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Kommunalrådet har ordet  

Tillsammans för Vetlanda. 
Bakom alla hårda siffror finns människorna och när 

vi summerar det mänskliga bokslutet för 2017 blir 

det med ett ord: Tillsammans. 

Vi noterar hårda värden som att det blev byggstart 

på Mogärde, startskott för investeringar i skola och 

omsorg på flera hundra miljoner kronor. Viktiga 

satsningar. Liksom att Museet får en 

ansiktslyftning, att ny teknik lyfter grundskolan, att 

beslut om sanering och byggnation av 120 

lägenheter på Vildvinet. Uppräkningen kan 

fortsätta, men vi ska tala om TILLSAMMANS.  

Som när kommunens IT-system slogs ut. 

Medarbetarna på Vård och omsorg visade hur man 

som ett sammansvetsat team säkrade upp service 

och trygghet för brukarna.  

Det blev det beslut om fler särskilda boendeplatser 

på Tomasgården som ska föra samman äldre och 

barn under samma tak. Vilken härlig möjlighet till 

utbyte över generationsgränser det skapar 

trygghet och närhet för alla. Lägg därtill den styrka 

som finns i kommunen när det gäller mat. Närlagat 

med råvaror av hög kvalitet, säkrades genom ny 

upphandling. 

Vikänslan stärks ytterligare genom arbetskläder i 

förskolan, än fattas det en del men vi är på väg.  

För att inte tala om vad det betyder att människor 

på ålderns höst får möjlighet att åldras 

tillsammans, vilket nu är verklighet på Vilans 

äldreboende. 

Bad och Gym är åter i kommunal regi. Vi minskar 

kostnaderna och på något sätt är den här typen av 

verksamheter något som ändå hör hemma under 

det kommunala paraplyet. 

Inom kommunen talar vi alltmer om att riva murar, 

få bort stuprören, arbeta mer tillsammans och med 

våra brukare och medborgare i totalt fokus. 

Minst lika bra är det arbete som nu pågår med ett 

varumärke för platsen Vetlanda. Här går kommun, 

näringsliv och föreningsliv tillsammans för att 

stärka Vetlanda, bygga stolthet och berätta om alla 

goda gärningar som görs för att attrahera fler att 

flytta hit och arbeta här. Vänlighet, stolthet, 

lättbott, mittregion, internationellt - tala om att vi 

har värden i vår kommun! Att vi nu också har 

regional politisk enighet om vikten av en 

elektrifierad järnväg stärker framtidstron och 

möjligheterna att bli fler. 

Slutligen: Regnbågsveckan var ett magnifikt 

evenemang som visade på behovet av öppenhet, 

vänlighet och allas rätt att vara den de är. Det 

överglänstes möjligen av Vetlandafesten, som är 

den verkliga höjdpunkten när det gäller att komma 

tillsammans. Vilken fest! Vilken succé!  

Tillsammans handlar om jämställdhet, allas lika 

värden. Som att vi behandlar herr- och damelit lika 

i kommunala satsningar. Skirö BK:s damer får 

samma stöd som herrbandy och speedway. Kanske 

unikt i Sverige. 

Tillsammans för stark ekonomi 

För Vetlanda var 2017 ett bra år. Ser vi till 

helheten, alltså inkluderat våra bolag, gör vi ett bra 

resultat. Vi har inom vissa av våra verksamheter en 

verklig utmaning. Både ekonomiskt, men också för 

att klara kompetensförsörjning, att få fler tillbaka i 

arbete har varit ett stort jobb under året. Fler i 

jobb som kan bidra till den goda service som vi 

bevisligen levererar 365 dagar om året.  

Tillsammans är allt möjligt. 

 

Henrik Tvarnö (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Kommunens organisation 

 

 

 

Kommunkoncernens organisation 
 

Översikt koncernen 
En stor del av den kommunala verksamheten bedrivs i bolagsform. Denna redovisning har upprättats för att ge 

en sammanfattande information om den verksamhet kommunen äger inflytande över. 

I vår koncernredovisning ingår de bolag där kommunens ägarandel överstiger 20 procent. Se 

förvaltningsberättelsen för övriga ägarintressen samt driftentreprenader. 

I december 2002 bildades en äkta koncern genom att ett holdingbolag bildades. Holdingbolaget har förvärvat 

de kommunala bolagen. Inom kommunkoncernen finns förutom holdingbolaget kommunalförbunden där vi 

redovisar vår andel med utgångspunkt från kapitalinsats.  

 

Höglandets

Räddningstjänst-

förbund

47%

Witalabostäder AB

100%

Njudung Avfalls-

hantering AB

100%

Njudung Vetlanda

Elnät AB

100%

Njudung Energi

Sävsjö AB

50%

Vetlanda Sävsjö

Fiber AB

50%

Smålands

Bredband AB

25%

NSE, Norra

Smålands Energi

25%

Erikshester

Vindpark AB

33%

Njudung Energi

Vetlanda AB

100%

Vetlandamuttern

Fastighets AB

100%

AB Vetlanda Industrilokaler

100%

Vetlanda

 Stadshus AB

100%

Höglandets

Kommunal-

förbund

29%

Vetlanda kommun
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Förvaltningsberättelse

God ekonomisk hushållning 
Enligt lag ska kommunen ha mål och riktlinjer för 

god ekonomisk hushållning. Dessa ska styra 

verksamhetens utveckling i önskad riktning. 

