkomstutjämning/utjämning skatteunderlag 224,5 224,5 234,2 234,2

Kostnadsutjämning riket 27,4 27,4 17,9 17,9

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

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

Fastighetsavgift 23,9 23,9 23,2 23,2

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

Summa generella statsbidrag och utjämning 315,4 315,4 297,5 297,5

Not 6 Finansiella intäkter Kommun Koncern Kommun Koncern

2019 2019 2018 2018

Räntor på likvida medel m m 2,1 1,9 2,4 2,1

Värdeökning pensionsmedel 30,6 30,6 15,4 15,4

Summa 32,7 32,5 17,8 17,5

Värdeminskning pensionsmedel

Not 7 Finansiella kostnader Kommun Koncern Kommun Koncern

2019 2019 2018 2018

Låneräntor m m 1,9 5,6 2,0 4,3

Uppräkning pensionsskuld 3,3 3,3 5,8 5,8

Summa 5,2 8,9 7,8 10,1

Not 8 Skatt Kommun Koncern Kommun Koncern

2019 2019 2018 2018

Uppskjuten skatt/skattekostnad 3,9 2,1

Summa 0,0 3,9 0,0 2,1

Not 9 Just för ej likviditetspåverkande poster Kommun Koncern Kommun Koncern

2019 2019 2018 2018

Just för avskrivningar och nedskrivningar 27,2 45,7 28,7 52,2

Summa just för av- och nedskrivningar 27,2 45,7 28,7 52,2

Ökning/minskn pensionsskuld -2,7 -2,7 2,5 2,2

Ökning/minskn övr avsättningar 2,1 2,2 -13,8 -12,4

Övriga ej likviditetspåverkande poster -0,5 -1,3

Uppskjuten skatt 5,2

Summa just för övriga ej likviditetspåverk poster -0,6 4,2 -11,3 -11,5

Summa 26,6 49,9 17,4 40,7
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Not 10 Mark, byggnader och tekn anläggningar Kommun Koncern Kommun Koncern

2019 2019 2018 2018

Mark 54,5 64,6 54,5 45,9

Verksamhetsfastigheter:

   Skattefinansierade 263,2 263,2 237,0 237,0

   Avgiftsfinansierade 106,9 106,9 91,0 91,0

Näringsverksamheter 0,0 378,9 0,0 410,2

Gator, vägar, parker m fl 79,7 79,7 62,8 62,9

Summa 504,3 893,3 445,3 847,0

Ackumulerade anskaffningsvärden 872,6 1 784,0 876,5 1 755,4

Årets nyanskaffningar 54,6 63,3 41,1 68,1

Pågående 27,6 54,6 11,7 20,2

Årets försäljning -0,3 -77,0 -56,8 -56,8

Årets bidrag 0,0 0,0 0,0 -3,3

Omklassificering 0,0 3,7 0,0 0,4

Ackumulerade avskrivningar -427,1 -937,0 -402,1 -891,7

Årets avskrivningar enl plan -23,1 -37,9 -23,7 -40,0

Årets nedskrivningar/återförda avskrivningar 0,0 39,6 -1,3 -5,3

Korrigering ackumulerade avskrivningar enligt ny 

anläggningsreskontra

Summa 504,3 893,3 445,3 847,0

Not 11 Maskiner och inventarier Kommun Koncern Kommun Koncern

2019 2019 2018 2018

Ackumulerade anskaffningsvärden 55,2 122,7 46,9 108,7

Nyanskaffningar 6,7 14,1 8,3 14,0

Årets försäljningar/utrangering 0,0 -6,0 0,0 0,0

Ackumulerade avskrivningar -31,6 -73,2 -27,9 -67,0

Årets avskrivningar enl plan -4,2 -3,3 -3,7 -6,2

Årets upp/nedskrivningar 0,0 0,0 0,0

Leasing av maskiner och inventarier

Omklassificering 0,0 0,0

Summa 26,1 54,3 23,6 49,5

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar Kommun Koncern Kommun Koncern

2019 2019 2018 2018

Aktier och andelar:

   Koncernföretag 22,0 0,0 22,0 0,0

   Övriga 10,1 10,1 10,1 10,1

Obligationer och andra värdepapper

Långfristiga fordringar

   Koncernföretag 4,8 0 4,8 0

   Övriga 0,0 13,5 0,0 9,6

Summa 36,9 23,7 36,9 19,8

Avgår: Kommande års amorteringar

Summa 36,9 23,7 36,9 19,8

Alla aktier, andelar och obligationer är värderade till anskaffningsvärdet.
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Not 13 Kortfristiga fordringar Kommun Koncern Kommun Koncern

2019 2019 2018 2018

Interimsfordringar 100,1 82,0 84,9 87,2

Fakturafordringar 15,5 19,2 15,1 19,9

Övrigt 9,6 14,2 12,1 16,0

Summa 125,2 115,4 112,1 123,1

Not 14 Placering av pensionsmedel Kommun Koncern Kommun Koncern

             andel av samförvaltning 2019 2019 2018 2018

Aktier 1) 92,9 92,9 77,9 77,9

Obligationer 70,1 70,1 65,5 65,5

Banktillgodohavande 5,6 5,6 10,0 10,0

Upplupna ränteintäkter 0,5 0,5 3,9 3,9

Skuld utställda optioner -0,5 -0,5 -0,3 -0,3

Orealiserade vinster 15,8 15,8

Summa bokfört värde 184,4 184,4 157,0 157,0

Marknadsvärde 184,4 184,4 157,0 157,0

Not 15 Kassa och bank Kommun Koncern Kommun Koncern

2019 2019 2018 2018

Transaktionskonto, Swedbank 47,0 133,5 116,1 171,9

Summa 47,0 133,5 116,1 171,9

Not 16 Eget kapital Kommun Koncern Kommun Koncern

2019 2019 2018 2018

Ingående eget kapital 262,8 361,1 235,1 325,9

Årets resultat 32,0 52,8 27,7 35,2

Varav: Resultatutjämningsreserv 32,8 32,8 32,8 32,8

Korrigering 0,6

Summa 294,8 414,5 262,8 361,1

Avsättning till RUR

2012 6,9 6,9

2013 14,3 14,3

2015 1,7 1,7

2018 9,8 9,8

Summa 32,8 32,8

Beslut om resultatutjämningsreserven 2012 togs i november 2013                     
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Not 17 Avsättningar Kommun Koncern Kommun Koncern

2019 2019 2018 2018

Avsättningar för pensioner m m

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

Förmånsbestämd/kompl pension 1,6 4,7 1,8 4,7

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

Ålderspension 10,3 10,3 10,2 10,2

Pension till efterlevande 1,3 1,4 1,6 1,6

Summa pensioner 13,2 16,4 15,4 18,3

Löneskatt 3,2 4,0 3,7 4,4

Summa avsatt till pensioner 16,5 20,5 19,2 22,8

Det finns inga visstidsförordnanden

Analys förändring av avsättning av pensioner

Lösen av avsättning 0,0 0,0

Ränte- basbeloppsuppräkning 0,3 0,3

Utbetalningar -1,0 -1,3

Nyintjänad pensionsrätt -1,4 1,4

Förändring löneskatt -0,5 0,5

Övrig förändring -0,1 1,6

Summa förändring avsättning av pensioner -2,7 2,5

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

med 8,3 mnkr till 362,0 mnkr

Analys förändring av ansvarsförbindelsen

Ränteuppräkning 9,0 5,9

Utbetalningar -16,6 -16,9

Nyintjänad pensionsrätt 0,0 7,5

Förändring löneskatt -2,0 -1,6

Övrig förändring -0,8 -3,2

Summa förändring av ansvarsförbindelsen -10,4 -8,3

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

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

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

Avsättning för deponi

Avsättning för sluttäckning av Kejsarkullens deponi 34,6 34,6 35,0 35,0

Summa 34,6 34,6 35,0 35,0

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

kkr

Beräknat belopp från 2012 anses fortfarande gällande för täckningen. 

Avsättning för framtida investeringar i VA

Avsättning 22,7 22,7 20,1 20,1

Avsatt Netto

2015 7,9 7,9

2016 7,9 6,2 1,7

2017 6,2 1,9 4,3

2018 6,4 0,0 6,4

2019 2,8 0,3 2,5

31,2 8,4 22,7

 2016  ianspråktaget belopp är 6,1 mnkr för bottenluftare.  2017 är belopp är 1,9 mnkr för råvattenbrunn. 

Under 2018 har kommunens avsättning ökat med 2,0 mnkr till 15,4 mnkr exlusive löneskatt och inklusive löneskatt med 2,6 

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

I anspråktagande av avsättningen var planerad till 2014.  Påbörjad ianspråktagande av avsättningen för utredning och röjning 

om ca 0,4 mnkr. 

Ianspråktaget
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Not 18  Långfristiga skulder Kommun Koncern Kommun Koncern

2019 2019 2018 2018

Lån i kreditinstitut 183,8 498,3 183,8 504,3

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

Summa 193,5 508,0 192,9 513,4

Den genomsnittliga räntan under 2019 för kommunens lån var 0,69 %. Den genomsnittliga räntebindningstiden 

var vid årsskiftet 2,12 år. Lån med  räntejustering inom ett år var 33,2 % av låneskuldens värde. Lån med förfall inom

 1 år var 22,4 %, om 1 till 2 år 31,3 %,  om 2 till 3 år 16,1  %, om 3 till 4 år 19,4 % och om 4-6 år 10,9 %

 av låneskuldens värde.

Den genomsnittliga kredittiden för låneportföljen var 2,28 år. I kommunens finanspolicy framgår att räntebindnings-

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

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

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

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

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

Not 19 Kortfristiga skulder Kommun Koncern Kommun Koncern

2019 2019 2018 2018

Interimsskulder 240,9 259,8 243,6 246,2

Semester- och övertidsskuld 45,7 49,5 46,3 50,2

Leverantörsskulder 40,1 50,4 29,7 35,9

Övrigt 11,3 13,6 11,8 39,5

Pensionavgifter individuell del   PFA98 19,2 20,6 21,3 29,2

       löneskatt på individuell del 6,1 6,8 5,2 7,1

Summa 363,3 400,7 357,9 408,1

Not 20 Borgen och övriga ansvarsförbindelser Kommun Koncern Kommun Koncern

2019 2019 2018 2018

Kommunala bolag:

Hultsfreds Bostäder AB 200,8 205,0

Hultsfreds Kommunala Industri AB 89,5 89,5

Rock City i Hultsfred AB 13,8 16,5

Emåbygdens Vinds AB 6,8 8,8

Additivt teknikcenter i Hultsfred AB 6,0 6,0

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

Övriga 144,9 144,9 59,8 59,8

Summa 461,8 145,2 385,7 60,1

Summa 461,8 13,1 385,7 13,1

Not 21 Operationell leasing och hyra Kommun Koncern Kommun Koncern

2019 2019 2018 2018

Nuvärdesberäknade leasingavgifter/hyror fördelade på förfallotidpunkter:

Leasing

Leasingavgift som förfaller inom 1 år 6,4 6,4 5,0 5,0

Leasingavgift som förfaller inom 1 år - 5 år 3,9 3,9 6,2 6,2

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

Total leasing 10,4 10,4 11,3 11,3

Hyra

Hyresavgift som förfaller inom 1 år 31,8 23,3 40,9 30,5

Hyresavgift somförfaller inom 1 år - 5 år 43,2 28,4 74,6 60,3

Hyresavgift som förfaller om mer än 5 år 3,5 0,0 5,1 0,0

Total hyra 78,5 51,7 120,6 90,8

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

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

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

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

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

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

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

storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

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

noteras att per 2019-12-31 uppgick Komminvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala 

tillgångar 460 364 563 304 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 599 362 652 kronor och 

andelen av de totala tillgångarna uppgick till 595 194 998 kronor.
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Drift- och investeringsredovisning

Driftredovisning exklusive avskrivningar (mnkr) 

Avvikelse mot 2019 Redovisning

Redovisning 2019 års budget 2018

Nämnd/styrelse Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto
  

KS - Politiken m 5,7 0,3 5,4 4,4 -0,1 4,5 5,1

KS - Administrativa kontor och 

verksamheter *

89,8 19,8 70,0 -15,4 -9,4 -6,0 59,2

KS - Serviceenheten 61,5 19,2 42,3 -0,2 -2,1 1,9 40,9

KS - Kultur- och Fritid 54,0 17,0 37,0 -6,2 -7,4 1,2 37,5

KS - Räddningstjänst 22,0 4,7 17,3 -4,0 -2,9 -1,1 17,6

KS - ÖSK 39,1 1,1 38,0 5,6 -1,1 6,7 41,4

Summa KS 272,1 62,1 210,0 -15,8 -23,0 7,2 201,7

Barn- och utbildningsnämnd 385,8 79,2 306,6 -41,6 -32,5 -9,1 283,2

Miljö- och byggnadsnämnd 27,3 19,7 7,6 0,1 -0,8 0,9 6,5

Socialnämnd 463,1 95,3 367,8 -66,2 -52,7 -13,5 348,4

Summa nämnder 1 148,3 256,3 892,0 -123,5 -109,0 -14,5 839,8

Pensioner, elimineringar, ofördelade 

besparinger och oförutsett

37,3 30,1 7,2 15,7 1,7 14,0 11,2

Summa 1 185,6 286,4 899,2 -107,8 -107,3 -0,5 851,0

*) Exkl jämförelsestörande poster -3,3 -7,1

2019

Andel av bruttokostnaderna Andel av nettokostnaderna
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Drift- och investeringsredovisning

Investeringsredovisning (mnkr)

Netto

Budget Redovisning 2019 Bokslut Bokslut

Nämnd/styrelse 2019 Utgift Inkomst Netto 2018 2017

KS - Kommunövergripande verks 11,6 1,5 1,5 3,6 3,2

KS - Kultur- och Fritid 9,9 2,2 2,2 0,7 0,5

KS - Räddningstjänst 4,8 3,5 3,5 1,7 0,2

ÖSK Hultsfred 101,5 80,2 0,2 80,0 54 68,8

Barn- och utbildningsnämnd 0,5 0,4 0,4 0 0,0

Socialnämnd 1,4 0,7 0,7 0,7 0,3

Miljö- och byggnadsnämnd 0,8 0,1 0,1 0,3 0,2

Summa 130,5 88,6 0,2 88,4 61,0 73,2

Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

Nettoinvesteringar: 2019 2019 2018 2017 2016 2015

   Byggnader 32,5 40,0 24,3 22,6 52,8 14,4

   Tomter, markområden 0,5 0,2 0,2 8,6 0,7 0,1

   Markanläggningar 69,8 41,9 29,6 37,6 10 11,6

   Maskiner och inventarier 27,7 6,5 6,9 0 0 0,7

Nettoinvesteringar 2015 - 2019, budget och utfall, mnkr.

Större investeringar 2019, mnkr

Åtgärdsprogram VA 21,6

Underhållsprojekt 10,9

Skola Målilla 6,9

Ny förskola Hultsfred 6,7

Förskola och skolor 5,6

Energieffektivisering 4,6

0
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Kommunkansliet 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Kommunkansliet kommer att göra en översyn av 

mål och nyckeltal. Medarbetarenkäten görs till-

sammans med utvecklingskontoret då kommun-

kansliet är så få. Detta innebär att de tal som i för 

sig är uppfyller målen, även innefattar utveckl-

ingskontoret. 

Ekonomisk analys 

Kommunkansliet har genomfört tre utbildningsin-

satser för de nyvalda politikerna. Med anledning 

av stort deltagande överskreds avsatt budget (400 

tkr) med 63 799 kronor. Kommunkansliet har 

också administrerat EU-valet. 

  

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



  Årsredovisning 2019 Verksamhetsberättelse 

 

 

50 

 

Verksamhetsidé 

Kommunkansliet är den enhet inom kommunsty-

relsens förvaltning som tillhandahåller service och 

sakkunskap till kommunens förtroendevalda, 

kommunkoncernen 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 råd-

givning om rättigheter och skyldigheter som 

kommuninvånarna har som konsumenter.  

- Service till och lagstadgad tillsyn över de gode 

män, förvaltare och förmyndare som finns i 

kommunen genom Överförmyndare i Samver-

kan (ÖiS). 

 

Året i korthet 

Kommunkansliet har tagit fram rutiner för hur 

hantering av ut- och inlämnande av plattor, sim-

kort med mera när politiker tillträder och entledi-

gas från uppdrag. Tre dagar med introduktion och 

utbildning i och med ny mandatperiod har genom-

förts vid tre tillfällen med totalt 146 förtroende-

valda. 

Framtid 

Kommunkansliet har påbörjat planering inför ge-

nomgång av total informationshantering. Detta 

innebär genomgång av styrdokument, system, 

klassning för att mynna ut i förslag till pappers- 

eller e-arkiv. Översyn av vad som förvaras i arki-

vet och vad som måste förvaras där. 

 

Verksamhetsfakta 

 2019 2018 

Antal ärenden som 

öppnats i kommunsty-

relsens diarium 

188 192 

Antalet möten vi haft 

sekreterarskap i 

85 81 

Antal vigslar 30 36 

Antal föreningar i 

kommunarkivet 

471 464 

Antalet arkivboxar 12 175 11 958 
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Utvecklingskontoret 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Målen inom ”Invånare och brukare” uppfylls i fyra 

av fem. Det mål som inte uppfylls är ”Lätt att 

starta och driva företag i vår kommun” Att målet 

inte uppfylls beror fortsatt på att mängden ledig 

mark och lediga lokaler har minskat i förhållande 

till vår målsättning. Resultatet för målen inom 

”Verksamhet och medarbetare” har uppnåtts. An-

delen medarbetar som anser att arbetsmiljön är god 

har minskat något. Målet ”Serviceinriktat bemö-

tande enligt LOTS-konceptet” har bara resultat för 

två av fem delmål. Av fyra mål inom ”Utveckling” 

uppfylls två. Färre personal anser att de lär sig nytt 

inom jobbet (vår enkät är sammanslagen med 

kansliets så vi vet inte om det är hos oss eller hos 

kansliet). Målet ”Lite bättre utvecklingsarbete 

varje dag” har bara resultat för ett av tre delmål. 

