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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 

Bokslutet för 2020 slutar på ett resultat på 52,4 mnkr för kommunkoncernen (52,8 mnkr). För 

kommunen är resultatet 50,3 mnkr (32,0 mnkr) vilket är en kraftig förbättring jämfört med 

budgeterat 2,8 mnkr. Det positiva resultatet innebär att Hultsfreds kommun kan avsätta drygt 

35 miljoner till resultatutjämningsreserven. 

 

Den största anledningen till resultatet är covid-19-pandemin, som inneburit ökade statsbidrag, 

ersättningar för merkostnader och sjuklöner och nedsatta arbetsgivaravgifter. Dessutom 

justerades resultatet ned i början av pandemin, men skatteintäkter och statsbidrag blev bättre 

än prognosen i slutändan. En annan anledning till resultatet är att saneringen av Kvarteret 

Batteriet blev billigare än väntat, vilket gjorde att vi fick tillbaka 8,1 mnkr av de belopp som 

anslagits till saneringen. På grund av denna återbetalning är det kommunstyrelsen som får den 

största positiva avvikelsen mot budgeten, med ett resultat på 31,2 mnkr, jämfört med 7,2 mnkr 

2019. Barn- och utbildningsnämnden landar på ett minus på 10,7 mnkr och socialnämnden ett 

minus på 3,1 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 

åren därefter har invånarantalet minskat årligen, och per 31 dec 2020 är vi 14 107 vilket är en 

minskning med 117 invånare under året.  

 

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

kostnader för nyanlända. Fullmäktige beslutade om en femårigplan för att kunna hantera 

kostnader och fördela de riktade bidrag under dessa år. Denna period är nu avslutad, och vissa 

delar har ”permanentats” in i vår ordinarie budget. 

  

Vi kan också nu lägga det tionde 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 3,9 mnkr (9,4 mnkr). I kommunens resultaträkning görs en avsättning 

med 2,3 mnkr (2,8 mnkr) för framtida investeringar i vatten- och avloppsverksamheter.  

 

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

överskådligt sätt kommunens ekonomi och våra förvaltningars verksamheter under året. 

 

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

lagt ner under 2020. 

 

Lars Rosander  

Kommunalråd 
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Hultsfreds kommun 
 

 
 
 
Hultsfreds kommun 
Del av Småland 

Del av Kalmar län 

 

Befolkningsmängd (2020-12-31) 14 107 

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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Översikt över verksamhetens utveckling 2020 
 

 

 
 

Årets resultat 
Koncernens resultat uppgår till 52,4 mnkr. Det 

redovisade resultatet för Hultsfreds kommun 2020 

är 50,3 mnkr vilket är 47,6 mnkr bättre än budget. 

 

De största budgetavvikelserna i 
kommunen 
De största avvikelserna i förhållande till den av 

kommunfullmäktige beslutade budgeten var, i 

mnkr: 

 

 

 
 

Årets skatteintäkter 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och 

utjämningar uppgick 2020 till 969,8 mnkr (903,5) 

vilket är en ökning med 66,3 mnkr.  

 

 

Antal anställda 
Antalet anställda i koncernen var 1 383. Det är en 

ökning med 30 jämfört med 2019. Kommunen står 

för 1 293 anställda vilket är en ökning med 27 

jämfört med 2019.  

 

 

De anställdas sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron för kommunen under året 

var 6,84 procent, en ökning med 1,38 

procentenheter sedan 2019. Motsvarande värde för 

Östra Smålands Kommunalteknikförbund är 3,07 

procent, en ökning med 1,41 procentenheter sedan 

2019. Sjukfrånvaron i AB Hultsfreds bostäder var 

under året 2,31 procent, en minskning med 3,99 

procent sedan 2019. 

 

 

Befolkningen 
Vid årets slut uppgick befolkningen till 14 107, en 

minskning med 117 personer sedan 2019. 

 

 

Arbetslöshet 
Öppet arbetslösa och personer i program var vid 

utgången av 2020, som andel av den 

registerbaserade arbetskraften 16–64 år, 10,4 

procent. Motsvarande genomsnitt för alla 

kommuner var 8,8 procent. 
 

         

Övergripande finansiella mål 
Hultsfreds kommun

Budget 

2020

Utfall 

2020

Utfall 

2019

Utfall 

2018

Utfall 

2017

Årets resultat, mnkr 2,8 50,3 32,0 27,7 16,8

Långfristiga skulder (långa lån), mnkr 455,2 233,8 183,8 183,8 208,8

Soliditet, procent 22,6 32,0 31,9 29,6 27,3

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

Skatter och generella bidrag + 16,4

Sociala avgifter o pensioner + 12,2

Administrativa kontor och politiken + 11,5

Fastighetsförvaltningen + 8,4

Varta + 8,1

Finansnetto exkl KLP + 2,7

Pensionsmedel (KLP) + 2,7

Kultur och fritid + 2,6

ÖSK + 1,3

Räddningstjänsten - 2,8

Socialnämnden - 3,1

Barn- och utbildningsnämnden - 10,7
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Fem år i sammandrag – koncernen 
 

 
 

  

Belopp i mnkr där inte annat anges 2020 2019 2018 2017 2016

Verksamhetens intäkter 380,1 442,3 431,4 395,8 404,9

Verksamhetens kostnader 1 249,9 1 268,4 1 220,0 1 165,6 1 138,6

Verksamhetens nettokostnad 920,4 874,2 840,8 820,4 784,0

Årets resultat 52,4 52,8 35,2 21,6 6,4

Tillgångar 1 557,3 1 407,2 1 366,8 1 314,6 1 228,2

Skulder, banklån 550,4 498,3 504,2 517,3 521,5

Eget kapital 468,0 415,5 364,8 325,9 304,3

Soliditet, % 30,0 29,5 26,7 24,8 24,8

Nettoinvesteringar 174,2 132,7 97,3 88,7 92,9

Självfinansieringsgrad, investeringar, % 31,7 77,5 94,6 104,7 72,2

Antal anställda 1 383 1 353 1 324 1 347 1 365

Belopp i mnkr där inte annat anges 2020 2019 2018 2017 2016

Verksamhetens intäkter 267,8 297,6 323,8 292,6 283,6

Verksamhetens kostnader 1 162,3 1 169,5 1 146,1 1 093,8 1 046,1

Verksamhetens nettokostnad 925,0 899,1 851,0 827,5 787,3

Skatteintäkter 578,5 588,1 571,2 566,0 537,2

Generella statsbidrag och utjämningar 391,3 315,4 297,5 266,0 247,0

Årets resultat inkl orealiserade vinster/förluster 50,3 32,0 27,7 29,1 22,8

Årets resultat exl orealiserade vinster/förluster 55,6 16,2 27,7 16,8 6,3

Tillgångar 1 078,1 925,4 888,0 862,5 777,9

Skulder, banklån 233,8 183,8 183,8 208,8 208,8

Eget kapital 345,5 294,8 262,8 235,1 218,4

Soliditet, % 32,0 31,9 29,6 27,3 28,1

Borgens- och ansvarsförbindelse 840,3 813,6 747,8 679,6 706,0

Nettoinvesteringar 131,6 88,6 61,0 73,2 71,4

Självfinansieringsgrad, investeringar, % 67,8 66,1 74,3 76,8 60,4

Antal invånare per den 31 december 14 107 14 224 14 360 14 579 14 607

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

Nettokostnad per invånare, kr 65 570 63 210 62 611 58 372 56 651

Nettokostnadernas andel av skatter och statsbidrag, % 95,4 99,5 99,5 98,0 99,5

Nämndernas budgetavvikelse 26,4 -0,5 7,3 -21,2 -8,3

Antal anställda 1 293 1 266 1 244 1 267 1 249

Den kommunala koncernen

Kommunen
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Kommentar till väsentliga förändringar   
 
Nettoinvesteringar ökar 41,5 mnkr där de två 

största investeringsprojekten är ”skola Målilla” och 

”ny förskola Hultsfred”. Banklån har ökat med 

52,1 mnkr för att kunna finansiera de investeringar 

man genomför och planerar att genomföra. 

Generella statsbidrag och utjämning ökar med 24,1 

procent där kostnadsutjämning riket och 

strukturbidrag står för största delarna. 
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Den kommunala koncernen 
  

  

Kommunens externa intressenter 
Kommunen har utöver koncernbolagen ett antal 

externa intressenter varav Kommuninvest, 

Kommunassurans och Trygga hem är de tre största. 

Kommuninvest är en ekonomisk förening där 292 

kommuner och regioner är medlemmar och som 

genom sitt dotterbolag sköter medlemmarnas 

upplåning och är stöd i finansieringsfrågor.  

 

Kommunen är också delägare i Kommunassurans 

Syd Försäkrings AB som erbjuder delägarna sak- 

och ansvarsförsäkringar. 

 

Föreningen Hultsfred Trygga Hem är en kooperativ 

hyresrättsförening som startades i samarbete med 

Riksbyggen. Föreningen äger och förvaltar 

äldreboenden och trygghetsboenden i kommunen. 

 

Hultsfreds kommun har relativt få privata utförare. 

Privata utförare finns framförallt inom 

socialförvaltningen och barn- och 

utbildningsförvaltningen. Den privata utförare som 

för kommunen utgör störst kostnader är 

Centralskolan i Virserum AB som bedriver skola 

från förskoleklass till årskurs 9. 
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Kommunens koncernbolag 
 
AB Hultsfreds Bostäder 
Kommunens bostadsbolag ska i allmännyttigt syfte 

och med iakttagande av kommunallagens 

lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i 

Hultsfreds kommun och erbjuda hyresgästerna 

möjlighet till boendeinflytande och inflytande i 

bolaget. Bolaget ska därtill i kommunalt syfte äga 

och förvalta fastigheter för kommunal verksamhet. 

I syfte att bedriva en kommunalekonomiskt 

effektiv verksamhet och ta vara på möjligheterna 

till synergieffekter ska bolaget även förvalta de 

fastigheter som ägs av kommunen. 

 

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:  

 

 
 

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. 

 

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).  

 

Additivt Teknikcenter i Hultsfred AB 

Bolaget bedriver utbildning på gymnasial och 

eftergymnasial nivå såväl som 

uppdragsutbildningar gentemot näringslivet. Därtill 

utför bolaget kvalificerade tjänster inom 3D-

printing.  

 

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 2020 

färdigställdes saneringen tillsammans med 

länsstyrelsen. 

 

Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund 
Kommunfullmäktige beslutade under 2010 att de 

båda tekniska kontoren i Hultsfreds- och Högsbys 

kommuner tillsammans skulle bilda ett 

kommunalförbund. Förbundet ansvarar för den 

tekniska verksamheten i de båda kommunerna. 

Sedan 2019 är fastighetsförvaltningen flyttad från 

kommunalförbundet till respektive kommuns 

bostadsbolag. Förbundet har driftansvar för 

kommunernas gator/vägar, parker/lekplatser, 

vatten- och avloppsanläggningar samt skogar. 

Även renhållningsverksamhet, energirådgivning 

samt bostadsanpassning tillhör förbundets 

verksamhet. 

 

Rock City Hultsfred AB 100%

Smålandshamnar AB 4%

Emåbygdens Vind AB 40%

Additivt Teknikcenter i Hultsfred AB 50,25%
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
 
Den samhällsekonomiska 
utvecklingen enligt SKR 
Det rådande svaga konjunkturläget i Sverige 

kommer att stärkas under 2021. Den fortsatta 

återhämtningen kommer dock dämpas av att 

smittspridningen under den senaste dryga månaden 

snabbt har eskalerat; likaså av de åtföljande 

restriktionerna. Detta medför ett tillfälligt bakslag i 

återhämtningen, och en svag inledning av 2021. 

Att vaccinering mot covid-19 är på väg att inledas i 

Sverige, liksom globalt, stärker samtidigt 

konjunkturutsikterna för den andra halvan av året, 

och än mer utsikterna för 2022. 

 

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med 

en utdragen återhämtning av den svenska 

samhällsekonomin; ett normalt konjunkturläge nås 

inte förrän 2024. Det låga resursutnyttjandet i 

nuläget innebär en potential för hög BNP-tillväxt 

kommande år, när återhämtningen väl tar fart igen. 

Detta syns som några år av BNP-tillväxt klart 

högre än den trendmässiga (2022–2023); detta 

beräknas också ge skjuts åt sysselsättningen, 

liksom det kommunala skatteunderlaget. 

Sammantaget beräknas arbetsmarknadens 

återhämtning dock dröja. Andelen arbetslösa antas 

ligga omkring 9 procent de kommande två åren. 
 
Nyckeltal för den svenska ekonomin 

 
 

Det slutliga beskattningsutfall som Skatteverket 

publicerade den 9 december visar att 

skatteunderlagstillväxten 2019 uppgick till 2,8 

procent. I ett historiskt perspektiv är det en relativt 

låg ökningstakt, som framförallt beror på en 

omsvängning på arbetsmarknaden från kraftig 

ökning av arbetade timmar 2018 till en minskning 

2019. Ytterligare en faktor som höll tillbaka 

skatteunderlaget 2019 var möjligheten för enskilda 

näringsidkare och delägare i handelsbolag att 

avsätta 100 procent av 2019 års vinst upp till en 

miljon kronor till periodiseringsfond. Detta 

minskade skatteunderlaget 2019 och den beräknade 

effekten på regioners och kommuners 

skatteintäkter regleras på generella statsbidraget i 

år (eftersom deras bokslut för 2019 redan var 

beslutade när förslaget presenterades). 

 

Vår prognos för 2020 visar att en kraftig minskning 

av arbetade timmar bidrar till ytterligare 

inbromsning av skatteunderlaget. Detta motverkas 

visserligen av omfattande utbetalningar av 

permitteringslön, det vill säga löneutbetalningar 

utan motsvarande arbetsinsats. Men lönesumman 

ökar ytterst lite: färre är sysselsatta, en mindre del 

av de sysselsatta arbetar (eftersom fler är 

frånvarande) och den arbetade tiden per person har 

minskat. Dessutom dämpas 

skatteunderlagsutvecklingen av höjda grundavdrag 

för personer som fyllt 65 år, vilket dock 

kompenseras genom en höjning av det generella 

statsbidraget. Skatteunderlagstillväxten stannar i år 

under två procent.  

 

Den begynnande konjunkturåterhämtning vi såg 

under tredje kvartalet i år har nu brutits till följd av 

pandemins andra våg och vi räknar med att det 

dröjer en bit in på 2021 innan ekonomin åter tar 

fart. Antalet arbetade timmar börjar då åter växa, 

vilket leder till att lönesumman ökar mer än 2020. 

Skatteunderlagstillväxten hålls visserligen tillbaka 

av att inkomster från sjukpenning återgår till mer 

normala nivåer och indexeringen av 

pensionsinkomster blir lägre än 2020 men 

arbetslöshetsersättningarna fortsätter öka i snabb 

takt. Den totala effekten är att vi prognostiserar en 

fortsatt svag ökning av skatteunderlaget 2021. 

 

I vårt scenario innebär vägen till konjunkturell 

balans en ihållande stor ökning av arbetade timmar 

bortom prognosåret 2021, framförallt 2022 och 

2023. Löneökningarna tilltar gradvis i vår 

framskrivning men är måttliga i ett historiskt 

perspektiv. Detta hänger samman med antagandet 

om låg inflation. Liksom en svag 

produktivitetstillväxt för hela samhällsekonomin. 

 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023

BNP 1,4 -3,3 2,5 3,3 2,7

Sysselsättning, timmar -0,3 -4,1 0,7 2,2 2,1

Relativ arbetslöshet, % 6,8 8,5 9,2 8,8 8,0

Timlön, Nationalräkenskaperna 3,8 4,6 1,9 2,2 2,3

Timlön, Konjunkturlönestatistiken 2,6 2,1 2,5 2,2 2,3

Inflation, KPIF 1,7 0,4 1,1 1,6 1,8

Inflation, KPI 1,8 0,5 0,9 1,5 1,9

Befolkning, 15-74 år 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5
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Energieffektivisering 
 

Statligt stöd 

Mellan åren 2009 och 2014 erhöll Hultsfreds 

kommun ett statligt stöd från Energimyndigheten 

för att strategiskt arbeta med energieffektivisering i 

kommunens fastigheter och transporter.  

 

I samband med detta togs en strategi och en 

handlingsplan fram för att minska 

energianvändningen. Strategin antogs av 

kommunfullmäktige 2011-05-30, §51. En årlig 

uppföljning av uppsatta mål har genomförts fram 

till och med 2020.  
 

Fastigheter 

Från 2020 och framåt sker förvaltning av 

kommunens fastigheter av AB Hultsfreds bostäder. 

En del av förvaltningsuppdraget ligger också 

numera på Trygga Hem. 

 

I statistiken ingår endast de fastigheter där man har 

rådighet över energianvändningen vilket innebär 

att fastigheterna förvaltade av Trygga hem är 

exkluderade här. All statistik är 

graddagskorrigerad. Följande målsättningar finns i 

Strategi för energieffektivisering för 

energianvändningen i kommunens fastigheter: 
 

Energianvändning/areaenhet, kWh/m2 

 

Mål A: Minskad total energianvändning/m2, med 

20 procent till år 2020. 

Resultat: År 2020 var minskningen 4 procent 

jämfört med år 2009. 

 

 
 
 
Elanvändning/area, kWh/m2 

 

Mål B: Elanvändningen/m2, ska ha minskat med  

40 procent till 2020. 

Resultat: År 2020 hade den total elanvändningen 

per area för kommunen och bolagen tillsammans 

minskat med 34,4 procent. 

 

 
 

Total energianvändning, MWh 
 
Mål C: År 2020 ska andelen förnyelsebar energi 

totalt vara> 98 procent 2020. 

Resultat: År 2020 var andelen förnyelsebar energi 

96,6 procent.  
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Persontransporter 

I transportstatistiken ingår alla fordon som används 

för persontransporter (leasade, ägda, hyrbilar och 

lätta lastbilar). I antalet mil ingår även privata bilar 

i tjänst.  

 

Energiförbrukningen för de el- och gasbilar som 

finns, är inte med i statistiken. Ett ökande antal 

kilometer var körda av en el- eller gasbil under 

2020. Kommunen kommer framöver att tanka 

fordonsgas i ökad 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 2020 var minskningen 15 procent 

från år 2009. 

 

 
 

Antal körda mil 
 

Mål B: Total körd sträcka ska minska med 7 

procent till 2020. 

Resultat: År 2020 har total körd sträcka per år 

minskat med 2,1 procent i jämförelse med 2009. 

 

 

 

Antal miljöklassade fordon 

 

Mål C: Andelen miljöbilar ska öka till 90 procent 

2020. 

Resultat: År 2020 beräknas andelen miljöbilar 

vara 28 procent. 

 

 
 

Def 2007, 2013 och 2018 avser de olika årens 

definitioner av miljöbil.  

 

Slutredovisning, måluppfyllelse 2020 
Enligt Strategi för energieffektivisering, antagen av 

KF 2011-05-30, §51 listas följande mål att uppnå 

till 2020. Detta är utfallet. 

 

Fastigheter 

 

Långsiktiga mål 2020 

Totala energianvändningen per uppvärmd 

areaenhet ska ha minskat med 20 procent och 

nådde efter decenniets slut totalt 4 procent. 

Förändringar i den totala ytan i förhållande till 

energiförbrukning bedöms vara av betydande 

påverkan. 

 

Elanvändningen per uppvärmd areaenhet ska ha 

minskat med 40 procent. Målet når inte riktigt ända 

fram under 2020. 

 

Andelen förnyelsebar energi totalt ska vara> 98 

procent (2009 = 90 procent). Målet nås inte riktigt 

även om andelen fossil olja är det lägsta under 

decenniet.  

 

Andelen egenproducerad solvärme ska vara> 0,7 

procent (2009 = 0 procent). Inga system för 

solvärme finns anslutna i kommunens fastigheter. 

Den betydligt vanligare typen för solel blir mer 

aktuell. 
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Andelen egenproducerad vind/solel ska vara> 50 

procent (2009 = 0 procent). Denna siffra har 

varierat sedan kommunen tog del i ett andelsägt 

vindkraftverk. 

 

Persontransporter 
 

Långsiktiga mål 2020 

Total körd sträcka ska ha minskat med 7 procent 

vilket inte har uppnåtts även om kurvan är i en 

fallande trend. Här påverkar pandemin under 2020 

med reducering av körd sträcka inom de flesta 

verksamheter.  

 

Totala bränslemängden ska ha minskat med 33 

procent vilket inte har uppnåtts. För år 2020 kan 

minskning härledas till pandemin och att en liten 

mängd av el och fordonsgas påverkar en 

reducering.  

 

Andelen miljöbilar ska vara> 90 procent (2009 = 

25 procent). Detta mål har, på grund av vad som 

kan definieras som miljöbil, påverkats. Skulle 

definitionen vara enligt 2009 skulle 

måluppfyllelsen för 2020 varit avsevärt högre. 

Dock gäller att fordon benämnda som 

klimatbonusbilar vid årsskiftet uppgick till andelen 

8,5 procent. Under 2021 väntas denna siffra öka till 

cirka 25 procent. 

 

Vad händer nu? 
Det sista året för mätningar enligt strategi för 

energieffektivisering är avslutat. Nu blickar vi 

vidare mot år 2030. För att följa upp energi och 

transporter bland andra aspekter av påverkan finns 

möjlighet att följa ett lokalt genomförande av 

Agenda 2030 och dess globala mål för hållbar 

utveckling. 

 

Via Policy för hållbarhet och dess styrkort kommer 

uppföljning att fortsätta under lite andra former 

med sikte på år 2030. 

 

Hultsfreds kommun arbetar på olika sätt med 

Agenda 2030 och de globala målen, och är även en 

del av Svenska FN-förbundets och SKL:s 

gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet 

handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de 

globala målen för hållbar utveckling i kommuner 

och regioner i hela Sverige. 

 

Genom olika projekt, politiska beslut och andra 

insatser kommer Hultsfreds kommun att arbeta för 

att de globala målen ska bli uppfyllda. 
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Kommunens befolkning 
 
Kommunens befolkningsutveckling 
 
Antal invånare i kommunen, 1972–2019 

 
Antalet invånare var den 31/12 14 107, en 

minskning med 117 (minskning 136) invånare 

under 2020. Medelvärdet för 

befolkningsutvecklingen är sedan 1972 en 

minskning med 97 (96) invånare per år. För de 

senaste tio och fem åren är motsvarande tal en 

ökning med 41 respektive 38 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 2020 uppgick till -39 (-

26) och det negativa flyttningsöverskottet blev -93 

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

flyttningar) som skett före den 1 januari 2020, men 

som har rapporterats efter 1 februari 2020, 

påverkar folkmängden men är inte redovisade som 

händelser under 2020. Denna del av folkökningen 

redovisas istället som en justeringspost, för 2020 

innebär det 15 personer. Således förklarar det 

skillnaden mellan statistiken som presenteras här 

och den totala befolkningsförändringen 2020. 

Konsekvensen av en vikande befolkningstrend är 

minskade skatteintäkter. Risken är att koncernen 

inte klarar av att anpassa kostnaderna tillräckligt 

snabbt. För att motverka detta planlägger 

kommunen nya bostadsområden och i stort 

försöker öka kommunens attraktionskraft. 

 

Arbetsmarknad 
Sysselsättningen (förvärvsarbetande 

dagbefolkning) ökade under 2019 med 130 

personer. År 2019 var antalet sysselsatta män 3 042 

och antalet sysselsatta kvinnor 2 625. Under 2019 

ökade sysselsättningen för män med 89 personer 

och för kvinnor ökade den med 41 personer.  

 
Antal sysselsatta 2013–2019 

 
 

 
Arbetslöshet per december, procent 
 

 
Den totala arbetslösheten i kommunen i 

förhållande till den registerbaserade arbetskraften 

13 400

14 300

15 200

16 100

17 000

17 900

18 800

-400

-200

0

200

400

600

800

2016 2017 2018 2019 2020

Födelseöverskott Flyttningsöverskott

5200

5300

5400

5500

5600

5700

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0

5

10

15

2017 2018 2019 2020

Arbetslösa Program Totalt



 Årsredovisning 2020 Förvaltningsberättelse
  Kommunens befolkning 

 

 

15 

 

under 2020 minskade med 1,6 procentenheter 

jämfört med 2019. Andelen i program minskade 

med 0,5 medan öppet arbetslösa minskade med 1,1 

procentenheter. 
 

 
Arbetslöshet i jämförelse, procent 

 

Den totala arbetslösheten minskade med 1,6 

procentenheter under 2020 i Hultsfreds kommun 

och den ökade i länet 0,5 procentenheter. För riket 

i stort ökade arbetslösheten med 1,4 

procentenheter. 

 

En risk med ökad arbetslöshet är en större 

benägenhet för kommunens invånare att flytta i 

jakt på ett nytt jobb på annan ort. Det ökar också 

trycket i exempelvis socialförvaltningens 

verksamheter med ökat försörjningsstöd. Lägre 

inkomster innebär också lägre skatteintäkter. För 

att motverka detta försöker kommunen skapa bättre 

kommunikationer som till exempel 

bussförbindelser. Kommunen ökar också 

attraktionskraften för nyetableringar inom 

kommunen exempelvis genom det nya 

affärsområdet Batteriet. 
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Risk och kontroll 
Likviditet 

 
 
Likviditeten ger besked om den kortsiktiga 

betalningsberedskapen, det vill säga förmågan att 

kunna betala de löpande utgifterna. Tre nyckeltal 

används för att mäta detta. 

 

Koncernens kassalikviditet, definierat som likvida 

medel och kortfristiga fordringar i förhållande till 

kortfristiga skulder har försämrats något från 123,4 

till 121,6 procent sedan föregående årsskifte.  

 

Rörelsekapitalet som utgör skillnaden mellan 

omsättningstillgångar och kortfristiga skulder 

exklusive semesterlöneskuld har däremot 

förbättrats med 1,2 mnkr till 83,3 mnkr sedan 

2019, vilket innebär att omsättningstillgångarna har 

ökat mer än de kortfristiga skulderna exklusive 

semesterlöneskuld. Semesterlöneskulden 

exkluderas i likviditetsmåttet då denna inte 

kommer att omsättas under det närmaste året. De 

likvida medlen för koncernen har ökat från 133,5 

mnkr 2019 till 158,6 mnkr 2020.  

Kommunens kassalikviditet har förbättrats, från 

112,3 procent 2019 till 114,2 procent 2020 då 

omsättningstillgångarna ökat i större utsträckning 

än vad de kortfristiga skulderna ökat.  

 

Rörelsekapitalet för kommunen har i bokslutet ökat 

med 11,4 mnkr till 50,6 mnkr och de likvida 

medlen har ökat från 47,0 mnkr 2019 till 78,5 mnkr 

2020, vilket innebär att alla tre nyckeltalen för 

kommunen har förbättrats under 2020.  

 

Då kassalikviditeten är över 100 procent för både 

koncernen och kommunen samt att rörelsekapitalet 

är positivt kan betalningsberedskapen på kort sikt 

anses vara god. 

 

 

 

 
 

Finansiella nettotillgångar 

I måttet finansiella nettotillgångar ingår alla 

finansiella tillgångar i 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 för koncernen har minskat från -

473,5 mnkr 2019 till -532,2 mnkr 2020. Även  

nettotillgångarna för kommunen har minskat 

jämfört med föregående årsskifte, från -190,1 mnkr 

2019 till -234,0 mnkr 2020.  

 

Utifrån definitionen av detta mått så har 

koncernens och kommunens medellånga 

betalningsberedskap försämrats under 2020. Då 

måttet är negativt måste den medellånga 

betalningsberedskapen anses vara bristfällig.  