Dessutom ska kommunen ha finansiella mål som 

sätter de ekonomiska ramarna. Det sammanlagda 

resultatet av hur vi uppfyllnader våra verksamhets-

mål och de finansiella målen jämte det ekonomiska 

utfallet bildar grunden för beslutet om 

kommunens goda ekonomiska hushållning. 

För att utvärdera det arbete som genomförs inom 

Vetlanda kommun finns fyra olika målsektorer 

utpekade som ska spegla kommunens verksamhet. 

För varje målsektor har sedan kommunfullmäktige 

formulerat ett eller flera mål som ska användas för 

att följa upp verksamheten. Nämnderna har sedan 

i uppgift att bryta ner kommunfullmäktiges mål till 

egna nämndmål. Nämndernas mål ska i sin tur 

sedan brytas ner till mål för de olika verksamheter 

som finns inom nämndens ansvarsområde. 

De olika målsektorerna är: 

 Attraktiv kommun 

 Välfärd 

 Näringsliv, samhällsbyggnad och miljö 

 Organisation och resurshushållning 

 

För att även täcka in mål för verksamheten som 

inte har någon koppling till kommunfullmäktiges 

mål, men istället kan motiveras mot bakgrund i 

exempelvis statliga mål och riktlinjer, finns även 

möjligheten att upprätta mål som är fristående. 

Sammantaget ska sedan uppfyllelsen av målen 

ställas mot kommunens ekonomiska resultat och 

då får vi svaret på om kommunen har haft god 

ekonomisk hushållning, det vill säga använt de 

resurser som finns på ett sätt som ger hög 

måluppfyllnad. 

 
Bedömningen av hur väl de ställda målen har 

uppfyllts görs i följande skala: 

■ = Godkänt/uppfyllt 

 = Delvis uppfyllt  

 = Ej godkänt/uppfyllt 

 

Sammanlagd bedömning av måluppfyllelsen för 

målsektorerna och kommunfullmäktiges mål är: 

  

6

7

1

5

1

5

3

4

1 11 1

KF MÅL 1 KF MÅL 2 KF MÅL 3 KF MÅL 4 KF MÅL 5 

Total måluppfyllelse 2017

Uppfyllt Delvis uppfyllt Inte uppfyllt
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Kf:s mål 1 Inflyttning till Vetlanda kommun ska 

öka varje år. 

Måluppfyllelse: Befolkningen har ökat varje år. 

Målet kan därför betraktas som uppfyllt. 

 

År 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal 26 384 26 626 26 827 27 174 27 381 

Kf:s mål 2 Varje individ har möjlighet att utifrån 

sina förutsättningar utvecklas på bästa 

sätt. 

Måluppfyllelse: Kultur- och fritidsförvaltningen har 

kartlagt vilka grupper som ska prioriteras och där 

har flickorna med invandrabakgrund pekats ut som 

en viktig grupp att arbeta vidare med. Barn- och 

utbildningsförvaltningen arbetar på flera sätt för 

att kunna möta barns och elevers behov utifrån 

deras olika förutsättningar. Ett särskilt arbete 

pågår inom socialförvaltningen för att kunna mäta 

mål på individnivå kopplat till insats. En brukar-

undersökning visar på att andelen brukare som 

uppger att deras livssituation har förbättras 

faktiskt istället har minskat. 

Kommunfullmäktiges mål bedöms därför inte vara 

helt uppfyllt trots att många insatser görs i 

kommunens verksamheter.  

Kf:s mål 3 Brukarnöjdheten i hemtjänst, särskilt 

boende, funktionshinderomsorg, 

socialtjänst och kultur- och fritid är 

minst 93 procent. 

Måluppfyllelse: Den senaste mätningen i den 

årliga brukarundersökningen visar på att drygt 90 

% var nöjda med socialförvaltningen i Vetlanda. 

Inom övriga förvaltningar har inte någon sådan 

brukarundersökning genomförts. Andra 

brukarundersökningar visar på att personalens 

goda bemötande inom vård- och 

omsorgsförvaltningen ligger på en hög nivå. 

Däremot visar andra undersökningar inom vård- 

och omsorg på att brukarnas möjlighet till 

inflytande och delaktighet i samband med 

upprättande av genomförandeplaner måste 

förbättras. 

Kommunfullmäktiges mål bedöms inte vara helt 

uppfyllt även om brukarnöjdheten bedöms ligga på 

en relativt hög nivå. 

Kf:s mål 4 Servicenöjdheten bland företagare som 

kommer i kontakt med kommunen 

tillhör de tio bästa i landet. 

Måluppfyllelse: Vid senaste servicemätningen som 

genomfördes av kommunens myndighetsutövning, 

NKI (nyckeltal för kundnöjdhet), så låg kommunen 

på 17:e plats. Kommunen har ökat på sin placering 

varje år de senaste åren inom detta område. 

Kommunen har sedan 2013 legat bland de 50 bästa 

kommunerna i den rankinglista som Svenskt 

Näringsliv presenterar. I denna undersökning ger 

företagare sina synpunkter på attityderna till 

företagande, kommunens service eller 

tillämpningen av lagar och regler i den kommun 

där de verkar ges det lokala företagsklimatet en 

plats i debatten. 

Kommunfullmäktiges mål bedöms inte vara helt 

uppfyllt även om kommunen hamnar på en mycket 

hög nivå jämfört med övriga kommuner i landet.  

Kf:s mål 5 Nöjd medarbetarengagemang ska öka 

steg för steg för att nå den bästa 

fjärdedelen av jämförbara kommuners 

resultat. 