Några av nyckeltalens mätning görs antingen se-

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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nare i år eller kommande år, där av har de inga 

utfall ifyllda eller har de tidigare års data ifyllt. 

 

Ekonomisk analys 

Utvecklingskontoret visar en positiv avvikelse mot 

budget med 8 128 tkr. Stora delar av avvikelsen 

kan hänföras till ett bättre avtal med KLT och väl 

genomförd samordning av bussar till skolorna. 

Vidare ett återtag av driftbidrag till Rockarkivet 

och även obudgeterade intäkter för årets företagar-

gala. 

 

Verksamhetsidé 

Utvecklingskontoret är kommunstyrelsens organ 

för: 

- utvecklings- och tillväxtfrågor 

- näringslivsfrågor 

- övergripande planeringsfrågor 

- kollektivtrafik 

- landsbygdsutveckling 

 

Utvecklingskontorets huvudsakliga arbetsuppgif-

ter: 

Biträda kommunstyrelsen och kommunchefen med 

samordning och utveckling av kommunkoncernen 

och den kommunala verksamheten samt närings-

livs- och samhällsutveckling. Kontoret ska särskilt 

arbeta med frågor som rör målsättningar, framtid, 

utveckling/-förändringar, näringsliv/sysselsättning, 

infrastruktur, organisation och verksamhetsstruk-

tur, övergripande förhandlingar samt samordning 

av skolskjutsar. 

 

I slutet av 2018, på initiativ av Hultsfred, så tog 

medlemmarna beslut om att lägga ner infrastruk-

turkansliet med hänvisning till att den nationella 

transportplanen inte verkar ge något till vår region. 

Infrastrukturkansliet anses därför inte kunna uppnå 

några mer resultat. Samt så har den nya regionen 

Kalmar bildats och frågorna borde bättre kunna 

handhas där inom ramen för det samverkansorgan 

med kommunerna som regionen bildar. 

 

Året i korthet 

• Tillväxt- och näringslivsprogrammet 2016–

2019 fortsätter i de olika insatsområdena. Slut-

utvärdering pågår. Uppstart för nästa program-

period 2020–2023 sker parallellt. 

• Byggande av nytt bibliotek, slutbesiktningen 

för nya biblioteket är planerad till maj 2020. 

• Vartaområdet sanerat januari 2020. Det pågår 

detaljplanearbete samt planering av vägar, vat-

ten och avlopp etcetera Marknadsföringen av 

området startas i början av 2020. 

• Makerspace etablering har lett till att kommu-

nen tillsammans med flera tillverkningsföretag 

köpt in en 3-d metallskrivare och bildat Addi-

tivt teknikcenter AB. 

• Utvecklingskontoret medverkade även till att få 

igång industriprogrammet i Hultsfred igen på 

gymnasiet samt YH-utbildningen inom 3-d till-

verkning. 

 

Framtid 

Den starka näringslivsutvecklingen i kommunen 

fortsatte under 2019 och verkar kunna fortsätta i 

god takt under 2020. Detta gör att ärendena på 

utvecklingskontoret i stort präglas av etableringar, 

utökningar och tillväxt. Vi driver även flera av 

kommunens strategiska projekt så som nytt biblio-

tek, och fiberutbyggnaden. Vi är delaktiga i ut-

vecklingen av vår nya stadsdel Herrstorpet, ansva-

rar för ordförandeskapet i samhällsbyggnadsgrup-

pen och deltar aktivt i kommunens Makeoverpro-

jekt (ett program för varje ort för estetisk utveckl-

ing). 

Vi är fortsatt delaktiga i arbetet med detaljplanen 

för kvarteret Batteriet samt Borgkrona AB:s eta-
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blering av ett handelsområde. Vi driver en satsning 

på etablering av e-handel i Kvarteret Batteriet ge-

nom samverkan med Place Promotion Sweden AB. 

Vi driver även frågan om radhus för företag på 

samma område. 

Vi har genom aktivt lotsarbete även stöttat IKEA´s 

100 miljonerssatsning på en ny returfiberhantering 

i Hultsfred. 

UF-företagande och annan stimulans till entrepre-

nörskap i skolans miljö blir fortsatt viktigt. Till-

växt- och näringslivsrådet och barn- och utbild-

ningskontoret har enats om tre konkreta åtgärder 

för att stimulera SSA - samverkan mellan skola 

och arbetsliv; möjlighet att välja teknisk inriktning 

på teoretiska gymnasieprogram, fler företagsbesök 

på skolorna och fler studiebesök hos företagen av 

skolans lärare samt studie- och yrkesvägledare. 

I näringslivsarbetet på övergripande nivå behöver 

vi fortsatt fokusera på företagande och arbete för 

de nyanlända som måste matchas med kompetens-

försörjningen till företagen samt teknikomställ-

ningen i företagen. Flera projekt inom ramen för 

detta deltar vi i. bland annat planerar vi flera indu-

striutbildningar i modern teknik och förhoppnings-

vis ytterligare investeringar i 3-d teknik. 

Verksamhetsfakta 

• 108 (115) deltagare på företagargalan. 

• 501 (508) prenumeranter på näringslivets ny-

hetsbrev. 

• Mest sökta näringslivsorden på vår www under 

året har varit fakturor och miljöverksamhet. 

• De vanligaste frågorna från företagare har be-

rört lediga lokaler och miljö- och byggrelate-

rade frågor, till exempel anmälan om miljöfar-

lig verksamhet och bygglov. 
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eUtvecklingskontor 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Under 2019 har 15 interna och 11 externa e-

tjänster tillkommit.   

Ett omfattande arbete har gjorts för att höja kun-

skapen om Office 365 i de flesta av kommunens 

förvaltningar och bolag. 

Två nyttoanalyser (datalager, robotisering) och 

fem processkartläggningar (datalager, robotisering, 

chatbot med artificiell intelligens, den digitala 

arbetsplatsen, kompetenskonto) har genomförts av 

e-Utvecklingskontoret. Detta uppfyller den satta 

målnivån. Utöver detta har kartläggning och analys 

gjorts i ett antal mindre insatser som efterfrågats 

av förvaltningarna.  

Genom samarbetet i H2O har robotiserings-

projektet samt ett pilotprojekt för mobilt arbetssätt 

inom e-Hälsa genomförts.  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
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service

Stolthet Gott samarbete
Goda möjligheter till 

utveckling och rörlighet
Gott ledarskap Hög delaktighet

Verksamheterna drar 
nytta av digitaliseringens 

möjligheter

Adekvat och strukturerad 
kompetensutveckling

Effektiva rutiner och 
arbetsmetoder

Hållbar service
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Vad gäller målen som rör verksamhet och medar-

betare, så uppnår de eller är mycket nära att uppnå 

målen. Trenden är något negativ vad gäller delak-

tighet. 

 

Ekonomisk analys 

Budgeten för ansvar 120 har förbrukat 70,2 % av 

budget. Detta kan härledas till en nergång i tid till 

50% för tidigare e-Utvecklingschef, som inte er-

satts med ny verksamhetsutvecklare under hösten. 

Investeringsbudgeten för bredband har heller inte 

kunnat utnyttjas under året.  

Kostnader för delade verksamhetsutvecklarresurser 

i H2O samt för medverkan i CESAM H belastar 

den centrala budgeten för administrativ utveckling. 

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. 

 

Året i korthet 

Under hösten 2019 övergick chefsansvaret för e-

Utvecklingskontoret till turism- och informations-

chefen, med anledning av e-Utvecklingschefens 

nertrappning och kommande pensionsavgång. I 

samband med detta gjordes kartläggning av aktu-

ella digitaliseringsprojekt, i samråd med förvalt-

ningscheferna. En handlingsplan och styrmodell 

för digitalisering togs fram.  

e-Utvecklingskontoret har under året varit engage-

rade i det fortsätta införandet av Office 365, ut-

veckling av e-tjänster, intern kommunikation, 

kompetenskonto för medarbetare, datalager, samt 

att prova nya tekniker som robotisering och artifi-

ciell intelligens.  

Genom H2O, samverkan med Högsby och Oskars-

hamns kommuner, har arbetet inom e-Hälsa fort-

satt med bland annat arbete med digitala larm och 

mobilt arbetssätt. 

 

Framtid 

Digitaliseringen ger kommunen stora möjligheter 

att idag och i framtiden leverera högsta möjliga 

värde till invånare och anställda. Våra övergri-

pande mål för digitalisering sammanfaller med 

regeringens och Sveriges Kommuner och Region-

ers mål för digital utveckling:  

• Enklare vardag för privatpersoner och företag  

• Smartare och öppnare förvaltning som stödjer 

innovation och delaktighet  

• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten   

 

Dessa strategier ska bidra till att de övergripande 

målen uppnås:  

• Att skapa ökad kundnytta genom ökad verk-

samhetsnytta  

• Att prova nya lösningar i linje med varumärket 

”Du syns och hörs i Hultsfred”  

• Att arbeta efter synsättet ”Lite bättre varje dag”  

• Att alla kommunkoncernens verksamheter tän-

ker ”Digitalt först”  

 

Fem olika fokusområden har valts ut för att driva 

arbetet mot de övergripande målen:   

• Innovation  

• Automatisering  

• Kompetensutveckling  

• Internt arbetssätt  

• Verksamhetsstöd 

E-Utvecklingskontoret kommer under de närmaste 

åren att fokusera på de prioriterade projekt som 

kommunövergripande gör störst nytta, samt stötta 

verksamheterna i deras digitala utveckling. 

Bredbandsutbyggnaden är i sig en grundläggande 

fråga för kommunens framtid. 
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IT-enheten 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Det ekonomiska målet har uppnått 2019. I den 

årliga kundmätningen för IT-enhetens support blev 

resultatet mycket positivt. Kundnöjdheten med 

bland annat IT-supports förmåga att besvara och 

avhjälpa fel inom en rimlig tid ökade från 2018 

med flera procentenheter. Resultatet berodde till 

stor del på ett nytt sätt att arbeta med supportfrågor 

samt en annan prioritering inom IT-enhetens an-

svarsområden. 

IT-enhetens personal upplevde 2019 lika positivt 

som föregående år med stor stolthet till arbetet, 

mycket bra samarbete inom avdelningen och mot 

kunderna samt en bra delaktighet och ledarskap. 

För att hänga med i utvecklingen, både kompe-

tensmässigt och inom ansvarsområdena krävs en 

ständig utveckling. Omvärldsbevakning och kom-

petensutveckling är viktiga delar för att kunna 

utveckla och förbättra den centrala IT-miljön. All 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare
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personal på IT-enheten har under året genomgått 

kompetensutveckling som också har genererat 

mycket utveckling i central IT-miljö, både smått 

som stort. 

 

Ekonomisk analys 

IT-enhetens totala ekonomi 2019 kan summeras 

som ett bra år där resultaträkningen slutade med ett 

totalt överskott på 687 tkr, vilket motsvarar ca 90 

% av budget. I den totala resultaträkningen ingår 

två verksamheter, IT-enheten och Central telefoni. 

Överskottet berodde mycket på den positiva avvi-

kelsen mot budget för kapitalkostnaden, försälj-

ningsintäkter på utförda arbeten och större intäkt 

på telefonsidan än budgeterat mot bolag och kom-

munalförbund. Av investeringsbudgeten användes 

772 tkr för reinvestering av centrala switchar i 

kommunhuset och 88 tkr för omförläggning av 

fiberkabel i samband med ÖSK:s arbete vid cent-

rumrondellen. 

 

Verksamhetsidé 

IT-enhetens uppgift är att samordna IT-frågor i 

Hultsfreds kommun och de kommunala bolagen. 

Samordningen omfattar bland annat drift av nät-

verk och verksamhetssystem, användarstöd, inköp 

av IT-relaterade produkter och programvaror, ar-

bete med IT-relaterade säkerhetsfrågor och ut-

veckling av IT-miljön. IT-enheten har även tele-

foni- och datakommunikationsansvar. 

 

Året i korthet 

• Kommunen blev i januari hårt drabbad av rik-

tade överbelastningsattacker, så kallade DDoS-

attacker. Nytt skydd installerades och konfigu-

rerades under våren för att förhindra skadan av 

liknande attacker. 

• IT-enheten har varit teknisk drivande i Social-

förvaltningens införande av digitala larm i sär-

skilt boende och mobil dokumentation inom 

hemtjänsten. 

• Infört ett nytt manageringssystem för mobilte-

lefoner med möjlighet till tvåfaktorsinloggning 

till känsliga data.   

• Förändrat hanteringen i IT-support så att med-

arbetarna kan få hjälp fortare. Kundnöjdheten 

ökade markant i den årliga enkätundersökning-

en. 

• Jobbat aktivt med att hjälpa verksamheterna i 

deras digitalisering. Exempel är en säker och 

stabil 4G-kommunikation för ÖSK och en sta-

bilare miljö för skolan datorer och Office 365. 

• Uppgradering av ett flertal centrala system, 

infört flera centrala automatiseringar och för-

bättrade säkerhetsfunktioner. 

 

Framtid 

Några av de planerade större insatserna under 2020 

är att: 

• få till en förenklad support till anställda genom 

att erbjuda en väg in för merparten av support-

frågor till olika interna instanser.  

• effektivisera och bättre automatisera flödet 

mellan det födande personalsystemet och un-

derliggande stödsystem när det gäller personal-

data.  

• öka den digitala säkerheten för skolans personal 

i Office 365. 

• utreda och testa en ny central virtualiserings-

plattform. 

 

Verksamhetsfakta 

• IT-enheten har driftansvar för ca 160 servrar, 2 

200 datorer och 900 telefoner och läsplattor. 

• Under 2019 hade hultsfred.se ca 2,8 miljoner 

inkomna mail och skickade ca 700 tusen. På 

hkedu.se var motsvarande siffror 1,5 miljoner 

och 200 tusen. 

• IT-enheten supporterar ca 1 300 användarkon-

ton på hultsfred.se och ca 3 000 på hkedu.se. 
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Informationsenheten 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Information 

Cirka 4 500 människor följer kommunens centrala 

Facebook-konto, och kontot når i snitt 36 000 

människor per vecka. Det har under året tillkom-

mit nya digitala marknadsföringskanaler för 

Jobbaihultsfred och Kvarteret Batteriet, som ska 

marknadsföra kommunen som attraktiv arbetsgi-

vare och etableringsplats.  

 

Kontaktcenter 

Kommunen placerar sig på plats 50 av 126 i den 

nationella servicemätningen, och bemötandet upp-

går till 100 procent. 68 procent av kunderna anser 
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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 



  Årsredovisning 2019 Verksamhetsberättelse 

 

 

59 

 

att det är lätt att komma i kontakt med kommunen. 

Antalet externa ärenden som hanterades av kon-

taktcenter var 15 257. AI-chatboten KAI har under 

året hanterat över 7 000 frågor. 

Turism 

Under 2019 hade kommunen 61 000 gästnätter, 

vilket är en ökning med 19 procent. Bokningarna 

via aktörer som Airbnb och TUI ökade med 50 

procent. 

 

Ekonomisk analys 

Information, kontaktcenter samt personalkostnader 

har förbrukat cirka 99 procent av budgeten. Löne-

kostnaderna har belastats av periodvis extra insatt 

personal samt köp av tjänster inom information, 

webbutveckling, marknadsföring, samt ett pilot-

projekt med AI-chatboten KAI. 

Budgeten för turistinformation har förbrukat 76 

procent av budgeten. Kostnader för inköp av sou-

venirer samt provisionsintäkter har minskat. 

Mindre investeringar i digitala InfoPoints och ny 

webb har gjorts under året. 

 

Verksamhetsidé 

Informationsenhetens roll kan delas in två huvud-

områden; information och näringsliv. 

I området information ingår 

Samordna och utveckla kommunkoncernens inter-

na 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  

• 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. 

 

Året i korthet 

Information 

Under året har informationsenheten arbetat med 

marknadsföring av ”Attraktiv Arbetsgivare” och 

av tomter och industrimark. Saneringsprojekten 

VARTA- och Södra, det nya biblioteket, samt 

Hultsfreds kommun Makeover har även de invol-

verat informationsarbete. 

  

Kontaktcenter 

Kontaktcenter arbetade under året med att utveckla 

arbetssätt, kundnöjdhet och uppföljning, samt med 

att digitalisera såväl intern som extern service.  AI-

chatboten KAI tränades av kommunvägledarna. 

 

Turism 

81 procent av besökarna var nöjda eller mycket 

nöjda med bemötande och information. Den rör-

liga besöksservicen var aktiv vid ett 30-tal till-
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fällen. Besöksmålet Hultsfred - The Walk hade 

cirka 1400 nerladdningar av sin app.  

 

Ett antal vandringsleder har utvecklats under året. 

Nio InfoPoints runtom i kommunen har förbättrats 

utifrån besökarnas behov.  

En evenemangsstrategi togs fram och en evene-

mangsgrupp bildades.  

 

Framtid 

Information och kontaktcenter 

Invånare och kunder har idag förväntningar om att 

få svar på sina frågor när och på det sätt som pas-

sar dem bäst. Dagens och framtidens medarbetare 

förväntar sig en digital arbetsplats och snabba in-

terna kommunikationsvägar.  

Sociala medier, e-tjänster, chat-botar och andra 

digitala kanaler tar över i ökad grad när det gäller 

kundservice. Artificiell intelligens kommer i snabb 

takt in i funktioner och roller som arbetar med 

rutinartade uppgifter.  