 

 

  

Koncern Kommun

2020 2019 2020 2019

Kassalikviditet exkl. semesterlöneskuld, procent 121,6 123,4 114,2 112,3

Rörelsekapital exkl. semesterlöneskuld, mnkr 83,3 82,1 50,6 39,2

Likvida medel, mnkr 158,6 133,5 78,5 47,0

Koncern Kommun

Mnkr 2020 2019 2020 2019

Omsättnings och finansiella anläggningstillgångar¹ 467,5 435,2 417,1 366,7

Kort- och långfristiga skulder 999,7 908,7 651,1 556,8

Netto -532,2 -473,5 -234,0 -190,1

¹exkl aktier och långfristiga fordringar i ägda kommunala bolag
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Räntebärande skulder och fordringar 

 
 

Vid bedömning av ränterisk bör man förutom de 

räntebärande skulderna även ta borgensåtagandet i 

beaktning samt storleken på de räntebärande 

fordringarna.  

 

De räntebärande skulderna i koncernen har ökat 

jämfört med föregående år men tillgångarna har 

ökat i större utsträckning, vilket innebär att 

ränterisken minskat. De räntebärande fordringarna 

i koncernen har däremot ökat i samma utsträckning 

som tillgångarna och uppgår fortfarande till 5,1 

procent av tillgångarna.  

De räntebärande skulderna i kommunen har ökat i 

samband med nya lån. Skulderna i kommunen har 

procentuellt ökat mer än tillgångarna, vilket 

medför att ränterisken ökat.  

 

De räntebärande fordringarna i kommunen utgörs 

av den del av de placerade pensionsmedel som är 

placerade i räntebärande värdepapper. Dessa utgör 

7,2 procent av tillgångarna i jämförelse med 7,6 

procent 2019. 

 

 

 

Borgensåtaganden  
 

 
 

Det totala borgensåtagandet för kommunen var 

495,3 mnkr vid utgången av 2020, en ökning med 

33,4 mnkr i förhållande till föregående år. Den 

största utökningen av borgensåtagande är 25,1 

mnkr till Hultsfred Trygga hem som ska bygga ut 

och renovera kommunens äldreboenden. I samband 

med en större ombyggnad av Rock City och inköp 

av en skolmodul har kommunens åtagande ökat 

med 12,3 mnkr. Gentemot Additivt Teknikcenter i 

Hultsfred AB har kommunen ett borgensåtagande 

på 6 mnkr.  

 

ABHB har under året minskat sin låneskuld med 

4,3 mnkr till 196,6 mnkr vilket medför att 

kommunens borgensåtagande minskar.  

HKIAB har oförändrad låneskuld med 89,5 mnkr.  

 

Av kommunens totala borgensåtagande är 39,7 

procent (43,5) 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 18,1 procent 

(19,4) beviljat till HKIAB vilket kan anses vara en 

något större risk än övriga åtagande.  

 

Inga andra bolag inom koncernen har utfärdat 

någon borgen. 

 

Koncern Kommun

Procent 2020 2019 2020 2019

Räntebärande skulder/tillgångar 35,3 35,4 21,7 19,9

Räntebärande fordringar/tillgångar 5,1 5,1 7,2 7,6

Mnkr 2020 2019 2018 2017 2016

Kommunens borgensåtagande 495,3 461,9 385,7 309,1 318,0

Koncernens borgensåtagande 170,6 144,9 59,9 0,3 5,0
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Pensionsskuld, placerade pensionsmedel, mnkr 

 
 
Koncernens avsättning för pensioner består till 

82,4 procent av kommunens avsättning för 

pensioner.   

 

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 2021 

med 16,6 mnkr. Under åren 2021 - 2025 är 

utbetalningarna mellan 15,8 och 16,6 mnkr. 

Pensionsutbetalningarna 2020 var 17,7 mnkr. 

Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 390,3 

mnkr varav den så kallade ansvarsförbindelsen 

redovisas utanför balansräkningen. Den har 

minskat med 7,1 mnkr till 344,9 mnkr och är 88,4 

procent av den totala pensionsskulden. Pensioner 

som kortfristig skuld avser under 2020 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 

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 191,1 mnkr. Det ursprungligen 

avsatta värdet var 39,0 mnkr. Medlen förvaltas 

sedan 1996 av Kalmar Läns 

Pensionskapitalförvaltning AB (KLP). Det 

bokförda värdet ökade med 3,6 procent under 2020 

och marknadsvärdet ökade med 3,6 procent. Av det 

bokförda marknadsvärdet är 5,3 mnkr orealiserade 

förluster.  

 

Kommunens återlån, definierat som skillnaden 

mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade 

pensionsmedel, har under 2020 minskat med 12,2 

mnkr till 199,2 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. 
 

 

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. Relativt små 

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 27,5 mnkr i ytterligare 

intäkter. 

 

År 2020 var den primärkommunala 

medelskattesatsen i riket 20,72 kr men minskar till 

20,71 kr 2021. 2020 var kommunens skattesats 

21,91 kr per skattekrona vilken är oförändrad från 

tidigare år.  

2020 2019 2018 2017 2016

Pensioner som kortfristig skuld 28,6 27,3 26,3 27,8 22,6

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

Pensionsförpliktelser äldre än 1998 344,9 352,0 362,0 370,4 387,9

Total pensionsskuld 390,3 395,8 407,5 414,9 428,3

Placerade pensionsmedel, marknadsvärde 191,1 184,4 157,0 159,8 150,6

Återlån 199,2 211,4 250,5 255,1 277,7

Orealiserade vinster / förluster -5,3 15,8 0,0 12,3 16,5

Procent Mnkr

Löneökning inklusive PO 1,0 7,0

Arbetsgivaravgiftsförändring 1,0 5,4

Generella statsbidrag 1,0 3,9

Försörjningsstödsökning 10,0 1,1

Medelskattekraftens utveckling 0,1 0,6

Utdebitering i kronor 1 krona 27,5
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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 225,3 mnkr 2020. 

 

Generellt kan sägas att ju mer intäkter en kommun 

tillför eller får från inkomstutjämningen, desto mer 

sårbar är kommunen för förändringar. Kommunens 

skattekraft är 81,3 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 71,8 mnkr 2020. Från det andra 

kostnadsutjämningssystemet, utjämning av 

kostnader för LSS-verksamheter, fick kommunen 

35,7 mnkr under 2020. 

 

 



 Årsredovisning 2020 Förvaltningsberättelse
  Händelser av väsentlig betydelse 

 

 

20 

 

Händelser av väsentlig betydelse 
 
Investeringsnivån slår nya rekord 
Under de senaste åren har kommunen satsat på 

stora investeringar i framförallt fastigheter. Det 

enskilt största projektet i kommunens regi är 

nybyggnation av förskola i Hultsfred tätort för 

totalt 100 mnkr som kom igång på allvar under 

2020. Likaså nybyggnation av skolbyggnad i 

Målilla för framförallt grundsärskolan har 

påbörjats. Det projektet är beräknat till 52 mnkr vid 

färdigställande.  

 

Under året stod det nya bibliotekets lokaler färdiga 

i centrala Hultsfred och under sommaren flyttade 

biblioteket in från de tillfälliga lokalerna i Valhall. 

Hultsfreds Kommunala Industri AB har stått för 

byggnationen och kommunen hyr lokalerna av det 

kommunala bolaget.  

 

Ytterligare stora investeringar gör kommunen 

genom den kooperativa hyresrättsföreningen 

Hultsfred Trygga Hem. 2020 har ny- och 

ombyggnation av äldreboendet i Målilla påbörjats 

vilket beräknas vara färdigställt under 2021. Totalt 

ska föreningen investera 440 mnkr i både 

äldreboenden och trygghetsboenden. 

 

Covid-19 
I början av året slog pandemin till mot Sverige och 

så även i Hultsfred. Belastningen på kommunens 

verksamheter har varit hård, framförallt inom vård- 

och omsorgsverksamheterna. Även andra 

verksamheter påverkades av pandemin där 

arbetssätt och mängden distansarbete kraftigt har 

ökat tillsammans med ett ökat IT-användande.  

 

Prognoserna för utvecklingen av Sveriges, och 

således kommunernas, ekonomi drogs ned kraftigt 

och kommunens innehav av värdepapper hade vid 

ett tillfälle tappat 25 mnkr i värde från föregående 

årsskifte. Tillskott av statsbidrag, ersättning för 

sjuklöner samt ersättning för merkostnader för 

Covid-19 har dock medfört att kommunens 

ekonomi klarat sig mer än väl. En stark avslutning 

på börsåret medförde dessutom att marknadsvärdet 

på innehavet av värdepapper ökade med drygt 6,7 

mnkr.   

 
Migrationsverket lämnar kommunen 
Migrationsverket har sedan slutet av 1980-talet 

hyrt ett varierande antal lägenheter i kommunen, i 

början av 2020 avvecklades 105 lägenheter i 

Hultsfred. Ytterligare 45 lägenheter avvecklades i 

Virserum under hösten. Detta ger kommunen en 

bra möjlighet att förbättra bostadsområden och 

skapa bättre boenden för invånarna.  

 

Saneringen av batterifabriksområdet 
färdig 
Redan 2015 påbörjades åtgärdsförberedelser för 

saneringen av marken där batterifabriken hade sin 

produktion från 1950-talet ända fram till 1990-

talet. Det konstaterades att det fanns mycket höga 

halter bly i både byggnadsmaterial och i mark. 

Föroreningarna bedömdes som extra allvarliga 

eftersom de var lokaliserade på Hultsfredsdeltat 

som är en mycket stor grundvattenförekomst.  

 

Statliga bidrag tillsammans med finansiering från 

tidigare verksamhetsutövare har finansierat 

projektet. Därutöver har Hultsfreds kommun gått in 

med finansiering för delar som inte 

verksamhetsutövare stått för. Åtgärderna 

avslutades under början av 2020 och beslut om 

slutredovisning av projektet togs av Länsstyrelsen i 

september. Projektet hade vid avslut även medel 

kvar vilket inneburit att Hultsfreds kommun fått 

8,1 mnkr återbetalat.  
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Styrning och uppföljning av kommunala verksamheter 
 
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! 

 

 
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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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.  

Intern kontroll 
Den interna kontrollplanen syftar till att säkerställa 

att kommunstyrelse, nämnder och kommunala 

bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande 

intern kontroll. De ska med rimlig grad av säkerhet 

säkerställa att följande mål uppnås:  

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv 

verksamhet  

• Tillförlitlig finansiell rapportering och 

information om verksamheten  

• Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och 

avtal med mera. 

 

Nämnder, kommunala bolagsstyrelser och ÖSK:s 

förbundsdirektion ska senast i samband med 

årsredovisningens upprättande rapportera resultatet 

från uppföljningen av den interna kontrollen inom 

organisationen till kommunstyrelsen. 

  

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet 

 
 

En viktig del för att uppnå god ekonomisk 

hushållning är att det finns en budgetföljsamhet i 

kommunen, 2020 blir avvikelsen 47,6 mnkr. De 

största posterna som påverkar budgetavvikelsen 

mot årets resultat 2020 är dels verksamhetens 

nettokostnader som är 26,4 mnkr bättre än budget, 

dels skatter och statsbidrag som är 16,4 mnkr bättre 

än budget. 2017 års avvikelse beror bland annat på 

en avsättning till sanering av batterifabriksområdet 

vilket ledde till det årets negativa avvikelse.  

 

Verksamheternas nettokostnader inklusive 

avskrivningar visar ett överskott mot budget med 

26,4 mnkr. Skatter och statsbidrag visar ett 

överskott med 16,4 mnkr och finansnettot visar ett 

överskott på 5,1 mnkr. Det finansiella nettots 

överskott beror på att värdeökningen av 

pensionsmedel blir 8,0 mnkr större än den 

budgeterade ökningen på 4,0 mnkr och även de 

finansiella intäkterna och finansiella kostnaderna 

blev bättre än budget, nämligen 2,4 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 

2020 är 26,8 mnkr.  

Socialnämnden har ett utfall som är 13,1 mnkr 

bättre än prognosen. Räddningstjänsten och 

fastighetsförvaltningen har båda ett överskott 

gentemot prognos med 1,3 mnkr respektive 0,5 

mnkr. Kultur och fritidsförvaltningen och miljö- 

och byggnadsnämnden har i år ett utfall som 

avviker positivt mot prognos med 1,9 mnkr 

respektive 1,0 mnkr. Barn- och 

utbildningsnämnden har i år ett utfall som är 1,2 

mnkr sämre än prognosen. Den största avvikelsen 

mot prognos visar kommunstyrelsen med ett utfall 

som blev 15,9 mnkr bättre än prognosen. Den 

största orsaken till prognosavvikelserna under 2020 

härrör sig till pandemin som till stora delar medfört 

ökade kostnader. Under året har dock statliga 

beslut om ersättningar tagits vilket har förbättrat 

resultatet.   

 

För kommunen är det önskvärt att fortsätta arbeta 

med att förbättra budgetföljsamheten och 

prognossäkerheten.

Mnkr 2020 2019 2018 2017 2016

Budgetavvikelse -  Årets resultat 47,6 29,5 18,4 -7,6 -3,3

Prognosavvikelse - Driftredovisningen -32,7 1,6 -21,2 -4,0 -12,5

Prognosavvikelse - Årets resultat 26,8 21,8 21,4 1,0 8,8
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
 
Sammanställd redovisning 
De företag som ingår i koncernredovisningen är de 

som kommunen har ett betydande inflytande i. 

Dessa är AB Hultsfreds bostäder, Hultsfreds 

Kommunala Industri AB, Rock City Hultsfred AB, 

Emåbygdens Vind AB, Additivt Teknikcenter AB, 

Invensys Property Company AB och Östra 

Smålands Kommunalteknikförbund. Betydande 

inflytande anses i allmänhet gälla när röstandelen 

överstiger ca 20 procent. 

 

Enligt 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 

(52,8). Det är framförallt kommunen som med 50,3 

mnkr bidrar till koncernens positiva resultat.  

 

 
 
 

Intäkter och kostnader  
Koncernens nettokostnader har ökat med 46,2 

mnkr eller 5,3 procent jämfört med 2019. 

Intäkterna har minskat med 62,2 mnkr eller 14,1 

procent medan kostnaderna har minskat med 18,5 

mnkr eller 1,4 procent. Exklusive värdeökning av 

kommunens pensionsmedel har koncernens 

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

de finansiella kostnaderna, sedan 2019 försämrats 

med 0,4 mnkr till en kostnad på 3,3 mnkr (3,7). 

Finansnettot inklusive värdeökning av kommunens 

pensionsmedel är positivt och uppgår till 3,4 mnkr 

(23,6). 

 
Tillgångar 
Koncernens balansomslutning uppgår vid utgången 

av 2020 till 1 557,3 mnkr och har ökat med 150,1 

mnkr sedan utgången av 2019.  

 

Resultat 
Tabellen på nästa sida visar resultat efter 

finansnetto för kommunkoncernens bolag. 

Uppställningen ska inte uppfattas som en förenklad 

konsolidering, eftersom interna transaktioner inte 

är eliminerade. För mer utförlig information om 

händelser under 2020 hänvisas till bolagens 

årsredovisningar.  

  

 

Uppgifter per 2020-12-31 och 2019-12-31 i mnkr

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

AB Hultsfreds Bostäder
1

-3,2 19,9 111,9 130,3 337,5 342,1 192,2 196,8 35,5 35,6

Hultsfreds Kommunala Industri AB 5,0 1,9 23,7 23,6 131,3 130,4 89,5 89,5 22,5 18,8

Rock City Hultsfred AB 0,4 -0,4 3,7 4,8 31,7 18,5 25,0 13,5 12,0 17,8

Emåbygdens Vind AB
2

-0,5 0,0 0,6 2,1 19,4 20,9 17,0 17,0 10,8 16,7

Additivt Teknikcenter i Hultsfred AB
3

0,1 -0,9 5,4 1,6 8,2 8,0 6,0 6,0 9,8 7,5

Invensys AB 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 100,0 1,0

ÖSK 0,0 -0,6 92,9 139,4 42,5 46,3 4,9 4,9 6,1 4,5

1
 Bolaget redovisar ett resultat på 0,4 mnkr men i koncernen -3,2 mnkr. Skillnaden är att på bolagsnivå 

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

Soliditet %

2
 Emåbygdens vind redovisar ett resultat på -1,4 mnkr men i koncernen -0,5 mnkr. Skillnaden beror på att bolaget inte är 

helägt av kommunen.

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

helägt av kommunen.

Balans-

Resultat Omsättning omslutning Låneskuld
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Ekonomiska engagemang inom 
”kommunkoncernen”, mnkr 

 
 
Kommunen har lämnat ett bidrag på 3,6 mnkr för 

att täcka budgeterat underskott för subventionerad 

hyra till HKIAB.  

 

 
 

Kommunen hyr lokaler för gruppbostäder, 

särskilda boenden, förskolor och andra 

verksamhetslokaler av ABHB. Även av HKIAB 

hyr kommunen vissa verksamhetslokaler. 

Kommunen köper dessutom tjänster av ABHB. Av 

Rock City hyr kommunen lokaler för Hultsfred 

lärcenters verksamhet. Samtliga bolag köper VA 

och renhållning av ÖSK.  

 
 
  

Enhet Ägd 

andel Givna Mottagna Given Mottagna

Kommunen 3,7 0,0

HKIAB 100% 3,6

Invensys AB 100% 0,1

Ägartillskott Utdelning

Enhet Ägd 

andel Köpare Säljare Givare Mottagare

Kommunen 87,5 26,2 324,7

ABHB 100% 9,3 18,7 196,6

HKIAB 100% 2,1 7,4 89,5

RockCity 100% 0,4 3,4 25,8

Emåbygden 40% 0,0 0,0 6,8

ATC 50% 0,6 2,9 6,0

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

ÖSK 23,2 64,4

Försäljning Borgen
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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 94 procent. Likviditeten har 

försämrats med 2,0 procentenheter sedan 2019. 

Koncernens likvida medel, inklusive kortfristiga 

placeringar, har ökat med 31,6 mnkr till 349,5 

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 2020 till 

30,1 procent och uppgick vid utgången av 2019 till 

29,5 procent. Kommunen har i sitt eget bokslut för 

2020 en soliditet på 32,0 procent. ABHB och 

HKIAB har en soliditet på 35,5 respektive 22,5 

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. 

 

Låneskuld, mnkr 

 
Koncernens låneskuld uppgår till 550,4 mnkr, 

vilket innebär en ökning med 52,1 mnkr från 2019. 

Skillnaden beror på upptagande av nya lån för 

kommunen och Rock City. 

 

 

Investeringar, mnkr 

 
Koncernens investeringar exklusive investeringar i 

finansiella tillgångar uppgick netto till 174,3 mnkr. 

Det är 41,5 mnkr mer än under 2019. Kommunen 

nettoinvesterade 131,6 mnkr, ABHB 9,2 mnkr, 

HKIAB 17,8 mnkr och ÖSK 5,4 mnkr. 

 
 

Kommunens resultat 
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 2020 var de övergripande finansiella målen för 

kommunen enligt budget: 

 

• Årets resultat ska överstiga 2,5 mnkr 

- Utfall 50,3 mnkr 

• Långfristiga skulder ska högst uppgå till 313,7 

mnkr 

- Utfall 233,8 mnkr 

• Soliditeten ska som lägst vara 27,7 procent 

- Utfall 32,0 procent 
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Alla de finansiella målen för 2020 uppnåddes. 

Långfristiga skulderna har ökat jämfört med 2019 

och nya lån har därmed tagits upp. Detta medför 

också att soliditeten är högre än budgeterat vilket 

främst beror på att resultatet var 50,3 mnkr. Även 

målet för resultatet nås vilket stärker det egna 

kapitalet. 

 

Årets resultat 

 

Kommunen redovisar 2020 ett resultat på 50,3 

mnkr. Det positiva resultatet ökar kommunens 

egna kapital och möjliggör avsättning till 

resultatutjämningsreserven (RuR). 

 
Jämförelsestörande poster 

I årets resultat ingår en intäkt som är att betrakta 

som jämförelsestörande om totalt 8,1 mnkr. Det är 

återbetalning från länsstyrelsen för projektet för 

sanering av batterifabriksområdet som blev 

billigare än beräknat. Covid -19 har påverkat 

intäkter och kostnader nästan hela året, kommunen 

har valt att inte ta med det som en 

jämförelsestörande post. 2019 fanns det 

jämförelsestörande poster som försämrade 

resultatet med 3,3 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 överskott på 26,4 mnkr (-0,5 

mnkr) före jämförelsestörande poster på 8,1 mnkr 

(3,3).  De största avvikelserna är inom nämnderna 

på 18,0 mnkr. Mer om nämnderna nedan. 

 

Utfallet för pensioner blev 2,7 mnkr sämre än 

budgeterat. Budgeten 2020 var baserad på 

Skandias prognos från 2019. Under 2020 har 

antalet anställda ökat vilket har medfört ökade 

kostnader för den avgiftsbestämda 

ålderspensionen. Kostnaden för ÖSK-

avskrivningar (avskrivningar på kommunens 

egendomar som sedan vidarefaktureras till ÖSK 

exempelvis VA, gata/park) blev 1,6 mnkr bättre än 

budget vilket beror på lägre investeringsnivå än 

budgeterat, se mer under investeringar. 

Löneökningarna blev i genomsnitt 3,4 procent, 

vilket medförde ett överskott mot budget på 0,4 

mnkr. Resterande överskott beror på att 

budgeterade kostnader för oförutsett knappt har 

utnyttjats. 

 

Nämnd / verksamhet (mnkr) 2020 2019 2018 2017 2016

Nämnder 18,3 -14,5 6,6 -25,2 -11,4

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

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

Personalomkostnader och kalkylerade intäkter 8,3 13,0 0,9 4,6 -0,1

Summa nettoverksamhet 26,4 -0,4 7,3 -21,3 -8,4

Skatteintäkter och statsbidrag 16,4 1,7 1,8 -3,3 -4,7

Verksamhetens resultat 42,8 1,3 9,1 -24,6 -13,1

Finansiellt netto 4,7 9,4 24,1 25,5 22,3

Summa 47,5 10,7 33,2 0,9 9,2

Summa före jämförelsestörande poster 39,4 13,2 59,0 18,0 8,9
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Personalomkostnader i form av arbetsgivaravgiften 

överskrider budget med 4,8 mnkr beroende på att 

kommunen har haft fler tjänster än vad som fanns i 

personalbudgeten. Flertalet av tjänsterna har 

finansierats av statsbidrag/välfärdspengar. 

Personalomkostnadernas överskridande möts av 

kalkylerade intäkter för arbetsgivaravgift som 

underskrider budget med 19,3 mnkr vilket beror på 

mer personal och ej budgeterad personal på grund 

av välfärdspengar. Kalkylerade intäkter mot ÖSK 

för fakturering av kapitalkostnader vilka 

överskrider budgeten med 4,4 mnkr. 

 

Det finansiella nettot står för en positiv avvikelse 

på 4,7 mnkr, orealiserade förluster utgör 5,3 mnkr. 

Den största anledningen är KLPs förvaltning av 

medel avsatta för att användas i framtida 

pensionsutbetalningar. För 2020 motsvarar KLPs 

finansnetto en avkastning på 3,5 procent (14,8).   

 

  

 
 
Nämndernas budgetavvikelse 

 
 

Generellt berörs nämnderna av det statsbidrag som 

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

Skolverket) i tillfälligt statsbidrag för 

flyktingmottagandet. Under 2017–2019 tillkom 

ytterligare 125 mnkr i statsbidrag. För 2020 har det 

tillkommit 22,9 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 2020 

har 18,9 mnkr utnyttjats. Socialnämnden har nyttjat 

7,1 mnkr (totalt 87,1 under perioden 2016–2020), 

kommunstyrelsen 6,0 mnkr (totalt 31,5) och barn-

och utbildningsnämnden 4,4 mnkr (totalt 51,8). 

I samband med ombudgeteringen permanentades 

delar av åtgärdsprogrammet, 26,7 mnkr. 

Socialnämnden fick 12,2 mnkr, barn- och 

utbildningsnämnden fick 12,0 mnkr och 

kommunstyrelsen fick 2,6 mnkr. Merparten av 

tillförda medel gick till befintliga tjänster. 

 

Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på 31,2 

mnkr inklusive ÖSK. I avvikelsen ingår även 

jämförelsestörande poster på 8,1 mnkr, tar man 

hänsyn till den skulle utfallet ha varit 23,1 mnkr.  

 

 
 

Politik är lika med verksamheter för 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, partistöd, 

revision och valnämnden (för 2019 inklusive EU-

valet). Tillsammans redovisar de ett positivt 

resultat på 2,0 mnkr.  Det är verksamheten 

kommunstyrelse med 0,7 mnkr och 

kommunfullmäktige som bidrar med 0,6 mnkr som 

är de enskilt största posterna. Orsaken till lägre 

kostnader är färre och mer digitala möten vilket gör 

att lokaler, fika, resor med mera inte behövdes.  

 

Administrativa kontor redovisar ett resultat på 19,3 

mnkr inklusive jämförelsestörande poster. Den 

enskilt största intäkten som inte var budgeterad är 

8,1 mnkr för återställande av batterifabriksområdet.  

 

Nämnd / verksamhet (mnkr) 2020 2019 2018 2017 2016

Kommunstyrelsen 31,2 7,2 11,2 -8,1 1,0

Barn- och utbildningsnämnden -10,7 -9,1 -1,7 -14,0 -5,5

Socialnämnden -3,1 -13,6 -4,1 -4,5 -8,6

Miljö och byggnadsnämnden 0,8 0,9 1,3 1,4 1,7

Pensioner, oförutsett mm 8,1 14,1 0,6 4,0 3,0

Summa 26,4 -0,5 7,3 -21,2 -8,3

Summa före jämförelsestörande poster 18,3 2,0 33,1 -4,1 -8,6

Avvikelse mot budget 2020 2019

Politik, revision mm 2,0 1,1
Administrativa kontor 19,3 -2,5

Serviceenheten 0,1 1,8

Kultur och fritid 2,6 1,3

Fastighetsförvaltning 8,4 0,0

Räddningstjänsten -2,8 -1,1

ÖSK 1,6 6,6

Summa kommunstyrelsen 31,2 7,2
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Ekonomikontoret bidrar med ett resultat på 1,8 

mnkr, det beror bland annat på en vakant tjänst och 

intäkter från fastighetsförvaltningen som inte var 

budgeterade. 

 

e-Utvecklingskontoret redovisar ett resultat på 0,9 

mnkr vilket beror på lägre kapitalkostnader då 

investeringar flyttas framåt i tiden och på lägre 

personalkostnader än budgeterat.  

 

Personalkontoret uppvisar ett underskott mot 

budget på 0,9 mnkr. Underskottet beror på 

kostnader för systemförvaltning samt avgift till 

omställningsfonden. 

 

Utvecklingskontoret redovisar en positiv avvikelse 

mot budget med 4,9 mnkr. Det som främst 

förbättrar resultatet är skolskjutsar med 0,7 mnkr 

och kontoret med 3,9 mnkr.  Den första beror till 

stora delar på en fördelaktig demografisk 

fördelning samt färre särskoleelever än vad som 

finns budgeterat. Utvecklingskontoret har en intäkt 

från Tillväxtverket i projektet socioekonomisk 

utveckling där kostnaden som möter intäkten finns 

utspridd på flera andra verksamheter. 

 

Serviceenheten redovisar ett positivt resultat på 0,0 

mnkr, där kostservice redovisar ett underskott mot 

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

livsmedelskostnader samt utbetalning av 

måltidsersättning för gymnasiets elever. 

Städservice gör ett överskott på 0,3 mnkr där man 

haft ökade försäljningsintäkter men även 

ersättningar för kostnader i samband med 

pandemin. Även vaktmästeriet har en positiv 

avvikelse mot budget på 0,2 mnkr. 

Personalkostnaderna är låga då man haft svårt att 

rekrytera personal. Man har även haft lönebidrag 

från arbetsförmedlingen. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i år ett 

överskott på 2,6 mnkr. På grund av den rådande 

pandemin har färre stöd utbetalats då föreningar 

har haft färre evenemang och begränsad 

verksamhet. Obudgeterade bidrag för Hagadal ger 

en positiv avvikelse på 0,7 mnkr. Biblioteket har 

erhållit bidrag i projektet stärkta bibliotek vilket 

ger ett överskott på 0,7 mnkr. Energiuppföljningen 

som görs i slutet på året påverkar också resultatet 

positivt med 0,3 mnkr.  