Måluppfyllelse: Engagemangsindex för kommunen 

totalt enligt resultat från medarbetarenkät. HME 

står för Hållbart medarbetarengagemang och 

mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang 

som chefernas och organisationens förmåga att ta 

tillvara på och skapa engagemang. HME-index 

består av nio frågor som tillsammans bildar ett 

totalindex för Hållbart medarbetarengagemang 

och tre delindex; Motivation, Ledarskap och 

Styrning. En undersökning genomfördes 2015 och 

då var totalindexnivån 79. En ny undersökning 

genomfördes 2017 och resultatet visade på en liten 

höjning till ett totalindex på 80. Kommunen ligger 

på en nivå som är över medelresultatet. Vi tillhör 

dock inte den bästa fjärdedelen av de kommuner 

som har genomfört undersökningen. 

Kommunfullmäktiges mål bedöms inte vara helt 

uppfyllt. 
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Målsektor ATTRAKTIV KOMMUN 

Kf:s mål 1 Inflyttning till Vetlanda kommun ska öka varje år. 

 

Kommunstyrelsen 
Nämndmål: Service i toppklass 
Kommentar: 

Varumärkesstrategin delas upp i två områden: 

Kommunens varumärke och Platsvarumärke. När 

det gäller kommunens varumärke har vi befintliga 

mål som grund. Den grafiska identiteten 

uppdateras, utvecklas för att vara i samklang med 

den offensiv som inletts på en rad områden. Ur 

varumärkessynvinkel spelar utvecklingen av 

InfoCenter till en mötesplats för både turism och 

medborgarfrågor en viktig roll för hur vi vill 

upplevas av våra medborgare. 

Under våren genomfördes ett antal temaveckor 

kring integration, rekrytering, översiktsplan/ 

bostäder resp. hälsa (jag vill må bra). Hög medial 

uppmärksamhet, bland annat med två teveinslag. 

Livesändning på Facebook och hög aktivitet på 

sociala medier präglade satsningen. En 

verksamhetsplan har tagits fram för att ge stöd åt 

varumärkesarbetet. Den bygger i stor utsträckning 

på att vara en resurs och stöd i förvaltningarnas 

övergripande arbete. 

Arbetet med platsvarumärke är inne i en intensiv 

fas. Under våren togs kontakt med samtliga större 

verksamheter, som visade stort intresse. En första 

workshop hölls före sommaren och arbetet 

fortsätter enligt plan. För att kunna öka 

inflyttningen behövs bostäder. Under hösten 2017 

färdigställdes bostadsförsörjningsprogrammet och 

kommunen kunde ansöka om särskilt bidrag på x 

mnkr som stimulans för fortsatt byggande. Arbetet 

med den fördjupade översiktsplanen har också 

pågått intensivt under 2017. Kommunen behöver 

peka ut områden för fortsatt tillväxt så att vi kan 

tillhandahålla byggbar mark för både bostäder och 

verksamheter. Planavdelningen har arbetat 

intensivt med att få fram nya och förändrade 

planer som möjliggör byggnation, planen för 

Vildvinet är ett exempel på en stor plan som togs 

fram under året. 

I början av året fattades beslut om att förändra 

våra web, som fått stor uppmärksamhet, men som 

behöver utvecklas. Det innebär följande: 

Servicewebb med funktion att ge besökaren så 

relevant information på ett snabbt och tillgängligt 

sätt. Enligt tidplan´. 

Sidowebbar. Exempelvis för Lärcentrum och 

destinationvetlanda (ändrat till gotovetlanda) samt 

1

2

1 1 11 1 1

2

Målsektor: Attraktiv kommun
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planerad rekryteringswebb. gotovetlanda.se blir en 

ny webb som ska vara klar i mars 2018 

Kampanjwebb. Exempel: Vetlandafesten. Här har 

arbetet internt och samspelet med berörda 

förvaltningar fungerat mycket bra. Vi ligger i fas 

med tidplan. 

Under 2017 har en dramatisk förändring skett i 

vårt sätt att kommunicera via sociala medier. I dag 

är mycket uppbyggt kring video och här har det 

skett en mycket stark intern utveckling. Antalet 

besök/visningar har ökat kraftigt. 

Vi står starkt rustade när det gäller digital 

kommunikation. Genom att InfoCenter nu också 

driver kommunikationen kring e-tjänster får vi ett 

mer sammanhållet arbetssätt mellan digital 

kommunikation och mötesplatsen InfoCenter. 

Under 2017 har Vetlanda kommun genom 

InfoCenter inlett en ökad offensiv när det gäller 

besöksnäringen och dess möjligheter. Under 

hösten fastställs en strategi för besöksnäringen, 

som även utgör en viktig del i det pågående 

arbetet med platsvarumärke, där kommun, Nuvab 

och näringsliv samverkar. 

Utgångspunkten för det strategiska arbetet är 

samspel med Småland (HPU) och höglands-

kommunerna. Konkret innebär det satsningar på 

Skirö-området/Smålands trädgård och Höglands-

lopp på cykel 2018. Höglandssamarbetet omfattar 

också diskussioner kring gemensam övergripande 

hemsida och marknadsföring. 