Allt detta kommer att kräva nya arbetssätt och en 

annan typ av kompetens. Beslut som utgår från 

kunddata blir utgångspunkten för alla förbättring-

ar.  

Turism 

Dagens besökare förväntar sig digital tillgänglighet 

dygnet runt. Den fysiska turistbyrån försvinner i 

ökande grad till förmån för digital service i olika 

kanaler, samt personligt och rörligt värdskap som 

möter besökarens behov på plats.  

Hultsfreds centrum med det nya biblioteket, 

Svenskt Rockarkiv, musiklekplats och The Walk 

blir ett besöksmål med tekniskt och musikaliskt 

inriktade aktiviteter. Ett samlat arbete kring eve-

nemang förstärker bilden av Hultsfred som musik- 

och evenemangskommun. 

Stationsområdet i Hultsfred blir en samlad ut-

gångspunkt för både smalspår och dressincykling. 

Vandringsleder och cykelleder i kommunen forts-

ätter att utvecklas. 

 

Verksamhetsfakta 

Antal årsarbetare 9 

Antal externa besök på hultsfred.se 465 000 

Antal externa avslutade ärenden i kon-

taktcenter 

15 257 

Antal följare på kommunens Fa-

cebook-konto 

4 500 

Räckvidd på kommunens Facebook-

konto 

36 000 

Andel ärenden via centrala digitala 

kanaler 

66% 

Andel mobila besök på visithults-

fred.se 

70% 

Antal InfoPoints 9 
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Ekonomikontor 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Målet för ekonomi har nåtts under året trots ökade 

kostnader för datasystem. De ökade kostnaderna 

har dock vägts upp av att personalkostnaderna 

varit något lägre. I perspektivet invånare och bru-

kare har resultaten inte förändrats nämnvärt mot 

tidigare mätningar. Den enkät som har skickats ut 

har däremot nått över 700 mottagare, att jämföra 

med tidigare års cirka 100 mottagare, vilket skapar 

ett säkrare resultat. Inom verksamhet och medarbe-

tare är resultaten fortsatt mycket goda. Inom ut-

vecklingsperspektivet är resultaten väldigt bra, 

framförallt har andelen digitala fakturor ökat i stor 

omfattning. Detta beror delvis på ny lag men också 

på att kommunens kunder under året erbjudits fler 
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sätt att ta emot fakturor på. För första gången nås 

även målet om förbättringsförslag, framförallt 

beror det på att ny rutin för att registrera förslagen 

har införts. 

 

Ekonomisk analys 

Personalkostnaderna är 109 tkr högre än budget, 

det beror på att 1,5 tjänst finansieras genom åt-

gärdsplanerna och statens välfärdsmiljarder vilket 

således möts av bidragsintäkter. Kostnader för 

datasystem är 206 tkr högre än budget vilket beror 

på nya moduler och integrationer, bland annat på 

grund av kravet på att kunna skicka och ta emot 

Svefakturor. Kapitalkostnaderna är 62 tkr lägre än 

budget är en följd av ej genomförda investeringar. 

Försäkringspremierna håller sig fortsatt på en lägre 

nivå än budgeterat. 

 

Verksamhetsidé 

Ekonomikontoret är en servicefunktion som utför 

en effektiv ekonomiadministration och utgör ett 

kvalificerat stöd vad gäller kommunens ekonomi- 

och verksamhetsstyrning. 

 

Året i korthet 

• Under året har ekonomikontoret tillsammans 

med H2O drivit ett projekt för att automatisera 

arbetsuppgifter med hjälp av RPA (Robotic 

Process Automation). Två arbetsmoment har 

automatiserats vilket innebär en tidsbesparing 

på drygt 1 timma i veckan. 

• Möjlighet har skapats för att kunder med digi-

tala brevlådorna Kivra och Skatteverkets Mina 

Meddelanden kan ta emot fakturor. Av drygt 

60 000 kundfakturor var 32,4% digitala och 

därav 15,2% via Kivra och Mina Meddelanden. 

• Arbetet med att utveckla ekonomirutiner har 

fortsatt. Nytt verktyg för styrmodellen på web-

ben beräknas vara klart första kvartalet 2020. 

En modul till ekonomisystemet för att arbeta 

med budget och prognos har införskaffats och 

tagits i bruk. 

 

Framtid 

Ekonomikontoret sköter ekonomiadministration åt 

alla kommunens helägda bolag. Den största utma-

ningen för ekonomikontoret kommer vara att fort-

satt hålla ordning på koncernens ekonomi. Efter 

några år med stigande invånarantal och kostnads-

ökningar måste stöttning ske till verksamheterna 

för att anpassa kostnaderna till de minskade intäk-

terna och demografiska förändringarna.   

 

Automatisering av arbetsuppgifter, tex. med hjälp 

av RPA, kommer fortsatt att vara en viktig del av 

utvecklingen. Effektivare ekonomiprocesser med 

bland annat automatiska konteringar och attester 

på fakturor kommer att tas fram. Det kommer även 

arbetas med att fortsätta öka andelen e-fakturor 

både för kund- och leverantörsfakturor. 
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Personalkontor 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Personalkontorets nyckeltal grundar sig på den 

service kontoret utför till sina kunder det vill säga 

kommunens anställda och chefer. För perspektivet 

invånare och brukare är utfallet fortsatt högt. Detta 

innebär att servicen och kvaliteten på kontorets 

projekt fortsatt är hög. Årets resultat visar på upp-

fyllda målnivåer. Projekten under året innefattar 

bland annat central introduktion för nyanställda, 

ledarforum, utbildningar i arbetsmiljö samt bas-

utbildning för nya chefer. När det gäller perspekti-

vet verksamhet och medarbetare kan man notera 

att arbetsplatsen inte riktigt når upp till satta mål-

nivåer på alla nyckeltal. Då arbetsplatsen saknat 

resultat från medarbetarenkäten under ett antal år 
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samt har flera nya medarbetare ser man det som 

positivt med ett resultat man kan arbeta vidare 

med. 

Under perspektivet utveckling når man heller inte 

upp till samtliga målnivåer. Genom den årliga 

lönekartläggningen kan konstateras att löneskill-

naden mellan män och kvinnor inom kommunen 

tyvärr inte sjunkit utan ökat. Antal processer som 

analyserats har varit flera och handlar bland annat 

om rekrytering, central introduktionsdag, arbets-

miljöutbildning, samt rehabprocessen. 

 

Ekonomisk analys 

Årets verksamhet visar på ett underskott i förhål-

lande till budgeterade medel. Underskottet har sin 

grund i kostnader för systemförvaltning av Perso-

nec P (PA-och lönesystemet), införande av rehabi-

literingsverktyget Adato och ökade kostnader för 

företagshälsovården. Kostnaden för systemförvalt-

ningen är fortsatt stor men kommer att minska i 

takt med att personalkontoret kommer att kunna 

utföra mer av systemförvaltning i lönesystemet. 

 

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 med mera och dels med strategiska 

uppgifter som policyfrågor, utvecklingsfrågor och 

kommunövergripande ärenden. Personalkontoret 

ansvarar för kommunens administration av lön, 

anställning, pension och försäkringar. 

Året i korthet 

• Från och med 2019 har kontoret 2 nya medar-

betare som arbetar som lönehandläggare.  

• Övertagning av hanteringen av kommungemen-

samma bas-utbildningen för nya chefer 

• Påbörja arbetet med framtagning av nytt sam-

verkansavtal tillsammans med fackliga organi-

sationer.  

• Fortsatt arbete med kompetensförsörjningspla-

nen. Särskilt fokus på förmåner samt introdukt-

ion för nya medarbetare. 

• Bistå bostadsbolaget vid övergång till nya ar-

betsgivarorganisation.  

• Verksamhetsövergång för personal från ÖSK:s 

fastighetsavdelning till ABHB 

• Första året med Adato i drift (verktyg för reha-

bilitering) 

 

Framtid 

Arbetet med attraktiv arbetsgivare fortsätter utifrån 

kompetensförsörjningsplan och förmåner.  

Lönehandläggarna arbetar med att åter själva 

kunna utföra systemförvaltning av lönesystemet.  

Kontoret tar över personal- och löneadministration 

för kommunens bostadsbolag ABHB.  

Kontoret håller tillsammans med facken på att ta 

fram nytt samverkansavtal samt upplägg för ar-

betsmiljöutbildning.  

Nya kollektiv- och löneavtal för flertalet organisat-

ioner inom kommunen och dess bolag. 
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Serviceenheten 

Kostservice 
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Städservice  
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Verksamhetsvaktmästeri 

 

 

Måluppfyllelseanalys  

På det stora hela har vi uppnått god kundnöjdhet 

inom kost. För förskola/grundskola ligger vi något 

över målnivån och för högstadiet/gymnasiet något 

under. Kundnöjdhet gällande utförd lokalvård har 

ökat jämfört mot föregående år, på gymnasiet där 

eleverna har svarat uppnår vi vår målnivå på 75 %, 

för utförd lokalvård i helhet där alla anställda i 

kommunen har svarat har vi ökat, dock inte upp-

nått målet på 85 % kundnöjdhet.  

Målen för verksamhet och medarbetare som byg-

ger på frågor ur medarbetarenkäten har till stor del 

uppfyllts inom kosten. På lokalvård och verksam-
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hetsvaktmästeri har vi inte uppnått alla våra målni-

våer.  

Vi följer vårt livsmedelsavtal till 91,8%, vilket är 

högre än vårt mål.  

Matsvinnet har minskat per portion jämfört med 

föregående år vilket resulterat i att vi uppfyllt må-

let. Inköp av ekologiska råvaror minskar på grund 

av att vi köper mer närproducerade livsmedel. 

Därmed har vi inte uppnått vårt mål med ekolo-

giska livsmedel. 

Verksamhetsvaktmästeriet har inte uppfyllt målet 

att köra under 6 000 mil per år. Leverans av kyl-

mat till hemmaboende i hela kommunen påverkar 

antalet körda mil. 

Lokalvården har klarat målet angående insatta 

vikarietimmar och arbetar ständigt miljömedvetet 

för att minska kemanvändandet där vi tyvärr inte 

klarat vårt mål. 

 

Ekonomisk analys 

Serviceenheten redovisar ett överskott gentemot 

budget på 1,8 mnkr.  

Antalet ätande på förskolor och skolor är fler än 

förväntat samt att vi inom omsorgen arbetar mer 

salutogent, vilket medför ökade kostnader för in-

köp av livsmedel och skapar således en negativ 

avvikelse i jämförelse mot budget. Den negativa 

avvikelsen beror även på ökade råvarukostnader av 

livsmedel, samt förbättring i arbetsmiljön för våra 

medarbetare. 

Det totala överskottet beror på att vi förflyttar per-

sonal på grund av svårighet att rekrytera behörig 

personal och får därmed en positiv avvikelse 

gentemot personalbudgeten, samt att vi får ökade 

intäkter från övriga förvaltningar. 

 

Verksamhetsidé 

Serviceenheten samverkar inom lokalvård och 

verksamhetsvaktmästeri och servar kommunens 

lokaler och verksamheter så att lokalerna håller en 

hög hygienisk standard och att inre inventarier och 

miljö vårdas på ett bra sätt. 

 

Året i korthet 

Ledningsgruppen blev fulltalig efter att en person 

varit föräldraledig viss del av året.  

Rekrytering av enhetschef inom lokalvården har 

pågått och tillträder januari 2020.  

Ständigt arbete med rekrytering av timvikarier, 

ordinarie personal är flexibel och bemannar upp 

ensam-ställen vid korttidsfrånvaro. 

Örtagårdens förskola och en modul på Evahagens 

förskola har startat upp, vilket medfört utökad 

verksamhet inom kök, lokalvård och verksamhets-

vaktmästeri. 

Vi har varit delaktiga i arbetet med planering an-

gående nybyggnation av två kök. Byggstart beräk-

nas 2020. 

 

Framtid 

Serviceenheten arbetar ständigt med att tillmötesgå 

våra kunder och att erbjuda god service och hög 

kvalitét, lite bättre varje dag. Vi arbetar tillsam-

mans med personalen för att skapa en god arbets-

miljö. 

Korttidsfrånvaro vid sjukdom, vård av barn eller 

annan ledighet ställer krav på att vi har många 

timvikarier. Det är svårt att rekrytera utbildad per-

sonal inom kost och lokalvård för att täcka detta 

behov. Befintlig personal behöver vara flexibel 

och kunna byta arbetsplats vid behov, då främst 

våra kök kräver daglig bemanning. Pågående ar-

bete med heltidsnormen ställer krav på flexibilitet 
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hos våra medarbetare och vi arbetar för en bra 

lösning för alla.  

Krav och önskemål ökar då kunden är mer med-

veten om miljö, klimatsmarta alternativ och 

Agenda 2030. Våra verksamheter arbetar bland 

annat med att minska matsvinn, minska keman-

vändande och effektivisera transporter. Verksam-

hetsvaktmästarna kör idag många turer som kan 

samordnas på bättre sätt och vi ser fram emot att 

exempelvis sopsortering från alla offentliga verk-

samheter startas upp. 

Pågående arbete med ny livsmedelsupphandling 

som ska vara klar hösten 2020. 

Ny tjänst som enhetschef till lokalvården med 

tillträde januari 2020.  

Bilarna i bilpoolen ska bytas under 2020 till mer 

miljövänliga alternativ och nytt bokningssystem 

leder till att vi kan arbeta på effektivare sätt. 

 

 

Överförmyndaren 

 

 

Ekonomi 

Budgeten ligger i balans för verksamheten. Tjäns-

temannaorganisationens budget omfattar personal-, 

lokal- och övriga administrativa kostnader. Över-

förmyndarens budget består av arvoden till gode 

män och förvaltare. I föräldrabalken regleras vem 

som betalar arvodet till den gode mannen eller 

förvaltaren. 

Av utbetalda arvoden har Hultsfreds kommun 

svarat för 43 procent. Huvudmännen (den som har 

god man eller förvaltare) har betalat 57 procent. 

Förmögenheten som organisationen ansvarar för 

uppgick vid årsskiftet till 223,2 mnkr. 

 

Verksamhet 

Kommunerna Högsby, Hultsfred, Mönsterås och 

Oskarshamn samverkar inom överförmyndar-

verksamheten. Målen med samverkan är framför 

allt att säkerställa att kommunerna lever upp till 

nuvarande och framtida lagkrav, minska sårbarhet-

en för den enskilda kommunen, ökad tillgänglighet 

och säkerställande av kompetens. Verksamheten 

drivs från ett gemensamt kontor i Högsby.  

Var och en av de samverkande kommunerna har 

valt en egen överförmyndare. Överförmyndarna 

har delegerat sina beslutsbefogenheter (med un-

dantag av vissa beslut) till tjänstemännen på det 

gemensamma kontoret.  

Organisationen omfattar 5,25 heltidstjänster för 

handläggning, administration och arbetsledning.  

Antalet ärenden uppgick vid årsskiftet till 857 

(864), en minskning med 7. Ärenden avseendean-

talet ensamkommande barn var 5 vid årsskiftet, en 

minskning med 8 ärenden från 2018.  

Vi har under 2019 genom samverkan med länets 

överförmyndarkanslier genomfört en gemensam 

satsning på utbildning för personalgrupper inom 
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socialtjänsten. Detta har förstärkt samarbetet och 

samsynen kring hantering av ärenden både mot de 

egna socialförvaltningarna och inom regionen. 

Länet omfattar tolv kommuner. Genom samverkan 

omfattar länets överförmyndarkanslier sammanlagt 

sexton kommuner. Överförmyndaren i Högsby är 

vald till länsombud och är ledamot i Föreningen 

Sveriges Överförmyndares (FSÖ) styrelse. 

Under året har en enkätundersökning genomförts 

mot ställföreträdarna. Enkäten bestod av sju frågor 

på en skala mellan 1–7. Resultatet visar på mycket 

hög nöjdhet med organisationen. 

Den årliga tillsynen genomfördes i maj. Generella 

synpunkter framfördes och viss kritik i ärende där 

det inte framgår att yttrande inhämtats. Inget krav 

på återrapportering.  

Grundutbildningen för godemän och förvaltare har 

genomförts vid två tillfällen. Högsby stod värd för 

hela länet. Länets kanslier omfattar genom sam-

verkan sammanlagt sexton kommuner. Det totala 

deltagarantalet uppgick till 170. Samtliga deltagare 

erhöll kursintyg. Alla gode män och förvaltare har 

erhållit introduktion, introduktionsmapp och hand-

bok. 

Den årliga kontrollen av samtliga ställföreträdare 

mot belastnings- och kronofogdens register ge-

nomfördes i oktober, ingen förekomst. 

Omgående registrering av ärende har skett och 

handläggningen har påbörjats inom tre arbetsdagar 

från det ärendet eller skrivelse inkommit. 

Målet att tillsätta av god man för ensamkommande 

barn inom 24 timmar (en arbetsdag) från det att 

anmälan inkommit har uppfyllts.   

Urvalet till djupgranskning gjordes på huvudmän 

födda i mars månad. Urvalet för djupgranskning 

görs på samtliga ärenden med redovisningsskyl-

dighet. Ärenden med förenklad redovisning är inte 

möjliga att djupgranska varför utfallet slutade på 

drygt åtta procent. Samtliga årsredovisningar var 

färdiggranskade före 1 september. 

Målet att bedriva ändamålsenlig verksamhet har 

uppfyllts. Kundnyttan mäts genom uppföljning av 

internkontrollplanen tillsammans med samver-

kanskommunernas överförmyndare. Mätningen 

genomfördes i april. 

Årets två länsträffar har genomförts i Högsby.  