 

Räddningstjänsten redovisar ett underskott på 2,8 

mnkr. I utfallet ingår kostnader för Covid-19 på 1,0 

mnkr som man inte har fått täckning för. 

Underskottet beror bland annat på fler larm än vad 

budgeten räcker till och att kostnaden för fystester 

är dyrare än budget. Kostnader för extra beredskap 

under perioden mars till augusti på grund av Covid 

-19 bidrar till att dra ned resultatet. 

 

ÖSK 

ÖSK visar ett överskott med 4,0 mnkr varav 2,3 

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 1,7 mnkr bland annat på grund av 

den milda vintern. 

 

Renhållningen redovisar ett överskott om 0,9 mnkr 

för deponier som ej är taxefinansierade. 

Sammantaget redovisar renhållningen ett 

underskott för 2020 på 3,3 mnkr som räknats av 

mot tidigare överskott. Skulden som återstår 

kommer att återföras till avgiftskollektivet under de 

kommande åren. Årets underskott kommer främst 

av höjd förbränningsskatt, bortforsling av 

miljöfarligt avfall från Hultsfreds kompostgård 

samt högre lönekostnader till följd av ej budgeterad 

övertid samt timanställda. Bostadsanpassningen 

visar ett underskott om 0,7 mnkr. Underskottet 

beror på ett ökat antal ansökningar samt att två 

ärenden inkomna under 2018 och 2019 har utförts 

under 2020. Kostnad för dessa två ärenden uppgår 

till 0,4 mnkr. Administration, finans och skogsbruk 

visar ett sammanlagt underskott på 0,3 mnkr. 

 

En kortare summering av ÖSK:s resultat är ett 

överskott på 4,0 mnkr varav 2,3 mnkr avser 

framtida VA-investeringar, kvar blir 1,7 mnkr. 

 

Barn- och utbildningsnämnden  

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett 

underskott mot budget med 10,7 mnkr. I jämförelse 

med 2019 har nettokostnaden ökat med 11,2 

procent.   

 

Förskola redovisar ett underskott med ca 2 mnkr, 

detta på grund av att ett stort antal tjänster tidigare 

finansierades via åtgärdsprogrammet för migration. 

Under 2019 uppvisades ett överskott på 

verksamheten med 2,2 mnkr. När del av 

åtgärdsprogrammet för migration omvandlades till 

grundbudget år 2020, tilldelades förskola endast ett 

fåtal tjänster.   

 

Förskoleklass, fritidshem, grundskola och 

grundsärskola redovisar tillsammans ett överskott 



 Årsredovisning 2020 Förvaltningsberättelse
  Finansiell analys 

 

 

29 

 

med 2,2 mnkr, mot budget. Av dessa verksamheter 

uppvisar förskoleklass, fritidshem och 

grundsärskola överskott, medan grundskola 

uppvisar underskott, trots stora anpassningar på 

tjänster. Detta kan jämföras med 2019, då 

motsvarande fyra verksamheter uppvisade ett 

underskott med 1,1 mnkr mot budget. Det året 

uppvisade grundskolan även ett stort underskott, 

medan övriga tre verksamheter uppvisade 

överskott. Både år 2020 och 2019 överstiger 

nettokostnaden för grundskolans interkommunala 

ersättning budget (2020: -1,8 mnkr, 2019: -3,6 

mnkr). 

 

Ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan 

redovisar tillsammans ett underskott mot budget 

med 8,5 mnkr, trots att stora anpassningar av 

tjänster har gjorts höstterminen 2020, jämfört med 

vårterminen 2020. Detta kan jämföras med 2019, 

då underskott mot budget för de båda 

verksamheterna var 10 mnkr. Både år 2020 och 

2019 överstiger nettokostnaden för de båda 

verksamheternas interkommunala ersättning 

budget, inklusive kostnad för fordons- och 

transportprogrammet och industritekniska 

programmet (2020: -5,2 mnkr, 2019: -2,2 mnkr). 

 

Vuxenutbildningen exklusive SFI redovisar ett 

underskott mot budget med 1,0 mnkr. För många 

tjänster har utnyttjats under vårterminen. 

Anpassning av tjänster har skett under 

höstterminen 2020. Sena beslut från Skolverket 

med återbetalning av statsbidrag, har belastat år 

2020. Kostnad för distansundervisning har ökat 

med 0,2 mnkr 2020, jämfört med år 2019. År 2019 

uppvisade verksamheten ett överskott med 2,9 

mnkr.  

 

SFI redovisar ett underskott med 2,9 mnkr. 

Arbetsförmedlingen hänvisade ett stort antal elever 

från SFI till andra utbildningar, med kort varsel, 

under vårterminen 2020. Omställning med att 

anpassa tjänster efter färre antal elever fick inte 

effekt förrän i slutet av höstterminen 2020. 

Ersättningen från integrationsenheten, via 

flyktingkontot, minskade från 2019 till 2020 med 

1,1 mnkr (2020 var ersättningen 1,5 mnkr och 2019 

2,6 mnkr).  

 

Musikskolan redovisar ett underskott mot budget 

med 0,3 mnkr. Detta kan jämföras med 2019, då 

underskott mot budget var 0,2 mnkr. Musikskolan 

har lånat ut personal del av vårterminen 2020 till 

grundskolan under pandemin vilket inte har 

kompenserats mellan verksamheterna i budget. 

Detta kan förklara en del av underskottet. 

Campus uppvisar ett underskott mot budget med 

0,2 mnkr, då budgeterad intäkt för event inte har 

realiserats. 

 

Utfallet för barn- och utbildningsnämnden och 

barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans 

visar ett överskott på 2,1 mnkr. Omorganisation 

och vakans på förvaltningen bidrar till överskottet. 

2019 uppgick överskottet för motsvarande 

verksamheter till 0,7 mnkr. 

 

Socialnämnden  

Socialnämnden har under året påverkats kraftigt av 

pandemin Covid -19. Socialnämnden redovisar ett 

underskott mot budget på 3,1 mnkr vilket främst 

förklaras av avvikelsen inom omsorg om personer 

med funktionsnedsättning som redovisar ett 

underskott på 9,4 mnkr. Omsorg om personer med 

funktionsnedsättning har tagit del av statsbidrag för 

Covid -19 samt ersättning för sjuklöner på 1,3 

mnkr. Kostnader för gruppbostäder har varit 

fortsatt höga under året på grund av ett fortsatt 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. Även personlig assistans har 

gått med underskott 2020, 5,2 mnkr, vilket precis 

som föregående år beror på nya ärenden som 

tillkommit men också att kommunen får bära hela 

kostnaden för de ärenden där Försäkringskassan 

inte beviljar assistent. Den dagliga verksamheten 

går även i år med överskott, 1,9 mnkr.  

 

Äldreomsorgen har den näst största avvikelsen mot 

budget med sitt överskott på 5,7 mnkr. Att 

äldreomsorgen går med överskott 2020 beror till 

stor del av det statsbidrag som man tagit del av för 

merkostnader på grund av Covid -19. För 

äldreomsorgens del uppgår bidraget till 11,3 mnkr 

och därutöver har äldreomsorgen även fått 

stimulansmedel uppgående till ca 3 mnkr samt 

ersättning för sjuklöner på 3,2 mnkr. Hemtjänsten 

och särskilt boende har negativa avvikelser mot 

budget 5,9 mnkr respektive 3,4 mnkr. 

Verksamheten för hälso-, sjukvård och 

rehabilitering gick med överskott, främst till följd 

av föräldraledigheter under delar av året 1,4 mnkr 

men vi ser att hjälpmedelskostnaderna inom rehab 

ökar.  

 

Individ- och familjeomsorgens underskott, 0,5 

mnkr, beror till största delen på att IFO Vuxen har 
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gått med underskott 4,9 mnkr och haft ökade 

kostnader avseende försörjningsstöd. De har även 

haft fortsatt dyra placeringar för skyddat boende 

och placeringar för missbruksproblem under året. 

IFO Barn och familj har istället gått med överskott 

under 2020, 3,3 mnkr, vilket främst beror på att de 

har lägre kostnader för ensamkommande jämfört 

med den dygnsschablon som kommun får ifrån 

Migrationsverket. Sektionen Arbete och integration 

redovisade ett överskott, 0,5 mnkr. 

 

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 0,8 mnkr. I Hultsfreds del ingår ett 

överskott mot budget för den politiska delen med 

0,2 mnkr. Man har under året haft lägre intäkter 

inom plan och bygglov, men trots det så visar man 

ett överskott och detta beror framförallt på lägre 

personalkostnader. 
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Kapacitet 
 
Kostnads- och intäktsslagens 
utveckling 
 

Förändringen av kostnads- och intäktsslagen för 

kommunen beskrivs i nedanstående tabeller. 

Kostnaderna 2020 har minskat med 3,9 mnkr 

jämfört med 2019 och intäkterna inklusive 

skatterna har ökat med 36,5 mnkr. 

 

 
  

Av de 3,9 mnkr i kostnadsminskning utgör interna 

elimineringar 48,9 mnkr. Personalkostnaderna har 

däremot ökat med 26,7 och även lokalkostnaderna 

har ökat med 19,2 mnkr. Det är dels löneökning 

som är ca 15,6 mnkr dels ökat antal vikarier på 

grund av Covid-19. Vad gäller lokalkostnaderna så 

beror ökningen på att kommunen har tagit över 

fastighetsförvaltningen. 

 

 
 

Skatter och generella bidrag ökar med 66,3 mnkr 

och det är främst intäkter från kostnadsutjämningen 

riket och strukturbidrag som ökar med 71,1 mnkr 

medan skatterna minskar med 9,6 mnkr. Däremot 

så minskar bidrag med 18,9 mnkr och det beror 

främst på mindre välfärdspengar. Bortser man från 

de interna elimineringarna så ökar kostnaderna 

med 45,0 mnkr och intäkterna ökar med 85,4 mnkr.

 
 

Förändring av intäkter och kostnader 

  

Kostnaderna (bruttokostnaderna) ökar med 0,1 

procent jämfört med 2019. Före jämförelsestörande 

poster ökar kostnaderna med 0,4 procent. 

Intäkterna minskar med 9,2 procent. De nämnder 

där intäkterna minskar mest är barn- och 

utbildningsnämnden och socialnämnden, 20,3 

mnkr respektive 3,7 mnkr. För barn- och 

utbildningsnämnden så står minskad ersättning från 

Migrationsverket för den största delen och även när 

det gäller socialnämnden så beror det mesta på 

minskad ersättning från Migrationsverket. 

 

Nettokostnaderna ökar med 2,9 procent men före 

jämförelsestörande poster ökar de med 4,2 procent. 

Skatteintäkterna minskade med 9,6 mnkr eller 1,6 

procent efter att slutavräkning för 2020 försämrat 

det med 13,7 mnkr. Inkomstutjämningen inklusive 

regleringsbidrag ökade med 3,3 mnkr eller 1,4 

procent. Den generella kostnadsutjämningen ökade 

med 44,4 mnkr medan kostnadsutjämningen för 

LSS-verksamheterna ökade med 1,0 mnkr. Den 

totala förändringen för statsbidrag, fastighetsavgift 

och utjämningar blev 76,0 mnkr eller 24,1 procent. 

 

Kostnader 2020 2019 Skillnad

Personalkostnader 794,2 767,5 -26,7

Lokalkostnad 109,1 89,9 -19,2

Fordonskostnader 5,4 6,7 1,3

Övriga kostnader 320,3 322,8 2,5

Avskrivningar 30,0 27,1 -2,9

Interna elimineringar -66,2 -17,3 48,9

Summa 1 192,8 1 196,7 3,9

Intäkter 2020 2019 Skillnad

Taxor -34,6 -34,1 0,5

Hyror -69,7 -32,9 36,8

Försäljning -108,9 -108,2 0,7

Bidrag -120,8 -139,7 -18,9

Skatter -969,8 -903,5 66,3

Interna elimineringar 66,2 17,3 -48,9

Summa -1 237,6 -1 201,1 36,5

Kostnader, intäkter och netto (procent) 2020 2019 2018 2017 2016

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

Kostnader exkl. finansiella kostnader före jämförelsestörande 0,4 2,7 5,8 2,8 7,6

Verksamhetens intäkter -9,2 -7,8 8,3 -1,0 21,7

Verksamhetens intäkter före jämförelsestörande -12,2 -5,8 5,9 -1,0 21,7

Nettokostnader 2,9 5,7 2,8 5,1 5,6

Nettokostnader exkl. fin. kostnader före jämförelsestörande 4,2 5,6 5,8 4,1 3,3

Skatteintäkter -1,6 3,0 0,9 5,4 4,4

Generella statsbidrag 24,1 6,0 11,9 7,7 2,9

Summa skatter och statsbidrag 7,3 4,0 4,4 6,1 3,9

Finansnetto exkl placerade pensionsmedel -586,8 -30,5 137,3 51,1 51,6

Placerade pensionsmedel -75,4 185,7 -62,6 -8,3 12,8
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Finansnettot exklusive placerade pensionsmedel 

har försämrats med 586,8 procent från 0,2 mnkr 

2019 till -1,2 mnkr 2020. De finansiella 

kostnaderna ökade samtidigt som de finansiella 

intäkterna minskade under 2020 vilket 

sammantaget ger den stora försämringen av 

finansnettot.  

 

KLP, Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB, 

förvaltade kommunens pensionsmedel. Värdet i 

aktieportföljen har ökat med 10,6 procent där 

värdet i jämförelseindex ökade med 14,8 procent. 

Värdet i ränteportföljen steg med 0,6 procent där 

värdet i jämförelseindex steg med 1,4 procent. Det 

totala värdet i portföljen ökade med 3,5 procent 

vilket är sämre än utvecklingen för det 

sammanvägda jämförelseindexet på 8,6 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 85,5 procent av summan 

av skatter och statsbidrag. Detta är 4,5 

procentenheter lägre 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 minskar verksamhetens andel av skatter och 

statsbidrag fortfarande men med 3,4 

procentenheter. Det betyder att utvecklingen av 

verksamhetskostnadernas andel av skatter och 

statsbidrag under 2020 går i rätt riktning. Andelen 

pensionskostnader har i år ökat med 0,3 

procentenheter. Denna andel har sedan år 2010 

ökat med 1,5 procentenheter eller i absoluta tal 

med 27,9 mnkr. Finansnettots andel minskar med 

2,5 procentenheter till 0,6 procent. Tack vare 

avkastningen på pensionsmedel är finansnettot 

positivt trots att kommunen har en låneskuld på 

233,8 mnkr. 

 

   

Procent 2020 2019 2018 2017 2016

Verksamheten 85,5 90,0 87,6 89,8 91,1

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

Pensioner 6,8 6,5 7,0 6,5 6,2

Avskrivningar 3,1 3,0 3,3 3,2 3,2

Nettokostnaderna 95,4 99,5 98,0 99,5 100,4

Finansnetto -0,6 -3,1 -1,1 -3,0 -3,3

Summa löpande kostnader 94,8 96,5 96,8 96,5 97,1
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Nettoinvesteringar 2016–2020, mnkr 

 

Utrymmet för investeringar begränsas av medel 

från verksamheten. De närmaste tre åren (2021–

2023) är budget och plan för investeringar 472,9 

mnkr. För att kunna finansiera dessa investeringar 

kommer kommunen att behöva ta upp nya lån. 

 

 

 
 

Investeringsvolym 
 

 
 

Under 2020 nettoinvesterades 131,6 mnkr vilket är 

43,0 mnkr mer än 2019. I dessa 131,6 mnkr ingår 

2,0 mnkr som lyfts upp som investeringar från 

fastighetsförvaltningens driftbudget. 

Nettoinvesteringsbeloppet är 101,1 mnkr större än 

årets avskrivningar som uppgick till 30,5 mnkr. De 

budgeterade nettoinvesteringarna 2019 var 290,4 

mnkr. 

 

Det två största enskilda investeringsprojekten 2020 

var ”skola Målilla” och ”ny förskola Hultsfred” där 

utfallen var 34,7 mnkr respektive 27,2 mnkr. 

Avvikelsen mellan utfall nettoinvesteringar och 

budget 2020 uppgår till 158,8 mnkr och är 116,9 

mnkr större än 2019. 

 

Orsaken till skillnaden mot investeringsbudgeten är 

att en del investeringsprojekts start har förskjutits 

eller att färdigställandet har senarelagts. De projekt 

som påverkat mest är ”ny förskola Hultsfred” och 

”utvecklingsprojekt skattefinansierat” där det 

återstår 64,9 mnkr respektive 36,4 mnkr av budget 

2020. 

  

Nettoinvesteringarna i byggnader var 75,2 mnkr, i 

inventarier 10,5 mnkr och i mark och 

markanläggningar 45,9 mnkr.  

 

Självfinansieringsgrad av investeringarna 
 

 
 
Inflödet av likvida medel från verksamheten var 

89,2 mnkr 2020. Det är vad kommunen hade kvar 

av intäkterna när den löpande driften och de 

finansiella kostnaderna var betalda.  

 

Med nettoinvesteringar på 131,6 mnkr blir 

kommunens självfinansieringsgrad 67,8 procent. 

Procent 2020 2019 2018 2017 2016

Investeringsvolym/nettokostnader 14,3 9,9 7,2 8,8 9,1

Avskrivningar/nettoinvesteringar 23,1 30,7 47,0 35,9 34,8

Investeringsvolym/skatter och statsbidrag 13,6 9,8 7,0 8,8 9,1

Mnkr 2020 2019 2018 2017 2016

Medel från verksamheten 89,2 58,6 45,0 56,2 43,1

Nettoinvesteringar 131,6 88,6 61,0 73,2 71,4

Självfinansieringsgrad, procent 67,8 66,1 74,3 76,8 60,4
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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.  

 

Koncernens soliditet har stärkts med 0,5 

procentenheter jämfört med föregående år och 

uppgår till 30,0 procent 2020, vilket förklaras av att 

det egna kapitalet ökat i större utsträckning än vad 

tillgångsmassan ökat. 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 344,9 mnkr, läggas in 

som en avsättning i balansräkningen så skulle 

koncernens soliditet uppgå till 7,8 procent, vilket är 

en förbättring med 3,3 procentenheter sedan 2019 

och innebär att koncernens tillgångar i större 

utsträckning finansieras med eget kapital.  

 

Soliditeten för kommunen uppgår enligt 

balansräkningen till 32,0 procent och ökade 

därmed från 2019 med 0,1 procentenheter. 

Tillgångsmassan ökade med 16,5 procent medan 

det egna kapitalet ökade med 17,1 procent. 

Ökningen i det egna kapitalet kan hänföras till årets 

positiva resultat.  

 

Skulle hänsyn tas till pensionsåtaganden även i 

kommunen, vid årsskiftet 344,9 mnkr, som en 

avsättning i balansräkningen skulle kommunens 

soliditet uppgå till 0 procent, vilket är 6,1 

procentenheter bättre än 2019.  

 
 
Skuldsättningsgrad 

 
 

Hur stor del av tillgångarna som finansierats med 

främmande kapital brukar benämnas 

skuldsättningsgrad och beräknas som skulder 

dividerat med totalt kapital. Koncernen har en hög 

skuldsättningsgrad även om den 2020 minskat med 

0,5 procentenheter till 70,0 procent. Koncernens 

långfristiga skulder plus avsättningar uppgick till 

651,7 mnkr (592,0) vid det senaste årsskiftet. Av 

detta är 550,4 mnkr koncernens skulder i form av 

banklån (498,3). Även kommunen har en hög 

skuldsättningsgrad även om den 2020 har minskat 

med 0,1 procentenheter till 68,0 procent. 

Kommunen långfristiga skulder plus avsättningar 

uppgick till 326,0 mnkr (267,3) vid det senaste 

årsskiftet. Av detta är 233,8 mnkr kommunens 

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

framgår att de korta skulderna har minskat för både 

koncernen och kommunen med 0,3 respektive 1,6 

procentenheter, relativt tillgångarna, och de långa 

skulderna har minskat för koncernen med 0,1 

procentenheter men för kommunen så har de ökat 

med 1,7 procentenheter.

 
  

Koncern Kommun

2020 2019 2020 2019

Soliditet, procent 30,0 29,5 32,0 31,9

Tillgångsförändring, mnkr 10,7 2,9 16,5 4,2

Förändring av eget kapital, mnkr 12,9 14,8 17,1 12,2

Soliditet inkl. pensionsskuld intjänad före 1998, procent 7,8 4,5 0,0 -6,1

Koncern Kommun

Procent 2020 2019 2020 2019

Total skuldsättningsgrad 70,0 70,5 68,0 68,1

varav

Avsättningsgrad 5,8 6,0 7,6 8,0

Kortsiktig skuldsättningsgrad 28,2 28,5 37,7 39,3

Långsiktig skuldsättningsgrad 36,0 36,1 22,6 20,9
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Tillgångarnas förändring över tid 

 
 
Av koncernens totala tillgångar är 69,6 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 30,4 procent av 

de totala tillgångarna. 

 

 

Kommunens ekonomiska 
ställning i jämförelse 
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 

2020. Jämförelser görs med alla Sveriges 

kommuner, Kalmar läns kommuner och 

övergripande liknande kommuner. 

 

 

Årets resultat, kronor per invånare 
 

 
2017 låg resultatet under samtliga jämförbara 

grupper för att under 2018 och 2019 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. Kommunen lyckades 

uppnå målet för 2015 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 och 2019 3,4 procent. 

 

 

Koncern Kommun

Procent 2020 2019 2020 2019

Materiella 68,4 67,3 58,6 57,3

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

Totalt anläggningstillgångar 69,6 69,0 62,0 61,3

Förråd m.m. 0,3 0,2 0,2 0,2

Kortfristiga fordringar 7,7 8,2 12,8 13,5

Kortfristiga placeringar 12,2 13,1 17,7 19,9

Kassa och bank 10,2 9,5 7,3 5,1

Totalt omsättningstillgångar 30,4 31,0 38,0 38,7

Summa tillgångar 100,0 100,0 100,0 100,0
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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, 5 181 kronor per invånare, till 

genomsnittet för liknande kommuner. I absoluta tal 

betyder det att kommunen har en låneskuld som är 

73,1 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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Balanskravsresultat 
 
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 och 2020 genomfördes kostnadsanpassningar 

med 1,6 mnkr respektive 4,2 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 av summa skatter och statsbidrag kan hela 

eller delar av det överstigande beloppet avsättas till 

reserven. Två procent av 2020 års skatter och 

statsbidrag motsvarar 19,4 mnkr. Årets resultat 

med korrigering för reavinster och orealiserade 

vinster/förluster i värdepapper var 54,7 mnkr vilket 

innebär att 35,3 mnkr avsätts till 

resultatutjämningsreserven. 

Resultatutjämningsreserven uppgår vid utgången 

av 2020 till 68,1 mnkr. 
  

Mnkr 2020 2019 2018 2017 2016

Årets resultat enligt resultaträkningen 50,3 32,0 27,7 16,8 6,3

Reavinst/förlust -0,9 -0,7 -0,5 -0,5

Orealiserade vinster/förluster i värdepapper -10,5 -15,8

Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper 15,8

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 54,7 15,5 27,2 16,3 6,3

Medel till resultatutjämningsreserv 35,3 9,8

Årets balanskravsresultat 19,4 15,5 17,4 16,3 6,3
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Väsentliga personalförhållanden

Antal tillsvidareanställda i kommunen 

 
Antalet tillsvidareanställda har under 2020 ökat 

med totalt 30. Ökningen ligger till största delen på 

barn och utbildnings- och socialförvaltningen.  

Under verksamhetsåret 2020 avgick 32 med 

pension. Att jämföra med pensionsavgångarna som 

i snitt ligger på 36 anställda/år fram till 2028. 

 

Hel- och deltidsanställda 
 

 
 

Antalet heltidsanställda har ökat från 2019, likaså 

har deltidsanställda ökat.  

 

 

Antal årsarbetare 

 

Antalet årsarbetare har ökat från 1 007,8 till1 035,8 

under 2020. 

 
Tillsvidareanställda per förvaltning 

 
 

Tabellen visar de olika förvaltningarnas 

förändringar i antalet anställda under 

verksamhetsåret 2020 jämfört med 2019. Den 

totala förändringen omfattar en ökning med 30 

tillsvidareanställda, då är även förändringen inom 

ÖSK:s ”Hultsfredsdel” medräknad och AB 

Hultsfreds Bostäder. Hultsfredsdelen inom ÖSK 

har ökat med 3 tillsvidareanställda. Den största 

ökningen med sammanlagt 12 tillsvidareanställda 

har barn-och utbildningsförvaltningen.   

 

 

Åldersfördelning, antal per femårsklass 

 
Diagrammet ovan visar, för koncernens del, att de 

som fyllde 55 år eller mer under 2020 utgör en 

tredjedel av de anställda. Alltså kommer 395 av 

koncernens anställda de närmaste 10 åren att lämna 

sina anställningar förutsatt att alla avgår vid 65 år 

fyllda. Sjutton av koncernens anställda var över 65 

år. I övrigt var det ingen tillsvidareanställd under 
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20 år. Sammantaget ger fördelningen en 

medelålder på 45,9 år. 
 

 
Fördelning av tillgänglig tid i procent 

 
Frånvaron under 2020 var 22,4 procent (21,5), 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 

2019 och har främst sin grund i ett högre uttag av 

sjukfrånvaro. 

 

 

Löner 
Kostnaderna för koncernens löner uppgick till 

587,3 mnkr (558,0). I beloppet ingår löner till 

tillsvidareanställda, tidsbegränsade anställda samt 

de som innehar en timavlönad anställning. 

Kostnaderna omfattar även de anställda som har ett 

anställningsstöd via arbetsförmedlingen det vill 

säga en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Den totala 

ökningen uppgår till 29,3 mnkr. Lönerna för de 

tillsvidareanställda ökar med 32,9 mnkr. Däremot 

minskar kostnaderna för de tidsbegränsade 

anställda och de med en timavlönad anställning 

med 11,7 mnkr. Resterande 8,1 mnkr omfattar 

övriga kostnadsökningar som beror på den årliga 

löneöversynen som i sin tur för med sig 

kostnadsökningar på andra ersättningar exempelvis 

tillägg för obekväm arbetstid, enkel och 

kvalificerad övertid.  

 

 
 
 
 
 
 

Anställda utan sjukfrånvaro, procent 

 
Diagrammet ovan 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 

2020 som har varit frånvarande en dag eller mer än 

jämfört med verksamhetsåret 2019, vilket inte 

behöver ha en koppling till att sjukfrånvaron är 

något högre 2020 än 2019. Det spelar också en stor 

roll hur långt en sjukskrivningsperiod sträcker sig. 

Samtidigt så har ett antal yrkeskategorier arbetat 

hemma i större utsträckning under pandemin. Detta 

har sannolikt bidragit till att frisknärvaron överlag 

är lite högre än 2019. För Östra Smålands 

Kommunalteknikförbund är frisknärvaron 84,6 

procent (59) och för AB Hultsfreds bostäder 68,8 

procent (64,4). 

 

Mertid 

 
 

Totalt har kostnaderna för mertiden i koncernen 

ökat under verksamhetsåret 2020. Ökningen 

omfattar den kvalificerade övertiden och värdet av 

innestående komp. Uttaget av fyllnadslön är klart 

lägre än 2019.  Kostnadsmässigt totalt är det en 

skillnad med 0,5 mkr mellan verksamhetsåren 

vilket beror på att en löneöversyn ger högre 

lönekostnader vilket i sin tur ökar kostnaden per 
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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 25,20 procent av den totala 

sjukfrånvaron 2020 är 60 dagar eller mer. Övriga 

mått sätts i relation till ordinarie arbetad tid. Den 

totala sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid 

har ökat från 5,46 procent år 2019 till 6,84 procent 

år 2020. För ÖSK är motsvarande siffror 3,07 

(1,66) procent och för ABHB 2,31 (6,30).  