Bedömning Trend 

 Delvis uppfyllt Inget värde angivet 

Kultur- och fritidsnämnden 
Nämndmål: Ändamålsenliga lokaler 
Kommentar: För fritidssektorn är lokalutbudet 

brett och av hög kvalitet. Fler lokaler för idrott 

planeras av föreningslivet, exempelvis paddleball 

och bana för tävling med islandshästar. En brist i 

utbudet är fortfarande bra lokaler för gymnastik-

verksamhet, vilket är en bred verksamhet som 

lockar många flickor. För Kultursektorn har lokal-

utbudet brister. Det saknas lokaler som är special-

anpassade för scenkonst som musik, teater/revy 

och dans och det saknas också lokaler som är 

specialanpassade för undervisning scenkonst. 

Ombyggnationen av Withalaskolan kommer att i 

viss mån försämra möjligheterna att använda 

Withalasalen för större evenemang. En byggnation 

av ett kulturhus skulle ge Vetlanda den typen av 

lokal som saknas. 

Bedömning Trend 

 Delvis uppfyllt Minskad 

 

Nämndmål: Bredd och spridning 
Kommentar: 

Under 2017 arrangerades Höstfestivalen med 

ekonomiskt bidrag till lokala arrangemang i 

Stenberga och Björköby. De statliga sommarlovs-

bidragen fördelades på verksamhet spridd över ett 

stort antal orter. Likt tidigare har föreningsbidrag 

fördelats till föreningar och studieförbund, med 

verksamhet och anläggningar inom fritidssektor 

och kultursektor i kommunens alla delar. 

Kommunala idrottshallar/skolgymnastiksalar finns i 

alla kommundelar och biblioteksfilialer på tre 

orter. Bokbussen når kommunens samtliga orter. 

 
Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt Ökad 

Miljö- och byggnämnden 
Nämndmål: God och säker livsmiljö 
Redligt livsmedelsutbud, rent vatten och bra 

luftkvalitet samt ren mark att bygga på. 

Kommentar: 

Byggnationen i kommunen ökar. Flera nya 

förskolor och skolor är på gång. 

Livsmedelskontrollen är i fas och det noteras få 

allvarliga avvikelser. Arbete med att sanera 

förorenade områden pågår kontinuerligt. 

Bedömning Trend 

 Delvis uppfyllt Ökad 

Socialnämnden 
Nämndmål: Allmänhetens förtroende för 

socialförvaltningen ska öka. 
Kommentar:  

Brukarundersökningarna som genomförs varje år 

uppvisar ett gott resultat för 2017. Denna 

undersökning vänder sig till besökare vid 
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förvaltningens myndighetsfunktioner och visar att 

90 % (2017) har högt eller mycket högt förtroende 

för socialförvaltningen, vilket bedöms vara ett bra 

resultat. 

Förtroendet för socialförvaltningen hos med-

borgarna har ökat succesivt sedan under-

sökningarna började 2011. Senaste mätningen 

visade att 34 procent av de tillfrågade hade ganska 

eller mycket stort förtroende för socialtjänsten. 

Det är ungefär samma nivå som 2016 (33 %). 

Under 2017 fick socialförvaltningen ovanligt många 

synpunkter från allmänheten. Sammanlagt sju 

synpunkter/frågor rörde socialförvaltningen. Två 

av dem handlade om klagomål, resten var frågor. 

Respektive sektionschef har besvarat synpunkterna 

inom utsagd tid. 

Målet för 2017 bedöms som uppfyllt. 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt Ökad 

Tekniska nämnden 
Nämndmål: Vi har servicedeklarationer för 

verksamheten 
Kommentar: 

Nämndens servicedeklarationer kan ses som vår 

"produkt- och tjänstekatalog" där kvalitet och 

omfattning görs tydligt. Totalt har vi 13 service-

deklarationer för verksamhetens alla delar. 

Servicedeklarationerna uppdateras vid höstens 

budgetbeslut och följs upp vid bokslutet. Målnivå: 

Uppdaterade servicedeklarationer beslutas en 

gång per år. Uppföljning sker vid årsbokslut. Vid 

genomgång av servicedeklarationerna kan vi 

konstatera att vi i stort uppfyller det vi säger att vi 

ska göra. Bedömningen är att vi har en 

uppfyllandegrad på 95% 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt Oförändrad 

 

Nämndmål: Vi har rätt nivå på underhållet - 

a) Fastighetsunderhåll 
Vetlanda kommun har nästan 200 000 m2 

uppvärmda lokalytor. Av den genomsnittliga 

lokalkostnaden på ca 600 kr per m2 och år används 

160 kr till underhåll, tillsyn, skötsel och 

reparationer. Vi har anställt en underhållplanerare 

på fastighetsavdelningen för att ta ett samlat grepp 

om behoven av fastighetsunderhåll. Målnivå: Årligt 

behov och prioritering av åtgärder redovisas i 

budgetarbetet. Måluppfyllelse vid 100 % 

budgettilldelning utifrån behovet. Tack vare lägre 

kostnader för media och bostadsanpassningsbidrag 

omfördelades budgetmedel till extra underhålls-

åtgärder Arbete med underhållsplanering har lett 

till bättre insikt i behovet av underhåll. En ny 

underhållsplanerare har anställts. Inför 2018 har 

extra budgetmedel tillförts. 

Bedömning Trend 

 Delvis uppfyllt Ökad 

 

Nämndmål: Vi har rätt nivå på underhållet - 

b) Gatuunderhåll 
Kommentar: 

Vetlanda kommun har drygt 1 500 000 m2 

asfalterade gator, parkeringar och gång- och 

cykelvägar. Målnivån för underhållsbeläggning 

ligger i de flesta kommuner på 10 år på huvudgator 

och 25 år på övriga gator och GC-vägar. 