 

Utveckling/framtid  

Under året har arbetet med digitalisering av ansök-

ningar via webben startats. Samtidigt har uppgra-

dering av verksamhetssystemet skett. Digitali-

seringsarbetet fortsätter. 

Verksamhetsfakta 

 ____________________________ 2019 _____ 2018 

Förmyndarskap 53 49 

Förvaltarskap 20 22 

Godmanskap 148 146 

Ensamkommande barn 5** 9** 

Arvoden från kommun* 43% 32% 

Arvoden från huvudmän* 57% 68% 

Avstår arvode/ersättning 92 63 

*Från och med 2012 redovisas enbart hur de totala 

arvodeskostnaderna fördelas mellan kommun och 

huvudmän på grund av begränsningar i verksam-

hetsstöd. 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

 

Måluppfyllelseanalys  

Kultur och fritidsförvaltningen har i år ett litet 

överskott, utfall i procent mot nettobudget på 96,65 

jämfört med föregående år där nettobudgeten slu-

tade på 99,6 

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

utbud så ser vi en ökning i jämförelse med föregå-

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

verka för ökat föreningsliv och ett ökat kulturutbud 

2020. Våra lokaler fortsätter att visa på en ökad 

tillgänglighet. Vi ser med tillförsikt fram mot att få 

erbjuda en ny mötesplats 2020, det nya biblioteket. 

När det gäller målen för medarbetare och verk-

samhet, så ser det stabilt ut. Vi har en liten nedåt-

gående trend (ingen stor förändring), när det gäller 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare
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arbetsmiljö, samarbete, delaktighet och ledarskap. 

Detta beror till stor del att vi har fått in tre nya 

verksamheter (Svenskt Rockarkiv, evenemangs-

strategi och konferensdelen i Rockcity) under hös-

ten, som ännu inte har hunnit sätta sin prägel och 

att det har även varit lite omförändringar i biblio-

teksverksamheten. 

Det som fortfarande sticker ut i en liten negativ 

bemärkelse, är vår arbetsmiljö och då främst när 

det gäller våra fysiska arbetsmiljöer på grund av 

dålig ventilation, kyla och värme. 

Vi har ökat antalet samarbetsprojekt både när det 

gäller över kommun- och förvaltningsgränserna, 

men har en liten bit kvar till för att nå dom upp-

satta målen. 

Det känns som att det blåser en positiv optimism, 

målmedveten och ödmjukhet bland medarbetarna i 

Kultur och fritid för att jobba efter våra uppsatta 

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

 

Ekonomisk analys 

Årets verksamhet visar en budget i en positiv net-

toavvikelse mot budget 96,5 %, 1 352,3 tkr. Avvi-

kelsen kan bland annat förklaras det funnits vakan-

ser i biblioteksverksamheten. Överskottet beror 

också på ökade intäkter i form av olika projektbi-

drag som även avser 2020.  Det har också tillkom-

mit en del nya verksamheter, sent på året 2019. 

 

Verksamhetsidé 

Kultur- och fritidsförvaltningens övergripande 

ansvar är att ge kommuninvånarna förutsättningar 

för ett meningsfullt och aktivt fritids- och kulturliv 

och att öka intresset för friluftsliv, rekreation och 

motion. Förvaltningen samverkar med och ger stöd 

till studieförbund och kultur- och fritidsföreningar, 

främst till barn- och ungdomsverksamhet. Fritids-

gårdsverksamhet, ungdomsinflytande, folkhälso-

frågor, idrotts- och friluftsanläggningar och att 

förvalta, vårda och visa kulturarvet hör till förvalt-

ningens verksamhetsområde. Målgruppen är kom-

munens invånare och föreningsliv. 

 

Året i korthet 

• Nya aktivitetsytor klara. Multiarena i Vena, 

padelbana i Hultsfred och Virserum och beach-

handbollsplan i Hultsfred. 

• Nya aktivitetsytor på gång i Mörlunda. 

• Förprojektering ny bassäng i Hagadal pågår och 

presenteras 2020. 

• Ytterligare projektmedel till stärkta bibliotek i 

samarbete med Högsby. 

• Kultur-och fritid utökar med nya verksamheter 

och medarbetare-Evenemangsgrupp-Svenskt 

rockarkiv-konferenslokal Rockcity 

• Uppföljning Lupp/genomfört ungdomsforum 

• Fortsatt planering inför flytt och invigning av 

Nya Biblioteket 

 

Framtid 

Vi vill fortsätta att ge kommuninvånarna förutsätt-

ningar för ett aktivt kultur- och fritidsliv och ett 

stärkt folkhälsoarbete. 

Vi vill stärka och utveckla föreningslivet, genom 

att bibehålla våra relationer med föreningarna så 

att de får goda förutsättningar för att skapa möten 

med människor i olika åldrar, kön, etnisk bakgrund 

och livsstil. 

Vi skall fortsätta att i positiv anda jobba för att öka 

samverkan över kommun- och förvaltningsgrän-

serna, där vi jobbar efter starka nyckelord som: 

Delaktighet, Tillit, Samverkan, Respekt, Möjlig-

heter, Framtidstro, Vikänsla och Stolthet.  

Vi skall via ungdomsenheten bygga vidare på att 

skapa relationer till ungdomar och framförallt se 
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till att stödja ungdomarna så att de kan tillvarata 

och använda sina egna inneboende resurser. Vi 

skall se till att främja en god relation till vuxen-

världen, skapa positiv fritid och öka ungas känsla 

av delaktighet i samhället. 

Kultur-och fritid vill ta tillvara på möjligheten att 

få vara med och utveckla nya mötesplatser så som 

nya Biblioteket, nya verksamheter så som Svenskt 

Rockarkiv, Evenemangsstrategin och konferenslo-

kalen Rockcity. 

Verksamhetsfakta 

 2019 2018 

Registrerade föreningar 248 248 

Antal föreningar som fått bidrag  135 

Antal bad Hultsfred 57 574 54 821 

Antal bad Virserum 5 878 5 510 

Friskotek Hagadal 14 947 16 128 

Uthyrningar (timmar ej skol-

tid) 

  

Mörlunda sporthall 546 604 

Silverdalens sporthall 271 275 

Silverdalens gymnastiksal 44 79 

Målilla gymnastikhall 316 373 

Vena gymnastikhall 112 166 

Hagadal sporthall 778 785 

Lindblomskolans Sporthall 643 620 

Fotbollstält 893 861 
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Bibliotek 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Biblioteket har under året befunnit sig i tillfälliga 

lokaler vilket har medfört att alla bibliotekets upp-

drag inte har kunnat uppfyllas fullt ut. Bland annat 

är servicen till skolorna, vuxenstuderande, SFI och 

barn i förskoleålder begränsad med anledning av 

lokalernas utformning. 

Utlåningen har ökat men det uppsatta målet för 

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

snittet) är ännu inte uppnått. Verksamheten bedri-

ver ett intensivt arbete med läsfrämjande insatser 

bland barn och vuxna. Personer med funktionsned-

sättning, nya svenskar, barn och unga är priorite-

rade grupper i enlighet med bibliotekslagen. Tren-

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

har ökat jämfört med tidigare år och även filialen i 

Virserum visar på en ökning. 

Antalet aktiva låntagare har ökat under året och 

samma gäller för lån per invånare. 

Antal boken kommer låntagare har minskat och 

detta beror till stor del på att biblioteket har flyttat 

närmre centrum. 

Biblioteket godkänner de flesta av besökarnas 

önskemål vad gäller inköpsförslag av medier. Res-

terande medier har oftast kunnat tillhandahållas i 

form av fjärrlån från andra bibliotek.  

Sjukfrånvaron har ökat på grund av långvarig hel-

tidssjukskrivning. 

 

Ekonomisk analys 

Biblioteksverksamheten visar ett underskott 

gentemot budget på 349 tkr vilket kan förklaras 

med ökade kostnader för medier, ökade kostnader 

för tjänster (dubbelbemanning i informationsdis-

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

avseende IT. Inom IT-området sker det en ständig 

utveckling av ny teknik och därav kostnadsök-

ningen för bland annat licenser, teknik och data-

program. Kostnaden för biblioteksmedier ökade 

och här spelar utlånen av e-ljudböcker och e-

böcker en stor roll. Likaså ökade efterfrågan på 

medier på mångspråk, lättläst svenska och medier 

för barn och unga.  Böcker på mångspråk är oftast 

dubbelt så dyra som medier på svenska. 

 

Verksamhetsidé 

Biblioteket ska tillhandahålla litteratur i olika for-

mat för utbildning, information och upplevelser. 

Vi bedriver verksamhet för folk-, grundskole- och 

gymnasiebibliotek i kommunen. Biblioteket ska 

verka för demokratisk utveckling i samhället och 

främja läsning och tillgång till litteratur. Lån ur det 

egna beståndet ska vara gratis. 

Demokrati och integration är viktiga ledord i verk-

samheten. Vi ska ha särskilt fokus på grupperna 

barn/unga, funktionshindrade, nationella minorite-

ter och personer med annat modersmål än svenska. 

 

Året i korthet 

• Huvudbiblioteket har varit placerat i tillfälliga 

lokaler i Valhall under året. Placeringen har re-

sulterat i att lokalen är mer tillgänglig för 

kommuninvånarna än tidigare då biblioteket låg 

intill gymnasieskolan. Eftersom biblioteket 

även har en funktion som skolbibliotek för 

Lindblomsskolan, Albäcksskolan och gymna-

siet så har avståndet för lärare och elever ökat. 

Detta har lett till att biblioteket inte utnyttjas av 

skolorna i lika hög grad som tidigare. 

• Under året har biblioteket anordnat en rad eve-

nemang, läsecirklar och författarbesök för 

vuxna. Barn och unga har erbjudits teater, 

sommarlovsaktiviteter, pyssel, sagostunder, 

bokklubb och författarbesök. Biblioteket sam-

arbetar med kultur och fritid i detta arbete. 

• Arbetet med att främja den digitala delaktighet-

en har pågått under året. Samtliga biliotkets ar-

rangemang genomsyras av ett jämställdhets-, 

hbtq- och integrationsperspektiv. 

• Satsningen som kallas Digidel syftar till att öka 

den digitala delaktigheten och biblioteket har 

under året bjudit in till ett flertal informations-

träffar om olika digitala verktyg. 

• Under året har biblioteket beviljats medel från 

Kulturrådet dels för en genomlysning av arbetet 

med integration dels för att praktiskt arbeta 

med målgruppen personer med annat moders-

mål än svenska. Medlen används till tjänster, 

evenemang och inköp av medier. 

• Det nya biblioteket är planerat att vara färdigt 

under 2020 och planeringen av den framtida 

verksamheten i nya lokaler har fortgått under 

året. 
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Framtid 

Biblioteket fortsätter att utveckla samverkan mel-

lan skola, kultur, fritids- och social verksamhet. 

Stor vikt läggs vid att anpassa biblioteksverksam-

heten till den nya tekniken och att erbjuda nya och 

aktuella medier i ett läsfrämjande syfte. 

Arbetet mot prioriterade grupper, där enligt biblio-

tekslagen barn och unga, nya svenskar, minoritets-

kulturer och personer med funktionsnedsättning 

ingår, lyfts fram och stärks. Detta arbete kommer 

även att ske i form av ett integrationsprojekt till-

sammans med Högsby kommunbibliotek med 

medel beviljade av Kulturrådet. Ökade insatser för 

att få fler medborgare digitalt delaktiga planeras. 

Förberedelser för inflyttning i det nya biblioteket 

intensifieras under året och detta kommer att med-

föra spännande utmaningar för verksamheten. 

Planerad inflyttning sker i mars 2020. 

Verksamhetsfakta 

 2018 2019 

Antal lån totalt 93 

983 

 

Antal lån per invånare 6,6  

Aktiva låntagare 3 949  

Antal lån per låntagare 23,7  

Antal mediabestånd totalt 79 

073 

 

Antal mediabestånd per invånare 5,4  

Nyförvärvade medier 5 967  

Antal besök per invånare 8,5  

Antal invånare med Boken kom-

mer-service  

38  
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Räddningstjänsten 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Räddningstjänsten uppnår målen för verksamhet 

och medarbetare vad gäller gott samarbete, god 

arbetsmiljö, god delaktighet, gott ledarskap och 

god beredskap. Målen för utveckling vad gäller 

kompetens och antalet medarbetare som anser att 

man lär nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete nås 

inte. Det beror på att medarbetarenkäten har skick-

ats även till deltidspersonalen 2019. Det är för att 

räddningstjänsten ska kunna jobba mer aktivt med 

hela dess personalstyrka. När det gäller invånare 

och brukare, trygg och säker kommun så uppfylls 

inte målen för antal trafikolyckor och brand i 

byggnad. Målet för antal olyckor med personskada 

uppnås. Detta visar på vikten att informera och 
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utbilda invånare för att få en bättre förstå-

else/risktänk för olyckor. De ekonomiska målen 

uppfylls inte heller, främst beroende på många 

larm och höga utryckningskostnader för brand i 

byggnad, utbildning av nyanställd personal, C-

körkort till personal och kostnader för Avonova. 

 

Ekonomisk analys 

Räddningstjänsten gör ett dåligt resultat beroende 

på att budgeten tillåter ca 150 insatser. För 2019 

genomfördes 338 insatser detta är 188 fler än be-

räknat och blir en merkostnad. Ett antal av dessa 

insatser faktureras så att det finns kostnadstäck-

ning för. Brand i byggnad är kostnadsdrivande 

med många timmars arbete. Eftersom det var 

många insatser blir också kostnad för återställning 

efter larm högre. Intäkterna är högre än budgeterat 

och detta beror på intäkter för SAMS larm, tjänst 

för larmsändare på kommunala anläggningar, rest-

värdesräddning åt försäkringsbolagen, tillstånd för 

explosiva varor, felaktiga automatlarm, externut-

bildningar, kärnkraftsarbete utfört åt Länsstyrelsen 

och OKG. Höglandets räddningstjänstförbund 

betalar en beredskap i Järnforsen. 

 

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 olyck-

or och arbetar därför aktivt med förebyggande 

skydd genom rådgivning, tillsyn och utbildning. 

Krishantering, trygghetsskapande arbete och civilt 

försvar är arbetsområden som kommer ta betydligt 

större plats i framtiden. 

 

Året i korthet 

2019 var ett händelserikt år för räddningstjänsten, 

antalet utryckningar uppgick till 338. Tillsyner 

genomfördes på 7 objekt. Vi har genomfört utbild-

ningar i brandkunskap, sjukvård, hot och våld mm. 

internt och externt för ca 1 500 personer. Informat-

ion till ca 3 000. Antalet felaktiga automatlarm var 

86 och har minskat något i antal jämfört med 2018. 

SAMS larmen har ökat något i antal. Nya styrdo-

kument är framtagna för verksamheten, men alla är 

inte beslutade och antagna ännu. Vi har också re-

viderat befintliga dokument. Vi har påbörjat kom-

munens planering av civilt försvar och det arbetet 

kommer att pågå under obestämd tid. 

 

Verksamhetsfakta 

 2019 2018 

Antal insatser (uppdrag) 338 414 

Varav en del:   

brand i byggnad 49 45 

brand ej i byggnad 46 89 

automatlarm 86 102 

trafikolycka 54 74 

stormskada 0 1 

Annan vattenskada 3 3 

Översvämning av vattendrag 0 0 

Nödställd person 1 1 

SAMS sjukvårdslarm 42 34 



  Årsredovisning 2019 Verksamhetsberättelse 

 

 

79 

 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet gemensam 

 

Ekonomi 

Förvaltningens nettokostnad uppgick under 2019 

till totalt 306,6 mnkr att jämföras med 283,2 mnkr 

under 2018. Från 2018 ingår Campus i barn- och 

utbildningsnämndens verksamhet. Ökningen jäm-

fört med 2018 uppgår till 8,3 procent.  

 

 

 

Nettokostnaderna är 9,1 mnkr högre än budgeterat. 

Kostnaderna är 41,6 mnkr (12,1 procent) högre än 

budgeterat och intäkterna 32,4 mnkr (169,4 pro-

cent) högre än budgeterat. Underskottet orsakas 

främst av att lönekostnader överstiger budget inom 

vissa verksamheter, där tidigare intäkter för asyl-

sökande elever kompenserat del av underskottet.    

Intäkterna för omsorg/utbildning av asylsökande 

barn/elever och SFI-studenter inklusive lokalkost-

nader uppgick till 20,7 mnkr 2019 (jmf med 2018, 

27 mnkr). Detta är en minskning med 6,3 mnkr 

(23,4%) i jämförelse med 2018. 

 

 

Bemanning 

Grundbemanningen kan komma att förändras 

framöver, på grund av anpassningar till budget. 

Tabellen nedan visar barn- och utbildningsnämn-

dens totala antal årsarbetare från 2017 till 2019. 

  2019 2018 2017 

Antal årsarbetare 514,9 495,5 496 

 

God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning kan sägas handla om 

att utvärdera om de prestationer som har utlovats 

utförs, både vad gäller ekonomi och kvalitet i för-

hållande till varje satsad krona.  

 

Det finns inga absoluta tal som visar om verksam-

heter bedrivs med god ekonomisk hushållning. Istäl-

let får denna fråga besvaras av respektives verksam-

hets balanserade styrkort. Målen i respektive verk-

samhets styrkort är framtagna av barn- och utbild-

ningsnämnden och fastslås av kommunfullmäktige. 

Bland annat enkäter användes för att ta fram resul-

tat. För 2019 redovisas styrkort för förskola, fritids-

hem, grundskola, gymnasium, Campus och vuxen-

utbildning. 
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Förskola  

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Utifrån målsättning att erbjuda barnen en trygg 

omsorg så visar föräldraenkäten att 98,9 procent av 

vårdnadshavarna svarar positivt på frågan, vilket är 

ett lika gott resultat som föregående verksamhets-

år. 