 

 

 

   

ÖSK ABHB

2020 2019 2020 2019 2020 2019

60 dagar eller mer 25,20 37,24 9,60 0,30 0,00 4,20

Kvinnor 7,60 6,07 0,00 1,47 2,87 1,20

Män 3,66 2,81 3,45 1,70 2,14 7,70

29 år och yngre 5,49 5,00 2,53 1,13 0,00 0,00

30-49 6,34 4,90 2,23 1,56 3,14 4,00

50 år och äldre 7,76 6,16 4,28 1,92 1,53 8,70

Totalt 6,84 5,46 3,07 1,66 2,31 6,30

Kommunen



 Årsredovisning 2020 Förvaltningsberättelse
  Förväntad utveckling 

 

 

41 

 

Förväntad utveckling 
 

Kommunens ekonomi i framtiden 
Hur kommunens ekonomi kommer att utvecklas i 

det korta eller långa 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. Under 2020 

minskade invånarantalet med 117 och uppgick till 

14 107. 

 

I kommunens planering för 2022 och framåt har 

antagits en minskning av invånarantalet med 200 

jämfört med den 1 november 2020. 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 stark ut för år 2021 men 

inför 2022 något mer ansträngd och därmed finns 

det utmaningar i att lägga en budget i balans. 

Kommunen ges kort framförhållning när det gäller 

generella statsbidrag och särskilt under pandemin 

har tidsperspektivet hos staten varit kort, därav 

väldigt lite besked om 2022. Statligt stöd i 

kombination med egna effektiviseringar med hjälp 

av digitalisering är förutsättningar för att klara 

utmaningarna på längre sikt.  
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Resultaträkning Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

2020 2020 2019 2019

Verksamhetens intäkter Not 2 267,8 380,1 297,6 442,3

Verksamhetens kostnader Not 3 -1 162,3 -1 249,9 -1 169,5 -1 268,4

Avskrivningar -30,5 -50,6 -27,2 -48,1

Verksamhetens nettokostnad

exkl interna poster m m -925,0 -920,4 -899,1 -874,2

Skatteintäkter Not 4 578,5 578,5 588,1 588,1

Generella statsbidrag och utjämning Not 5 391,3 391,3 315,4 315,4

Verksamhetens resultat 44,8 49,4 4,4 29,3

Finansiella intäkter (exkl interna) Not 6 1,5 1,0 2,1 1,9

Pensionsmedel Not 6 6,7 6,7 27,3 27,3

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

Årets resultat 50,3 52,4 32,0 52,8

Årets resultat före jämförelsestörande poster 42,2 44,3 35,3 56,1

Kassaflödesanalys Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

2020 2020 2019 2019

Den löpande verksamheten

Årets resultat 50,3 52,4 32,0 52,8

Justering för av- och nedskrivningar Not 8 30,5 50,8 27,2 45,7

Justering för övriga ej likviditets- 0,2

påverkande poster Not 8 8,3 3,6 -0,6 4,2

Medel från verksamheten före för- 3,0 3,5

ändring av rörelsekapitalet 89,2 109,8 58,5 106,2

Ökning(-) minskning(+) varulager -1,3 -1,3 -0,5 -0,4

Ökning(-) minskning(+) korta fordringar -18,9 -10,9 -44,5 -19,1

Ökning(+) minskning(-) korta skulder 43,6 38,3 5,3 -14,6

Medel från den löpande verksamheten 112,6 135,9 18,8 72,1

Investeringsverksamheten

Inköp av materiella anläggningstillgångar -131,6 -169,9 -88,8 -136,4

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

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0,0 1,3 0,2 61,3

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

Medel från investeringsverksamheten -131,6 -168,6 -88,6 -99,6

Finansieringsverksamheten

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

Återbetald utlåning 0,0 -5,1 0,0 -8,8

Upptagna lån 50,0 63,0 0,7 0,7

Långfristiga skulder/statliga investeringsbidrag 0,5 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 50,5 57,9 0,7 -8,1

Årets kassaflöde 31,5 25,2 -69,1 -35,6

Likvida medel vid årets början 47,0 133,5 116,1 169,1

Likvida medel vid årets slut 78,5 158,6 47,0 133,5

Rörelsekapitalets förändring 8,1 -0,9 -29,4 -1,5
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Tillgångar Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

2020 2020 2019 2019

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

   Mark, byggnader och tekn anläggn Not   9 599,3 1 006,1 504,2 893,3

   Maskiner och inventarier Not 10 32,0 59,3 26,1 54,4

Finansiella anläggningstillgångar Not 11 36,9 18,7 36,9 23,7

Summa anläggningstillgångar 668,2 1 084,1 567,2 971,4

Omsättningstillgångar

Förråd/Exploatering 2,8 3,9 1,4 2,6

Kortfristiga fordringar Not 12 137,7 119,8 125,4 115,3

Placering pensionsmedel Not 13 190,9 190,9 184,4 184,4

Kassa och bank Not 14 78,5 158,6 47,0 133,5

Summa omsättningstillgångar 409,9 473,2 358,2 435,8

Summa tillgångar 1 078,1 1 557,3 925,4 1 407,2

Eget kapital, avsättningar 

och skulder

Eget kapital Not 15 345,1 466,6 294,7 414,5

  varav årets resultat 50,3 52,4 32,0 52,8

  varav resultatutjämningsreserv 68,1 32,8 32,8 32,8

Avsättningar Not 16

Avsättningar för pensioner och liknande

förpliktelser 16,8 20,4 16,5 20,1

Avsättning för deponi 40,1 40,1 34,6 34,6

Övriga avsättningar 25,1 30,5 22,8 29,3

Summa avsättningar 81,9 91,0 73,8 84,0

Skulder

Långfristiga skulder Not 17 233,8 550,4 183,8 498,3

Långfristiga skulder/statliga 

investeringsbidrag
Not 17 10,3 10,3 9,7 9,7

Kortfristiga skulder Not 18 406,9 439,0 363,3 400,7

Summa skulder 651,0 999,7 556,8 908,7

Summa eget kapital, 

avsättningar och skulder 1 078,1 1 557,3 925,4 1 407,2

Panter och ansvarsförbindelser

Panter och därmed jämförliga säkerheter

Ansvarsförbindelser

   Pensionsförbindelser som inte tagits 

   upp bland skulder eller avsättningar 277,6 277,6 283,0 283,0

   Löneskatt 67,3 67,3 68,6 68,6

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

   Borgen och övriga ansvarsförbindelser Not 19 495,3 170,6 461,9 145,1

Operationell leasing inventarier m m Not 20 7,2 8,0 10,4 10,4

Hyra av lokaler och bostäder Not 20 101,0 59,2 78,6 78,6
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Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed - i överensstämmelse med lagen om kommunal 

bokföring och redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning

 

Allmänt Intäkter redovisas i den omfattning det är 

sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer 

att tillgodogöras kommunen/koncernen och 

intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Intäkter från barn- och äldreomsorg redovisas 

månatligen, förbrukningsavgifter för VA debiteras 

och redovisas kvartalsvis. Övriga avgifter och 

försäljningen debiteras så snart tjänsten är utförd. 

 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 

beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har 

upptagits till anskaffningsvärde där inget annat 

anges. Periodisering av inkomster och utgifter har 

skett enligt god redovisningssed, med undantag för 

hantering av välfärdsmiljonerna som enligt beslut i 

Kommunfullmäktige inte intäktsförs aktuellt år 

utan fördelas på flera år. Förråden har värderats till 

inköpspris med avdrag för inkurans exklusive 

mervärdeskatt på värderingsdagen. 

 

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. 

60 år -nya vattenledningar 

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 användes med för 411,5tkr och 2020 

har 5 468,2 tkr tillkommit då täckning har kunnat 

ske med massor som man har fått betalt för att ta 

emot. 

 

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”.) 
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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 med mera 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 2019 innebär detta att 

slutavräkning för 2019 och preliminär slutavräk-

ning av 2020 års preliminära skatteintäkter har 

bokförts. 

 

Komponentavskrivningar 

Kommunen har under 2014 börjat med 

komponentavskrivning. För investeringar före 

2014 har investeringsobjekt över 5 mnkr fördelats 

på olika komponenter. Fördelningen är gjord på 

det bokförda värdet. Avskrivningstiden per 

komponent är:  

Stomme   75 år 

Fasad   60 år 

Fönster   40 år 

Yttertak   35 år 

Inre ytskikt   20 år 

Installationer   30 år 

Inventarier   10 år 

Övrigt   10 år 

VA-ledningar   33 år 

VA-ledningar nya (2020) 60 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 2020 uppgår det till 2 093 tkr 

respektive -192 tkr. Varta-området tillkom under 

2019 och står för 279 tkr. Under 2020 har fyra 

områden tillkommit och står för 602 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 34,3 år, för markanläggningar 

och inventarier är det 26,8 respektive 9,3 år. 
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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 Rips19. 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  

 kompletteringspension 40,15 

- 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

2020 2020 2019 2019

Försäljningsmedel 67,1 71,0 80,2 83,1

Taxor och avgifter 34,1 74,1 33,8 77,3

Hyror och arrenden 22,8 111,9 32,2 150,4

Bidrag m m 120,3 99,6 139,7 83,2

Försäljning av verksamheter och entreprenader 22,6 22,6 10,9 23,4

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

Summa 267,8 380,1 297,5 442,3

Varav:

  Svartsjöprojektet 0,1 0,1 0,1 0,1

Projekt m m 23,3 23,3 28,4 28,4

Asylpengar/välfärdspengar/program 17,2 17,2 47,9 47,9

Jämförelsestörandeposten, Battrifabriksområdet 8,1 8,1 0,0 0,0

Verksamhetens intäkter är justerade med kommun-

interna resp koncerninterna poster.

Not 3 Verksamhetens kostnader Kommun Koncern Kommun Koncern

2020 2020 2019 2019

Pensioner inkl löneskatt 52,7 56,6 59,6 61,2

Personalkostnader 733,5 789,3 693,6 730,1

Material, inventarier och övrigt 58,8 88,2 126,0 175,2

Tjänster inkl köp av verksamheter 317,4 316,6 290,3 298,0

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

Skatter 0,0 -0,8 0,0 3,9

Summa 1 162,3 1 249,9 1 169,5 1 268,4

Varav:

  Svartsjöprojektet 0,1 0,1 0,1 0,1

  Projekt m m 23,3 23,3 28,4 28,4

Asylpengar/välfärdspengar/program 17,2 17,2 47,9 47,9

Revisionskostnader 0,6 0,9 0,1 0,3

  Jämförelsestörande poster:

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

Kompensation till facket efter tvist angående 

arbetsdag

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

Verksamhetens kostnader är justerade med kommun-

interna resp koncerninterna poster.

Not 4 Skatteintäkter Kommun Koncern Kommun Koncern

2020 2020 2019 2019

Preliminär kommunalskatt 592,2 592,2 594,0 594,0

Definintiv slutavräkning 2019

Prognos enligt SKL i bokslut 2019: -674 kr/invånare

Slutavräkning: -430 kr/invånare

Mellanskillnad att korrigera 2020: 244 kr * 14 374 inv -3,5 -3,5 0,3 0,3

Preliminär slutavräkning 2020

SKL:s prognos: -715 kr * 14 245  invånare -10,2 -10,2 -6,2 -6,2

Summa skatteintäkter 578,5 578,5 588,1 588,1

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

2020 2020 2019 2019

Kostnadsutjämning LSS 35,6 35,6 34,6 34,6

Inkomstutjämning/utjämning skatteunderlag 225,2 225,2 224,5 224,5

Kostnadsutjämning riket 71,8 71,8 27,4 27,4

Strukturbidrag 26,8 26,8 0,0 0,0

Regleringsbidrag/avgift 7,5 7,5 5,0 5,0

Fastighetsavgift 24,4 24,4 23,9 23,9

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

Summa generella statsbidrag och utjämning 391,3 391,3 315,4 315,4

Not 6 Finansiella intäkter Kommun Koncern Kommun Koncern

2020 2020 2019 2019

Räntor på likvida medel m m 1,5 1,0 2,1 1,9

Värdeökning pensionsmedel 12,0 12,0 30,6 30,6

Summa 13,5 13,0 32,7 32,5

Värdeminskning pensionsmedel

Not 7 Finansiella kostnader Kommun Koncern Kommun Koncern

2020 2020 2019 2019

Låneräntor m m 2,7 4,7 1,9 5,6

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

Summa 8,0 10,0 5,2 8,9

Not 8 Just för ej likviditetspåverkande poster Kommun Koncern Kommun Koncern

2020 2020 2019 2019

Just för avskrivningar och nedskrivningar 30,7 50,6 27,2 45,7

Summa just för av- och nedskrivningar 30,7 50,6 27,2 45,7

Ökning/minskn pensionsskuld 0,4 0,3 -2,7 -2,7

Ökning/minskn övr avsättningar 7,8 3,2 2,1 2,2

Övriga ej likviditetspåverkande poster -0,5

Uppskjuten skatt 0,4 5,2

Summa just för övriga ej likviditetspåverk poster 8,2 3,9 -0,6 4,2

Summa 38,9 54,5 26,6 49,9
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Not 9 Mark, byggnader och tekn anläggningar Kommun Koncern Kommun Koncern

2020 2020 2019 2019

Mark 55,8 79,5 54,5 64,6

Verksamhetsfastigheter:

   Skattefinansierade 349,5 349,5 283,2 283,2

   Avgiftsfinansierade 124,6 124,6 106,9 106,9

Näringsverksamheter 0,0 383,1 0,0 378,9

Gator, vägar, parker m fl 69,4 69,4 59,7 59,7

Summa 599,3 1006,1 504,3 893,3

Ackumulerade anskaffningsvärden 897,1 1 702,3 872,6 1 784,0

Årets nyanskaffningar 46,3 77,0 54,6 63,3

Pågående 75,1 80,4 27,6 54,6

Årets försäljning 0,0 0,0 -0,3 -77,0

Årets bidrag -0,3 -2,9 0,0 0,0

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

Ackumulerade avskrivningar -392,9 -809,0 -427,1 -937,0

Årets avskrivningar enl plan -25,5 -41,2 -23,1 -37,9

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

Korrigering ackumulerade avskrivningar enligt ny 

anläggningsreskontra

Summa 599,3 1 006,1 504,3 893,3

Not 10 Maskiner och inventarier Kommun Koncern Kommun Koncern

2020 2020 2019 2019

Ackumulerade anskaffningsvärden 61,9 139,4 55,2 122,7

Nyanskaffningar 10,5 15,3 6,7 14,1

Årets försäljningar/utrangering 0,0 -1,3 0,0 -6,0

Ackumulerade avskrivningar -35,8 -87,1 -31,6 -73,2

Årets avskrivningar enl plan -4,7 -7,1 -4,2 -3,3

Årets upp/nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Leasing av maskiner och inventarier 0,0 0,0

Omklassificering 0,1 0,1 0,0

Summa 32,0 59,3 26,1 54,3

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar Kommun Koncern Kommun Koncern

2020 2020 2019 2019

Aktier och andelar:

   Koncernföretag 22,0 0,0 22,0 0,0

   Övriga 10,1 10,0 10,1 10,1

Obligationer och andra värdepapper

Långfristiga fordringar

   Koncernföretag 4,8 0 4,8 0

   Övriga 0,0 8,6 0,0 13,5

Summa 36,9 18,7 36,9 23,7

Avgår: Kommande års amorteringar

Summa 36,9 18,7 36,9 23,7

Alla aktier, andelar och obligationer är värderade till anskaffningsvärdet.
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Not 12 Kortfristiga fordringar Kommun Koncern Kommun Koncern

2020 2020 2019 2019

Interimsfordringar 112,8 91,3 100,1 82,0

Fakturafordringar 10,6 12,8 15,5 19,2

Övrigt 14,3 15,7 9,6 14,2

Summa 137,7 119,8 125,2 115,4

Not 13 Placering av pensionsmedel Kommun Koncern Kommun Koncern

             andel av samförvaltning 2020 2020 2019 2019

Aktier 1) 95,2 95,2 92,9 92,9

Obligationer 78,1 78,1 70,1 70,1

Banktillgodohavande 7,2 7,2 5,6 5,6

Orealiserade vinster/förluster 10,5 10,5 15,8 15,8

Summa tillgångar placerade pensionsmedel 190,9 190,9 184,4 184,4

Upplupna ränteintäkter 0,5 0,5 0,5 0,5

Skuld utställda optioner -0,4 -0,4 -0,5 -0,5

Summa bokfört värde 191,1 191,1 184,4 184,4

Marknadsvärde 191,1 191,1 184,4 184,4

Värde exklusive orealiserade vinster/förluster 180,6 180,6 168,6 168,6

Not 14 Kassa och bank Kommun Koncern Kommun Koncern

2020 2020 2019 2019

Transaktionskonto, Swedbank 78,5 158,6 47,0 133,5

Summa 78,5 158,6 47,0 133,5

Not 15 Eget kapital Kommun Koncern Kommun Koncern

2020 2020 2019 2019

Ingående eget kapital 294,8 414,5 262,8 361,1

Årets resultat 50,3 52,4 32,0 52,8

Varav: Resultatutjämningsreserv 68,1 68,1 32,8 32,8

Kompetensfond 20,0 20,0 0,0 0,0

VA-kollektivet -0,8 -0,8 0,0 0,0

Korrigering 0,0 -0,3 0,0 0,6

Summa 345,1 466,6 294,8 414,5

Avsättning till RUR

2012 6,9 6,9

2013 14,3 14,3

2015 1,7 1,7

2018 9,8 9,8

2020 35,3

Summa 68,1 32,8

Beslut om resultatutjämningsreserven 2012 togs i november 2013                     

Beslut om kompensfond mars 2021
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Not 16 Avsättningar Kommun Koncern Kommun Koncern

2020 2020 2019 2019

Avsättningar för pensioner m m

Ålderspension enligt överenskommelse 0,7 1,1 0,0 0,0

Förmånsbestämd/kompl pension 1,5 4,6 1,6 4,7

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

Ålderspension 10,3 10,3 10,3 10,3

Pension till efterlevande 1,0 1,0 1,3 1,4

Summa pensioner 13,5 17,0 13,2 16,4

Löneskatt 3,3 4,1 3,2 4,0

Summa avsatt till pensioner 16,8 21,2 16,5 20,5

Det finns inga visstidsförordnanden

Analys förändring av avsättning av pensioner

Lösen av avsättning 0,0 0,0

Ränte- basbeloppsuppräkning 0,3 0,3

Utbetalningar -0,9 -1,0

Nyintjänad pensionsrätt 0,9 -1,4

Förändring löneskatt 0,1 -0,5

Övrig förändring 0,1 -0,1

Summa förändring avsättning av pensioner 0,5 -2,7

Under 2020 har ansvarsförbindelsen minskat med 5,4 mnkr till 277,6 mnkr exklusive löneskatt och inklusive löneskatt

med 6,7 mnkr till 344,9 mnkr

Analys förändring av ansvarsförbindelsen

Ränteuppräkning 8,6 9,0

Utbetalningar -16,6 -16,6

Nyintjänad pensionsrätt 0,0 0,0

Förändring löneskatt -1,3 -2,0

Övrig förändring 2,6 -0,8

Summa förändring av ansvarsförbindelsen -6,7 -10,4

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

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

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

Avsättning för deponi

Avsättning för sluttäckning av Kejsarkullens deponi 40,1 40,1 34,6 34,6

Summa 40,1 40,1 34,6 34,6

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 25,0 25,0 22,7 22,7

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

2020 2,3 0,0 2,3

33,5 8,4 25,0

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

Under 2020 har kommunens avsättning minskat med 1,6 mnkr till 13,5 mnkr exlusive löneskatt och inklusive löneskatt med 

2, mnkr till 16,8 mnkr. 

I anspråktagande av avsättningen var planerad till 2014.  2019 påbörjades ianspråktagande av avsättningen för utredning och 

röjning om ca 0,4 mnkr.  Under 2020 har täckningsmassor mottagits som har givit en inkomst om 5,5 mnkr.

Ianspråktaget
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Not 17  Långfristiga skulder Kommun Koncern Kommun Koncern

2020 2020 2019 2019

Lån i kreditinstitut 233,8 550,4 183,8 498,3

Långfristiga skulder/statliga investeringsbidrag 10,3 10,3 9,7 9,7

Summa 244,1 560,7 193,5 508,0

Den genomsnittliga räntan under 2020 för kommunens lån var 0,63 %. Den genomsnittliga räntebindningstiden 

var vid årsskiftet 2,39 år. Lån med  räntejustering inom ett år var 33,2 % av låneskuldens värde. Lån med förfall inom

 1 år var 24,6 %, om 1 till 2 år 12,6 %,  om 2 till 3 år 23,8  %, om 3 till 4 år 19,2 % och om 4-6 år 19,7 %

 av låneskuldens värde.

Den genomsnittliga kredittiden för låneportföljen var 2,49 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 18 Kortfristiga skulder Kommun Koncern Kommun Koncern

2020 2020 2019 2019

Interimsskulder 259,5 264,7 240,9 259,8

Semester- och övertidsskuld 50,4 53,9 45,7 49,5

Leverantörsskulder 58,0 72,1 40,1 50,4

Övrigt 13,1 20,0 11,3 13,6

Pensionavgifter individuell del   PFA98 19,6 21,4 19,2 20,6

       löneskatt på individuell del 6,3 6,9 6,1 6,8

Summa 406,9 439,0 363,3 400,7

Not 19 Borgen och övriga ansvarsförbindelser Kommun Koncern Kommun Koncern

2020 2020 2019 2019

Kommunala bolag:

Hultsfreds Bostäder AB 196,6 200,8

Hultsfreds Kommunala Industri AB 89,5 89,5

Rock City i Hultsfred AB 25,8 13,8

Emåbygdens Vinds AB 6,8 6,8

Additivt teknikcenter i Hultsfred AB 6,0 6,0

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

Övriga 170,6 170,6 144,9 144,9

Summa 495,3 170,6 461,8 145,2

Summa 495,3 13,1 461,8 13,1

Not 21 Operationell leasing och hyra Kommun Koncern Kommun Koncern

2020 2020 2019 2019

Nuvärdesberäknade leasingavgifter/hyror fördelade på förfallotidpunkter:

Leasing

Leasingavgift som förfaller inom 1 år 4,5 4,7 6,4 6,4

Leasingavgift som förfaller inom 1 år - 5 år 2,7 3,3 3,9 3,9

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

Total leasing 7,2 8,0 10,4 10,4

Hyra

Hyresavgift som förfaller inom 1 år 34,5 22,9 31,8 23,3

Hyresavgift somförfaller inom 1 år - 5 år 46,5 36,3 43,2 28,4

Hyresavgift som förfaller om mer än 5 år 20,0 0,0 3,5 0,0

Total hyra 101,0 59,2 78,5 51,7

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 2020-12-31 uppgick Komminvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 436 794 064 940 kronor och totala 

tillgångar 445 788 779 399 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 550 701 562 kronor och 

andelen av de totala tillgångarna uppgick till 562 041 925 kronor.

52



 Årsredovisning 2020 Driftredovisning 
 

 

53 
 

Driftredovisning 
 

Upplysning om driftredovisningens uppbyggnad 

 
Den ekonomiska styrningen sker bland 

annat genom att kostnader och intäkter räknas 

upp utifrån givna direktiv. Det innebär att 

nettokostnaden är kostnader som 

återstår när intäkter i form av taxor, avgifter 

och bidrag inte täcker verksamhetens 

kostnader fullt ut.  

Budgeten beslutas av 

kommunfullmäktige inför varje 

verksamhetsår i juni.  

 

Omdisponering av dessa 

anslag under året får ske genom 

nämndbeslut, så länge de ej påverkar 

fullmäktiges nettoanslag. 

 

Nämndernas driftbudgetgraf: 

 

Uppställningen avviker något mot budget – då budget 2020 togs i juni 2019.  

 

I tabellen ovan redovisas nämndernas och 

kommunstyrelsens budget och utfall utifrån 

organisatorisk indelning.  

 

Upplysning om tillämpade 

internredovisningsprinciper 

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska 

spegla respektive nämnds och verksamhets 

ekonomiska relationer till sin omvärld, där de 

andra nämnderna och verksamheterna utgör en 

del av omvärlden. 

Det innebär att jämfört med resultaträkningens 

intäkter och kostnader, som endast innehåller 

kommunexterna poster, har driftredovisningen 

påförts även kommun interna poster, såsom 

köp och försäljning mellan nämnder och 

verksamheter. Omvänt finns det poster i 

resultaträkningen som inte ingår i 

driftredovisningen eller som simuleras 

kalkylmässigt. Poster som finns i 

resultaträkningen, men inte i 

driftredovisningen, är skatteintäkter, generella 

statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter 

och kostnader samt extraordinära poster. Poster 

som kalkylmässigt simuleras i 

driftredovisningen är: 

• personalomkostnader, i form av 

arbetsgivaravgifter, avtalspension och 

löneskatt. Dessa kalkyleras 

 

Driftredovisning  

Styrelse/nämnd Intäkter Kostnader

Utfall 

2020

Budget 

2020

Utfall 

2019

Utfall 

2020

Budget 

2020

Utfall 

2019

Intäkter Kostna

der

Kommunstyrelsen 124,1 90,4 62,4 316,8 315,6 272,4 33,7 -1,2

varav: 

Räddningstjänst 6,6 1,8 4,7 27,2 19,6 21,9 4,8 -7,6

Kultur- och Fritid 17,2 10,9 17,3 57,1 53,5 54,2 6,3 -3,6

KS - Finansen 17,1 21,5 30,1 23,1 34,5 37,1 -4,4 11,4

Barn- och utbildningsnämnd 75,4 41,8 103,4 416,4 372,1 410,0 33,6 -44,3

Socialnämnd 98,4 44,8 99,2 475,1 418,4 467,0 53,6 -56,7

Miljö- och byggnadsnämnd 19,1 19,4 19,8 27,5 28,7 27,4 -0,3 1,2

Justeras: Poster ej hänförbara 

till verksamheten
-8,1

-8,1 0,0

Internt köp och sälj -66,2 -60,0 -17,3 -66,2 -60,0 -17,3 -6,2 6,2

Verksamheternas resultat 259,8 158,0 297,5 1 192,7 1 109,3 1 196,7 112,9 -94,6

Budgetavvikelse



 Årsredovisning 2020 Driftredovisning 
  Investeringsredovisning 

 

54 
 

schablonmässigt till att uppgå till 40,15 

procent av lönekostnaden för år 2020 (40,15 % 

år 2019); 

• kapitalkostnader, i form av avskrivningar 

och ränta på bundet kapital. 

Kapitalkostnaderna beräknas enligt rak 

nominell metod, vilket innebär att kostnaden 

består av linjär avskrivning på anläggnings-

tillgångarnas avskrivningsbara värde och ränta 

på tillgångarnas bokförda restvärde. 

Kommunen följer SKR:s  

rekommendationen på internränta, 1,5 procent. 

För information om avskrivningstider, se 

Redovisningsprinciper. 

Gemensamma kostnader som fördelas mellan 

kommunens olika verksamheter genom intern-

debitering är framförallt: 

• administrativa kostnader, exempelvis 

kostnad för IT-utrustning och licenser, 
telefonkostnader etc sätts till självkostnad. 

• transport/bil: Debitering sker av 

bilpoolens fordonshantering till självkostnad, 

beräknad på milkostnad för olika fordon.

 

 

Beskrivning av drift- och investeringsredovisningens samband med 

årsredovisningens övriga delar 

 

 
 

Investeringsredovisning 
Upplysning om investeringsredovisningens uppbyggnad 

 
Kommunfullmäktige beslutar om 

investeringsbudgeten i juni. Starttillstånd ska 

beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott på 

alla inventarier och investeringar över 1 mnkr. 

Starttillstånd krävs även vid lägre belopp om 

kostnaderna för projektet beräknas bli större än 

budgeterat belopp. För investeringar utöver 

budget krävs tillstånd av kommunfullmäktige. 