För en god ekonomisk hushållning kan man räkna 

med genomsnittlig kostnad för underhålls-

beläggning på 3,5-5 kr per m2 i snitt, alltså en årlig 

budget på 5-7,5 mnkr. I den kalkylen ingår att 

komma ifatt det eftersatta underhåll vi ser. 

Gatunätet har redan idag tydliga skador på grund 

av bristande underhåll så att olycksriskerna ökar 

och kommunens kostnader för återställning av 

nedslitna gator mångdubblas, mot att ha ett årligt 

löpande underhåll. 

Även broarna inom kommunens gatunät måste 

underhållas löpande annars tvingas vi stänga av 

dem för biltrafik. Ett exempel är bron vid 

Trädgårdsgatan som håller på att haverera. Det har 

bildats ett så kallat "slukhål" i gatan p.g.a. att 

trummorna under bron rostat sönder och bron 

sjunker. Risken för översvämning på angränsande 

privata tomter och fastigheter ökar också vid höga 

flöden. 

Målnivå: Årligt behov och prioritering av åtgärder 

redovisas i budgetarbetet. Måluppfyllelse vid 100 

% budgettilldelning utifrån behovet och mätning 

sker genom redovisning av åtgärd i bokslutet. 
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Under hösten tillfördes 2 300 tkr till underhåll 

genom omfördelning av budget. Totalt blev 

summan 3 600 tkr, vilket motsvarar ett 

genomsnittligt underhåll på 2,40 kr/m2 för 

kommunens asfalterade ytor. 

Bedömning Trend 

 Delvis uppfyllt Ökad 

Vård- och omsorgsnämnden 
Nämndmål: Genom en positiv anda locka 

och behålla medarbetare med rätt 

kompetens 
Kommentar: 

Inom verksamheterna pågår flertalet aktiviteter 

som knyter an till nämndmålet. Bland annat så 

pågår, inom ramen för det systematiska 

kvalitetsarbetet, en återkommande inventering av 

rekrytering och kompetensutvecklingsbehov som 

ligger till grund för nästkommande års 

förvaltningsövergripande utbildningsplan. 

2017 års medarbetarundersökning visar att 

förvaltningen har förbättrat sitt resultat gällande 

frågorna "Mitt arbete känns meningsfullt" samt 

"Jag känner stolthet för mitt arbete" jämfört med 

2015 års medarbetarundersökning. 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt Ökad 

Barn- och utbildningsnämnden 
Nämndmål: Förskolans och skolans 

kompensatoriska uppdrag 
Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt. Det 

kompensatoriska uppdraget är tydligt i våra 

nationella styrdokument och det pågår ett ständigt 

arbete kring hur vi bäst ska möta våra barns och 

elevers olika förutsättningar och behov, såväl på 

individ-, grupp- och organisationsnivå. I takt med 

den ökande svårigheten att finna behörig personal 

till våra verksamheter ökar emellertid 

svårigheterna med att nå måluppfyllelse och 

likvärdighet. 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt Inget värde angivet 

 

Nämndmål: Barn och elevers rätt till 

lärande och utveckling 
Detta mål ligger väldigt nära målet kring det 

kompensatoriska uppdraget och möts av 

samma svårigheter till följd av utmaningarna kring 

kompetensförsörjning. Utvecklings- och 

utbildningsinsatser sker emellertid ständigt, 

exempelvis kring läs-och skrivsatsningen. Vi kan se 

att en utveckling och förbättring av organisationen 

bör ske för att vi bättre ska kunna möta alla unika 

elevers behov. En utredning är under pågående för 

att vägleda oss mot framtida riktning. Detta i 

samverkan med socialförvaltningen. 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt Inget värde angivet 

Nämndmål: Demografiutveckling och 

lokaler 
Ett ständigt arbete med till-, ny- och 

ombyggnationer pågår. Behovet är stort av att 

såväl upprusta befintliga som att utöka lokaler för 

att kunna erbjuda moderna och ändamålsenliga 

lärmiljöer. Många processer är igång i frågan men 

målet kan inte anses vara mer än delvis uppfyllt. 

Bedömning Trend 

 Delvis uppfyllt Inget värde angivet 
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Målsektor VÄLFÄRD 

Kf:s mål 2 Varje individ har möjlighet att utifrån sina förutsättningar utvecklas på bästa sätt. 

 

 
Kommunstyrelsen 
Nämndmål: Hälsa och trygghet i fokus 
Kommentar:  

Utbildningsinsatsen med MHFA-första hjälpen till 

psykisk hälsa löper på enligt plan. Vid årsskiftet 

2017-2018 har drygt 1400 av kommunens och 

kommunala bolagens medarbetare genomgått 

utbildningen. 

MHFA-satsning ger de utbildade möjlighet att 

påverka och hjälpa även ungdomar, äldre anhöriga 

och bekanta. Kommunen anordnade "Jag vill må 

bra", för att uppmärksamma den psykiska ohälsan 

samt ändra attityder kring ämnet. Kampanjen 

riktade sig till alla åldrar. 

Föräldrastöd ges dels genom föräldrautbildningen 

COPE (3-12 år och 13-18 år), genom information 

och utbildning gällande narkotika och alkohol och 

genom möjligheten till anhörigstöd. Inför 2018 ses 

ökade intresseanmälningar till tonårs-COPE, alltså 

för föräldrar med barn i åldrarna 13-18 år. 