 

Resultat för inspirerande lärmiljöer, både inne och 

utomhus, är 95,8 procent respektive 90 procent av 

föräldrarna ganska eller mycket nöjda. På frågan 

om verksamheten stimulerar barnens lärande och 

utveckling, anser 99,5 procent att det stämmer helt 

och hållet eller i ganska hög grad. 
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78,5 procent av medarbetare i förskolan anser att 

arbetsmiljön är god i lokalerna de arbetar i. 77,8 

procent av medarbetarna är nöjda med den tek-

niska utrustning de använder såsom dator och 

Ipad. Det som brister är andel digitala verktyg. 

Förskolans personal har under året inte haft likvär-

dig tillgång till teknik i undervisningen som sko-

lans personal, vilket har varit ett förbättringsom-

råde under 2019 då alla förskollärare har fått en 

egen iPad som arbetsverktyg. 96,3 procent av 

medarbetarna upplever ett gott samarbete inom 

förskolans verksamhet och 94,9 procent av medar-

betarna är nöjda med möjligheten till inflytande 

och delaktighet 

 

Pedagogerna har under året tagit del av den fort-

bildning och underlag från nätverket kring språk- 

och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervis-

ningen (SKUA)för att kunna utveckla sitt förhåll-

ningssätt i undervisningen. Samtal och dialoger i 

ett kollegialt lärande har lett till en större förståelse 

och varit ett stöd i hur vi kan arbeta språkutveck-

lande med barn i olika åldrar. 

 

Pedagogerna har under året arbetat med metoden 

ögonblicksforskning för att få syn på hur de samta-

lar med barnen och om det ställs språkutvecklande 

frågor som leder samtalet framåt och skapar en 

progression i barnens lärande och utveckling. Det 

som framgår är att det finns en ovana hos pedago-

gerna i att arbeta med metoden observation som 

innebär att bli filmad för att sedan se på resultatet 

tillsammans med kollegor. Pedagogerna är gene-

rellt ovana vid arbetssättet och behöver träna på 

det som ett naturligt inslag i arbetet med att ut-

veckla undervisningen. Det är en metod som enligt 

forskning är framgångsrik i professionsutveckling. 

 

Ögonblicksforskningen visar att pedagogerna ge-

nerellt har blivit alltmer uppmärksamma på att 

ställa fördjupande frågor i samtal med barnen men 

att det upplevs svårt och då främst med de yngsta 

barnen men även för de barn som har ett begränsat 

språk i svenska. En slutsats är bland annat att be-

hovet för att kunna komma framåt i samtalet är att 

visa på konkret material och att ställa enkla frågor 

som inte kräver så utförliga svar. Utvärderingar 

visar att övervägande andel pedagoger är överens 

om att det här sättet att arbeta är ett viktigt redskap 

för att undervisningen ska kunna utvecklas. 

 

I och med att förskolan fick en reviderad läroplan 

den 1 juli, har fokus lagts på att arbeta utifrån mål-

styrda processer, där förskolläraren har ansvaret 

för att verksamhetens innehåll styrs mer mot läro-

planens mål, planerade i förväg och inte som det så 

ofta sker i efterhand. Under våren har förskolan 

fördjupat sig genom att läsa Pihlgrens bok om 

undervisningen och boken har sedan kopplat till 

kompetensutvecklingen inom SKUA. Det fram-

kommer många gemensamma nämnare och fram-

gångsfaktorer att ta tillvara på. Att stödja barnen 

genom så kallad scaffholding är ett exempel som 

lyfts fram och pedagogerna medvetna strategier för 

att nå målen men där underlaget byggs på barnens 

erfarenheter och kunnande, och där barn har infly-

tande och delaktighet i undervisningen. 

 

Ekonomisk analys 

Förskolans nettokostnad uppgår till 74,1 mnkr 

vilket är 2,2 mnkr lägre än budgeterat. Detta kan 

jämföras med 2018, då nettokostnad var 7,9 mnkr 

lägre än budgeterat. Antalet barn inom förskole-

verksamheten har ökat 2019, jämfört med 2018. 

 

Verksamhetsidé 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och 

lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.  

Genom att barnen erbjuds en god pedagogisk 

verksamhet läggs grunden för det lärande som 
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fortsätter resten av livet. Förskolan ger även 

föräldrar möjlighet att förena föräldraskap 

med förvärvsarbete eller studier. 

 

Året i korthet 

• Reviderad läroplan, Lpfö 18, gäller sedan 

den 1 juli 2019. 

• Två nya avdelningar öppnas på Evahagens 

förskola i mars 2019. 

• Örtagårdens förskola med två avdelningar 

öppnas i mars 2019. 

• Omsorg under kvällar och helger flyttades 

till Örtagårdens förskola. 

• iPads infördes som digitalt verktyg till alla 

förskollärare. 

• Förskollärarutbildning på plats i Hultsfred 

via Linköpings universitet startade hösten 

2019. 

 

Framtid 

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

veckla undervisningen och skapa goda förutsätt-

ningar för alla barn att utvecklas och lära. Utfors-

kande, nyfikenhet och lust att lära ska löpa som en 

röd tråd i förskolans verksamhet. Under 2019 in-

fördes en reviderad läroplan. Det innebär bland 

annat att begreppen utbildning och undervisning 

har förts in i förskolans läroplan. Genom det beto-

nas att förskolan är en del av skolväsendet. I läro-

planen har även begreppet omsorg lagts till, vilket 

betonar att även det är en viktig del av utbildning-

en i förskolan. Vi fortsätter arbetet framåt med att 

definiera begreppet undervisning så pedagogerna 

känner sig väl förtrogna med styrdokumenten.  

 

I det sammanhanget behöver vi se över vår organi-

sation och hur vi omfördelar behörig och icke be-

hörig personal mellan våra förskolor. Vi fortsätter 

arbetet med att utveckla och förbättra inne- och 

utemiljöerna utifrån barngruppens behov och in-

tresse. Lärmiljöerna ska ha en tydlig koppling till 

läroplanen och ge barnen möjlighet till inflytande. 

Trygghet- och värdegrundsperspektivet och ett 

barninflytande ska genomsyra pedagogernas pla-

nering av undervisning. En viktig aspekt i sam-

manhanget är att skapa reflektionstid för pedago-

gerna 

 

Verksamhetsfakta 

Förskola 2019 2018 

    

Antal barn (inkl. asylsö-

kande) 665 623 

Bruttokostnad / barn (kr) 145 521 142 143 

Nettokostnad / barn (kr) 111 361 100 462 
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Grundskola 

 

 

Måluppfyllelseanalys  

94,8 procent av eleverna i grundskolan anser att de 

är trygga. Resultatet har stigit sedan 2018 då resul-

tatet var 92,1 procent. Vi bör fortsätta lägga kraft 

på trygghetsfrågan då varje elev som inte svarar ja 

på denna fråga är ett misslyckande för skolan. 

Målet avseende trygghet är alltid 100 procent. 

Enkäterna visar att det ofta är i samband med toa-

lettbesök och omklädning till idrotten som elever-

na upplever otrygghet. Utepedagogverksamheten i 

år F-6, skolornas likabehandlingsarbete och men-

torsstödjarnas arbete i årskurs 7-9, har sannolikt 

varit av stor betydelse för det goda resultatet kring 

trygghet. Varje höst genomför likabehandlings-

grupperna i samverkan med utepedagogerna en 
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enkätundersökning kring trygghet och om det finns 

platser i skolan som eleverna upplever otrygga. I 

enkäten ingår även frågor kring sociala medier. 

Följande resultat för kunskapsresultat är baserade 

på samtliga elevers måluppfyllelse. Vi skiljer i den 

här redovisningen inte på första- respektive andra-

språkselever, nyanlända eller asylsökande. Resul-

tat i årskurs 3 vårterminen 2019 visar att 71,7 pro-

cent av eleverna uppnår samtliga mål i samtliga 

ämnen, vilket har stigit från 2018 då 69,4 procent 

av eleverna hade ett godkänt resultat. Vad avser 

kunskapsresultat i åk 6 för vårterminen 2019 visar 

resultatet att 68,4 procent av eleverna uppnår samt-

liga mål i samtliga ämnen, vilket är en ökning från 

2018 då resultatet var 59,0 procent. Måluppfyllelse 

i årskurs 9 för verksamhetsåret 2019 visar att 67,9 

procent av eleverna var behöriga till gymnasiet, 

vilket är en ökning från 2018 då andelen behöriga 

var 66,5 procent. Andel elever som når samtliga 

mål i samtliga ämnen i åk 9 var 2019, 61,6 pro-

cent. Ett resultat som låg lite högre än andelen 

elever 2018 som var 61,2 procent.  

I elev- och föräldraenkäten för 2019 ser vi att 94,6 

procent av eleverna upplever att de får det stöd och 

den utmaning de behöver. När det gäller vårdnads-

havares upplevelse av samma sak blev resultatet 

94,5 procent, en ökning från 2018 års resultat som 

visade på 93,1 procent. Andelen vårdnadshavarna 

som upplever att de har möjlighet att påverka 

verksamheten var 88,2 procent. Detta är i jämfö-

relse med 2018 års resultat som visade på 88,5 

procent på samma nivå. Under målet gott elevin-

flytande väger vi in tre kriterier. I hur stor ut-

sträckning lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter. 

Där resultatet 2019 ökade till 93 procent. 84,4 

procent av eleverna upplever att de får vara med 

och påverka planeringen av undervisningen. 90,1 

procent av eleverna upplever att det formella elev-

inflytandet fungerar bra. Samtliga kriterier visar på 

bättre resultat jämfört med föregående år.  

Förskoleklass har under året ägnat stor del av 

undervisningen till att utveckla leken och skapa 

kreativa lärmiljöer, där ett språk- och kunskapsut-

vecklande arbetssätt genomsyrar undervisningen. 

De uppger i sin resultatanalys att de idag ser en 

undervisning som ger goda förutsättningar för 

eleverna att utveckla sin förmåga till samarbete, 

koncentration, resonemang och kommunikation. 

De har använt sig av olika arbetsformer och meto-

der där kommunikation har varit i fokus, vilket är 

en bidragande orsak till att eleverna visar en posi-

tiv trend i språklig medvetenhet. Återbrukets 

material börjar bli alltmer etablerat i både försko-

leklass och grundskolans lägre åldrar och möjlig-

heten att ta steget från att i verksamheterna ha 

övervägande färdiga leksaker till att använda ut-

forskande material i undervisningen bestående av 

spillmaterial från kommunens företag har synlig-

gjorts.  

Utifrån uppföljning och analys av resultat av kvali-

tetsarbetet identifierade varje skola i Hultsfreds 

kommun utvecklingsområden som särskilt behöver 

förbättras för att nå de nationella målen för utbild-

ningen. Rektorerna arbetade i samverkan med 

huvudman fram fem prioriterade områden som 

sätter riktningen för vårt gemensamma kvalitetsar-

bete för de närmaste tre åren. Planen ska fungera 

som ett stöd för utvecklingsarbetet och bidra till att 

uppfylla skollagens och styrdokumentens krav på 

systematiskt kvalitetsarbete. Verksamheterna sätter 

delmål och planerar för hur dessa ska uppnås samt 

gör en plan för uppföljning och utvärdering. 

Vi fortsätter arbetet med implementering av språk- 

och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervis-

ningen med målsättning att det 2021 är ett förhåll-

ningssätt i all utbildning i samtliga verksamheter 

och skolformer. Arbetet med digitalisering löper 

som en röd tråd i undervisningen med målsättning 

att pedagogerna utvecklar goda kunskaper om hur 

digitaliseringen stödjer barnens och elevernas lä-

rande och utveckling. 

 

Vi arbetar för en skola för hållbar utveckling där vi 

arbetar med ett helhetsgrepp runt frågor som rör 

hållbar framtid, ger möjlighet till kreativitet och 
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innovationsförmåga som främjar utvecklingen. Det 

handlar om att integrera frågeställningar runt 

miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervis-

ningen och att göra barn och elever delaktiga i 

lärprocessen och skapa goda förutsättningar för att 

förbereda dem för framtiden. En undervisning i 

hållbar utveckling karakteriseras av: demokratiska 

arbetssätt, kritiska förhållningssätt, ämnesövergri-

pande samarbeten, mångfald av pedagogiska me-

toder och delaktighet och inflytande från barnen 

och eleverna 

Ur analysen inför fortsatt kvalitetsarbete har föl-

jande fem prioriterade utvecklingsområden tagits 

fram – där vi utvecklar undervisningen genom: 

• Likvärdig skola 

• Trygghet och värdegrund 

• Barn- och elevinflytande 

• Tillgängliga, anpassade och kreativa lärmil-
jöer 

• Effektiva team 

 

Ekonomisk analys 

Grundskolans nettokostnad uppgår till 115,4 mnkr, 

vilket är 5,9 mnkr högre än budgeterat. I jämfö-

relse med föregående år är det en försämring av 

det ekonomiska resultatet med  

2,4 mnkr.  

Grundsärskolans nettokostnad uppgår till 5,9 

mnkr, vilket är 0,6 mnkr lägre än budgeterat. 

Förskoleklass nettokostnad uppgår till 8,9 mnkr 

vilket är 1,2 mnkr lägre än budgeterat. 

 

Verksamhetsidé 

Grundskolan är obligatorisk från det år barnet fyll-

ler 7 år. I styrmodellen omfattar grundskolan även 

förskoleklass och grundsärskolan. Förskoleklass är 

en frivillig skolform. Grundskolan består av nio 

årskurser och lägger grunden för att gå vidare till 

en gymnasieutbildning. Utbildningen ska vara 

likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan.  

Elever med utvecklingsstörning läser efter grund-

särskolans kursplan. Grundskola och grund-

särskola ska bland annat ge kunskaper och värden, 

bidra till personlig utveckling, social gemenskap 

och ge en god grund för ett aktivt deltagande i 

samhället. 

 

Året i korthet 

• Införande av heltidsmentor på Albäcksskolan 

(åk 7–9). 

• Kompetensutveckling i kooperativt lärande för 

all personal. 

• Projektering av ny grundsärskola åk 1–6 i Må-

lilla.  

• Ett resursteam startades höstterminen 2019 

inom övergripande samverkan mellan barn- och 

utbildningsförvaltning, socialförvaltning och 

kultur och fritid (ÖSAM).  

• Införande av digitalt verktyg för anmälan och 

utredning av kränkande behandling 

 

Framtid 

Målsättningen framåt är att fortsätta arbetet med 

att skapa en skola där eleverna är trygga och stolta 

över sig själv och sina förmågor och där utfors-

kande, nyfikenhet och lust att lära genomsyrar 

undervisningen. Att ge eleverna förutsättningar att 

bli medvetna om sin egen utveckling och få en 

känsla av sammanhang och meningsfullhet. Vi 

kommer framåt att satsa än mer på att skapa inklu-

derande, kreativa och anpassade lärmiljöer med 

målsättning att alla våra elever ska känna trygghet 

och tillhörighet. Vi fortsätter arbetet med att skapa 

en likvärdig skola där eleverna ska garanteras 

samma kvalitet i undervisningen oavsett vilken 

skolform eller skola den tillhör och där resurser 

fördelas utifrån behov. Vi kommer att arbeta för att 

skapa goda rutiner för övergångar mellan och inom 
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verksamheter, stadier och skolformer. Ett språk- 

och kunskapsutvecklande arbetssätt ska vara ett 

förhållningssätt och löpa som en röd tråd i all 

undervisning. Pedagogerna fördjupar sina kun-

skaper om hur digitala verktyg stödjer elevernas 

lärande och hur undervisningen kan utformas på 

ett varierat sätt med digitalt och kreativt skapande. 

Vi arbetar för en skola där trygghets- och värde-

grundsarbetet genomsyrar planering av undervis-

ningen. Vi ska också arbeta för att utveckla elevin-

flytandet genom att eleverna ges ökade möjligheter 

att påverka planering och utvärdering av undervis-

ningen. Vårt elevhälsaarbete ska i framtiden vara 

främst främjande och förebyggande än åtgärdande, 

där vi utgår från det som fungerar väl och anpassar 

kring behoven.

Verksamhetsfakta 

Grundskola  2019 2018 

Antal elever (inkl. asylsö-

kande) 1 196 1 201 

Bruttokostnad 111 325 114 610 

Nettokostnad 96 526 90 320 

 

   

 

Förskoleklass 2019 2018 

Antal barn (inkl. asylsö-

kande) 143 136 

Bruttokostnad / barn (kr) 69 245 66 813 

Nettokostnad / barn (kr) 62 029 52 728 

 

  2019 2018 

Elevantal Grundsärskola 

och träningsskola 23 22 

Nettokostnad / elev (kr) 256 413 312 955 
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Fritidshem 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

95,2 procent av vårdnadshavarna anser att det 

stämmer helt eller ganska bra att deras barn är 

trygga i fritidshemmet. 86,3 procent av föräldrarna 

upplever att fritidshemmet främjar barnens ut-

veckling och lärande och 89,5 procent svarar att de 

upplever att deras barn oftast tycker det är roligt att 

vara på fritids. Trygghets- och värdegrundsarbetet 

är något som alltid ska genomsyra fritidshemmens 

arbetssätt och stort fokus har under året lagts på 

det sociala samspelet mellan elever och mellan 

elever och pedagoger. I fritidshemmets trygghets-

enkät, vilken genomförs i början på höstterminen 

där alla elever intervjuas visar resultatet att majori-

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

på fritids. Trygghetsenkäten används även till att 

göra en kartläggning där elevernas behov och in-

tressen kommer fram och vad de vill göra på fri-

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

elevinflytande i fritidshemmet. Förutsättningarna 

för våra fritidshem vad gäller storleken på elev-

gruppen och ändamålsenliga lokaler har under året 

inte varit de bästa. Pedagogerna lyfter inte minst 

att lärmiljöerna behöver utvecklas och anpassas för 

elever i behov av anpassningar och särskilt stöd. 