Investeringsprojekt ingår inte i kommunens 

resultat, utan identifieras med en särskild 

projektkod och aktiveras som  

anläggningstillgångar. 
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Investeringsredovisning

Färdigställda projekt

Beslutad 

totalutgift Ack. Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

Förskola och skolor 1 049,7 629,0 420,7 1 049,7 629,0 420,7

Energieffektivisering 5 602,0 631,5 4 970,5 5 602,0 631,5 4 970,5

Förändringar kök 500,0 839,5 -339,5 500,0 839,5 -339,5

Omstrukturering sociala verksamheter 425,0 0,0 425,0 425,0 0,0 425,0

Larmanläggningar 425,0 0,0 425,0 425,0 0,0 425,0

Nya normer brandstation 170,0 130,2 39,8 170,0 130,2 39,8

Upprustning Folkets park 0,0 55,0 -55,0 0,0 55,0 -55,0

Brandstation 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 1 000,0

Underhållsprojekt 4 501,5 4 501,5 0,0 4 501,5 4 501,5 0,0

Anpassning insamlingssystem 2 593,0 0,0 2 593,0 2 593,0 0,0 2 593,0

Ridanläggning Kristineberg 4 000,0 3 321,2 678,8 3 870,3 3 191,5 678,8

Nybyggnation Ambulan 0,0 218,8 -218,8 0,0 218,8 -218,8

Brandskyddsåtgärder 170,0 113,8 56,2 170,0 113,8 56,2

Mimer 7 ventilation 1 737,0 0,0 1 737,0 1 737,0 0,0 1 737,0

Passagesystem 323,4 323,4 0,0 323,4 323,4 0,0

Kylanläggningar 85,0 0,0 85,0 85,0 0,0 85,0

Styr- och reglerutrustning 2 125,0 94,2 2 030,8 2 125,0 94,2 2 030,8

Transformatorbyte 700,0 418,4 281,6 700,0 418,4 281,6

Datautrustning 553,9 0,0 553,9 553,9 0,0 553,9

Utbyggnad digital infrastruktur 5 år 920,3 108,6 811,7 920,3 108,6 811,7

Utbyggnad digital infrastruktur 25 år 162,5 0,0 162,5 162,5 0,0 162,5

Administrativ utveckling 4 902,3 738,9 4 163,4 4 902,3 738,9 4 163,4

Möbler/Stolar 62,7 0,0 62,7 62,7 0,0 62,7

Ekonomisystem 312,1 97,5 214,6 312,1 97,5 214,6

Bredband 6 417,7 784,0 5 633,7 6 417,7 784,0 5 633,7

Läsplattor 387,0 0,0 387,0 387,0 0,0 387,0

Material räddningstjänst 600,0 572,8 27,2 600,0 572,8 27,2

Tank till tankbil 1 178,4 1 200,0 -21,6 1 178,4 1 200,0 -21,6

Materialbil 400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0

Energieffektivisering kommunen 400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0

Åtgärdsprogram VA 20 637,8 20 637,8 0,0 7 651,6 7 651,6 0,0

Ombyggnation el-styr och regler 500,0 270,0 230,0 500,0 270,0 230,0

VA-anläggningar 391,7 1 374,9 -983,2 391,7 1 374,9 -983,2

VA-plan info 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0

Slamavvattning 1 707,0 0,0 1 707,0 1 707,0 0,0 1 707,0

Utredning reservvattentäkt 85,0 0,0 85,0 85,0 0,0 85,0

Nytt insamlingssystem 2 109,0 657,4 1 451,6 2 109,0 657,4 1 451,6

Kejsarkullen ÅVC 425,0 0,0 425,0 425,0 0,0 425,0

Knektavallen upprustning 100,0 99,9 0,1 100,0 99,9 0,1

Tennisbanor Mörlunda-Virserum 0,0 358,1 -358,1 0,0 358,1 -358,1

Badplats Hulingen 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0

Inventarier Biblioteket 8 257,0 5 708,7 2 548,3 8 257,0 5 708,7 2 548,3

Silvervallen upprustning 100,0 107,8 -7,8 100,0 107,8 -7,8

Trollgöl 300,0 279,3 20,7 300,0 279,3 20,7

Tennisbana Hagadal 0,0 824,5 -824,5 0,0 824,5 -824,5

Entre Hagadal 0,0 297,0 -297,0 0,0 297,0 -297,0

Exploateringskostnader mark 740,9 2 125,5 -1 384,6 740,9 2 125,5 -1 384,6

Omläggning elledningar trafikbelysning 466,9 334,7 132,2 466,9 334,7 132,2

Toppbeläggning gator 3 732,9 4 342,9 -610,0 3 732,9 4 342,9 -610,0

Ny teknik styr-reglerutrustning 409,0 540,5 -131,5 409,0 540,5 -131,5

Brofövaltning 2 975,0 0,0 2 975,0 2 975,0 0,0 2 975,0

Utgifter sedan projektens start Varav: årets investeringar
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Investeringsredovisning

Färdigställda projekt

Beslutad 

totalutgift Ack. Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

P-platser 2 176,3 2 125,1 51,2 2 176,3 2 125,1 51,2

Trappa Furuliden 667,1 517,3 149,8 667,1 517,3 149,8

IT-moduler Geosecma 500,0 0,0 500,0 500,0 0,0 500,0

Lekplatser allmänna 500,0 580,3 -80,3 500,0 580,3 -80,3

Lekplatser FSK/Skola 459,9 140,6 319,3 459,9 140,6 319,3

Lekplats Köpingsparken 3 920,0 3 588,0 332,0 1 481,8 1 149,3 332,5

Lekplats Strandvägen 2 450,0 2 855,4 -405,4 0,0 404,4 -404,4

Hultsfreds Makeover 424,4 424,4 0,0 328,6 328,6 0,0

Asfalt GC-väg/trottoar 972,3 0,0 972,3 972,3 0,0 972,3

Mörlunda tätort 650,0 505,4 144,6 183,8 39,2 144,6

GC-väg Silverdalen 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0

Utvecklingsprojekt skattefinansierat 3 584,8 3 584,8 0,0 3 584,8 3 584,8 0,0

GC-väg Vena-Främsteby 1 040,0 0,0 1 040,0 1 040,0 0,0 1 040,0

Konsulter 500,0 0,0 500,0 500,0 0,0 500,0

Alle Kyrkogatan 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0

Strömsholmen Virserum 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0

Vattenbesparande åtgärder 1 000,0 117,2 882,8 1 000,0 117,2 882,8

Reinvesteringar skatt 1 009,0 283,1 725,9 1 009,0 283,1 725,9

Asfalt övriga ytor 612,0 0,0 612,0 612,0 0,0 612,0

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder ny FSK 500,0 500,0 0,0 500,0 500,0 0,0

Offentlig toalett Målilla 800,0 652,0 148,0 800,0 652,0 148,0

Inventarier Bun 548,6 561,3 -12,7 548,6 561,3 -12,7

Inventarier inom vård- o omsorg 1 285,8 243,5 1 042,3 1 285,8 243,5 1 042,3

IT-stöd inom vård och omsorg 889,5 525,3 364,2 889,5 525,3 364,2

Programvara 385,0 54,8 330,2 385,0 54,8 330,2

Mätbil 400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0

Instrument 441,0 247,9 193,1 441,0 247,9 193,1

S:a färdigställda projekt 137 278,3 98 391,1 38 887,2 92 690,3 51 676,1 41 014,2

Pågående projekt

Beslutad 

totalutgift Ack. Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

Underhållsprojekt 4 498,5 727,1 3 771,4 4498,5 727,1 3 771,4

Ny förskola Hultsfred 100 000,0 30 415,1 69 584,9 92 192,1 27 198,6 64 993,5

Hagadal utredning 462,0 465,60 -3,6 212,0 114,5 97,5

Skola Målilla 52 000,0 41 677,6 10 322,4 33054,0 34 731,6 -1677,6

Valhall ventilation 0,0 292,3 -292,3 0,0 292,3 -292,3

Passagesystem 1 609,4 1 323,8 285,6 1376,6 1 091,0 285,6

Kommunhuset förändringar 2 550,0 121,8 2 428,2 2550,0 121,8 2428,2

Åtgärdsprogram VA 8 789,0 8 789,0 0,0 6312,3 7637,8 -1325,5

Kretsloppsanpassade utredningar 500,0 95,0 405,0 500,0 95,0 405

Servicestation VA 2 100,0 752,6 1 347,4 1850,0 505,3 1344,7

Skyddsområdesföreskrifter 206,8 310,9 -104,1 206,8 310,9 -104,1

Överföringsledning 2 664,8 2 664,8 0,0 564,4 2 004,5 -1 440,1

Utvecklingsprojekt taxefinansierat 4 535,1 4 535,1 0,0 6615,2 1 155,9 5459,3

Exploateringskostnader mark 0,0 325,8 -325,8 0,0 325,8 -325,8

Väg- o gångväg Körners mekaniska 500,0 146,8 353,2 486,7 133,5 353,2

Dagvattenprojekt 1 644,9 51,1 1 593,8 1644,9 51,1 1593,8

Hultsfreds Makeover 3 438,1 1 543,9 1 894,2 3533,9 1 543,9 1990

Utvecklingsprojekt skattefinansierat 37 961,0 1 526,5 36 434,5 37 961,0 1 526,5 36434,5

Trafik- och markåtgärder Målilla skola 4 200,0 444,4 3 755,6 4120,1 364,5 3755,6

S:a pågående projekt 248 217,9 114 980,4 133 237,5 197 678,5 79 931,6 117 746,9

S:a investeringsprojekt 385 496,2 213 371,5 172 124,7 290 368,8 131 607,7 158 761,1

Utgifter sedan projektens start Varav: årets investeringar
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Kommunkansliet 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Kommunkansliet har gjort en översyn av mål och 

nyckeltal. Dock är nyckeltalet vad gäller utbild-

ningsinsatser beroende på om sådana sker. Medar-

betarenkäten görs tillsammans med utvecklings-

kontoret då kommunkansliet är så få. Detta innebär 

att de talen även innefattar utvecklingskontoret 

Ekonomisk analys 

Kommunkansliet håller sig inom budget. Detta 

även att en vikarie anställts från november för att 

täcka upp en föräldraledighet i februari 2021 och 

ett år framåt. 

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. 
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Konsumentvägledning med i första hand rådgiv-

ning om rättigheter och skyldigheter som kommu-

ninvånarna har som konsumenter. 

Service till och lagstadgad tillsyn över de gode 

män, förvaltare och förmyndare som finns i kom-

munen genom Överförmyndare i Samverkan 

(ÖiS). 

 

Året i korthet 

• Genomförande av politiska möten digitalt. 

• Planering, riskanalyser och kreativa lösningar 

för digitala möten. 

• Distansarbete. 

• Höjt teknikkunnande. 

• Vikarie för kommande föräldraledighet. 

Framtid 

Kommunkansliet fortsätter med planering inför 

genomgång 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. Kansliet har 

även uppdrag numera inom säkerhetsskyddsar-

betet. 

 

Verksamhetsfakta 

 2020 2019 

Antal ärenden som öppnats i 

kommunstyrelsens diarium 

205 188 

Antalet möten vi haft sekre-

terarskap i 

65 85 

Antal vigslar 25 30 

Antal föreningar i kommun-

arkivet 

473 471 

Antalet arkivboxar 12 479 12 175 
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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 men också att inga företagsbe-

sök gjordes under 2020 på grund av Corona. Re-

sultatet för målen inom ”Verksamhet och medar-

betare” har uppnåtts, dock har inte LOTSar klarat 

sina kunskapstest. Andelen medarbetare som anser 

att arbetsmiljön är god har förbättrats något. Målet 

”Serviceinriktat bemötande enligt LOTS-

konceptet” redovisar resultat för två av fem del-

mål. Av fyra mål inom ”Utveckling” uppfylls tre. 

Resultatet på det fjärde målet redovisas senare 

under året. Kraftigt förbättrat resultat på nyckelta-

let "personal anser att de lär sig nytt inom arbetet", 

100 procent (vår enkät är sammanslagen med 

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

kansliet). Några av nyckeltalens mätning görs an-

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

inga utfall ifyllda eller har de tidigare års data 

ifyllt. 
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Ekonomisk analys 

Utvecklingskontoret visar en positiv avvikelse mot 

budget med 4 931 tkr. Förklaringar till den positiva 

avvikelsen är lägre kapitalkostnader, en fördelaktig 

demografisk fördelning inom skolskjutsverksam-

heten och bidrag för projektet socioekonomisk 

utveckling. 

 

Verksamhetsidé 

Utvecklingskontoret är kommunstyrelsens organ 

för: 

• utvecklings- och tillväxtfrågor 

• näringslivsfrågor 

• övergripande planeringsfrågor 

• landsbygdsutvecklingens näringslivsfrågor 

• kollektivtrafik överlämnas april 2021 till ÖSK 

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, 

organisation och verksamhetsstruktur, övergri-

pande förhandlingar samt samordning av skol-

skjutsar, överlämnas april 2021 till ÖSK. 

 

Året i korthet 

• Coronapandemin har starkt påverkat Utveckl-

ingskontoret 2020. 

• Slututvärdering har gjorts för Tillväxt- och 

näringslivsprogrammet 2016–2019. Uppstart 

för nästa programperiod 2020–2023 sker paral-

lellt. 

• Vår nya mötesplats / vårt nya Bibliotek öppna-

des sommaren 2020 och är en fantastisk sats-

ning för fem olika verksamheter. 

• Marknadsföring uppstartad för före detta 

Vartaområdet / Kvarteret Batteriet, där detalj-

planen vann laga kraft sommaren 2020. 

• Nytt Handelsområde bredvid Kvarteret Batte-

riet. 

• Ansvarar för ordförandeskapet i samhällsbygg-

nadsgruppen och deltar aktivt i Hultsfred kom-

mun Makeover (ett program för varje ort för 

estetisk utveckling). 

• Vi har genom aktivt lotsarbete även stöttat 

Lifvs etablering av ny butik i Vena. 

• Fokus på UF-företagande och annan stimulans 

till entreprenörskap i skolans miljö. 

 

Framtid 

Coronapandemin har starkt påverkat näringslivet i 

Sverige och Hultsfreds kommun under 2020. Ut-

vecklingskontoret arbetar inom krisledningen för 

Covid-19 med “Näringslivets hälsa”. Utvecklings-

kontoret är delaktigt i utvecklingen av vår nya 

stadsdel Herrstorpet. Vi ansvarar för ordförande-

skapet i samhällsbyggnadsgruppen och deltar i 

kommunens Makeoverprojekt (ett program för 

varje ort för estetisk utveckling). 

Vi är fortsatt delaktiga i arbetet med detaljplanen 

för kvarteret Batteriet samt Famera Fastigheter 

AB:s etablering av ett nytt handelsområde. Vi 

driver en satsning på etablering av e-handel i 

Kvarteret Batteriet. Vi driver även frågan om rad-

hus för företag på samma område. 

Genom lotsarbete stöttar vi etableringar. UF-

företagande och annan stimulans till entreprenör-

skap i skolans miljö blir fortsatt viktigt. Tillväxt- 

och näringslivsrådet och barn- och utbildningskon-

toret har tidigare 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 kommer vi fokusera på företa-

gande och arbete för de nyanlända som måste mat-
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chas med kompetensförsörjningen till företagen 

samt teknikomställningen i företagen. 

 

Verksamhetsfakta 

Tillväxt- och näringslivsprogram 2020–2023. 7 

insatsområden, 44 mål och 117 aktiviteter. 

Tillväxt- och näringslivsprogram 2016–2019 ut-

värdering är klar. 53 mål/aktiviteter har uppnåtts, 

53 har positiva resultat, 38 har neutralt resultat, 1 

har negativt resultat och 2 har ej redovisat resultat. 

• Företagspriser tilldelades: 

Nyföretagare, Jonny Edvardsson, Tracy of 

Sweden AB 

• Näringslivsstipendiat, Jesper Madsén, Axipto 

AB 

• SSA-företagare, Sören Stenbäck, AB Körners 

Mekaniska Verkstad 

• Köpman, Lotta Landqvist, Synoptik Hultsfred 

• UF-företag, Regelcoachen UF, Alexander La-

gerström och Rasmus Johansson 

• Företagare, familjen Birgersson, Hagelsrums 

Biogas AB 

• Prenumeranter på nyhetsbrevet som skickas ut 

1 gång/månad är 500 (501). 

• Mest klickat på i nyhetsbrevet: stöd till företag 

och lediga lokaler. 

• På kommunens hemsida under fliken Företa-

gare söktes det mest på upphandling och fak-

tura. 

• Vid samtal till utvecklingskontoret eller via 

lotstelefonen (24 10 50) gällde de flesta frå-

gorna stöd och lediga lokaler. 
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IT-kontoret 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Ekonomiskt var det totala resultatet för 2020 ett 

bra år för IT-enheten (IT-enheten och Central tele-

foni) med ett överskott på ca 550 tkr. Vilket mot-

svarade cirka 92 procent av budgeten. 

Trots rådande läge med distansarbete hos support-

personalen så blev resultatet i den årliga kundmät-

ningen för IT-enhetens support mycket positivt. 

Kundnöjdheten med bland annat IT-supports för-

måga att besvara och avhjälpa fel inom en rimlig 

tid ökade med flera procentenheter mot föregående 

år. 

IT-enhetens personal upplevde 2020 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 

personal på IT-enheten har under året genomgått 

kompetensutveckling som också har genererat 

mycket utveckling i central IT-miljö, både smått 

som stort. 
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Ekonomisk analys 

IT-enhetens 2020 kan ekonomiskt summeras som 

ett bra år där resultaträkningen slutade med ett 

överskott mot budget på 550 tkr. De största förkla-

ringsposterna är lägre kapitalkostnader (293 tkr), 

större intäkter interna tjänster (628 tkr) samt ett 

överskott på central telefoni (189 tkr). Av investe-

ringsbudgeten användes 108 tkr för investering av 

central nätverksutrustning. 

 

Verksamhetsidé 

IT-enhetens uppdrag är att stötta kommunens 

verksamheter i deras digitaliseringsresa. Enhetens 

ansvar kan delas upp i två delar där det ena delen 

är att se till att IT-miljön lever upp till verksamhet-

ernas behov av tillgänglighet, stabilitet, säkerhet 

och support. Det andra delen är att aktivt jobba 

med utveckling och automatisering av kommunens 

hela IT-miljö. 

 

Året i korthet 

• Mycket fokus har varit att stötta verksamheter-

na i deras distansarbete genom att implemen-

tera och trimma in ny teknik och nya funktioner 

samt förstärka IT-support för användarna. 

• Merparten av året har personal på IT-enheten 

själva jobbat på distans i allt ifrån support till 

drift av IT-miljön. 

• På telefoni sidan har en större uppgradering 

skett på telefonväxelsystemet. Telia har även 

under året haft stora problem med mobiltelefo-

nin i kommunen och detta har inneburit stora 

insatser från IT-enhetens personal. 

• Från och med april tog Kontaktcenter över 

funktionen att hantera alla IT-beställningar på 

hårdvara som tex datorer, skärmar och tillbe-

hör. 

• Några av årets arbetsinsatser har tex varit tek-

nisk installation av det nya biblioteket, upp-

kopplat Kejsarkullens datatrafik via 4G och in-

fört nya funktioner i Microsoft 365. 

 

Framtid 

Några av de planerade större insatserna under 2021 

är att: 

• uppgradera den centrala storage- och virtuali-

seringsmiljön. 

• upphandla och implementera ett nytt avtal för 

"Utskrift som tjänst". 

• få till en förenklad support till anställda genom 

att erbjuda en väg in för merparten av support-

frågor till olika interna instanser. 

• öka den digitala säkerheten för skolans personal 

i Office 365. 

 

Verksamhetsfakta 

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

200 datorer samt 900 telefoner och läsplattor. 

• IT-enheten supporterar cirka 1 300 användar-

konton på hultsfred.se och cirka 3 000 på 

hkedu.se. 

• Under 2020 hade hultsfred.se ca 2,9 miljoner 

inkomna mejl och skickade cirka 800 000. På 

hkedu.se var motsvarande siffror 1,7 miljoner 

och 191 000. 

• Användandet av Teams tog fart under 2020 där 

hultsfred.se hade 270 000 chattar och 32 000 

möten och samtal. På hkedu.se var det 1,5 mil-

joner chattar och 97 000 möten och samtal. 

• Under året har cirka 700 unika IT-beställningar 

gällande hårdvara gjorts till IT-support 
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Informationsenheten 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Kriskommunikation relaterat till Covid-19 har 

varit fokus för informationsarbetet. Kommunens 

centrala Facebookkonto når 38 000 per vecka. 

Andelen ärenden som kommer in via digitala kana-

ler är cirka 49 procent. 

Kontaktcenter hanterar drygt 17 000 externa och 6 

000 interna ärenden. 68 procent av kunderna anser 

att det är lätt att komma i kontakt med kommunen. 

Bemötandet uppgår till 100 procent. 

Gästnätterna uppnådde till och med oktober 29 000 

nätter, vilket är en minskning med 49 procent. De 

utländska gästnätterna minskade med cirka 84 

procent, och de svenska med 30 procent. Natur- 

och vandringsturism har varit populärt bland he-

mestrare och besökare. Satsningen Hultsfredshe-

mester gav 5 000 besök från kommuninvånare till 

ett 20-tal turistaktörer och boendeanläggningar. 

e -Utvecklingskontoret har under året avslutat ett 

70-tal projekt inom automatisering, internt arbets-

sätt, innovation, kompetensutveckling samt verk-

samhetsstöd. Ett 40-tal interna och externa e-

tjänster finns, och tre mindre robotiserade proces-

ser är i drift. Processkartläggningar har gjorts inom 

bland annat datalager, robotisering, digital arbets-

plats och interna kanaler. Gemensamma verktyg 

för chatt, e-learning samt digital signering har 

införts. 
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Ekonomisk analys 

e-Utvecklingskontoret har förbrukat drygt 75 pro-

cent av budget. Kostnader för koncerngemen-

samma verktyg för chatt, digital signering, e-

learning. processkartläggning samt RPA har belas-

tat e-Utvecklingskontorets budget. 

Information, kontaktcenter samt personalkostnader 

har förbrukat cirka 100 procent av budget. Coro-

narelaterade kostnader har ersatts med ett statsbi-

drag på drygt 300 tkr för årets första månader. 

Satsningen Hultsfredshemester ingick inte i budget 

och belastar kostnaderna med drygt 1,2 mnkr. 

Budgeten för turistinformation innefattar drift av 

turistinformation i Hultsfred och Virserum, drift av 

Infopoints samt marknadsföring. Cirka 90 procent 

av budgeten har förbrukats. Kostnader för inköp av 

souvenirer samt provisionsintäkter har minskat. 

Mindre investeringar i digitala infopoints och ny 

webb samt uppgraderad chattfunktion 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 

• Distansarbete blev den nya normen för turism, 

information och e-utveckling. Kontaktcenter 

skötte 60 procent av sin service på distans. 

• Externa ärenden i kontaktcenter minskade med 

30 procent. 

• Covid-19 gjorde att informationsarbetet fokuse-

rades på kriskommunikation under både vår 

och höst. 

• Ett antal digitala lösningar som e-tjänster, digi-

tal signering, appar och rapporter utvecklades 

av e-Utvecklingskontoret. 

• Hultsfredshemester blev en lyckad satsning 

mellan turistaktörer, invånare och kommun. 

Cirka 20 boende- och turistanläggningar deltog. 

Cirka 5 000 besök gjordes av kommuninvånar-

na. 
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Framtid 

Digitaliseringen ger kommunen stora möjligheter 

att leverera högsta möjliga värde till invånare och 

anställda. Att äga data blir den viktigaste grunden, 

tillsammans med artificiell intelligens och roboti-

sering som tar över uppgifter som är rutinartade. 

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

digitala kanaler tar över i ökad grad när det gäller 

kundservice. 

Kommunens kommunikation förväntas idag vara i 

ökande grad en dialog där invånaren kan få svar på 

sina frågor dygnet runt. Långvariga kriser av olika 

slag kommer att påverka oss i framtiden. Vid kris 

blir informationsenheten en viktig spelare som 

måste arbeta snabbt, flexibelt och klokt. 

Covid–19 har skapat en växande marknad för he-

mester och inhemsk turism. Naturturism attraherar 

allt fler. Båda dessa saker ger Hultsfreds kommun 

en god position för framtiden, även om det/de 

närmsta åren för många kommer att innebära en 

kamp för att få besökarna att återvända. Fysiska 

turistbyråer kommer att avvecklas till förmån för 

att finnas tillgänglig i de forum, digitala och fy-

siska, där besökaren är. 

 

Verksamhetsfakta 

 2020 2019 

Antal årsarbetare 9 9 

Externa ärenden avslutade i 

kontaktcenter 

17 341 15 257 

Besök på www.hultsfred.se 515 013 465 000 

Följare på centralt Fa-

cebook-konto 

4 900 4 500 
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Ekonomikontor 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Målet för ekonomi har nåtts på grund av en vakant 

tjänst samt att intäkter från fastighetsförvaltningen 

varit högre än budgeterat. Inom perspektivet invå-

nare och brukare har de inför året höjda målnivå-

erna inte nåtts. God service har dock ett bättre 

resultat än året innan vilket är positivt. Målen för 

verksamhet och medarbetare nås förutom att några 

av de interna deadlines ekonomikontoret satt upp 

inte har klarats av. Fortsatt låg sjukfrånvaro och att 

arbetsmiljön har stärkts ordentligt är särskild gläd-

jande. Inom utvecklingsperspektivet nås inte, pre-

cis som tidigare år, målet för lämnade förbättrings-

förslag men av de som lämnats har hälften genom-

förts. En milstolpe är att andelen digitala leveran-

törsfakturor under året uppgick till mer än hälften 

och förväntas öka även kommande år. 

 

Ekonomisk analys 

Ekonomikontoret visar ett stort överskott mot bud-

get för 2020. En stor anledning är att en heltids-

tjänst varit vakant, det är en ny tjänst som tillkom 

till budgeten 2020. Personalkostnaderna är mycket 

lägre än budget vilket också beror på att 40% tjänst 

som budget- och skuldrådgivare inte varit tillsatt 

utan köpts av socialförvaltningen. Kostnaderna för 

datasystem överskrider precis som tidigare år bud-

get men uppvägs något av att kapitalkostnaderna är 

låga då hela investeringsbudgeten inte utnyttjats. 



  Årsredovisning 2020 Verksamhetsberättelse 

 

68 

 

Intäkterna är högre än budgeterat vilket har flera 

orsaker; högre intäkter för ställföreträdarverksam-

heten, högre intäkter från fastighetsförvaltningen 

samt ersättning för tjänster i planen för Fri500. 

 

Verksamhetsidé 

Ekonomikontoret är en servicefunktion som utför 

en effektiv ekonomiadministration och utgör ett 

kvalificerat stöd vad gäller kommunens ekonomi- 

och verksamhetsstyrning. 

 

Året i korthet 

• På grund av pandemin flyttades budgetproces-

sen från våren till hösten. Stor osäkerhet om 

kommunens skatteintäkter och statsbidrag 

rådde under våren vilket var ett av skälen till att 

skjuta på budgetprocessen. 

• Distansarbete under framförallt senare delen av 

året har varit en utmaning för ekonomikontoret 

med anledning av den stora mängd papper, tex. 

bokföringshandlingar, som ska hanteras. Näm-

nas i sammanhanget ska att andelen digitala le-

verantörsfakturor år 2020 för första gången var 

mer än 50 procent. 

• Nytt webbaserat verktyg för styrmodellen togs i 

bruk under året, vidareutveckling av verktyget 

sker under 2021. 

 

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. Kom-

munen har fått kompensation för de merkostnader 

som uppstått på grund av pandemin under 2020. 

Däremot finns stor osäkerhet i kommande års skat-

ter och statsbidrag. 

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. 