Även under 2017 genomfördes "Balansera mera", 

en dag för äldres säkerhet med föreläsningar, 

utställningar och tipspromenad kring ämnet 

fallprevention, kost och motion. Strax under 200 

besökare tog del av vad dagen erbjöd. 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt Ökad 

Kultur- och fritidsnämnden 
Nämndmål: Prioritering 

Kommentar: 

Under slutet av 2017 har verksamheterna 

definierat vilka grupper som ska prioriteras i en 

extra satsning. Fritidsgårdsverksamheten har också 

hunnit starta en sådan extra satsning i form av 

arbetet med en tjejsatsning tillsammans med 

gymnasiet och ett tjejrum på fritidsgården. 

Målsättningen är att fler flickor med 

invandrarbakgrund ska lockas att ta del av 

fritidsgårdsverksamheten. 
 

Bedömning Trend 

 Delvis uppfyllt Ökad 

Nämndmål: Livslångt lärande 

Vetlanda Bibliotek har arbetat med läsfrämjande 

verksamhet för både barn och vuxna och även med 

författarkvällar. 
 

Bedömning Trend 

 Helt uppfyllt Oförändrad 

1

3

2

1

2

1 1

Målsektor: Välfärd mål 2
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Nämndmål: Tolerans och integration 

Kultur- och fritid har under 2017 anställt en 

föreningskonsulent för integration, som jobbat 

brett med integrationsfrågor i samarbete med 

Navet. Kultur- och fritid har också samordnat 

sommarverksamhet vid asylförläggningar. HBTQ-

frågor har lyfts under arrangemanget Regnbågs-

veckan, som planerats och samordnats av kultur- 

och fritid. 

 
Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt Ökad 

Socialnämnden 
Nämndmål: Andel brukare som uppger att 
deras livssituation har förbättrats ska öka 

Kommentar:  

Detta mål mäts i brukarundersökningen som 

genomförs under hösten. Den senaste mätningen 

uppvisar en minskad andel individer som uppger 

att deras livssituation har förbättrats, 74,5 procent 

mot 80,7 procent 2016. Målet för 2017 bedöms 

därför inte vara uppfyllt. 

Bedömning Trend 

 Ej uppfyllt Minskad 

Nämndmål: Andelen insatser som når 
uppsatta mål ska öka. 

Kommentar:  

Det pågå ett utvecklingsarbete i förvaltningen som 

syftar till att bättre mäta mål på individnivå kopplat 

till insats. Det återstår ännu en del arbete innan 

mätningarna fullt ut är jämförbara. Trendmässigt 

kan ändå konstateras att alla indikatorer utom en 

pekar på ganska kraftigt förbättrat resultat jämfört 

med 2016. Målet bedöms därför som uppnått. 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt Ökad 

Barn- och utbildningsnämnden 
Nämndmål: Förskolans och skolans 

kompensatoriska uppdrag 
Kommentar: 

Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt. Det 

kompensatoriska uppdraget är tydligt i våra 

nationella styrdokument och det pågår ett ständigt 

arbete kring hur vi bäst ska möta våra barns och 

elevers olika förutsättningar och behov, såväl på 

individ-, grupp- och organisationsnivå. I takt med 

den ökande svårigheten att finna behörig personal 

till våra verksamheter ökar också svårigheterna 

med att nå måluppfyllelse och likvärdighet. 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt Inget värde angivet 

Nämndmål: Barn och elevers rätt till 

lärande och utveckling 
Kommentar:  

Detta mål ligger väldigt nära målet kring det 

kompensatoriska uppdraget och möts av samma 

svårigheter till följd av utmaningarna kring 

kompetensförsörjning. Utvecklings- och 

utbildningsinsatser sker emellertid ständigt, 

exempelvis kring läs-och skrivsatsningen. Vi kan se 

att en utveckling och förbättring av organisationen 

bör ske för att vi bättre ska kunna möta alla unika 

elevers behov. En utredning är under pågående för 

att vägleda oss mot framtida riktning. Detta i 

samverkan med socialförvaltningen. 

Bedömning Trend 

 Delvis uppfyllt Inget värde angivet 

Nämndmål: Utveckling av undervisning 
Kommentar: 

Satsningarna inom kompetensutveckling bygger på 

upplevda och konstaterade behov samt nationella 

förändringar och utökningar i uppdraget. 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt Inget värde angivet 
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Nämndmål: Demografiutveckling och 

lokaler 
Kommentar: 

Ett ständigt arbete med till-, ny- och om-

byggnationer pågår. Behovet är stort av att såväl 

upprusta befintliga som att utöka lokaler för att 

kunna erbjuda moderna och ändamålsenliga lär-

miljöer. Många processer är igång i frågan men 

målet kan inte anses vara mer än delvis uppfyllt, då 

flera enheter upplevs alltför trånga i förhållande till 

barn- och/eller elevantal. 

Bedömning Trend 

 Delvis uppfyllt Inget värde angivet 

Nämndmål: Motverka utanförskap 
Kommentar: 

Arbetet på mottagningsenheten Navet har visat sig 

ge mycket positivt resultat, allt enligt genomförd 

utvärdering under hösten 2017. Barn och elever 

och hela familjer ges en god start och introduktion 

till liv och skolgång i Vetlanda kommun och i 

Sverige. Arbetet med integration och skolgång för 

nyanlända präglas av hög kvalitet inom hela vår 

organisation. Enheten KomBack arbetar lyckosamt 

för att stötta ungdomar och unga vuxna till en 

känsla av samhörighet istället för utanförskap. 