Mål för våra fritidshem under 2019 har varit att 

eleverna ska utveckla en högre måluppfyllelse i 

kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Uti-

från resultatet prioriterar varje verksamhet ett om-

råde där den kommunikativa förmågan är i fokus.  

 

Andelen medarbetare med pedagogisk högskole-

examen har ökat från 26 procent till 39 procent 

inför höstterminen 2019 vilket är ett positivt resul-

tat. Vi har generellt låg behörighet i kommunens 

fritidshem, vilket riskerar att påverka kvaliteten 

och likvärdigheten i undervisningen. Behörighets-

givande utbildningar i närområdet kan vara en 

framkomlig väg. Utvecklingsarbetet i fritidsnät-

verket under året har varit en viktig faktor för att 

tillvarata och sprida kunskap för en ökad likvär-

dighet och kvalitetssäkring. Nätverket är ett fram-

gångsrikt forum för fritidshemmets personal att 

dela erfarenheter kring metoder, verktyg, tips och 

idéer för att utveckla sin undervisning. 

 

Ekonomisk analys 

Fritidshemmens nettokostnad uppgår till 13,3 

mnkr vilket är 3,1 mnkr lägre än budgeterat. Före-

gående år uppvisade verksamheten ett underskott 

med 1,7 mnkr. 

 

Verksamhetsidé 

Fritidshemmets uppdrag spänner över en stor 

del av elevernas utveckling och lärande. Det är 

betydelsefullt att ha ett helhetsperspektiv på 

uppdraget. 

Fritidshemmet ska stimulera elevernas ut-

veckling och lärande samt erbjuda dem en 

meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem-

met ska också möjliggöra för föräldrar att för-

ena föräldraskap med förvärvsarbete eller stu-

dier. 

 

Året i korthet 

• Kompetensutveckling i kooperativt lärande. 

• Fritidshemmets kommunövergripande nät-

verk har arbetat med kompetensutveckling 

genom Skolverkets modul om ”Undervis-

ning i fritidshemmet”. 

• Digitalt system har införts hösten 2019 i 

fritidshemmet för tidsregistrering och 

kommunikation med vårdnadshavare.  

• Digitala verktyg i form av iPads till alla kom-

munens fritidsavdelningar 

 

Framtid 

Vi behöver arbeta för en förbättring av den fysiska 

arbetsmiljön för både elever och pedagoger liksom 

utvecklingsarbetet med utforskande, kreativa och 

anpassade lärmiljöer. Trygghet- och värdegrunds-

perspektivet ska finnas med i allt vi gör och ska 

genomsyra pedagogernas planering av undervis-

ning. Viktigt också att utveckla elevinflytandet 

genom att ge eleverna möjlighet att påverka plane-

ringen och utvärdering av den. Återbruket kommer 

alltmer genom sitt kreativa material skapa möjlig-

heter till att bli en inspiration i undervisningen i 

fritidshemmet. Pedagogerna fortsätter att utveckla 
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ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i 

undervisningen och har som prioriterat mål att 

arbeta med den kommunikativa förmågan hos 

eleverna. Rekrytering av behörig personal är ett 

prioriterat område även under kommande verk-

samhetsår. Vi har en pågående dialog med Linkö-

pings universitet om att en fritidspedagogutbild-

ning startas i Hultsfred/Vimmerby i januari 2021. 

 

Verksamhetsfakta 

 2019 2018 

Antal barn (exkl. 

lovomsorgsplatser) 464 466 

Bruttokostnad / barn (kr) 37 717 43 538 

Nettokostnad / barn (kr) 28 642 32 612 
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Gymnasium 

 

Måluppfyllelseanalys 

88,2 procent av eleverna anser att det tas hänsyn 

till deras åsikter. Frågan om elevernas möjlighet 

att påverka planering av undervisningen visar att 

79,8 procent av eleverna anser det. 

Det formella elevinflytandet upplevs bättre än 

förra året. Där har resultatet stigit till 75,6 pro-

cent. Den upplevda tryggheten har ökat från 82,6 

procent förra året till att 90,0 procent av eleverna 

känner sig trygga. 82,6 procent av eleverna upp-

lever att de ges goda förutsättningar i undervis-

ningen för att utvecklas så långt som möjligt. 

59,9 procent av eleverna upplever att skolan ar-

betar aktivt med internationalisering, en liten 

försämring sedan förra året.  
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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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Målet ”andel elever som uppnår gymnasieexa-

men” nås precis. Målnivån är satt till 85 procent 

och vårt utfall blev 85,7 procent. 84 elever av de 

98 nya elever som började hösten 2016 (och var 

inskrivna i årskursen januari 2017) fick exa-

mensbevis VT 2019. Dvs 85,7 procent av elever-

na som slutade våren 2019 fick gymnasieexamen. 

Det är en ökning med 12 procent jämfört med 

läsåret innan. 

 

Andel elever som våren 2019 hade fullföljt sin 

gymnasieutbildning inom fyra år efter att ha star-

tat hos oss var enligt våra beräkningar 92,9 pro-

cent. Våra beräkningar för elever som fullföljde 

sin utbildning inom fyra år med avslut våren 

2018 var nästan tio procentenheter lägre. En väl-

digt stor skillnad jämfört med förra året med 

andra ord. 

Våra meritvärden i en nationell jämförelse VT18 

      

  Hultsfred Riket 

Nationella program 14,2 14,3 

Högskoleförberedande 

program 15,5 14,8 

Yrkesförberedande pro-

gram 13,0 13,2 

 

Ovanstående meritvärden är hämtade från Skol-

verkets databas SiRiS. 

 

Ekonomisk analys 

Gymnasiet inklusive gymnasiesärskolan visar 

totalt en nettokostnad på 64,2 mnkr, vilket är 10 

mnkr högre än budgeterat. Kostnad för löner har 

överstigit budget, vilket tidigare till del kompen-

serats av ersättning för utbildning av asylsökande 

elever. Gymnasiesärskolan uppvisar ett under-

skott, jämfört med budget, med ca 1,3 mnkr, 

medan gymnasieskolan visar ett nettounderskott 

med ca 8,7 mnkr, jämfört med budget 

 

Verksamhetsidé 

Gymnasieutbildningen ska ge en god grund 

för yrkesverksamhet, fortsatta studier, per-

sonlig utveckling och ett aktivt deltagande i 

samhällslivet. Alla ungdomar i Sverige som 

har avslutat grundskolan har rätt till en treå-

rig gymnasieutbildning. Till gymnasieutbild-

ningen räknas gymnasieskolan och gymnasi-

esärskolan. 

 

Året i korthet 

Målsättningen framåt är att fortsätta arbetet med 

att skapa en skola där eleverna är trygga och 

stolta över sig själv och sina förmågor och där 

utforskande, nyfikenhet och lust att lära genom-

syrar undervisningen. Att ge eleverna förutsätt-

ningar att bli medvetna om sin egen utveckling 

och få en känsla av sammanhang och menings-

fullhet. Vi kommer framåt att satsa än mer på att 

skapa inkluderande, kreativa och anpassade 

lärmiljöer med målsättning att alla våra elever 

ska känna trygghet och tillhörighet. Vi fortsätter 

arbetet med att skapa en likvärdig skola där ele-

verna ska garanteras samma kvalitet i undervis-

ningen oavsett vilket program eleven tillhör. Vi 

kommer att arbeta för att skapa goda rutiner för 

övergångar mellan och inom verksamheter, sta-

dier och skolformer. Ett språk- och kunskapsut-

vecklande arbetssätt ska vara ett förhållningssätt 

och löpa som en röd tråd i all undervisning. Pe-

dagogerna fördjupar sina kunskaper om hur digi-

tala verktyg stödjer elevernas lärande och hur 

undervisningen kan utformas på ett varierat sätt 

med digitalt och kreativt skapande. Vi arbetar för 

en skola där trygghets- och värdegrundsarbetet 

genomsyrar planering av undervisningen. Vi ska 

också arbeta för att utveckla elevinflytandet ge-

nom att eleverna ges ökade möjligheter att på-
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verka planering och utvärdering av undervisning-

en. Vårt elevhälsaarbete ska i framtiden vara 

främst främjande och förebyggande än åtgärd-

ande, där vi utgår från det som fungerar väl och 

anpassar kring behoven. 

 

Verksamhetsfakta 

  2019 2018 

Summa gymnasieelever 523 543 

- varav på Hultsfreds gym-

nasium 368 383 

- varav i andra kommuner 155 160 

Nettokostnad kommunens 

folkbokförda elever kr/elev 113 001 101 492 

Kostnad per elev Hults-

freds Gymnasium kr/elev 120 366 107 913 

   

Gymnasiesärskola 2019 2018 

Antal elever (inkl. asylsö-

kande) 16 16 

Kostnad / elev (kr) 317 875 295 812 
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Hultsfreds lärcenter 

Vuxenutbildning 

 

Måluppfyllelseanalys 

Till skillnad från annan skolverksamhet i kommu-

nen har vuxenutbildningen kontinuerliga intag och 

individuella studieplaner. Det gör att antalet in-

skrivna elever under året, varierar. Under läsåret 

2018–2019 har elevantalet på Grundläggande nivå 

på plats legat mellan 44 upp till 69 samt upp till 

31 elever på distans. 

Motsvarande för gymnasial nivå på plats har varit 

från 27 till 51 elever under läsåret mellan 6 upp 

till 36 elever på distans. 

 

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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Under året var det fortsatt vanligare att elever 

studerar på flera olika nivåer inom vuxenutbild-

ningen samtidigt. Inom SFI har elevantalet legat 

runt 230 elever under hela året. Kön till SFI har 

under 2019 fortsatt krympa, från 64 i dec 2018 till 

ca 35 i juni 2019 

Ett av målen i Lärvux 2019 har varit att formali-

sera utbildningen utifrån läroplan och kursplaner. 

Eleverna ska kunna följa sin progression i utbild-

ningen, med hjälp av den individuella studiepla-

nen, där kurser och delkurser finns angivna. Elev-

antalet på Lärvux var 22 under hösten. Till jul 

slutade två elever. 

 

Antal examinerade elever inom yrkesvux 2017-

2019 är 26 undersköterskor via program, 23 buss-

förare och 9 industriarbetare samt 4 som fick jobb 

före avslutad utbildning. Antal kurser som full-

följts med minst betyget E på grundläggande nivå 

är 232 och på gymnasial nivå är 289. Andelen 

elever med studieavbrott inom Komvux är 15,1% 

i Hultsfred jämfört med riket som ligger på 

16,4%. Lärarledda kurser på plats leder till färre 

underkända betyg, medan huvuddelen av under-

kända kurser har gjorts på distans. Under våren 

2019 erbjöds ingen distansutbildning, då leveran-

tören gick i konkurs. Från och med hösten 2019 

finns ny distansleverantör på plats. Verksamheten 

ser över möjligheterna att på plats erbjuda mer 

stöd för studerande som läser på distans 

 

Ekonomisk analys 

SFI och vuxenutbildningen visar en nettokostnad 

på 11,3 mnkr vilket innebär ett underskott på ca 

0,6 mnkr, jämfört med budget.  

Ca 230 elever studerade på SFI. 

 

Verksamhetsidé 

Vuxenutbildningen ska verka för att stödja och 

stimulera vuxna i sitt lärande. Vuxna ska ges möj-

lighet att utveckla sina kunskaper och sin kompe-

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

hällsliv, men också för att främja sin personliga 

utveckling. Utgångspunkten för vuxenutbildning-

en ska vara de studerandes behov och förutsätt-

ningar.  Vuxenutbildningen består av tre skolfor-

mer: kommunal vuxenutbildning, särskild utbild-

ning för vuxna och utbildning i svenska för in-

vandrare (SFI). 

 

Året i korthet 

• Samverkan inom Hultsfred lärcenter har för-

stärkts. 

• Jobb- och utbildningsmässa genomfördes i 

oktober. 

• Samverkansprojekt ”språk i praktiken” med 

Arbete och integration. 

• Undervisningsmodul för SFI tas bort på grund 

av minskat antal elever. 

 

Framtid 

Vuxenutbildningen kommer fortsatt att ha fokus 

på att stödja och stimulera vuxna i deras lärande, 

för att stärka deras ställning i arbets- och sam-

hällsliv. Utifrån kommunens och regionens ar-

betsmarknads- och kompetensförsörjningsbehov 

ska vi erbjuda utbildning både för de behov som 

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

nas i framtiden. Vår samverkan med andra för-

valtningar, verksamheter och med näringslivet är 

fortsatt avgörande för uppdraget. I och med 

bildandet av Lärcenter vill vi öka tillgängligheten 

till all utbildning som finns tillgänglig för vuxnas 

lärande och tydliggöra olika utbildningsvägar 

genom att knyta samman olika utbildningsnivåer. 
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Under 2020 koncentrerar vi vårt utvecklingsarbete 

på tre prioriterade målområden: Lärcenter: att 

sammanfoga två verksamheter till ett lärcenter 

utifrån de mål som angivits i det politiska beslutet 

om uppdraget. I arbetet ingår att lägga en ny, an-

passad organisation, att utveckla ett effektivt 

vägledningscentrum, att utveckla mötesplatsen 

som kan fungera som en stimulerande och välfun-

gerande lärmiljö för vuxnas lärande och att, uti-

från arbetsmarknadens och individens behov, 

erbjuda utbildning, i egen eller annans regi. 

 

Verksamhetsfakta 

  2019 2018 

Antal vuxenstuderande inkl. 

SFI 395 586 

Nettokostnad/vuxenelev (kr) 28 714 16 625 
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Campus 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

I lärcenteruppdraget ingick sju statliga och 

kommunala målområden: 

• Mötesplats för vuxnas lärande oavsett ut-

bildningsform  

• Matcha utbildningspaket mot arbetsmark-

nadsbehovet 

• Pedagogisk infrastruktur nära individens 

boplats 

• Snabbast möjliga utbildningsväg för nyan-

lända 

• Fler studerande som startar eget företag i 

kommunen 
 

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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Genom projektet Campus i Småland 2030 

samverkar Campus Hultsfred, Campus Vim-

merby och Campus Västervik för att säkra 

kunskaps- och kompetensförsörjningen i reg-

ionen – utifrån arbetsmarknadens behov och 

tillsammans med universitet, högskolor och 

yrkeshögskoleanordnare. 

Förskollärarprogrammet från Karlstad Univer-

sitet startade 2016 och fullföljdes till somma-

ren 2019. Music & Event Management-

programmet hade inget intag hösten 2019 ef-

tersom det ska omarbetas och uppdateras. Pro-

grammet startar med ett nytt intag hösten 2020.  

 

Samarbetet med fristående kurser från Högsko-

lan i Halmstad har fortgått under 2019. Det 

gäller närmast Ledarskap och Juridisk över-

siktskurs. Under 2019 arrangerades kurser i 

Starta Eget i ett samarbete med Vimmerby och 

Västervik med LRF som utbildare. Denna ut-

bildning är planerad även för 2020.  

 

Hösten 2019 startade Förskollärarprogrammet 

från Linköpings Universitet. Under 2018 star-

tade YH-utbildning till 3D-tekniker. Utbild-

ningen drivs i samarbete med Östsvenska Yr-

keshögskolan och Mölk. Samarbetet har fort-

satt under 2019. Under 2019 har flera kontak-

ter skapats med olika yrkeshögskoleanordnare, 

vilket kan leda till framtida möjligheter att 

erbjuda yrkeshögskoleutbildningar. 

 

Ekonomisk analys 

Campus visar en nettokostnad på 6,5 mnkr 

vilket innebär ett underskott på ca 0,2 mnkr, 

jämfört med budget. 

Verksamhetsidé 

Campus – en samlingsplats för eftergymnasiala 

utbildningar 

Campus Hultsfred ska vara samlingspunkt för 

eftergymnasiala utbildningar i Hultsfreds-

kommun samt utveckling av nya utbildningar, 

arbetssätt och samverkansformer.  

Campus Hultsfreds verksamhet ska vara nat-

ionellt och internationellt gångbar med stark 

lokal förankring. Verksamheten ska generera 

positiva lokala effekter såsom ökad inflyttning, 

höjd kompetens, ökad konsumtion samt ett mer 

differentierat näringsliv. 

 

Året i korthet 

• Kontakter har skapats med olika yrkeshög-

skoleanordnare, vilket kan leda till framtida 

möjligheter att erbjuda yrkeshögskoleut-

bildningar. 

• Nytt samverkansprojektet ”Campus i Små-

land 2030” har påbörjats (samarbetsprojekt 

mellan Hultsfred, Vimmerby och Väster-

vik).  

• Ny inventering av arbetsmarknadens behov 

är genomförd i regionen med en tydlig frå-

geställning kring estimerade kompetens- 

och forsknings och utvecklingsbehov även i 

ett fem- till tioårsperspektiv. 