  



  Årsredovisning 2020 Verksamhetsberättelse 

 

69 

 

Personalkontor 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Personalkontorets nyckeltal grundar sig på den 

service som kontoret utför till sina kunder det vill 

säga kommunens anställda och chefer. För per-

spektivet invånare och brukare är målnivåerna 

fortsatt höga. Detta innebär att servicen och kvali-

teten på kontorets projekt fortsatt är hög. Projekten 

under året innefattar bland annat ledarforum samt 

bas-utbildning för nya chefer. Antalet projekt detta 

år är något färre än vanligt med anledning av Co-

rona. De projekt som har genomförts har skett 

digitalt. När det gäller perspektivet verksamhet och 

medarbetare kan man notera att arbetsplatsen inte 

riktigt når upp till satta målnivåer på alla nyckeltal. 

Samtliga nyckeltal är dock höge än föregående år 

vilket är positivt. 

Under perspektivet utveckling når man inte heller 

upp till samtliga målnivåer. Genom den årliga 

lönekartläggningen kan konstateras att löneskill-

naden mellan män och kvinnor inom kommunen 

tyvärr ökat något. Antal processer som analyserats 

innefattar medarbetarenkäten, brukarenkät samt 

digitala anställningsavtal. 
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Ekonomisk analys 

Årets verksamhet visar på ett underskott i förhål-

lande till budgeterade medel. Underskottet har sin 

grund i fasta kostnader för systemförvaltning av 

Personec P (PA-och lönesystemet). Den extra 

kostnaden upphörde per den 1/10 i och med att 

personalkontorets lönehandläggare utför mer av 

systemförvaltning i lönesystemet. En annan orsak 

är ökade kostnader för företagshälsovården i och 

med ett stort antal genomförda antikroppstester i 

samband Corona pandemin. Ytterligare en bidra-

gande orsak till underskottet är avgiften till Om-

ställningsfonden. 

 

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, dels med strategiska upp-

gifter som policyfrågor, utvecklingsfrågor och 

kommunövergripande ärenden. Personalkontoret 

ansvarar för kommunens administration av lön, 

anställning, pension och försäkringar. 

 

Året i korthet 

• Från oktober hanterar lönehandläggarna själva 

systemförvaltningen av Personec P 

• Kontoret har arbetat mycket med rutiner utifrån 

pandemin med Corona 

• Löneöversynsarbetet blev försenat på grund av 

sent träffade centrala avtal. 

• Fortsatt arbete med kompetensförsörjningspla-

nen. Särskilt fokus på förmåner samt introdukt-

ion för nya medarbetare. Omställningsfonden 

spelar stor roll i detta. 

• Kontoret har fortsatt att biträda bostadsbolaget 

vid övergången till nya arbetsgivarorganisat-

ionen Sobona. 

• Fortsatt utveckling med Adato i drift (verktyg 

för rehabilitering). 

 

Framtid 

Arbetet med attraktiv arbetsgivare fortsätter utifrån 

kompetensförsörjningsplan och förmåner. 

Förslag till kompetensfond utreds där det finns tre 

byggstenar: kompetenskonto, internuniversitet och 

innovationsfond. 

En ny form av medarbetarenkät utifrån så kallad 

pulsmätning arbetas fram och kommer testas under 

2021. 

Efter att lönehandläggarna nu själva hanterar 

systemförvaltningen av lönesystemet, går arbetet 

vidare med införande av digitala lösningar som 

anställningsguide och olika e-tjänstlösningar. 

Kontoret arbetar med återsökning av medel för 

kompetensutveckling genom Omställningsfonden. 
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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 

procent, för utförd lokalvård i helhet där alla an-

ställda i kommunen har svarat har vi ökat, dock 

inte uppnått målet på 85 procent kundnöjdhet. 

Målen för verksamhet och medarbetare som byg-

ger på frågor ur medarbetarenkäten har till stor del 

uppfyllts inom kosten och lokalvården. Verksam-

hetsvaktmästeriet har inte uppnått alla våra målni-

våer. 

Vi följer vårt livsmedelsavtal till 91,47 procent, 

vilket är lägre än föregående år men högre än vårt 

mål. 

Mätningar av matsvinn utförs i Gymnasiets matsal. 

Ingen mätning har gjorts under 2020, det blir ingen 

rättvis uppföljning då flertalet elever studerat på 

distans, vi har delat ut lunchlådor, samt öppnat en 

tillfällig matsal i Valhall. 

Inköp av ekologiska råvaror minskar på grund av 

att vi köper mer närproducerade livsmedel. Där-

med har vi inte uppnått vårt mål med ekologiska 

livsmedel. 

Verksamhetsvaktmästeriet har inte uppfyllt målet 

att köra under 8 000 mil per år dock har vi kommit 
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närmare målet. Leverans av kylmat till hemmabo-

ende i hela kommunen påverkar antalet körda mil. 

Lokalvården har klarat målet angående insatta 

vikarietimmar, dock har antalet vikarietimmar ökat 

under juni-augusti på grund av pandemin. 

Lokalvården arbetar ständigt miljömedvetet för att 

minska kemanvändandet där vi inte klarat vårt mål 

till följd av pandemi då vi exempelvis tvingats till 

ökade inköp av ytdesinfektion och handsprit. 

 

Ekonomisk analys 

Det ekonomiska utfallet är +-0 i jämförelse mot 

budget för serviceenheten. 

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. 

Serviceenheten har haft utökade kostnader för 

kem, personal, maskiner, förpackningsmaterial i 

samband med Covid-19. 

Vi förflyttar personal på grund av svårighet att 

rekrytera behörig personal och får därmed en posi-

tiv avvikelse gentemot personalbudgeten, samt att 

vi får ökade intäkter från övriga förvaltningar. 

 

Verksamhetsidé 

Syftet med Kostservice är att använda de samlade 

resurserna med kompetent och kunnig personal 

under samma förvaltning och ta vara på samord-

ningsvinster. 

Tillaga god och näringsriktig kost till förskolebarn, 

elever, äldre och övriga som får sitt livsmedelsbe-

hov från vår verksamhet. 

Kostservice samverkar med Barn- och utbild-

ningsnämnd, Socialnämnd och Östra Smålands 

kommunalteknikförbund. 

Kostservice producerar mat och tjänster till för-

skola, skola, omsorg och äldreomsorg. 

Vi erbjuder våra gäster en varierad och fullvärdig 

kost utifrån deras olika behov. 

 

Året i korthet 

Ledningsgruppen har mestadels jobbat på distans. 

Serviceenheten har ställt om till mer digitalt arbete 

i den mån det går, vi har ständig kontakt med våra 

medarbetare via telefon och teams. 

Rekrytering av enhetschef inom lokalvården har 

övergått till rekrytering av arbetsledare. Planerat 

tillträde januari 2021. 

På grund av pandemin har vissa verksamheter varit 

stängda och vi har kunnat flytta runt befintlig per-

sonal, därmed inte rekryterat timvikarier. Ordinarie 

personal är flexilbel och ställer upp vid korttids-

frånvaro på andra ställen. 

På grund av pandemin har olika arbetsuppgifter 

tillkommit så som lunchlådor, portionering av mat, 

utökad städning, sanering, utkörning av skydds-

material med mera. 

Delaktiga i arbetet med planering av Hemgården, 

Växthuset samt Venhagsskolan. 
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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 

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 avfall, 

minskat kemanvändande och effektivisera trans-

porter. Verksamhetsvaktmästarna kör idag många 

turer som kan samordnas på bättre sätt. 

Serviceenheten har fått i uppdrag att vara delaktiga 

i arbetet kring framtidens sopsortering. Vi har 

påbörjat inventering av avfall, kärl, soprum, hämt-

ningar och dylikt, för att få ett bra underlag till 

kommande upphandling av entreprenör och even-

tuella nybyggnationer. 

Uppstart med nya livsmedelsavtal december 2020, 

där vi först och främst upphandlat närproducerade 

råvaror efter tillgång. Därefter försökt styra mot 

svenska råvaror samt påverka förpackningsmateri-

al, transporter med mera för en hållbar framtid. 

Arbetsledartjänst till lokalvården med tillträde i 

januari 2021.  

Bilarna i bilpoolen ska bytas under 2021 till mer 

miljövänliga alternativ och nytt bokningssystem 

leder till att vi kan arbeta på effektivare sätt.

Verksamhetsfakta 

 2020 

Kostservice  

Årsarbetare 47,86 

Medarbetare 53 

Antal kök 22 styck varav 18 styck tillagningskök 

och 4 mottagningskök 

Fördelat på 6 inom Äldreomsorg, 9 inom förskola 

och 7 på skolor 

Antal lunchportioner/dag  

Skola Ca 2 150 

Förskola Ca 676 

Äldreomsorg Ca 150 

Städ- & vaktmästeriservice  

Årsarbetare 39,93 

Verksamhetsytor 70 000 m2 

Antal objekt 63 
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Överförmyndaren 

 

 

Ekonomi 

Budgeten ligger i balans för verksamheten. Tjäns-

temannaorganisationens budget omfattar personal-, 

lokal- och övriga administrativa kostnader. Över-

förmyndarens budget består av arvoden till gode 

män och förvaltare. I föräldrabalken regleras vem 

som betalar arvodet till den gode mannen eller 

förvaltaren. 

Av utbetalda arvoden har Hultsfreds kommun 

svarat för 42 procent. Huvudmännen (den som har 

god man eller förvaltare) har betalat 58 procent. 

Förmögenheten som organisationen ansvarar för 

uppgick vid årsskiftet till 228,4 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 864 

(857), en ökning med 7. Ärenden avseende antalet 

ensamkommande barn var 4 vid årsskiftet, en 

minskning med 1 ärenden från 2019.  

En ny granskningsrutin har införts under året. Den 

påverkar främst hanteringen av inkomna 

redovisningar som är ofullständiga. Den nya 

rutinen har gett ett mycket bra resultat. 

Vår gemensamma överförmyndarchef valdes 

under hösten till ordförande i Föreningen Sveriges 

Överförmyndares (FSÖ) styrelse. 

Länsstyrelsen meddelade i mitten på januari 2020 

att de beslutat att avstå inspektionsbesök. 

Grundutbildningen för godemän och förvaltare har 

genomförts. Högsby stod värd för hela länet. Lä-

nets kanslier omfattar genom samverkan samman-

lagt sexton kommuner. Det totala deltagarantalet 

uppgick till 115. Samtliga deltagare erhöll kursin-

tyg. Alla gode män och förvaltare har erhållit in-

troduktion, introduktionsmapp och handbok. 

Den årliga kontrollen av samtliga ställföreträdare 

mot belastnings- och kronofogdens register ge-

nomfördes i september, ingen förekomst. 

Omgående registrering av ärende har skett och 

handläggningen har påbörjats inom tre arbetsdagar 

från det ärendet eller skrivelse inkommit. 

Målet att tillsätta god man för ensamkommande 

barn inom 24 timmar (en arbetsdag) från det att 

anmälan inkommit har uppfyllts.   

Urvalet för djupgranskning görs på samtliga ären-

den med redovisningsskyldighet. Femton procent 

av alla ärenden blev djupgranskade. Innan årets 

sommarsemester var 98 procent granskade. Samt-
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liga årsredovisningar var färdiggranskade siste 

augusti. 

Kundnyttan mäts genom uppföljning av internkon-

trollplanen tillsammans med samverkanskommu-

nernas överförmyndare. På grund av rådande pan-

demi har mätningen flyttats fram till 2021. 

Årets två länsträffar har genomförts i Högsby.  

 

Utveckling/framtid  

Arbetet med olika e-tjänster fortsätter. En modul 

för digitala redovisningar från ställföreträdarna är 

på gång, väntas bli färdigt våren 2021. 

Verksamhetsfakta 

 ____________________________ 2020 _____ 2019 

Förmyndarskap 48 53 

Förvaltarskap 21 20 

Godmanskap 149 148 

Ensamkommande barn 4** 5** 

Arvoden från kommun* 42% 43% 

Arvoden från huvudmän* 58% 57% 

Avstår arvode/ersättning 26 92 

*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 en budget i 

balans och redovisar ett positivt bokslut. 

När det gäller utbud av ett rikt kultur- och fri-

tidsutbud så ser vi en förändrad tid. Detta på 

grund av pandemin Covid-19 som har föränd-

rat situationen i vår kommun, region, land och 

en hel värld. De planerade verksamheterna, 

evenemangen, tillgängligheten på våra anlägg-

ningar har verkligen fått en annan innebörd 

2020, man har fått ställt in och tänka om. Det 

som är positivt, trots rådande omständigheter 

är att Kultur- och fritid har haft en oerhört vik-

tig roll med att synliggöra nya aktiviteter, nya 

miljöer och framförallt kunna erbjuda ett fort-

satt Kultur- och fritidserbjudande i annan tapp-

ning, men fortfarande i ett friskt tänkande för 

våra medarbetare och kommuninvånare i dessa 

tuffa tider. 

När vi tittar på målen för medarbetare och 

verksamhet, så ser vi en förvaltning som har 

vuxit i takt med utökandet av nya verksamhet-

er. Resultaten i medarbetarenkäten genomsyrar 

att Kultur- och fritid har ett bra ledarskap, god 

samverkan och vi har stärkt samverkan över 

förvaltningsgränserna. 

Kultur- och fritid har via styrgrupp lupp fått i 

uppdrag att ta fram förslag på hur barnkon-

ventionen kan uppmärksammas. Barnkonvent-

ionen blev lag den 1 januari 2020. Det som är 
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viktigt är att poängtera att strävan efter att bli 

lite bättre varje dag fortgår i det vardagliga 

arbetet i förvaltningen. 

 

Ekonomisk analys 

Årets verksamhet visar en positiv nettoavvi-

kelse mot budget med 93,8 procent eller 2 

619,3 tkr. Den positiva avvikelsen beror bland 

annat på ej tillsatt bibliotekschef, lägre kapital-

kostnader än budgeterat samt lägre el/va kost-

nader på grund av mindre verksamhet under 

pandemin. Vi har under pandemin lånat ut 

personal till andra förvaltningar. 

 

Verksamhetsidé 

Kultur- och fritidsförvaltningens övergripande 

ansvar är att ge kommuninvånarna förutsätt-

ningar för ett meningsfullt och aktivt fritids- 

och kulturliv och att öka intresset för frilufts-

liv, rekreation och motion. Förvaltningen sam-

verkar med och ger stöd till studieförbund och 

kultur- och fritidsföreningar, främst till barn- 

och ungdomsverksamhet. Fritidsgårdsverk-

samhet, ungdomsinflytande, folkhälsofrågor, 

idrotts- och friluftsanläggningar och att för-

valta, vårda och visa kulturarvet hör till för-

valtningens verksamhetsområde. Målgruppen 

är kommunens invånare och föreningsliv. 

 

Året i korthet 

• Invigning och öppnande av ”nya biblio-

teket”. 

• Ny aktivitetsyta klar i Mörlunda. 

• Presentation av ny bassäng i Hagadal ge-

nomförd. 

• Upprustade och nya vandringsleder synlig-

gjordes. 

• Biblioteksverksamheten blev beviljade nya 

medel i projektet ”stärkta bibliotek”. 

• Barnkonventionen blev lag 1/1 2020 och 

Kultur- och fritid utbildar två barnrättsko-

ordinatorer. 

• Evenemangsstrategin presenteras och tas i 

bruk via evenemangsgruppen. 

• Nytt underlag tennisbana Hagadal. 

• Ny simhallsentré. 

 

Framtid 

Kultur- och fritid ska fortsätta utveckla förut-

sättningar för ett rikt kultur- och fritidsliv och 

fortsätta att skapa goda möten och mötesplatser 

för våra samhällsmedborgare. 

Vi ska jobba för att synliggöra och stärka vårt 

så viktiga föreningsliv ytterligare, så att de får 

goda förutsättningar till att skapa möten med 

människor i olika i olika åldra, med olika be-

hov, kön, etnisk bakgrund och livsstil. 

Vi ska hela tiden sträva efter att hitta nya lös-

ningar och nya möjligheter, framförallt när det 

gäller utvecklingen av att erbjuda och utveckla 

nya positiva mötesplatser både inomhus och 

utomhus. 

Kultur och- fritid ska utveckla den så redan 

idag goda servicen till att bli ännu bättre, bland 

annat sträva efter en ökad tillgänglighet, ser-

vice och hantering av de bokningssystem och 

bidragssystem som vi erbjuder våra föreningar, 

kommuninvånare och medarbetare idag.
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Verksamhetsfakta 

 2020 2019 

Registrerade föreningar 248 248 

Antal föreningar som fått bidrag 135 135 

Antal bad Hultsfred 37 444 57 574 

Antal bad Virserum 3 423 5 878 

Friskotek Hagadal 9 364 14 947 

Uthyrningar (timmar ej skoltid) 

Mörlunda sporthall 424 546 

Silverdalens sporthall 192 271 

Målilla gymnastikhall 235 316 

Vena gymnastikhall 90 112 

Hagadal sporthall 486 778 

Lindblomskolans Sporthall 427 643 

Fotbollstält 863 893 
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Bibliotek 
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Räddningstjänsten 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Räddningstjänsten uppnår målen för verksamhet 

och medarbetare vad gäller gott samarbete, god 

arbetsmiljö, god delaktighet, gott ledarskap och 

god beredskap. Även målen för utveckling vad 

gäller kompetens och antalet medarbetare som 

anser att man lär nytt och utvecklas i sitt dagliga 

arbete, god kunskap i kris och säkerhet för hela 

kommunkoncernen. Antal grannsamverkansområ-

den har också ökat trots alla restriktioner med 

Covd-19. När det gäller invånare och brukare, 

trygg och säker kommun så uppfylls inte målen för 

antal trafikolyckor och brand i byggnad men resul-

tatet är bättre än det var 2019. Målet för antal 

olyckor med personskada uppnås. Detta visar på 

vikten att informera och utbilda invånare för att få 

en bättre förståelse/risktänk för olyckor. De eko-

nomiska målen uppfylls inte, främst beroende på 

många larm och höga utryckningskostnader för 

brand i byggnad, utbildning av nyanställd perso-

nal, C-körkort till personal och kostnader för före-

tagshälsovård (Avonova). 

 

Ekonomisk analys 

Räddningstjänsten gör ett dåligt resultat beroende 

på att budgeten tillåter ca 150 insatser. För 2020 

genomfördes 332 insatser detta är 182 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 
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med många timmars arbete. Eftersom det var 

många insatser blir också kostnad för återställning 

efter larm högre. Räddningstjänsten har haft en 

extra beredskap från mars till augusti på grund av 

Covid-19, och även kostnad för arvode på 12 må-

nader vid ett personalärende. Intäkterna är högre 

än budgeterat och detta beror på intäkter för 

SAMS larm, tjänst för larmsändare på kommunala 

anläggningar, restvärdesräddning åt försäkringsbo-

lagen och felaktiga automatlarm. Höglandets rädd-

ningstjänstförbund betalar en beredskap i Järnfor-

sen. Räddningstjänsten har skött inköp av skydds-

utrustning till vård och omsorg som man inte hel-

ler fått kostnadstäckning för, det försämrar rädd-

ningstjänstens resultat med 975,2 tkr. Även arbets-

tid som är nedlagd för räddningstjänstens del upp-

går till 541 timmar förutom säkerhetssamordnarens 

tid. Det innebär att prioriteringen har orsakat 

mindre tid för externa intäkter. 

 

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 

2020 var ett normalår år för räddningstjänsten, 

antalet utryckningar uppgick till 332. Tillsyner 

genomfördes på 43 objekt. Vi har genomfört ut-

bildningar i brandkunskap, sjukvård, hot och våld 

med mera internt och externt för cirka 600 perso-

ner. Information till cirka 100. Anledningen till 

minskat antal utbildade är utbrottet av Covid-19, 

och de restriktioner som nationellt beslutats. Anta-

let felaktiga automatlarm var 71 och har minskat 

något i antal jämfört med 2019. SAMS larmen har 

ökat något i antal. Nya taxor är framtagna och 

antagna för tillsynsverksamheten. Räddningstjäns-

ten har jobbat mycket med Covid-19 med allt från 

krisledning, skyddsmaterial till andra förvaltningar 

och omställning i utryckningsverksamheten. Vi 

jobbar med kommunens planering av civilt försvar 

och det arbetet kommer att pågå under obestämd 

tid. 

 

Verksamhetsfakta 

 2020 2019 

Antal insatser (uppdrag) 332 338 

Varav en del:   

brand i byggnad 29 49 

brand ej i byggnad 28 46 

automatlarm 86 86 

trafikolycka 40 54 

stormskada 0 0 

Annan vattenskada 3 3 

Översvämning av vattendrag 0 0 

Nödställd person 1 1 

SAMS sjukvårdslarm 47 42 
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Barn- och utbildningsnämndens verksamhet gemensam 

 

Ekonomi 

Förvaltningens nettokostnad uppgick under 2020 

till totalt 341 mnkr att jämföras med 306,6 mnkr 

under 2019. Ökningen jämfört med 2019 uppgår 

till 11,2 procent.  

 

Nettokostnaderna är 10,7 mnkr högre än budgete-

rat. Kostnaderna är 27,8 mnkr (7,4 procent) högre 

än budgeterat och intäkterna 17 mnkr (40 procent) 

högre än budgeterat. Underskottet orsakas främst 

av att lönekostnader överstiger budget, trots att 

stora anpassningar har gjorts under året. Ersättning 

från Migrationsverket för asylsökande barn/elever 

har drastiskt minskat från 2019 (7,1 mnkr) till 

2020 (3,6 mnkr).  

 

 

Bemanning 

Grundbemanningen kan komma att förändras 

framöver, på grund av anpassningar till budget. 

Tabellen nedan visar barn- och utbildningsnämn-

dens totala antal årsarbetare från 2018 till 2020. 

  2020 2019 2018 

Antal årsarbetare 491,1 514,9 495,5 

 

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 2020 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 98,2 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 94,2 procent respektive 85,6 procent 

av föräldrarna ganska eller mycket nöjda. På frå-

gan om verksamheten stimulerar barnens lärande 

och utveckling, anser 98,9 procent att det stämmer 

helt och hållet eller i ganska hög grad. 

88,7 procent av medarbetare i förskolan anser att 

arbetsmiljön är god i lokalerna de arbetar i vilket 

är en ökning med 10 procentenheter jämfört med 

2019. Ny ventilation har installerats på flera för-

skolor och ytskikt har förbättrats på flera olika 

avdelningar vilket kan förklara den positiva för-

bättringen i resultatet. 

88 procent av medarbetarna är nöjda med den tek-

niska utrustning de använder såsom dator och 

Ipad. En satsning gjords under hösten 2019 på 

tekniska verktyg i förskolan i form av iPads till 

alla förskollärare som arbetsverktyg. Satsningen 

syns i medarbetarenkäten genom att andelen med-

arbetare som är nöjda med den tekniska utrust-

ningen steg 10 procentenheter. 97 procent av med-

arbetarna upplever ett gott samarbete inom försko-

lans verksamhet och 93,8 procent av medarbetarna 

är nöjda med möjligheten till inflytande och delak-
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tighet. De goda resultaten ligger på samma nivå 

som året innan. 

Under året har vi lagt stort fokus på att skapa en ny 

organisation och struktur i verksamheten för att 

skapa effektiva team och ge förskollärarna bättre 

förutsättningar för att kunna utveckla sitt arbete 

och leva upp till förskolans styrdokument. Detta 

arbete har utformats på olika sätt på kommunens 

förskolor, för att passa varje enhets behov och 

förutsättningar. Det gemensamma arbetet som 

gjorts är att vi har skapat en organisation med en 

struktur som ger mer tid för planering, doku-

mentation, reflektion och analys samt att det skap-

ar möjlighet för kollegialt lärande och samsyn. 

Rektor eller arbetslagsledare har lett arbetet i dessa 

planeringsgrupper och strävat efter att ställa för-

djupande och utmanande frågor för att samtalen 

ska bidra till nya reflektioner och fördjupande 

tankar. Vi har även arbetat med att koppla innehål-

let till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, 

vilket förskolans verksamhet ska vila på. Det är 

främst legitimerade förskollärare som har deltagit i 

träffarna, vilket är kopplat till läroplanens kap. 1 

” Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska 

innehållet i undervisningen och för att det målin-

riktade arbetet främjar barns utveckling och lä-

rande. Förskollärare har därmed ett särskilt an-

svar i utbildningen som arbetslaget genomför ge-

mensamt. (Lpfö -18, sid. 7). 

Ett annat gemensamt utvecklingsområde som är 

kopplat till denna organisationsförändring är att 

förskolorna har börjat arbeta projektinriktat. Detta 

är ett nytt arbetssätt för både rektorer och medar-

betare, vilket har lett till att man på enheterna valt 

att ta sig an utmaningen på lite olika sätt. Det ge-

mensamma är att alla valt att projekten ska kopplas 

till hållbar utveckling. 

 

Ekonomisk analys 

Förskolans nettokostnad uppgår till 86,1 mnkr 

vilket är 2 mnkr högre än budgeterat. Detta kan 

jämföras med 2019, då nettokostnad var 2,2 mnkr 

lägre än budgeterat. Antalet barn inom förskole-

verksamheten har ökat 2020, jämfört med 2019. 

 

Verksamhetsidé 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lä-

rande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.  Ge-

nom att barnen erbjuds en god pedagogisk verk-

samhet läggs grunden för det lärande som fortsät-

ter resten av livet. Förskolan ger även föräldrar 

möjlighet att förena föräldraskap med förvärvsar-

bete eller studier. 

 

Året i korthet 

•Barnkonventionen blev lag, en föreläsning med 

Veronica Nytomt. 

• Första spadtaget för nya förskolan Växthuset i 

september 2020. 

• Ny organisation i förvaltningsledningen, försko-

lan fick egen verksamhetschef. 

• Organisationsförändring på enheterna för att 

skapa möjligheter för kvalitativ undervisning i 

förskolan utifrån planering, undervisning, reflekt-

ion och analys. 

• Asylmottagningen läggs ner i Hultsfred kommun. 

• Förskolans pedagoger får tillgång till Polyglutt 

och Förskoleforum. 

 

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-
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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 

utveckla undervisningen och den pedagogiska 

dokumentationen genom ett kollegialt lärande. 

Vi fortsätter arbetet med att utveckla och förbättra 

inne- och utemiljöerna utifrån barngruppens behov 

och intresse för att skapa en likvärdig förskola i 

hela kommunen. Lärmiljöerna ska ha en tydlig 

koppling till läroplanen och ge barnen möjlighet 

till inflytande. Trygghet- och värdegrundsperspek-

tivet och ett barninflytande ska genomsyra peda-

gogernas planering av undervisningen. En viktig 

aspekt i sammanhanget är att använda planerings-

tiden och reflektionstiden till att stärka pedagoger-

nas ledarskap och utveckla undervisningen i för-

skolan. 

 

Verksamhetsfakta 

 2020 2019 

   

Antal barn (inkl. asylsö-

kande) 

763 665 

Bruttokostnad / barn (kr) 129 730 145 521 

Nettokostnad / barn (kr) 112 861 111 361 
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Grundskola 

 

 

Måluppfyllelseanalys  

94,6 procent av eleverna i grundskolan anser att de 

är trygga. Resultatet ligger på samma nivå som 

2019. Vi bör fortsätta lägga kraft på trygghetsfrå-

gan då varje elev som inte svarar ja på denna fråga 

är ett misslyckande för skolan. Målet avseende 

trygghet är alltid 100 procent. Utepedagogverk-

samheten i år F-6, skolornas likabehandlingsarbete 

och mentorernas 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 

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. Resultat i årskurs 3 vårterminen 2020 

visar att 62,1 procent av eleverna uppnår samtliga 

mål i samtliga ämnen, vilket har sjunkit från 2019 

då 71,4 procent av eleverna hade ett godkänt resul-

tat. Vad avser kunskapsresultat i åk 6 för vårtermi-

nen 2020 visar resultatet att 70,3 procent av ele-

verna uppnår samtliga mål i samtliga ämnen, vilket 

är en ökning från 2019 då resultatet var 68,4 pro-

cent. 