Yrkesinriktad SFI för snabbare etablering på 

arbetsmarknaden. 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt Inget värde angivet 
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Målsektor VÄLFÄRD 

Kf:s mål 3 Brukarnöjdheten i hemtjänst, särskilt boende, funktionshinderomsorg, socialtjänst och kultur- 

och fritid är minst 93 procent 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden 
Nämndmål: Delaktighet 

Fritidsgårdsverksamheten och biblioteks-
verksamheten har arbetat aktivt med att ta vara på 
de unga brukarnas synpunkter. Ungdomars tankar 
kring artistutbud på Vetlanda-Festen har samlas in. 

Vissa utbildningsinsatser har genomförts med sikte 

på att få igång ett ungdomsråd i Vetlanda, ett 

ungdomsråd som ska kunna påverka brett och inte 

bara kultur- och fritids verksamheter. 

Bedömning Trend 

 Delvis uppfyllt Ökad 

Socialnämnden 
Nämndmål: Brukarnas upplevelse av 

bemötande, tillgänglighet och delaktighet 

ska öka. 
Kommentar:  

Detta mål mäts i den årliga brukarundersökningen. 

Den senaste mätningen visar på drygt 90 procent 

var nöjda eller mycket nöjda med social-

förvaltningen i Vetlanda. Detta resultat ligger strax 

under resultatet för 2016 och måste ses som ett 

gott resultat. Som målet är formulerat är målet 

dock inte uppfyllt 2017. 

Bedömning Trend 

 Ej uppfyllt Minskad 

Nämndmål: Fler personer som utsätts för 

våld i nära relationer ska upptäckas och 

stödjas. 
Kommentar:  

Antalet inkomna anmälningar som rör våld i nära 

relationer har ökat något i förhållande till förra 

året. Antal nya påbörjade insatser knutna till dessa 

insatser har ökat. Signaler om våld är högt 

prioriterade i förvaltningen. Alla sådana 

anmälningar leder till utredning. Att nya påbörjade 

insatser ändå är så lågt beror på att på påbörjade 

insatser efter genomförd utredning ofta kodas med 

annan kod än anmälan, eller att anmälan knyts till 

en redan pågående insats. Inför 2018 är 

ambitionen att tydligare koppla insatser och 

anmälningar till samma orsakskod. 

Bedömning Trend 

 Delvis uppfyllt Ökad 

11 1
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Målsektor: Välfärd  mål 3
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Nämndmål: Socialförvaltningens insatser 
ska vara av god kvalitet. 
Kommentar:  

År 2017 har det skett en kraftig ökning av antal 

rapporterade avvikelser. Bedömningen är att 

detta snarare visar på en mognad i organisationen 

än att kvaliteten har sjunkit. Förvaltningen har 

aktivt arbetat med att uppmuntra nedteckning av 

avvikelser i det löpande arbetet, där man 

gemensamt analyserar det inträffade och lär sig 

något av det, som ett led i att skapa en lärande 

organisation. 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt Ökad 

Vård- och omsorgsnämnden 
Nämndmål: Vården och omsorgen ska 

präglas av respekt och delaktighet samt 

skapa förutsättningar till ett självständigt liv 

Kommentar: 

2017 års brukarundersökning visar att personalens 

goda bemötande ligger på en fortsatt hög nivå. 

Brukarna upplever också att personalen i hög grad 

tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur 

hjälpen ska utföras. När det gäller brukarnas 

möjlighet till inflytande och delaktighet i samband 

med upprättandet av genomförandeplanen visar 

enhetsundersökningarna för 2017 att detta är 

något vi behöver bli bättre på, framförallt inom 

hemtjänsten där antalet uppdaterade genom-

förandeplaner är lågt jämfört med riket i stort. 

Bedömning Trend 

 Delvis uppfyllt Oförändrad 

Nämndmål: Succesivt utveckla och införa 

användandet av välfärdsteknologi 
Kommentar: 

En handlingsplan "Verksamhetsutveckling med 

stöd av digital teknik" där tidigare beslutade 

strategier utgör grunden blev beslutad av vård- och 

omsorgsnämnden under 2016. Under 2017 har 

arbetet med handlingsplanen påbörjats. Utbytet av 

analoga till digitala trygghetslarm i ordinärt boende 

har prioriterats. Under hösten 2017 har 25 % av 

alla brukare med beslut om trygghetslarm fått 

digitala larm installerade. Resterande 75% kommer 

att installeras under 2018. 

Det kan konstateras att förvaltningen inte har 

lyckats nå målet att kunna erbjuda tre tjänster 

inom välfärdsteknologi under 2017. Arbetet 

fortsätter under 2018 bl.a. med pilotprojekt 

gällande införandet av fjärrtillsyn nattetid via 

kamera. 

Bedömning Trend 

 Delvis uppfyllt Minskad 
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Målsektor NÄRINGSLIV, SAMHÄLLSBYGGNAD OCH MILJÖ 

Kf:s mål 4 Servicenöjdheten bland företagare som kommer i kontakt med kommunen tillhör de tio bästa i 

landet. 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Nämndmål: Ett växande näringsliv 
Kommentar: 

Vetlanda kommun arbetar aktivt med att skapa 

förutsättningar för näringslivet att utvecklas. 