• Förskollärarprogrammet startade på Hults-

fred Lärcenter hösten 2019. 
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Framtid 

Samverkansprojektet Campus i Småland 2030 

är en samverkan mellan Hultsfred, Västervik 

och Vimmerby. Målet med projektet är att 

dessa tre lokala campus under 2021 har startat 

eller avtalat om att starta sammanlagt: 15 ut-

bildningsprogram, 15 fristående kurser, 15 

yrkeshögskoleutbildningar, 15 projekt inom 

forskning och utveckling (FoU). Utbildningar 

och forskningsprojekt drivs i samverkan med 

universitet, högskolor och yrkeshögskole-

anordnare. När det gäller målbilden har Cam-

pus i Småland sedan tidigare inventeringar 

behovsunderlag för ca 10 programutbildningar 

och ca 10 yrkeshögskoleutbildningar. Behoven 

har under senare år varit ganska stadigt oför-

ändrade, vi har stora kommande pensionsav-

gångar och rekryteringsbehov inom framför 

allt välfärdsyrken, (lärare, vård- och omsorgs-

personal, och den sociala sektorn) och tekniska 

utbildningar mot industrisektorn (ingenjörer, 

teknisk kompetens, digital kompetens, operatö-

rer m.fl). 

 

Yrkeshögskoleutbildningen redovisningseko-

nom kommer att starta i Hultsfred hösten 2020 

samtidigt som förskollärarprogrammet, Music 

& Event Management och 3D-tekniker gör nya 

intag. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Invånare/brukare 

En preliminär sammanställning av servicemät-

ningen Insikt, januari-december, visar att målet 

god service till företag och invånare uppnås 2019. 

Det utvecklingsarbete och de effektiviseringar som 

bedrivs har gett resultat. De företag, organisationer 

och privatpersoner som besvarat enkäterna under 

året ger förvaltningen totalt sett höga betyg för 

samtliga serviceområden som mäts i undersök-

ningen: information, tillgänglighet, bemötande, 

kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Bemö-

tande får ett mycket högt betyg. Resultatet visar en 

positiv utveckling jämfört med 2018 med högre 

betyg totalt för varje serviceområde. Det visar 

också på en stark positiv trend och utveckling se-

dan 2017.  

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



  Årsredovisning 2019 Verksamhetsberättelse 

 

 

 100 
 

 

Insikt är en nationell servicemätning av kommu-

nernas myndighetsutövning som görs via Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR). Undersökningen 

mäter förvaltningens service inom miljö- och häl-

soskydd, livsmedelskontroll och bygglov. Ett urval 

av de som haft ett ärende hos förvaltningen inom 

myndighetsområdena får svara på frågor om hur 

de upplevt servicen. 

Verksamhet och medarbetare 

Medarbetarna ger goda betyg för ledarskapet och 

upplever en stolthet över sitt arbete och att arbeta 

hos Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsför-

valtning. Enligt årets medarbetarenkät uppnås 

därmed målen gott ledarskap och stolthet.  

Målet gott samarbete uppnås inte. Förvaltningen 

har mycket högt satta målnivåer att nå: 95% av 

medarbetarna ska uppleva att samarbetet med ar-

betskamraterna fungerar bra eller mycket bra och 

90 % ska uppleva ett bra eller mycket bra samar-

bete mellan enheterna. Resultatet visar 89% re-

spektive 68% och båda minskar i betyg jämfört 

med 2018. Däremot ökar betygen för samarbetet 

med medarbetare på andra förvaltningar/företag 

och ligger åter på ungefär samma nivå som 2016; 

73%. Totalt sett får området samarbete utfall 93% 

när man summerar betygen 3–5 i enkäten.  

Förvaltningen har en god personalhälsa. Sjukfrån-

varon 2019 låg på en mycket låg nivå: 1,65% av 

all arbetad tid och därmed uppnås målet. Sjukfrån-

varon har minskat betydligt sedan 2018 då den låg 

på 3,21%.  

Utveckling 

Hultsfred ligger på plats 143 och Vimmerby plats 

118 när Aktuell hållbarhet rankar Sveriges kom-

muner 2019. Gemensam snittplacering 130,5 inne-

bär att målet ständigt förbättrat hållbarhetsarbete 

inte uppnås. För att nå det ska kommunerna ge-

mensamt uppnå snittplacering 90. Rankingen som 

baseras på en enkät mäter kommunernas aktiviteter 

och ambitioner inom miljöområdet för att hjälpa 

till att driva hållbarhetsfrågorna framåt. Val av 

frågor i enkäten och trender inom området kan 

medföra stora variationer i resultat mellan åren. 

Båda kommunerna backar placeringar jämfört med 

2018, Hultsfred -97 och Vimmerby -66.  

Förvaltningens andra mål inom utvecklingsper-

spektivet är hållbara planer. Enligt den bedömning 

som görs idag uppfyller planerna målsättningen att 

vara hållbara. Mätmetoden är inte heltäckande och 

därför måste vi utveckla den under 2020. För att få 

ett bra mått och resultat behöver alla tre dimens-

ioner av hållbarhet vägas in i bedömningen, det 

vill säga ekonomiska, sociala och miljömässiga 

dimensioner. 

 

Ekonomisk analys 

Nettokostnaden för verksamheten i kommunerna 

2019 (inklusive nämnd): 

Hultsfred 7 659 tkr 

Vimmerby 9 104 tkr 

Siffrorna visar att Vimmerby har en väsentligt 

högre kostnad för verksamheten än vad Hultsfred 

har, ca 1 445 tkr. Den högre kostnaden beror dels 

på att Vimmerby har ca 4 procent större folk-

mängd än Hultsfred (på 8.5 miljoner kronor mots-

varar 4 procent 340 tkr) och dels på att förvalt-

ningen utfört en stor del av plan- och mätningsar-

betet i Vimmerby och därmed förberett kommunen 

för ny bebyggelse till en merkostnad på totalt 1 

181 tkr (539 tkr respektive 642 tkr). För Hultsfreds 

del innebär resultatet överskott 908 tkr mot budget, 

varav nämnden överskott 192 tkr. 

Antal årsarbetare 2019: 33,41 jämfört med budget 

33,5. 

 

Verksamhetsidé 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn, 

lov och kontroll enligt miljöbalken, plan- och 

bygglagen och livsmedelslagen i Hultsfreds och 

Vimmerby kommuner. Ansvarsområdet omfattar 

även kommunernas fysiska planering, kart- och 
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mättekniska verksamhet samt service i fastighets-

bildningsärenden.  

Miljö- och byggnadsnämnden ska verka för en 

hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 

kommande generationer försäkras en hälsosam och 

god miljö. Vidare ska nämnden verka för en god 

byggnadskultur samt en god stads- och land-

skapsmiljö. 

Miljö- och byggnadsnämnden ska på ett rättssäkert 

och effektivt sätt bedriva tillsyn samt med kort 

handläggningstid fatta beslut inom ansvarsområ-

dena. 

Fysisk planering bedrivs för att verka för ett lång-

siktigt användande av mark och vatten samt för 

bebyggelsemiljöns utformning. Detaljplanerna 

förenklar framtida byggnationer och främjar där-

med också en hållbar samhällsutveckling.  

Nämnden och förvaltningen driver och utvecklar 

samverkan med andra kommuner, myndigheter, 

organisationer och enskilda personer.  

Tillsammans med nämnden ska förvaltningen ar-

beta för en positiv samhällsutveckling med ett 

hållbarhetsperspektiv.  

För att klara detta ansvar behöver vi ha en öppen 

och tillåtande organisationskultur med stolta med-

arbetare och bra ledare. 

 

Året i korthet 

• Det preliminära resultatet av Insikt visar att 

förvaltningen troligen uppnår målet god service 

och samtliga målnivåer för nyckeltalen: in-

formation, tillgänglighet, bemötande, kompe-

tens, rättssäkerhet och effektivitet för första 

gången. 

• Betydligt stabilare personalläge. Första året för 

samverkan med full styrka personalmässigt. 

• Friska medarbetare och väldigt låg sjukfrån-

varo: 1,65%. 

• Positivt utfall från medarbetarenkäten. 

• Fulltaliga i ledningsgruppen under året. 

 

Målet för 2019 var att skapa stabilitet och inte göra 

några större förändringar, vilket troligen åter-

speglas i ovanstående resultat. 

 

Framtid 

• Tillsyn via app kopplad till ärendehanteringssy-

stemet för att förenkla och effektivisera fältar-

bete. 

• Under 2020 görs en översyn av taxa enligt 

plan- och bygglagen. Avsikten är att förenkla 

och förtydliga denna. Förslag till beslut under 

2021. 

• Miljöbalkstaxan ses över under 2020, inför 

införande av ny taxa.  

• Nytt bokningssystem via office365 för tidsbok-

ning av möte - personligt eller telefon, start på 

bygglov. 

• Byte av plattform för att utveckla befintliga e-

tjänster och skapa nya, både för internt och ex-

ternt bruk, samt integrera med verksamhetssy-

stemet.  

• Tillgång till information kopplad till kartan 

kommer också att utvecklas och utökas samti-

digt som valda delar görs publika. 
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Verksamhetsfakta 

Område Antal ärenden: 2018 2019 

Kansli Administrativa ärenden 100 80 

Miljöskyddstillsyn Tillstånd/anmälan/registrering 251 226 

  

Tillsyn och kontroll av verk-

samheter och lokaler 615 611 

  Övriga ärenden 79 74 

Hälsoskyddstillsyn Tillstånd/anmälan/registrering 30 19 

  

Tillsyn och kontroll av verk-

samheter och lokaler 221 168 

  Övriga ärenden 173 212 

Livsmedelskontroll Registrering 145 114 

(inkl. dricksvatten) 

Tillsyn och kontroll av verk-

samheter och lokaler  497 374 

  Övriga ärenden 150 84 

Tobakstillsyn Tillstånd/anmälan  27 

  

Tillsyn och kontroll av verk-

samheter och lokaler  4 

  Övriga ärenden   7 

Bygglov Bygglovsärenden 387 336 

  Anmälan PBL 154 182 

  Övriga ärenden PBL* 195 133 

Enskilda avlopp Tillstånd/anmälan 134 203 

  Tillsyn och kontroll 117 386 

  Övriga ärenden 2 5 

Mät och kart Mät- och kartärenden 268 257 

Plan Planärenden: 44 51 

     Antagna detaljplaner 14 13 

     Pågående detaljplaner 22 20 

     Nya detaljplaner 8 18 

Hållbarhet och 

ekologi   52 62 

        

Totalt antal 

ärenden:   3614 3618 
 

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

 

Övergripande 

Verksamheterna inom vård och omsorg har 

haft en stabil nivå på antal brukare under året 

men vi kan se ett förändrat och ökat omvård-

nadsbehov både inom äldreomsorgen och om-

sorgen om personer med funktionsnedsättning, 

vilket inneburit mer bemanning och ökade 

lönekostnader.  

Inom vård och omsorg har behovet av samar-

bete och samverkan ökat efter införandet av 

Heltid som norm. Samverkan har även skett 

utanför kommunens gränser. 

Inom Hälso- och sjukvården ökar behovet av 

insatser i takt med att vårdtiderna på sjukhus 

minskar och det innebär alltmer kvalificerade 

sjukvårdsuppgifter.  

Inom IFO Vuxen har antalet placeringar för 

missbruk och insatsen skyddat boende ökat 

markant under året. Fokus ligger på en rättssä-

ker handläggning som tillsammans med möj-

ligheten att växla försörjningsstöd och extra 

tjänster förhoppningsvis innebär att fler blir 

självförsörjande. Inom Barn och familj har 

antalet ensamkommande barn minskat kraftigt 

under 2019 och en översyn av organisationen 

har genomförts. Arbetsförmedlingens föränd-

ring och neddragning på bemanning ställer 

högre krav på ökat ansvarstagande för Arbete 

och Integration.  

Ekonomi 

För Socialnämnden innebär 2019 års bokslut 

ett underskott (-13,6 mnkr). Förvaltningens 

löpande nettokostnader var 367,8 mnkr vilket 

kan jämföras med 348,4 mnkr 2018, en ökning 

med 19,4 mnkr.  

Underskottet beror främst på omsorgen om 

personer med funktionsnedsättning och psykia-

trin (-8,4 mnkr). Underskottet kan förklaras av 

avvikelsen på gruppbostäder, korttiden och 

personlig assistans.  

Äldreomsorgen har ett underskott på 

(-5,3 mnkr). De stora underskotten finns inom 

hemtjänsten och där pågår ett arbete för att se 

över verksamheten och dess budget. SÄBO går 

med ett litet överskott 2019 men där har för-

säljning av två boenden till Riksbyggen påver-

kat resultatet positivt då budgeten är oföränd-

rad men kostnaderna minskat. Äldreomsorgens 

underskott dämpas även något av svårigheter 

att rekrytera personal inom hälso-, sjukvård 

och rehabilitering. 

Individ- och familjeomsorgen går också med 

underskott (-2 mnkr). Underskottet beror 

främst på IFO Vuxen som haft mycket kostna-

der för Missbruk och Skyddat boende. IFO 

barn och familj samt Arbete och integration 

går med överskott 2019.  

Personal 

Liksom övriga landet står vi inför stora pens-

ionsavgångar och arbetar därför strategiskt 

med personalförsörjning. Frågor som attraktiv 

arbetsgivare och introduktion av nya medarbe-

tare är frågor som förvaltningen ständigt arbe-

tar med.  

För att säkra kvaliteten även under sommaren 

2019 erbjöds de medarbetare som kunde tänka 

sig att förskjuta sin semester utanför juni-

augusti en särskild ersättning. 

Heltidsarbete som norm implementerades inom 

vård och omsorg den 1 oktober 2018 och samt-

liga medarbetare har därmed rätt till en heltids-

anställning. Om man inte önskar arbeta heltid 

så kan man ansöka om tjänstledighet. 

 2017 2018 2019 

Antal årsarbetare 548,3 576,5 592
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Äldreomsorg 

 

 

Måluppfyllelseanalys  

Invånare och brukare 

Den fråga som får högst andelen positiva svar är 

precis som föregående år, personalens bemötande 

och resultatet är något högre än föregående år. 

Inom hemtjänsten är 96 procent nöjda med perso-

nalens bemötande, jämfört med 94 procent inom 

särskilt boende, vilket är samma resultat som före-

gående år. 

Då det gäller möjligheten att påverka vid vilka 

tider den enskilde får hjälp är resultatet både inom 

särskilt boende och hemtjänst lägre än föregående 

år. Resultaten når inte upp till målnivån, inom 

hemtjänsten är årets utfall 64 procent medan sär-

skilt boende når ett resultat på 73 procent. 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Den enskilde påverkar 
sin vardag

Den enskilde bemöts 
på ett respektfullt sätt

Den enskilde känner 
trygghet i boendet

Medarbetaren känner 
stolthet för sitt arbete

Medarbetaren känner 
sig delaktig

Medarbetaren anser att 
arbetsmiljön är god

Beslutsprocesserna är 
välgrundade och tydliga

Kontinuerlig 
kompetensutveckling

God miljömedvetenhet
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Målnivån på 90 procent gällande om personalen 

tar hänsyn till åsikter och önskemål nås inte av 

särskilt boende men av hemtjänsten. Hemtjänst har 

ett utfall på 91 procent och särskilt boende på 81 

procent. 

Den enskildes syn på hemtjänsten och särskilt 

boende som helhet når i år inte målnivåerna som är 

satta. Inom det särskilda boendet är 84 procent 

nöjda men målnivån är satt till 90 procent. Inom 

hemtjänsten är 90 procent nöjda och målnivån 

inom hemtjänsten är satt till 97 procent. 

Verksamhet och medarbetare 

Av äldreomsorgens medarbetare känner 96 procent 

en stolthet för sitt arbete, ett resultat som betyder 

mycket då medarbetarnas stolthet är en förutsätt-

ning för att nå nöjda brukare. 

93,2 procent av medarbetarna känner sig delaktiga 

och resultatet är nästan precis samma resultat som 

föregående år men når inte den uppsatta målnivån 

på 98 procent. 

Arbetsmiljön har ett något sämre resultat jämfört 

med föregående år. 82,1 procent anser att arbets-

miljön är god, vilket innebär att det är en bit kvar 

till den satta målnivån på 92 procent och det inne-

bär att det är viktigt att verksamheterna fortsätter 

att arbeta med frågorna inom arbetsmiljöområdet. 

Utveckling 

Medarbetarna inom äldreomsorgen anser i hög 

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

sultatet är något högre än föregående år, 96,6 pro-

cent svarar positivt på frågan. 

 

Ekonomisk analys 

Äldreomsorgens verksamheter har under året haft 

en nettokostnad på 208,7 mnkr vilket resulterat i 

ett underskott på 5,3 mnkr.  

Särskilt boende uppvisar ett överskott, 0,7 mnkr, 

vilket främst beror på att Klockargården och Lun-

dagården sålts till Riksbyggen under året som 

medfört en lägre hyreskostnad men en oförändrad 

budget. På flera av de särskilda boendena har det 

varit en högre bemanning, på grund av ökat om-

vårdnadsbehov, som lett till underskott.   

Verksamheterna för hemtjänst i ordinärt boende 

har tillsammans med hemtjänst relaterade verk-

samheter gått med underskott, 8,9 mnkr. Under-

skottet finns i den direkta hemtjänsten där flera av 

områdena förbrukat mer resurser än vad som till-

delats via resursfördelningssystemet. Precis som 

inom särskilt boende har hemtjänsten behövt mer 

bemanning på grund av större omvårdnadsbehov 

och snabbare hemgångar från sjukhusen.  

Verksamheten för hälso-, sjukvård och rehabilite-

ring gick precis som föregående år med överskott 

på 3,3 mnkr orsaken är vakanta tjänster. Kostna-

derna för hjälpmedel har dock ökat under året. 

 

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-
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vård till den enskilde inom såväl ordinärt boende 

som särskilt boende. 

 

Året i korthet  

• Fortsatt kö till särskilt boende och därmed ökat 

tryck på korttidsenheten.  

• Nya trygghetslägenheter i Virserum, första 

delen på Framtidens äldreboende. Nämnden har 

under året tagit beslut om att alla särskilda bo-

ende ska benämnas med sina adresser istället 

för olika verksamhetsnamn. 