Andelen elever som är behöriga till gymnasiet har 

ökat till 77,8 procent, vilket är en positiv utveckl-

ing även över tid då 67,9 procent och 66,7 procent 

av eleverna blev behöriga 2019 respektive 2018. 
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Andel elever som når samtliga mål i samtliga äm-

nen i åk 9 var 69,8 procent. Ett resultat som ökat 

med 8 procentenheter jämfört med 2019 då ande-

len var 61,6 procent. 

I elev- och föräldraenkäten för 2020 ser vi att 94,1 

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 

87,9 procent, en minskning från 2019 års resultat 

som visade på 94,5 procent. Andelen vårdnadsha-

varna som upplever att de vet hur de ska göra om 

de vill påverka verksamheten var 78,9 procent. 

Detta är i jämförelse med 2019 års resultat som 

visade på 88,2 procent. Under målet gott elevinfly-

tande väger vi in tre kriterier. I hur stor utsträck-

ning lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter. Där 

resultatet ligger kvar på samma höga nivå, det vill 

säga 93 procent. 83,2 procent av eleverna upplever 

att de får vara med och påverka planeringen av 

undervisningen och 86 procent av eleverna upple-

ver att det formella elevinflytandet fungerar bra. 

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. 

Tre övergripande områden har fått större fokus 

under året i utvecklingsarbetet. Fortbildning och 

fokus på kooperativt lärande, fortsatt implemente-

ring av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

och arbetet med digitalisering med målsättning att 

pedagogerna utvecklar goda kunskaper om hur 

digitaliseringen stödjer elevernas lärande och ut-

veckling. Corona-pandemin har påverkat skolorna 

mycket och kompetensen inom digitala verktyg 

har ökat mycket framför allt på högstadiet där 

distansundervisning bedrevs under del av vårter-

minen. 

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 

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 eleverna. 

Inför fortsatt kvalitetsarbete har följande fem prio-

riterade utvecklingsområden tagits fram – där vi 

utvecklar undervisningen genom: 

• Likvärdig skola 

• Trygghet och värdegrund 

• Barn- och elevinflytande 

• Tillgängliga, anpassade och kreativa lärmiljöer 

• Effektiva team 

 

Ekonomisk analys 

Grundskolans nettokostnad uppgår till 125,1 mnkr, 

vilket är 0,9 mnkr högre än budgeterat. 2019 var 

utfall 6 mnkr högre än budgeterat. 

Grundsärskolans nettokostnad uppgår till 7,9 

mnkr, vilket är 0,9 mnkr lägre än budgeterat. 

Förskoleklass nettokostnad uppgår till 9,8 mnkr 

vilket är 0,9 mnkr lägre än budgeterat. 
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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 

• Barnkonventionen blev ny lag. 

• Byggnation av grundsärskola årskurs 1-6 i Må-

lilla. 

• Asylmottagningen läggs ner i Hultsfred kom-

mun inför höstterminen. 

• Stor påverkan av corona-pandemin på alla sko-

lor. 

• Distansundervisning på högstadiet under del av 

vårterminen 2020. 

• Beslut om medel för införande av 1-1 datorer 

för mellanstadiet. 

• Skolverket beslutade om en utökning av antal 

förstelärare från 19 till 29 i Hultsfreds kom-

mun. 

 

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 

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 eleverna ska garanteras samma kvalitet i 

undervisningen oavsett vilken skolform eller skola 

den tillhör och där resurser fördelas utifrån behov. 

Vi kommer att arbeta för att skapa goda rutiner för 

övergångar mellan och inom verksamheter, stadier 

och skolformer. 

Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska 

vara ett förhållningssätt och löpa som en röd tråd i 

all undervisning. Pedagogerna fördjupar sina kun-

skaper om hur digitala verktyg stödjer 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. 
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Verksamhetsfakta 

 2020 2019 

Grundskola   

Antal elever (inkl. asylsö-

kande) 

1163 1 196 

Bruttokostnad 117 800 111 325 

Nettokostnad 107 530 96 526 

Förskoleklass   

Antal barn (inkl. asylsö-

kande) 

140 143 

Bruttokostnad / barn (kr) 75 386 69 245 

Nettokostnad / barn (kr) 70 311 62 029 

Elevantal Grundsärskola 

och träningsskola 

24 23 

Nettokostnad / elev (kr) 329 304 256 413 
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Fritidshem 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

92,5 procent av vårdnadshavarna anser att det 

stämmer helt eller ganska bra att deras barn är 

trygga i fritidshemmet. 81,4 procent av föräldrarna 

upplever att fritidshemmet främjar barnens ut-

veckling och lärande och 83,5 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 läggs på det sociala sam-

spelet mellan elever och mellan elever och peda-

goger. Corona-pandemin har påverkat alla verk-

samheter under året och det har inneburit att fri-

tidshemmet har fått ställa om sina verksamheter 

och gjort anpassningar utifrån vad som har varit 

möjligt att genomföra. Anpassningarna har lett till 

att mycket verksamhet har bedrivits utomhus. Co-

rona-pandemins påverkan kan vara en orsak till att 

resultaten i föräldraenkäten är något lägre än förra 

året. 

Värdegrundsarbetet är en grundpelare för arbetet i 

fritidsverksamheten. Pedagogerna har utformat en 

pedagogisk planering som alla verksamheter arbe-

tar utifrån. Utvärdering av detta arbete genomför 

verksamheterna via en egen trygghetsenkät. Resul-

tatet är positivt, men behöver ändå utvecklas till 

det bättre. Dock ser vi i den övergripande kommu-

nenkäten för elever på frågor kring sin vistelse på 

fritids att samtliga frågeställningar visar en negativ 

trend, dock är det fortfarande ett högt resultat, men 

något som vi alla behöver beakta. Det är svårt att 

säga vad som gör att resultaten påvisar en negativ 
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trend. Dock ser vi i samtal med pedagoger att fler 

verktyg för medarbetare behövs kring neuropsy-

kiatriska funktionsnedsättningar för att skapa en 

trygg miljö. 

Andelen medarbetare med pedagogisk högskole-

examen ligger på 36 procent inför höstterminen 

2020 vilket är ett område att förbättra. Den stora 

bristen på utbildade lärare med inriktning fritids-

hem gör att rekryteringen är svår och att det är ett 

långsiktigt mål att förbättra i och med att utbild-

ning startas via Campus i Småland hösten 2021. Vi 

har generellt låg behörighet i kommunens fritids-

hem, vilket riskerar att påverka kvaliteten och 

likvärdigheten i undervisningen. Behörighetsgi-

vande utbildningar i närområdet kan vara en fram-

komlig väg. 

Utvecklingsarbetet i fritidsnätverket under året har 

varit en viktig faktor för att tillvarata och sprida 

kunskap för en ökad likvärdighet och kvalitetssäk-

ring. I utvecklingsarbetet utgick vi från en modul 

via Skolverket, Fritidshemmets undervisning. Mo-

dulen har gett pedagogerna möjlighet att utveckla 

sina kunskaper om utforskande arbetssätt, språkut-

veckling, estetiska uttrycksformer samt läsning i 

fritidshemmet, men också möjlighet att samtala om 

förhållningssätt och olika etiska dilemman som 

pedagoger möter i fritidshemmets vardag. I doku-

mentation och i samtal med pedagoger ser vi vik-

ten av att kollegor får lära av varandra i kollegiala 

samtal, men också vikten av att utgå från något 

gemensamt som alla pedagoger diskuterar utifrån. 

Detta är en del för att utveckla fritidshemmets 

undervisning och för att skapa en likvärdighet för 

alla fritidshem i kommunen, 

 

Ekonomisk analys 

Fritidshemmens nettokostnad uppgår till 14,8 

mnkr, vilket är 1,4 mnkr lägre än budgeterat. Före-

gående år uppvisade verksamheten ett överskott 

med 3,1 mnkr. 

Verksamhetsidé 

Fritidshemmets uppdrag spänner över en stor del 

av elevernas utveckling och lärande. Det är bety-

delsefullt att ha ett helhetsperspektiv på uppdraget. 

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling 

och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid 

och rekreation. Fritidshemmet ska också möjlig-

göra för föräldrar att förena föräldraskap med för-

värvsarbete eller studier. 

 

Året i korthet 

• Barnkonventionen blev ny lag. 

• Kompetensutveckling genom Skolverkets mo-

dul ”Undervisning i fritidshemmet”. 

• Coronapandemin har påverkat verksamheten 

stort och begränsat möjligheter till olika aktivi-

teter under året. Fritidsverksamheten har flyttat 

utomhus till stor del. 

• Insatser för en ökad information till vårdnads-

havare via det digitala verktyget Infomentor för 

fritidshem. 

 

Framtid 

Vi behöver fortsätta arbeta för en förbättring av 

den fysiska arbetsmiljön för både elever och peda-

goger liksom utvecklingsarbetet med utforskande, 

kreativa och anpassade lärmiljöer. Trygghet- och 

värdegrundsperspektivet ska finnas med i allt vi 

gör och ska genomsyra pedagogernas planering av 

undervisningen. Fritidshemmet har fokus på att få 

en ökad social kompetens, där etik och förhåll-

ningssätt till olikheter ingår som en stor och själv-

klar del. Att eleverna utvecklar sin tilltro och ac-

ceptans till sig själva och har respekt för och för-

ståelse för olikheter. 

Viktigt också att utveckla elevinflytandet genom 

att ge eleverna möjlighet att påverka planeringen 

och utvärdering av den. Återbruket kommer allt-

mer genom sitt kreativa material skapa möjligheter 
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till att bli en inspiration i undervisningen i fritids-

hemmet. Pedagogerna fortsätter genom ett kollegi-

alt lärande att utveckla ett språk- och kunskapsut-

vecklande arbetssätt i undervisningen. 

Rekrytering av behörig personal är ett prioriterat 

område även under kommande verksamhetsår. 

Samverkan med Linköpings universitet via Cam-

pus i Småland har lett till att en utbildning för 

grundlärare med inriktning fritidshem startas i 

Vimmerby i augusti 2021. Utbildningen ger goda 

möjligheter för medarbetare med erfarenhet av 

arbete i fritidshemmet att delvis studera och delvis 

arbeta i fritidshemmet samtidigt. 

Verksamhetsfakta 

 2020 2019 

Antal barn (exkl. 

lovomsorgsplatser) 

481 464 

Bruttokostnad / barn (kr) 39 485 37 717 

Nettokostnad / barn (kr) 30 745 28 642 
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Gymnasium 

 

Måluppfyllelseanalys 

82,5 procent av eleverna anser att det tas hänsyn 

till deras åsikter. Frågan om elevernas möjlighet 

att påverka planering av undervisningen visar att 

76,5 procent av eleverna anser det. 

Det formella elevinflytandet har sjunkit något 

trots skolans arbete med elevinflytande under 

året. Resultatet har sjunkit till 68,4 procent. Den 

upplevda tryggheten steg 2019 och är under 2020 

kvar på samma nivå som året innan och är ett 

prioriterat område att fortsätta förbättra. 88,5 

procent av eleverna känner sig trygga i skolan. 

Vårterminen 2020 svarade 87,1 procent av ele-

verna att de fick den utmaning de behöver, me-

dan 81,5 procent tyckte att stödet på lektionerna 

var tillräckligt. 50,6 procent av eleverna upplever 

att skolan arbetar aktivt med internationalisering, 

en försämring sedan förra året. En tänkbar förkla-

ring kan vara att vi under våren 2020 drabbades 

av Corona pandemins effekter vilket medförde att 

planerade resor inte gick att genomföra. Samti-

digt visar det på att vi fortfarande inte når fram 

med ambitionen att arbeta över nations-, kultur- 

och socioekonomiska gränser utan att det med 

nödvändighet kopplas till ett rent fysiskt resande. 

Målet ”andel elever som uppnår gymnasieexa-

men” uppnås inte. Målnivån är satt till 85 procent 

och vårt utfall blev 81 procent. 80 elever av de 

114 nya elever som började hösten 2017 (och var 

inskrivna i årskursen januari 2018) fick exa-

mensbevis VT 2020. Det vill säga 70,2 procent 
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av eleverna som slutade våren 2020 fick gymna-

sieexamen. 

Räknar vi bort de 15 elever som avslutat sin ut-

bildning hos oss blir resultatet 81 procent. Förra 

året nådde vi målnivån då vårt utfall blev 85,7 

procent. 

Andel elever som våren 2020 hade fullföljt sin 

gymnasieutbildning inom fyra år efter att ha star-

tat hos oss var enligt våra beräkningar 83,5 pro-

cent. 

Våra meritvärden i en 

nationell jämförelse 

VT19 (VT18 inom 

parentes) 

Hultsfred Riket 

Nationella program 14,3 (14,2) 14,4 (14,3) 

Högskoleförberedande 

program 

16,0 (15,5) 14,9 (14,8) 

Yrkesförberedande 

program 

12,9 (13,0) 13,2 (13,2) 

 

Ovanstående meritvärden är hämtade från Skol-

verkets databas SiRiS. Vi ser att värdena för 2019 

har förbättrats jämfört med de från 2018. Vi har 

nu ännu högre meritvärden än riket för högskole-

förberedande program, medan våra resultat för 

yrkesprogram är något lägre än rikets. 

 

Ekonomisk analys 

Gymnasiet inklusive gymnasiesärskolan visar 

totalt en nettokostnad på 65,4 mnkr, vilket är 8,5 

mnkr högre än budgeterat. Kostnad för löner har 

överstigit budget, trots att stora anpassningar har 

gjort. Nettokostnad för interkommunal ersättning 

överstiger budget. Gymnasiesärskolan uppvisar 

ett underskott, jämfört med budget, med cirka 

0,05 mnkr, medan gymnasieskolan visar ett net-

tounderskott med ca 8,4 mnkr, jämfört med bud-

get. 

 

Verksamhetsidé 

Gymnasieutbildningen ska ge en god grund för 

yrkesverksamhet, fortsatta studier, personlig ut-

veckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grund-

skolan har rätt till en treårig gymnasieutbildning. 

Till gymnasieutbildningen räknas gymnasiesko-

lan och gymnasiesärskolan. 

 

Året i korthet 

• Distansundervisning bedrevs under vårtermi-

nen och del av höstterminen på grund av Co-

rona pandemin. 

• Den digitala kompetensen har ökat med nya 

undervisnings- och redovisningsformer i di-

stansundervisningen. Teams har blivit ett vik-

tigt verktyg för digitala lektioner. 

• Tre förstelärare får riktat uppdrag att vidare-

utveckla och utbilda lärare i språk- och kun-

skapsutvecklande arbetssätt. 

• Utveckling av skolans elevhälsateam och 

ökad struktur i samverkan med undervisande 

lärare. 

• Installation av nytt passersystem på skolan för 

att öka tryggheten. 
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Verksamhetsfakta 

 2020 2019 

Summa gymnasieelever 538 523 

- varav på Hultsfreds 

gymnasium 

343 368 

- varav i andra kommuner 178 155 

Nettokostnad kommu-

nens folkbokförda elever 

kr/elev 

115 171 113 001 

Kostnad per elev Hults-

freds Gymnasium kr/elev 

133 252 120 366 

Gymnasiesärskola   

Antal elever (inkl. asyl-

sökande) 

17 16 

Kostnad / elev (kr) 202 088 317 875 
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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 studerande under året, varierar kraftigt. 

Under våren 2020 kom arbetsförmedlingens pri-

vata aktörer att spela stor roll för antalet stu-

derande på SFI som mellan april-juni minskade 

med cirka 70 studerande. Vuxenutbildningen har 

fortsatt haft stor genomströmning av studeranden 

som passerat genom verksamheten och som krävt 

insatser av olika slag. 

• Andel studerande inom svenska för invandrare 

som klarar fastställd studieväg i enlighet med 

sin studieplan är 79,2 procent. 

• Andel elever som minst uppnår betyget E i alla 

kurser på grundläggande nivå är 91,2 procent. 

• Andel studenter som minst uppnår betyget E i 

alla kurser på gymnasienivå är 88,2 procent 

• Andel studenter som minst uppnår betyget E i 

alla distanskurser på gymnasienivå är 82,6 

procent. 

Andel studerande som minst uppnår betyget E i 

alla kurser har på både grundläggande och gymn-

asial nivå minskat märkbart. Förändringen beror i 

huvudsak på skärpta rutiner kring att förlänga 
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studietider på individbasis. Istället följs nu de 

kurstider som finns från början i de individuella 

studieplanerna, och som bygger på CSN:s regel-

verk. De studerande som inte klarar minst betyg E 

i sina kurser, erbjuds alltid möjlighet att nå sina 

kursmål under nästkommande studieperiod. 

• Antal examinerade elever inom yrkesvux un-

der året är 19 undersköterskor via vård- och 

omsorgscollege och 10 industriarbetare. 

• Andel studerande som slutför en sammanhål-

len yrkesutbildning är 70,2 procent jämfört 

med 96,8 procent året innan. 

Andel studerande som slutfört en sammanhållen 

yrkesutbildning har minskat framförallt inom 

vård-och omsorgsutbildningen. Privata skäl samt 

utmaningen att studera och arbeta samtidigt ser vi 

som den största orsaken till minskningen. 

Lärarledda kurser på plats leder till färre under-

kända betyg, medan huvuddelen av underkända 

kurser har gjorts på distans. Från och med hösten 

2019 finns ny distansleverantör på plats. 

 

Ekonomisk analys 

SFI och vuxenutbildningen visar en nettokostnad 

på 17,4 mnkr vilket innebär ett underskott på ca 

3,9 mnkr, jämfört med budget. 

Cirka 140 elever studerade på SFI. 

 

Verksamhetsidé 

Vuxenutbildningen ska medverka till individens 

personliga och kunskapsmässiga utveckling ge-

nom att erbjuda väglednings- och utbildnings-

tjänster anpassade utifrån individens och sam-

hällets behov och förutsättningar. 

 

Året i korthet 

• Samverkan inom Hultsfred lärcenter har för-

stärkts. 

• Beslut om nya lokaler för Lärcenter och upp-

rustning av befintliga genomförs under året. 

• Arbetsförmedlingens omställningar har med-

fört att samverkan har avstannat. 

• Privata aktörer upphandlade av arbetsför-

medlingen medför att cirka 70 studerande un-

der kort tid lämnar SFI. 

• Undervisningsmodul för SFI tas bort på grund 

av minskat antal elever. 

• Webbansökan publiceras för Vuxenutbildning-

en. 

• Corona-pandemin medför att vuxenutbildning-

en stängde ner och övergick till distansunder-

visning i perioder under både våren och hösten 

2020. 

 

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. 

Målet är att under 2021 kunna starta ytterligare 

yrkesutbildning inom lokalvård, tillverkningsin-

dustrin och transportsektorn i form av en yrkesfö-

rarutbildning inom godstrafik. Lärcenter vill fort-

satt 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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Verksamhetsfakta 

 2020 2019 

Antal vuxenstuderande inkl. 

SFI 

343 395 

Nettokostnad/vuxenelev (kr) 49 409 28 714 
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Campus 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

I lärcenteruppdraget ingår 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. 

• Stärka de studerandes ställning i arbets-och 

samhällslivet. 

• Främja studerandes personliga utveckling. 

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. 

Projektet är halvvägs genomfört och vi kan 

redan nu se att samverkansformerna har stärkts 

mellan de tre kommunerna samt ett ökat in-

tresse från universitet/högskola och YH- an-

ordnare att förlägga utbildning på våra campus 

i regionen. 
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Verksamhetsutvecklingen sker utifrån den 

regionala arbetsmarknadens behov. Projektet 

har under 2019 och 2020 genomfört en omfat-

tande inventering av såväl privata som offent-

liga sektorns behov av kompetens, utveckling, 

kunskap och forskning nu och i framtiden. 

Resultatet av inventeringen kommer att på-

verka hur utbudet inom områdena utbildning, 

forskning och utveckling på de tre campusen 

kommer att se ut. 

Under hösten 2020 genomfördes ett nytt intag 

till förskollärarprogrammet mot Linköpings 

universitet. 

Yrkeshögskoleutbildningar bedrivs i nära sam-

verkan med det lokala och regionala företagen 

samt arbetsgivare och formas utifrån de olika 

branschernas förutsättningar. Tät kontakt med 

branschen har skett genom behovsinventering 

och samtal vilka utbildningar som efterfrågas. 

Under året har Specialistundersköterska inrikt-

ning välfärdsteknologi i samarbete med Gisla-

veds kommun genomförts. Ytterligare en ut-

bildningsstart har skett under 2020 gällande 3D 

inom additiv teknik i metall och i samverkan 

med Östsvenska Yrkeshögskolan. Utbildning-

en har fortsatt varit placerad vid Additivt 

Teknikcenter. Under hösten 2020 tillkom även 

E-Hälsa, digitalisering och välfärdsteknologi 

inom vård och omsorg mot Gislaveds Kom-

mun. Östsvenska Yrkeshögskolan har i sam-

verkan med Additivt Teknikcenter genomfört 

kortare introduktionsutbildning i Metal prin-

ting och Solid works. 

 

Ekonomisk analys 

Campus uppvisar en nettokostnad på 6,5 mnkr 

vilket innebär ett underskott med cirka 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 

• Samverkan inom Hultsfred Lärcenter har 

förstärkts. 

• Beslut om nya lokaler för Lärcenter och 

upprustning av befintliga genomförs under 

året. 

• 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. 

• Redovisningsekonom, 2-årig yrkeshögsko-

leutbildning startade höstterminen 2020. 

• Corona-pandemin medförde att Campus 

stängde ner och utbildningarna från univer-

siteten övergick till distansundervisning i 

perioder under både våren och hösten 2020. 

 

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 
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forskning och utveckling (FoU). Utbildningar 

och forskningsprojekt drivs i samverkan med 

universitet, högskolor och yrkeshögskole-

anordnare. Samverkansprojektet Campus i 

Småland 2030 upphör sista december 2021 och 

behöver följas upp på vilket sätt Campus 

Hultsfred ska fortsätta. 

När det gäller målbilden har Campus i Små-

land sedan tidigare inventeringar behovsun-

derlag för cirka 10 programutbildningar och 

cirka 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 med flera). 

Under 2020 har Coronapandemin påverkat och 

försvårat prognoserna för näringsliv och ar-

betsgivare, dock har dialog fortsatt skett för att 

skapa bra underlag för kommande utbildnings-

satsningar. Coronapandemin kommer även att 

påverka den framtida utvecklingen och beho-

vet av utbildningar. 

 

Verksamhetsfakta 

 2020 2019 

Antal studenter 87 61 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Invånare/brukare 

Förvaltningen ger god service till företag och in-

vånare enligt servicemätningen Insikt. Ett prelimi-

närt resultat, januari-december, visar att målet 

uppnås. De företag, organisationer och privatper-

soner som besvarat enkäterna under året ger för-

valtningen totalt sett höga betyg för samtliga ser-

viceområden som mäts i undersökningen: inform-

ation, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rätts-

säkerhet och effektivitet. Bemötande får ett mycket 

högt betyg. Målet och samtliga nyckeltal uppnåd-

des för första gången 2019. Årets resultat är stabilt 

jämfört med 2019 och ligger kvar på liknande nivå 

för alla sex serviceområden. Det utvecklingsarbete 

och de effektiviseringar som bedrivs fortsätter att 

ge resultat. 

Insikt är en nationell servicemätning av kommu-

nernas myndighetsutövning som görs via Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR). Undersökningen 

mäter förvaltningens service inom bygglov, miljö- 

och hälsoskydd och livsmedelskontroll. Ett urval 

av de som haft ett ärende hos förvaltningen inom 

myndighetsområdena får svara på frågor om hur de 

har upplevt servicen. 

Verksamhet och medarbetare 

Medarbetarna fortsätter att ge ledarskapet goda 

betyg i årets medarbetarenkät. Stolthet fortsätter 

också ligga högt i resultat. Medarbetarna är stolta 

över sitt arbete och över att arbeta hos Hultsfred-

Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning. Enligt 
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årets medarbetarenkät uppnås därmed målen gott 

ledarskap och stolthet men inte målet gott samar-

bete. Trots att målet inte uppnås så får frågorna 

som handlar om samarbete bra resultat i enkäten. 

Både betygen för samarbete med arbetskamraterna 

och samarbete mellan enheterna ökar jämfört med 

2019. Samarbete med arbetskamraterna når nästan 

upp till målnivån. Däremot minskar betygen för 

samarbete med andra förvaltningar. Största anled-

ningen till att målnivåerna inte uppnås är precis 

som 2019 för stor andel betyg 3 i förhållande till 

den höga målnivå som är satt. Bara ett fåtal med-

arbetare har satt låga betyg, 1+2, på frågorna. To-

talt sett så ökar område samarbete och ligger på en 

hög nivå 97,8 procent när man summerar betyg 3-5 

i enkäten. 

Förvaltningen har en god personalhälsa. Sjukfrån-

varon 2020 summeras till 1,90 procent av all arbe-

tad tid och därmed uppnås målet under 3 procent. 

Den har ökat något sedan 2019 då sjukfrånvaron 

låg på 1,65 procent. 2020 påverkades sjukfrånva-

ron till stor del av pandemin och de restriktioner 

som den medfört. Många har arbetat hemifrån 

periodvis och nära kontakter har undvikits. 

Utveckling 

Hultsfred klättrar 5 placeringar till plats 138 och 

Vimmerby tappar 18 placeringar till plats 136 när 

Aktuell hållbarhet rankar Sveriges miljöbästa 

kommuner 2020. Det blir en gemensam snittplace-

ring på 137 och innebär att målet ständigt förbätt-

rat hållbarhetsarbete inte uppnås. 

För att nå målet ska kommunerna gemensamt 

uppnå snittplacering 90. Rankingen som baseras på 

en enkät och ett antal nyckeltal mäter kommuner-

nas 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. 

Förvaltningens andra mål inom utvecklingsper-

spektivet är att de detaljplaner som tas fram ska 

vara hållbara. Enligt den bedömning som har 

gjorts fram tills nu uppfyller planerna målet. Men 

nyckeltal och mätmetod har inte varit heltäckande 

och har därför utvärderats under 2020. Inför 2021 

kommer målet istället att mätas genom att titta på 

detaljplaners påverkan på vår livsmiljö genom att 

använda ett nytt verktyg, framtaget av Boverket, 

som kallas ESTER (EkoSystemTjänstEffektRäk-

ning). Med ESTER besvarar man ett antal frågor 

och får en översiktlig bild av hur en plan påverkar 

olika ekosystemtjänster. 

 

Ekonomisk analys 

Nettokostnaden för verksamheten i kommunerna 

2020 (inklusive nämnd):  

Hultsfred 8 424 tkr 

Vimmerby 8 937 tkr  

Hultsfred: +845 tkr inklusive nämnd + 241 tkr 

Antal årsarbetare 2020: 32,65 jämfört med budget 

33,5 

Hultsfreds utfall är betydligt bättre än budget me-

dan Vimmerbys utfall i princip prickar budget för 

2020. Skillnaden i nettokostnad förklaras av att 

Vimmerby har fler invånare (15 657 respektive 14 

163 vid beräkningstillfället) och därmed också ett 

något större resursbehov. 

Överskottet beror på lägre kostnader 1 258 tkr för 

lön, personalomkostnader, övriga personalkostna-

der samt nämnd. Förvaltningen fick under hösten 

två vakanser, en egen uppsägning och en tjänstle-

dighet. Under året har det varit starkt begränsat 

med konferenser och utbildningar på grund av 

läget i samhället. Intäkterna ligger under budget 

413 tkr framför allt på grund av lägre intäkter inom 

plan och bygglov. Men intäkterna för bygglov blev 

betydligt bättre än den beräknade prognosen i au-

gusti. 
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Verksamhetsidé 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn, 

lov och kontroll enligt miljöbalken, plan- och 

bygglagen och livsmedelslagen i Hultsfreds och 

Vimmerby kommuner. Ansvarsområdet omfattar 

även kommunernas fysiska planering, kart- och 

mättekniska verksamhet samt service i fastighets-

bildningsärenden. 