• Hemtjänsten har inte haft fler brukare med be-

slut än tidigare år, men många av brukarna har 

haft omfattande behov av insatser beroende på 

snabbare hemgångar och en åldrande befolk-

ning. En översyn pågår av hemtjänstens bud-

getram inför budget 2021.  

• Trygg hemgång som arbetssätt har varit mycket 

framgångsrikt och visat sig vara en bra modell 

för att trygga hemgången från sjukhus, både för 

den enskilde och dess anhöriga.  

• År 2020 kommer kommunens anhörigstöd att 

flytta in i nya biblioteket i Hultsfred. En central 

placering som kommer att innebära större möj-

lighet att nå ut till kommuninvånarna. 

• Arbetet med God och Nära vård i samverkan 

med primärvården, sluten vården och kommu-

nal hälso- och sjukvård pågår.  

• Vi arbetar kontinuerligt med införandet av ny 

välfärdsteknik. Det har under året påbörjats ett 

byte till digitala larm även på särskilt boende 

samt ett införande av dokumentation via mobil-

telefoner i ett pilotområde. 

• Införandet av heltidsarbete som norm innebär 

ett behov av ökat samarbete mellan verksam-

heterna och en planering för att få till sa-

lutogena och hållbara scheman med fokus på 

ekonomi i balans. 

 

Framtid 

Beslutet i fullmäktige och det påbörjade arbetet 

gällande framtidens äldreboende, ombyggnad av 

befintliga äldreboenden samt en nybyggnad som 

innebär en ökning av antalet lägenheter i särskilt 

boende kommer att vara en utmaning och en stor 

del av förvaltningens arbete de kommande åren. 

Nästa del i det utvecklingsarbetet är en nybyggnad 

av 20 lägenheter i anslutning till nuvarande sär-

skilda boende i Målilla.  

Det pågår en utveckling av kvalitetssäkring som 

behöver utvecklas ytterligare för att säkra kvali-

teten i vardagen hos den enskilde. Förvaltningens 

värdegrundsombud som finns inom de tvärprofess-

ionella grupperna Kasamgruppen och Framtids-

gruppen inom OF är värdemätare på var vi befin-

ner oss på utvecklingsresan. Deras reflektioner 

hjälper oss i det fortsatta kvalitetsarbetet. 

Digital utveckling i olika former är även det en 

fråga för framtiden. Digitala larm, olika former av 

e-tjänster, digital tillsyn, och mobilitet inom våra 

verksamheter är ett stort utvecklingsområde. 

 

Verksamhetsfakta 

  2019 2018 

Antal kommuninvånare   

65-79 år 2 678 2 659 

80 år och äldre 1 078  1 060 

   

Antal platser, särskilt bo-

ende 142 142 

Hemtjänstärenden inkl 

trygghetslarm 580 561 

Endast trygghetslarm 208 207 

Brukare beviljade trygg-

hetslarm 522 501 

   

Bemanningsenheten   

Tillsättningsgrad 82 % 78 % 

Effektivitetsgrad 

exkl jun-aug 65 % 66 % 



  Årsredovisning 2019 Verksamhetsberättelse 

 

107 

 

OF och psykiatri 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Invånare och brukare 

Den enskilde anser i hög grad att man kan påverka 

sin vardag. Det är fortsatt stabila resultat, 96,5 

respektive 95,2 procent som anser att de får den 

hjälp de behöver i sitt hem samt att de får be-

stämma över viktiga saker i sitt hem. 

Då det gäller bemötande är resultatet sämre än 

föregående år, 86,4 procent att personalen pratar 

på ett sätt så att den enskilde förstår och 87,8 pro-

cent anser att de känner sig trygga med personalen. 

Det är viktigt att verksamheterna tar fram en hand-

lingsplan för att se vilka åtgärder som behövs för 

att förbättra resultatet gällande bemötande. 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Den enskilde påverkar 
sin vardag

Den enskilde bemöts 
på ett respektfullt sätt

Medarbetaren känner 
stolthet för sitt arbete

Medarbetaren känner 
sig delaktig

Medarbetaren anser att 
arbetsmiljön är god

Beslutsprocesserna är 
välgrundade och tydliga

Kontinuerlig 
kompetensutveckling

God miljömedvetenhet
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Verksamhet och medarbetare 

Resultatet gällande medarbetarnas stolthet är något 

lägre i år jämfört med föregående år. 94,8 procent 

anser i årets medarbetarenkät att det finns en stolt-

het jämfört med 96,5 procent föregående år. 

Känslan av delaktighet är stabil jämfört med före-

gående år, 92,7 procent anser att delaktigheten är 

god 2019. 

Frågan om arbetsmiljön har ökat något sedan före-

gående år, 83,4 procent anser att arbetsmiljön är 

god jämfört med 81,3 procent föregående år. 

Utveckling 

Andelen medarbetare som anser att de lär nytt och 

utvecklas i sitt arbete når inte riktigt den uppsatta 

målnivån på 98 procent, resultatet för 2019 är 93,6 

procent. 

 

Ekonomisk analys 

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning 

och psykiatri gick 2019 med underskott, 8,4 mnkr.  

Kostnaderna för gruppbostäder har varit höga un-

der året på grund av högre bemanning efter ökat 

omvårdnadsbehov och tillsyn av arbetsmiljöverket. 

Underskottet för gruppbostäderna slutade på 4,4 

mnkr. Även personliga assistenter gick med under-

skott 2019, 3,8 mnkr, vilket precis som föregående 

år till stor del beror på att kommunerna får bära 

hela kostnaden för de ärenden där Försäkringskas-

san inte beviljar assistent i enlighet med Socialför-

säkringsbalken.  

Korttid och trapphusboende går med underskott, 

1,5 mnkr, på grund av det stora omvårdnadsbeho-

vet.  

Daglig verksamhet går med överskott, 1,6 mnkr, 

då de inte tillsatt en av chefstjänsterna samt haft en 

högre försäljning än vad som varit budgeterat.  

Socialpsykiatrin går med ett litet överskott, 0,5 

mnkr, medan enskilda vårdhem går med under-

skott, 1,6 mnkr, vilket beror på att vi haft fler pla-

cerade än vad det funnits budget för. 

 

Verksamhetsidé 

Inom omsorgen om personer med funktionsned-

sättning erbjuds gruppbostäder, bostad med sär-

skild service, ledsagning, personliga assistenter 

och daglig verksamhet till personer som har rätt till 

det i enlighet med Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS). Insatser beviljas 

efter bedömning av kommunens LSS-handläggare. 

 

Inom verksamhetsområdet erbjuds också boende-

stöd och dagverksamhet till personer med psykisk 

funktionsnedsättning. 

 

Året i korthet  

• Gruppbostäderna har under året haft samma 

antal brukare som tidigare men ett ökat om-

vårdnadsbehov hos de äldre samtidigt som den 

yngre målgruppen flyttar till sin första egna lä-

genhet och är i stort behov av stöd för att var-

dagen ska fungera 

• Olika former av utbildningsinsatser har genom-

förts under året för att förebygga ohälsa hos 

våra brukare. Det största utvecklingsarbetet har 

handlat om att få brukare, anhöriga och medar-

betare att känna KASAM vilket ger en god 

plattform att utgå ifrån.  

• För att öka den enskildes behov av meningsfull 

sysselsättning har det arbetats aktivt med nät-

verksgrupper för en aktiv fritid inom OF. 

• Den digitala utvecklingen går långsamt framåt i 

samverkan med H2O. Vi behöver tydliggöra 

behovet hos den enskilde inom verksamhets-

området och hitta olika former av digitala lös-

ningar. 

• Även under 2019 gavs möjligheten att ansöka 

om stimulansmedel gällande habiliteringser-

sättning för brukare inom daglig verksamhet.  
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• Samarbete mellan daglig verksamhet, arbets-

förmedlingen och Försäkringskassan för att ge 

den enskilde rätt insatser och stöd i att komma 

vidare ut på den reguljära arbetsmarknaden.  

• Införandet av heltidsarbete som norm innebär 

ett behov av ökat samarbete mellan verksam-

heterna och en planering för att få till sa-

lutogena och hållbara scheman med fokus på 

ekonomi i balans.  

 

Framtid 

Inom verksamhetsområdet handlar det fortsatt 

mycket om att kunna möta de förändrade behoven 

av insatser utifrån olika målgrupper, både då det 

gäller boende och arbete/sysselsättning. 

För närvarande är det många äldre inom verksam-

heten med stora omvårdnadsbehov samtidigt som 

det är många unga med helt andra behov. Det nya 

behovet kommer att innebära en avveckling av 

ytterligare en eller flera gruppbostäder samtidigt 

som det finns ett ökat behov av exempelvis trapp-

husboende. 

Daglig verksamhet märker också av förändrade 

behov hos den enskilde, vilket ställer helt andra 

krav på verksamhetens utformning. Fler praktik-

platser och arbetstillfällen måste skapas för att 

möta den enskildes behov. 

Heltid som norm kommer att innebära att en ökad 

samverkan måste ske för att få till bra scheman och 

en fungerande verksamhet. Det kommer att kräva 

samverkan inte bara inom den egna förvaltningen 

utan också över förvaltningsgränserna.  

Det pågår en utveckling av kvalitetssäkring som 

behöver utvecklas ytterligare för att säkra kvali-

teten i vardagen hos den enskilde. Förvaltningens 

värdegrundsombud som finns inom de tvärprofess-

ionella grupperna Kasamgruppen och Framtids-

gruppen inom OF är värdemätare på var vi befin-

ner oss på utvecklingsresan. Deras reflektioner och 

helhetsperspektiv hjälper oss i det fortsatta kvali-

tetsarbetet. 

Digitala välfärdstjänster är ett område som vi 

måste ha fokus på och försöka hitta olika utveckl-

ingsområden inom respektive verksamhet som ger 

mervärde för den enskilde. 

 

Verksamhetsfakta 

  2019 2018 

Gruppbostäder + satellitlägenheter  

-Platser 35 + 33  35 + 35 

-Boende 31 + 33 33 + 35 

   

Korttidsverksamhet   

-Platser 6 6 

-Inskrivna barn 10 9 

   

Antal brukare i daglig 

verksamhet, OF 69 69 

   

Personer med personlig assistent  

-via kommunen 10 7 

-via brukarkooperativ 23 20 
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Individ- och familjeomsorg 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Invånare och brukare 

Verksamheten individ och familjeomsorgen når 

inte riktigt upp till satta målnivåer gällande den 

enskildes möjlighet att påverka sin vardag. Målni-

vån har förbättrats på en del nyckeltal men försäm-

rats på något. Den främsta förbättringen gäller 

delaktigheten. Nästan 80 procent anser att de är 

delaktiga i sitt ärende. Resultatet gällande att de är 

nöjda med stödet de får ligger stabilt sedan föregå-

ende år och även det på nästan 80 procent. Ande-

len som anser att det är lätt att komma i kontakt 

med socialtjänsten når i årets resultat drygt 83 

procent vilket innebär att målnivån på 82 procent 

uppnås. 

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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Då det gäller bemötande är resultatet något lägre 

än föregående år, 87,4 procent nöjda med persona-

lens bemötande vilket innebär att målnivån inte 

riktigt nås. Nästan 86 procent anser att personalen 

lyssnar på dem och 93,1 procent anser att de blir 

mottagna i tid vid sina besök. 

Verksamhet och medarbetare 

Medarbetarna känner i mycket hög grad en stolthet 

för det arbete de utför, resultatet på 98,2 procent är 

nära den högt uppsatta målnivån på 99 procent. 

Delaktighet och upplevelsen av en god arbetsmiljö 

har försämrats något jämfört med föregående år 

och har en liten bit kvar till den uppsatta målnivån 

98 respektive 92 procent. 

Utveckling 

Resultatet gällande kontinuerlig kompetensut-

veckling har något lägre resultat än föregående år 

95,1 procent och når inte riktigt målnivån på 99 

procent. 

 

Ekonomisk analys 

Individ- och familjeomsorgen uppvisar ett under-

skott på 2,0 mnkr för 2019.  

Sektionen IFO Vuxen stod för den största delen av 

underskottet, 8,4 mnkr, och det beror främst på att 

placeringskostnaderna för personer med miss-

bruksproblem samt placeringar i skyddat boende 

har ökat kraftigt under året. Inte heller kostnader 

avseende försörjningsstöd rymdes inom budget 

trots tillskott av migrationspengar.  

Arbete och Integration uppvisar istället ett över-

skott för 2019 på ca 2,0 mnkr, vilket främst beror 

på att arbetsmarknadsenheten inte utnyttjat sin 

budget till fullo för anpassade anställningar.  

Sektionen för IFO Barn och familj som även inne-

håller verksamheterna för ensamkommande barn 

och ungdomar gjorde ett överskott på 4,0 mnkr. 

Överskottet är inte lika stort som föregående år då 

antalet ensamkommande barn minskar men det 

beror fortfarande på lägre kostnader för vårt eget 

HVB och stödboende för ensamkommande jämfört 

med den dygnsschablon som kommunen får ifrån 

Migrationsverket. 

 

Verksamhetsidé 

Individ- och familjeomsorgen stödjer familjer och 

enskilda med sociala problem såsom ekonomiska 

problem, missbruk, relationsproblem och familje-

juridiska frågor. Inom individ- och familjeomsor-

gen finns både utredare och behandlare. Verksam-

heten består av en vuxenenhet och en barn- och 

familjeenhet.  

Vuxenenheten arbetar med missbruksstöd, försörj-

ningsstöd, flyktingmottagning och arbetsmark-

nadsfrågor. 

Barn- och familjeenheten riktar sig till barn och 

ungdomar i åldern 0 till 20 år samt deras föräldrar. 

Verksamheten erbjuder råd och stöd till familjer, 

utreder frågor om vårdnad, boende och umgänge 

samt utreder behov vid misstanke om att barn far 

illa. Enhetens arbete ska alltid ske med barns be-

hov i centrum. 

 

Året i korthet 

• Under 2019 minskade antalet placeringar och 

antalet ensamkommande inom sektionen Barn 

o familj vilket innebär minskade kostnader, en 

översyn av organisationen har genomförts. 

• En grundutbildning har genomförts för samtlig 

personal inom Barn och familj i modellen Signs 

of Safety som syftar till att fokusera på barnets 

säkerhet med utgångspunkt familjen och befint-

liga nätverk. 

• Ett tydligt fokus under året har varit att stärka 

delaktigheten för barnet och familjen, förvalt-

ningen deltar i den nationella satsningen ”Ti-

diga samordnade insatser” TSI. 

• Antalet placeringar för missbruk samt insatsen 

skyddat boende har ökat markant under året 

vilket innebär ökade kostnader. 
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• Ett kontinuerligt arbete gällande värdegrund 

och bemötande har genomförts inom sektionen 

IFO vuxen, med fokus på att alla klienter ska 

känna sig väl bemötta oavsett beslut. 

• Då det gäller ekonomiskt bistånd så ligger fo-

kus på en rättssäker handläggning och det till-

sammans med möjligheten att växla försörj-

ningsstöd och extra tjänster innebär att fler blir 

självförsörjande. 

• Arbete och integration har utökat målgruppen 

genom ett projekt som innebär att samhällsori-

entering erbjuds till asylsökande. 

• Arbetsförmedlingens neddragning på beman-

ning och förändring av formerna för samarbete 

som ställer högre krav på ökat ansvarstagande 

från Arbete och integration. 

• Ett samarbete kopplat till ÖSAM har inletts där 

samtliga sektioner inom IFO är delaktiga. Sam-

arbetet är kopplat till barn och unga som inte 

klarar av att vara i den ordinarie skolverksam-

heten. 

 

Framtid 

Barn och familj deltar tillsammans med skolan i ett 

nationellt nätverk gällande Tidiga samordnade 

insatser (TSI), som leds av Socialstyrelsen och 

Skolverket. De förebyggande och tidiga insatserna 

blir allt viktigare och måste ske i samarbete med 

skolan och kultur och fritid samt landstinget i form 

av familjecentral och ungdomsmottagning. Före-

byggande arbetet blir en allt större del av vår verk-

samhet inte bara inom barn och familj utan även 

övriga verksamhetsområde inom IFO. 

Målsättningen 2020 är att ytterligare öka barnens, 

de ungas och familjernas delaktighet. 

Ökad samverkan mellan arbetsmarknadsenhet, 

Arbetsförmedling och vuxenutbildning är en stor 

och viktig fråga för att få så många invånare som 

möjligt i arbete. Detta arbete kompliceras av att det 

inte finns en tydlighet på hur arbetsförmedlingens 

verksamhet kommer att se ut i framtiden och vil-

ken roll kommunerna kommer att få. Viktigt att vi 

bevakar och är i framkant på de förändringar som 

kommer att ske. 

Kostnadsutvecklingen gällande försörjningsstöd, 

kostnader för skyddat boende och även övriga 

vuxenplaceringar måste följas då det finns en oro 

för ökade kostnader. 

Bemanningsfrågor och rekrytering är ett viktigt 

område i framtiden, både då det gäller att kunna 

rekrytera men också att behålla våra medarbetare. 

 

Verksamhetsfakta 

  2019 2018 

Utbetalat under året 

(tkr)   

-Försörjningsstöd 8 298 6 606 

-Flyktingstöd 4 622 4 324 

   

Totalt antal ärenden under året  

-Försörjningsstöd 320 312 

-Flyktingstöd 237 267 

   

Pågående ärenden (december må-

nad)  

-Försörjningsstöd 177 152 

-Flyktingstöd 110 142 

   

Antal placeringsdygn missbruk  

-Familjehem 0 0 

-Institution 1 177 1245 

   

Antal placeringsdygn barn- och ungdom 

-Familjehem 7 878 9 090 

-Institution 1 501 8 689 

 

 

 