Miljö- och byggnadsnämnden ska verka för en 

hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 

kommande generationer försäkras en hälsosam och 

god miljö. Vidare ska nämnden verka för en god 

byggnadskultur samt en god stads- och land-

skapsmiljö. 

Miljö- och byggnadsnämnden ska på ett rättssäkert 

och effektivt sätt bedriva tillsyn samt med kort 

handläggningstid fatta beslut inom ansvarsområ-

dena. 

Fysisk planering bedrivs för att verka för ett lång-

siktigt användande av mark och vatten samt för 

bebyggelsemiljöns utformning. Detaljplanerna 

förenklar framtida byggnationer och främjar där-

med också en hållbar samhällsutveckling. 

Nämnden och förvaltningen driver och utvecklar 

samverkan med andra kommuner, myndigheter, 

organisationer och enskilda personer. 

Tillsammans med nämnden ska förvaltningen ar-

beta för en positiv samhällsutveckling med ett 

hållbarhetsperspektiv. 

För att klara detta ansvar behöver vi ha en öppen 

och tillåtande organisationskultur med stolta med-

arbetare och bra ledare. 

 

Året i korthet 

• Företag, organisationer och privatpersoner är 

nöjda med servicen och ger förvaltningen fort-

satt höga betyg i Insiktsmätningen för informat-

ion, tillgänglighet, bemötande, kompetens, 

rättssäkerhet och effektivitet. 

• Corona - nämnden fick ett utökat tillsynsansvar 

gällande trängsel vid serveringsställen. Beslut 

från centrala myndigheter avseende debitering 

av kontrollavgifter som kunde förväntats under 

året har uteblivit på grund av rådande pandemi. 

• Friska medarbetare och väldigt låg sjukfrån-

varo: 1,90 procent. 

• Positivt utfall från medarbetarenkäten. 

• Vår stadsarkitekt avslutade sin anställning un-

der året för att börja ny anställning i Västervik. 

 

Framtid 

• Digitaliseringen accelererar och nya e-tjänster 

tillkommer. 

• Agenda 2030. Internt: upphandling, konsumt-

ion, fordon, fastigheter, energi, mat (centrala 

styrdokument, förvaltningsspecifika handlings-

planer). Externt: näringsliv, industri, transpor-

ter, entreprenader. Miljö- och byggnadsförvalt-

ningens roll: stöd i till exempel ansökningar, 

idéer, samordning och bokslut. 

• Ledning och stöd i arbetet med Vimmerby 

kommuns översiktsplan. 

• En resursbehovsutredning för miljö- och hälso-

skyddstillsyn, livsmedelskontroll och tobaks-

tillsyn kommer att tas fram. 

• Förslag på taxa enligt plan- och bygglagen 

kommer tas fram under 2021. 
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Verksamhetsfakta 

Område Antal ärenden 2020 2019 

Kansli Administrativa ärenden 68 82 

Miljöskyddstillsyn Tillstånd/anmälan 

Tillsyn och kontroll av verksamheter 

och lokaler 

Övriga ärenden 

188 

521 

 

213 

230 

531 

 

164 

Hälsoskyddstillsyn Tillstånd/anmälan 

Tillsyn och kontroll av verksamheter 

och lokaler 

Övriga ärenden 

248 

94 

 

135 

182 

95 

 

120 

Livsmedelskontroll 

inkl. dricksvatten 

Registrering 

Tillsyn och kontroll av verksamheter 

och lokaler 

Tillsyn trängsel Covid-19 

Övriga ärenden 

43 

 

296 

47 

175 

69 

 

253 

 

248 

Tobakstillsyn 

 

Tillstånd/anmälan 

Tillsyn och kontroll av verksamheter 

och lokaler 

Övriga ärenden 

4 

 

44 

2 

30 

 

7 

4 

Bygglov Bygglov 

Anmälan 

Övriga ärenden 

351 

131 

142 

344 

182 

182 

Enskilda avlopp Tillstånd/anmälan 

Tillsyn och kontroll 

Övriga ärenden 

168 

417 

6 

204 

392 

5 

Mät och kart Fastighetsbildning 

Gränsmarkering 

Mätuppdrag 

Övriga ärenden 

72 

17 

134 

76 

100 

14 

814 

63 

Plan Fysisk planering 

Strategisk planering 

Övriga ärenden 

18 

1 

19 

18 

2 

23 

Hållbarhet och ekologi Övriga ärenden 74 63 

  3 704 3 688 

. 
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Socialnämndens verksamhet gemensamt 

Övergripande 

Verksamheterna inom vård och omsorg har i 

allra högsta grad påverkats av pandemin Covid 

-19. Pandemin har bland annat inneburit änd-

rade rutiner med fokus på skyddsåtgärder, 

stora inköp av skyddsutrustning, ökad beman-

ning, provtagningar och smittspårningar. Pla-

nerad utveckling och förbättringsarbete har i 

vissa fall fått stå tillbaka för att ge rum åt ar-

bete med frågor om Covid -19.   

Inom Hälso- och sjukvården har det varit ett 

stort behov under året, både kopplat till Covid 

-19 och i takt med att vårdtiderna på sjukhus 

minskar, vilket innebär alltmer kvalificerade 

sjukvårdsuppgifter.  

Även Individ och familjeomsorgen har påver-

kats av Covid -19 då de fått anpassa sina verk-

samheter och styra om sitt arbete. Arbete och 

integration har arbetat intensivt under året med 

anpassade anställningar och bemannat i kom-

munala verksamheter, i stor utsträckning inom 

vård och omsorg.  

Ekonomi 

För Socialnämnden innebär 2020 års bokslut 

ett underskott (-3,1 mnkr). Förvaltningens 

löpande nettokostnader var 376,8 mnkr vilket 

kan jämföras med 367,8 mnkr 2019, en ökning 

av nettokostnader med 9 mnkr. Att budgetav-

vikelsen inte är större beror till stor del på det 

statsbidrag som beviljats för ökade merkostna-

der kopplat till Covid -19.  

Kommunen har även fått ersättning för sjuklö-

ner under stora delar av året samt statsbidrag 

för att stärka kompetens inom vård och om-

sorg, motverka ensamhet hos äldre och för att 

utföra god och nära vård.  

Flera av dessa bidrag har riktats mot äldre-

omsorgen och påverkat utfallet positivt. I boks-

lutet redovisar äldreomsorgen ett överskott (5,7 

mnkr). Statsbidraget som avser merkostnader 

för Covid -19 har bokförts mot det gemen-

samma kontot för äldreomsorgen, där även 

biståndshandläggare, bemanningsenhet med 

mera finns. Äldreomsorg gemensamt redovisar 

ett överskott i bokslutet (13,6 mnkr) medan 

hemtjänsten och särskilt boende har en negativ 

avvikelse mot budget (-5,9 mnkr resp. -3,4 

mnkr). HSR har en positiv avvikelse mot bud-

get (1,4 mnkr) vilket förklaras av en del föräld-

raledigheter och vakanta tjänster under delar av 

året.  

Omsorgen om personer med funktions-

nedsättning och psykiatrin redovisar även i år 

ett underskott (-9,4 mnkr). Underskottet förkla-

ras främst av avvikelsen på personlig assistans, 

gruppbostäder samt korttidsverksamheten. 

Individ- och familjeomsorgen går också med 

underskott (-515 tkr). Underskottet beror 

främst på IFO Vuxen (-4,9 mnkr) som haft 

höga kostnader för försörjningsstöd, miss-

bruksplaceringar och skyddat boende. IFO 

barn och familj samt Arbete och integration 

går med överskott 2020.  

Personal 

Sedan heltid som norm infördes i vård och 

omsorg har behovet av samarbete och samver-

kan ökat för att få till salutogena och hållbara 

scheman. På grund av Covid -19 har man inte 

kunnat arbeta på det sätt som man önskat men 

det är viktigt att ständigt arbeta med dessa 

frågor för att ha ett effektivt resursutnyttjande 

och en god personalförsörjning.  

För att säkra kvaliteten även under sommaren 

2020 erbjöds de medarbetare som kunde tänka 

sig att förskjuta sin semester utanför juni-

augusti en särskild ersättning. 48 medarbetare 

tog erbjudandet, vilket kostade cirka 2 mnkr i 

extra ersättning.  

 2018 2019 2020 

Antal årsarbetare 576,5 591,8 588,6
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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 99 procent nöjda med perso-

nalens bemötande, jämfört med 98 procent inom 

särskilt boende, vilket är ett bättre resultat än före-

gående år. 

Då det gäller möjligheten att påverka vid vilka 

tider den enskilde får hjälp är resultatet både inom 

särskilt boende och hemtjänst bättre än föregående 

år. Resultaten når inte upp till målnivån, inom 

hemtjänsten är årets utfall 72 procent medan sär-

skilt boende når ett resultat på 76 procent. 

Målnivån på 90 procent gällande om personalen 

tar hänsyn till åsikter och önskemål nås i år både 

inom särskilt boende och hemtjänst. Hemtjänst har 

ett utfall på 94 procent och särskilt boende på 90 

procent. 

Den enskildes syn på hemtjänsten och särskilt 

boende som helhet har förbättrats detta år. Inom 

hemtjänsten är 96 procent nöjda vilket innebär att 

hemtjänsten når strax över målnivån som är satt till 

95 procent. Även inom det särskilda boendet är 

målnivån 95 procent, här är 88 procent nöjda vilket 

innebär att det är en bit kvar till målnivån. 
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Verksamhet och medarbetare 

Av äldreomsorgens medarbetare känner 96,4 pro-

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

tyder mycket då medarbetarnas stolthet är en förut-

sättning för att nå nöjda brukare. 

95 procent av medarbetarna känner sig delaktiga 

och resultatet är något bättre än föregående år men 

når inte riktigt den uppsatta målnivån på 98 pro-

cent. 

Arbetsmiljön har ett något sämre resultat jämfört 

med föregående år. 80,4 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 lägre än föregående år, 95,2 pro-

cent svarar positivt på frågan. 

 

Ekonomisk analys 

Äldreomsorgens verksamheter har under året haft 

en nettokostnad på 205 mnkr vilket resulterat i ett 

överskott på 5,7 mnkr. Överskottet beror bland 

annat på att HSR har en positiv avvikelse mot 

budget (1,4 mnkr) då de haft flera föräldraledig-

heter och vakanta tjänster under delar av året. 

Kostnader för hjälpmedel har dock ökat under året. 

Äldreomsorgens överskott kopplas också till att 

man tagit del av statsbidrag för bland annat mer-

kostnader kopplat till Covid -19 samt att man fått 

ersättning för de sjuklöner som man haft under 

stora delar av året. 

Särskilt boende uppvisar ett underskott i bokslutet 

(- 3,4 mnkr) vilket främst är kopplat till en högre 

bemanning på grund av Covid -19. Jämför man 

årets avvikelse på särskilt boende 2020 mot den 

positiva avvikelsen som särskilt boende hade före-

gående år så är det viktigt att ha med i beaktning 

att Klockargården och Lundagården såldes till 

Riksbyggen under 2019, vilket medförde en lägre 

hyreskostnad men en oförändrad budget. Något 

som resulterade i överskott på dessa enheter som 

påverkade helheten för särskilt boende 2019. 

Hemtjänsten har också en negativ avvikelse mot 

budget (-5,9 mnkr) i bokslutet 2020, vilket kan 

jämföras med avvikelsen 2019 som uppgick till -

8,9 mnkr. Hemtjänsten fick ett tillskott i budget 

2020 om 2,8 mnkr, vilket endast var interna an-

passningar inom socialnämndens egen budget. 

Hemtjänsten analyserades extra under 2020 och 

det visade sig då att hemtjänsten i Hultsfreds 

kommun har en låg kostnad per brukare jämfört 

mot andra kommuner i landet. Med det som grund 

så äskade socialnämnden pengar inför budget 

2021, vilket ledde till en utökning av hemtjänstens 

budget med 5,5 mnkr inför år 2021. 

 

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  

• Pandemin Covid-19 har påverkat äldreomsor-

gen i hög grad sedan februari och krävt extra 

bemanning, ändrade rutiner med fokus på 

skyddsåtgärder och skyddsutrustning. Provtag-

ningar, smittspårningar och arbetet med att få 

bemanningen hållbar har varit och är en stor del 

av verksamheternas arbete under året. 

• Det fortsatta arbetet gällande Framtidens äldre-

boende pågår enligt plan, under året påbörjades 

nybyggnationen av 20 lägenheter på Vetlanda-

vägen i Målilla. Klart för inflyttning till som-

maren 2021. 

• Hemtjänsten har under året arbetat med öka 

tryggheten för den enskilde i hemmet där även 

personkontinuiteten och möjligheten att i högre 

grad påverka tiderna för det stöd man har behov 

av. Ökade insatser av hemtjänsten under året då 

inflyttningar till särskilt boende samt korttids-

enhet periodvis inte kunnat ske på grund av 

Covid-19. 

• Anhörigstödet har flyttat in i det nya biblio-

teket, men effekterna av detta samarbete har vi 

inte kunnat följa då Covid-19 har gjort att 

biblioteket varit stängt under delar av året. 

• Arbetet med God och Nära vård i samverkan 

med primärvården, sluten vården och kommu-

nal hälso- och sjukvård pågår i länets kommu-

ner även om det fått stå tillbaka en del under 

året. Samordnad individuell plan (SIP) är en 

viktig del i att få en samverkan att fungera. 

• Det pågår ett införande av dokumentation via 

mobiltelefoner i ett pilotområde där även digital 

signeringen är på gång. Implementering i öv-

riga verksamheter pågår. 

 

 

Framtid 

Årets utmaning gällande den pågående pandemin 

Covid-19 kommer att påverka framtiden inom vård 

och omsorg. Den kritik som många gånger riktats 

mot äldreomsorgen under detta år framförallt då 

det har gällt skyddsutrustning, basala hygienrikt-

linjer, utformning av kommunernas äldreboende 

och utbildningsnivå kommer att påverka framti-

dens satsningar inom området. 

Den fortsatta samverkan med regionen blir allt 

viktigare då arbetet fortsätter med en God och nära 

vård som även ska vara jämlik i hela landet kom-

mer ställa stora krav på utveckling av både den 

regionala och kommunala primärvården. Arbets-

sättet med Trygg hemgång kommer att vara en 

styrka för att möte framtidens krav och behov. 

Det påbörjade arbetet gällande framtidens äldrebo-

ende, 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. 

Heltid som norm kommer att innebära att en ökad 

samverkan måste ske för att få till hållbara sche-

man. En samverkan som är en ännu större utma-

ning utifrån det som diskuterats under pandemin 

om att rörligheten bland personal kan vara upphov 

till en ökad smittspridning. Blir en stor utmaning 

att hitta rätt väg i bemanningsplanering. 

Det pågår en utveckling av kvalitetssäkring som 

behöver utvecklas ytterligare för att säkra kvali-

teten i vardagen hos den enskilde. Vi kan konsta-

tera i den avvikelser och synpunkter som hanterats 

under året att ett område vi särskilt måste utveckla 

är dokumentation för att just säkra kvaliteten hos 

varje enskild individ. Den tvärprofessionella grup-

pen som vi benämner Kasamgruppen är värdemä-

tare på var vi befinner oss på utvecklingsresan. 

Deras reflektioner och helhetsperspektiv hjälper 

oss i det fortsatta kvalitetsarbetet. Ett arbete har 

påbörjats med Fokusgrupper med kommuninvå-

nare där politiken tar beslut om vilka frågeområ-
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den som ska diskuteras, detta är viktig del för att 

veta vad som är viktigt för våra brukare. 

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 

 2020 2019 

Antal kommuninvånare   

65-79 år 2 727 2 678 

80 år och äldre 1 089 1 078 

   

Antal platser, särskilt boende 142 142 

Hemtjänstärenden inkl trygg-

hetslarm 

531 580 

Endast trygghetslarm 222 208 

   

Bemanningsenheten   

Tillsättningsgrad 64 % 82 % 

Effektivitetsgrad exkl jun-aug 67 % 65 % 
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OF och psykiatri 

 

 

Måluppfyllelseanalys 

Invånare och brukare 

Samtliga resultat i året brukarundersökning har 

förbättrats jämfört med föregående år och når i hög 

grad de målnivåer som är satta. 

Den enskilde anser i hög grad att man kan påverka 

sin vardag. Det är fortsatt stabila resultat, 100 re-

spektive 98,6 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 anser 99 procent att per-

sonalen pratar på ett sätt så att den enskilde förstår 

och 98,6 procent anser att de känner sig trygga 

med personalen. 

Verksamhet och medarbetare 

Resultatet gällande medarbetarnas stolthet är något 

bättre i år jämfört med föregående år. 97,9 procent 

anser i årets medarbetarenkät att det finns en stolt-

het jämfört med 94,8 procent föregående år. 

Känslan av delaktighet är stabil jämfört med före-

gående år, 92,6 procent anser att delaktigheten är 

god 2020. 

Frågan om arbetsmiljön har minskat något sedan 

föregående år, 79,5 procent anser att arbetsmiljön 

är god jämfört med 83,4 procent föregående år. 

Utveckling 

Andelen medarbetare som anser att de lär nytt och 

utvecklas i sitt arbete når inte riktigt den uppsatta 
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målnivån på 98 procent, resultatet för 2020 är 95 

procent, vilket är något bättre än föregående år. 

 

Ekonomisk analys 

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning 

och psykiatri gick 2020 med underskott (-9,4 

mnkr). Kostnaderna för gruppbostäder har varit 

fortsatt höga under året på grund av högre beman-

ning både kopplat till ökat omvårdnadsbehov och 

på grund av Covid -19 då personalen inte har kun-

nat samverka mellan olika enheter som de brukar. 

Underskottet från gruppbostäderna uppgår till 4,7 

mnkr i bokslutet 2020. Gruppbostaden Haga av-

vecklas under början av 2021 och budgeten för 

denna gruppbostad har fördelats ut till övriga 

gruppbostäder där behovet av en högre bemanning 

är stort. 

Personliga assistenter går fortsatt med underskott 

2020 (-5,2 mnkr), vilket precis som föregående år 

beror på nya ärenden samt att kommunerna får 

bära hela kostnaden för de ärenden där Försäk-

ringskassan inte beviljar assistent i enlighet med 

Socialförsäkringsbalken. Inför 2021 ökar budget 

för personlig assistans med 2 mnkr. 

Korttid och trapphusboende går med underskott (-

1,4 mnkr) på grund av att det krävts en högre be-

manning för att möte det stora omvårdnadsbeho-

vet. Daglig verksamhet går med överskott (1,9 

mnkr) då de inte tillsatte den chefstjänst som gick i 

pension under 2019 samt att de fått tillskott via 

statsbidrag på cirka 770 tkr under året. 

Socialpsykiatrin går med överskott (850 tkr) me-

dan enskilda vårdhem går med underskott (-880 

tkr) vilket beror på att vi haft fler placerade än vad 

det funnits budget för under året. 

 

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  

• Precis som inom äldreomsorgen så har pande-

min Covid-19 påverkat verksamheten i hög 

grad sedan februari månad och krävt extra be-

manning, ändrade rutiner med fokus på skydds-

åtgärder och skyddsutrustning. Provtagningar, 

smittspårningar och arbetet med att få beman-

ningen hållbar har varit och är en stor del av 

verksamheternas arbete under året. Vissa verk-

samheter har under perioder varit stängda på 

grund av smittspridning. 

• Gruppbostäderna har under året minskat i antal 

brukare och inneburit en planering för att av-

veckla en gruppbostad. Avvecklingen kommer 

att ske de första månaderna på 2021, det inne-

bär att det finns sex gruppbostäder i kommu-

nen. 

• Det största utvecklingsarbetet har handlat om 

att få brukare att vara delaktiga och kunna på-

verka sina liv dygnet runt, att kunna leva ett 

självständigt liv. Begripligheten är av stor be-

tydelse för att vardagen ska bli hanterbar. 

• Personlig assistans är en fortsatt utmaning, dels 

då många ärenden fortsätter att bli kommunens 

ansvar och då det gäller svårigheten att få en 

exakt kostnadsbild som är tydlig. Det pågår 

även en översyn av lagstiftningen LSS. 

• 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. 

Framsteget har jobbat fram praktikplats på 

kommunhuset och även inlett samarbete med 

Skanska. 
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Framtid 

Årets utmaning gällande den pågående pandemin 

Covid-19 kommer att påverka framtiden även 

inom OF. Den kritik som många gånger riktats mot 

omsorgen under detta år framförallt då det har gällt 

skyddsutrustning, basala hygienriktlinjer och ut-

bildningsnivå kommer att påverka framtidens sats-

ningar även inom detta område. 

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. Det på-

verkar även olika boendeformer, en trolig utökning 

av trapphusboende och vi behöver hela tiden ha 

koll om det krävs någon ytterligare avveckling av 

gruppbostad. 

Det pågår ett samarbete med Hultsfreds bostäder 

för att projektera en nybyggnad av gruppbostad 

som ersätter gruppbostaden på Gränsgatan i Hults-

fred. En nybyggnad för att möta de behov som 

målgruppen har. 

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 hållbara sche-

man. En samverkan som är en ännu större utma-

ning utifrån det som diskuterats under pandemin 

om att rörligheten bland personal kan vara upphov 

till en ökad smittspridning. Det blir en stor utma-

ning att hitta rätt väg i bemanningsplanering. 

Det pågår en utveckling av kvalitetssäkring som 

behöver utvecklas ytterligare för att säkra kvali-

teten i vardagen hos den enskilde. Vi kan konsta-

tera i de avvikelser och synpunkter som hanterats 

under året att ett område vi särskilt måste utveckla 

är dokumentation för att just säkra kvaliteten hos 

varje enskild individ. 

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 

 2020 2019 

Gruppbostäder + satellitlägenheter 

-Platser 35 + 35 35 + 33 

-Boende 30 + 35 31 + 33 

Korttidsverksamhet   

-Platser 6 6 

-Inskrivna barn 8 10 

Antal brukare i daglig verk-

samhet, OF 

69 69 

Personer med personlig assistent 

-via kommunen 10 10 

-via brukarkooperativ 24 23 
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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 har försämrats något i jämförelse 

med föregående år, nästan 73 procent anser att de 

är nöjda jämfört med 80 procent föregående år. 

Andelen som anser att det är lätt att komma i kon-

takt med socialtjänsten når i årets resultat 79 pro-

cent vilket innebär en försämring jämfört med 

2019 och att målnivån på 82 procent inte riktigt 

nås. 

Då det gäller bemötande är resultatet något lägre 

än föregående år, 81,8 procent nöjda med persona-

lens bemötande vilket innebär att målnivån på 95 

procent inte nås. Drygt 81 procent anser att perso-

nalen lyssnar på dem och 89 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 högtuppsatta målnivån på 99 procent. 

Delaktighet har förbättrats något och ligger i år på 

95,3 procent och upplevelsen av en god arbets-

miljö har förbättrats något jämfört med föregående 
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år och ligger på nästan 90 procent och närmar sig 

den uppsatta målnivån på 92 procent. 

Utveckling 

Resultatet gällande kontinuerlig kompetensut-

veckling har något högre resultat än föregående år 

96,4 procent men når inte riktigt målnivån på 99 

procent. 

 

Ekonomisk analys 

Individ- och familjeomsorgen uppvisar ett under-

skott på 515 tkr för 2020. Sektionen IFO Vuxen 

stod för den största delen av underskottet (-4,9 

mnkr) och det beror främst på att kostnaderna för 

försörjningsstöd har ökat kraftigt. Placeringskost-

naderna för personer med missbruksproblem samt 

placeringar i skyddat boende har minskat under 

året men de överstiger fortfarande budget. 

Arbete och Integration uppvisar istället ett över-

skott för 2020 på 513 tkr, vilket föregående år 

uppgick till ca 1,8 mnkr då man inte hade utnyttjat 

budgeten för anpassade anställningar till fullo. I år 

har man haft mer anpassade anställningar än bud-

geterat på grund av Covid -19 och de extra anställ-

ningar man har tagit för att täcka upp under pan-

demin har man fått ersättning för via statsbidrag. 

Försäljningen på Stegen har varit lägre än budgete-

rat och lägre än tidigare år på grund av Covid -19 

då man inte haft öppet på samma sätt som tidigare 

år. Underskottet från försäljningen vägs dock upp 

av att man inte haft fullt utnyttjande av personal-

budgeten på grund av tjänstledigheter under delar 

av året. 

Sektionen för IFO Barn och familj som även inne-

håller verksamheterna för ensamkommande barn 

och ungdomar gjorde ett överskott på 3,2 mnkr 

under 2020, föregående år uppgick överskottet till 

4 mnkr. Överskottet är inte lika stort som föregå-

ende år då antalet ensamkommande barn minskar 

och intäkten från migrationsverket per ensam-

kommande barn/dygn överstiger dygnskostnaden. 

Kostnader inom barn och familj har till viss del 

finansierats av migrationspengar under året. 

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 2020 har det totala antalet placerade barn 

och unga varit stabilt efter en stadig minskning 

tidigare år. Antalet medarbetare och organisat-

ionen inom Barn och familj har under året an-

passats efter aktuellt inflöde. 

• En implementering av en ny arbetsmodell har 

genomförts under 2020, metoden Signs of Sa-

fety syftar till att fokusera på barnets säkerhet 

med utgångspunkt i familjen och nätverkets be-

fintliga och möjliga styrkor. Parallellt har en 

implementering av det digitala hjälpmedlet 

Barnsam skett, ett hjälpmedel som gör det en-

klare att föra kvalitativa samtal med barn under 

utredning, i öppenvård samt vid olika former av 

placeringar. 

• Då det gäller ekonomiskt bistånd så ligger fo-

kus på en rättssäker handläggning och att i 

samverkan med Arbete och integration hitta 

vägar till arbete och självförsörjning. Arbets-

förmedlingens neddragning på bemanning och 

förändring av formerna för samarbete som stäl-



  Årsredovisning 2020 Verksamhetsberättelse 

 

118 

ler högre krav på ökat ansvarstagande från Ar-

bete och integration. 

• Ökad problematik kring våld i nära relation 

som hedersrelaterat våld och förtryck kräver en 

hög kompetens och handlingskraft, under 2020 

har därför utbildning inom området prioriterats. 

• 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 

Det förebyggande arbetet och tidiga insatserna blir 

allt viktigare inom samtliga delar av individ och 

familjeomsorgen. Det måste ske i samarbete med 

skolan och kultur och fritid samt Region Kalmar i 

form av familjecentral och ungdomsmottagning. 

Målsättningen är fortsatt att ytterligare öka bar-

nens, de ungas och familjernas delaktighet i de 

insatser som de har behov av. 

Ökad samverkan mellan arbetsmarknadsenhet, 

Arbetsförmedling och vuxenutbildning är en stor 

och viktig fråga för att få så många invånare som 

möjligt i arbete. Vi måste påverka samverkans- 

och samarbetsfrågan på högsta nivå, vi kommer 

under 2021 fortsätta driva på för strukturell föränd-

ring. 

Kostnadsutvecklingen gällande försörjningsstöd, 

kostnader för skyddat boende och även övriga 

vuxenplaceringar måste följas och kompletteras 

med ett fortsatt kvalitativt arbete för att kunna 

avsluta placeringar. 

 

 

Verksamhetsfakta 

 2020 2019 

Utbetalt under året (tkr)   

- Försörjningsstöd 10 704 8 298 

- Flyktingstöd 2 276 4 622 

Totalt antal ärenden under året 

- Försörjningsstöd 407 320 

- Flyktingstöd 149 237 

Pågående ärenden (december månad) 

- Försörjningsstöd 230 177 

- Flyktingstöd 47 110 

Antal placeringsdygn missbruk 

- Familjehem 0 0 

- Institution 1020 1 177 

Antal placeringsdygn barn- och ungdom 

- Familjehem 7 919 7 878 

- Institution 616 1 501 

 

 