Nuvab har i samarbete med kommunen bjudit in 

till utbildning i offentlig upphandling för att fler 

företag skall ta chansen att vara med i upp-

handlingar. Kommunen arbetar aktivt med 

fördjupad översiktsplan och detaljplaner för att ge 

förutsättningar. AB Vetlanda Industrilokaler har 

fått beslut om utökad borgen för att kunna 

uppföra nya industrilokaler som främjar 

utvecklingen. Bolaget har också fått 

fastighetsförvärv godkänt vid Västerleden, där del 

av marken säljs vidare till nyetablering av 

industriverksamhet i Vetlanda. Näringslivspolicyn 

har reviderats. Förslaget är på väg till KF för beslut. 

Statistik i Insikt (servicemätning av kommunens 

myndighetsutövning) och Svenskt näringslivs årliga 

attitydundersökning visar på mycket bra resultat 

för 2017. 

Tillståndsansökningar för serveringstillstånd 

hanteras snabbt. Servicemätningen visar på mycket 

bra betyg för handläggning av serveringstillstånd. 

Tillsyn är utförd enligt plan vilket innebär att tre 

tillsynsbesök utförts i Vetlanda under året. 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt Ökad 

Miljö- och byggnämnden 
Nämndmål: Gott företagsklimat 

Kommentar:  

Bra resultat i företagsmätningar och få överklagade 

ärenden som återförvisats eller ändrats av 

överinstans. 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt Oförändrad 

Tekniska nämnden 
Nämndmål: Vi arbetar aktivt med 

miljöåtgärder - a) Tätortsmiljöer 
Kommentar: 

Tekniska nämnden har målstyrning inom tre 

områden. Tätortsmiljön inom nämndens 

ansvarsområde handlar om frågor som skötsel av 

ytor, nedskräpning och klotter. Boende och 

4
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Målsektor: Näringsliv, 
samhällsbyggnad och miljö
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besökare lämnar mycket synpunkter som handlar 

om skötselfrågor. Det första intrycket av ett 

samhälle eller en kommun är viktigt för en positiv 

helhetsbild. Att lägga resurser på att sköta och 

underhålla entréer till våra samhällen anser vi är 

väl investerade medel. En välkomnande och 

trivsam kommun vill man leva och bo i, där detta är 

en viktig del. Ett minskat underhåll påverkar 

helhetsynen negativt, ger mer negativa synpunkter 

och ger högre framtida kostnader gentemot ett 

gott löpande underhåll. Vi har idag en skadegrupp 

som arbetar med frågor kring vandalisering, skade-

görelse och trygghetsfrågor, VI har många tillbud 

och rena skador som drabbar vår redan ansträngda 

driftsbudget. Att göra fysiska åtgärder som minskar 

risken för t ex en brand på en skola, där vi haft 

många tillbud redan, eller att göra åtgärder för att 

öka tryggheten för våra kommunmedborgare anser 

vi viktig att arbeta med. Åtgärder kostar pengar 

och resurser, men vi kan arbeta förebyggande med 

åtgärder så sparar vi på sikt och får en trygg, säker 

och trivsam kommun. 

Vi har fortsatt att jobba med infarterna till 

Vetlanda. Vi har röjt upp och snyggat till utefter Rv 

31 förbi Bäckseda in mot centrum och vid 

Hargenrondellen samt utefter Västerleden mot 

SAPA och runt Lövhagsrondellen. Vi har även gjort 

en del röjningsarbeten i Kvillsfors. 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt Oförändrad 

Nämndmål: Vi arbetar aktivt med 

miljöåtgärder - b) Klimatförändringar 
Tekniska nämnden har målstyrning inom tre 

områden. I kommunens dagliga verksamhet ser vi 

mer och mer de konsekvenser som ett förändrat 

klimat innebär. En av de stora frågorna är över-

svämning och torka. Häftiga ihållande regnväder 

med höga flöden i vattendrag och dagvattennätet 

är redan ett problem vi brottas med. Kommunen 

har en vattengrupp som arbetar förvaltnings-

övergripande i dessa frågor tillsammans med 

Njudung Energi, Höglandets räddningstjänst-

förbund och Emåförbundet som är samman-

kallande. Att hantera stora regnmängder, mer än 

vad som är definierat som ett 10-års regn, klarar 

dagvattennäten inte av och dessa regnoväder 

kommer med allt tätare intervaller. Vattnet måste 

tas om hand på andra sätt än att ledas ner i det 

kommunala dagvattennätet och detta kommer 

kräva resurser som vi idag inte har budgetmedel 

för och som man måste arbeta förebyggande med. 

Dessa områden ligger ofta utanför VA- huvud-

mannens verksamhetsområde och kan inte enbart 

lasta VA-kollektivet. Vissa av dessa åtgärder kan 

finanserias via statliga bidrag. 

Mycket fokus har under året legat på problem med 

dricksvattenförsörjningen på grund av historiskt 

låga grundvattennivåer. Ett nytt råvattenintag har 

börjat projekteras. 

Vi har genom företaget WSP tagit fram en över-

svämningskartering för Vetlandabäcken från 

Föredadammen ner till bäckens utlopp i Emån. 

Översvämningskarteringen visar 100- och 200-

årsflöde samt beräknat högsta flöde i Vetlanda-

bäcken med nuvarande klimat samt beräknat på 

två olika klimatscenario. 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt Oförändrad 

Nämndmål: Vi arbetar aktivt med 

miljöåtgärder - c) Energieffektivisering i 

fastigheter 
Kommentar: 

Åtgärd för energieffektivisering ska utföras årligen. 

Minskad energiåtgång i våra lokaler ger en minskad 

belastning på miljön och lägre driftskostnader. Vi 

ser möjligheten till energisparande åtgärder som 

också är självfinansierade. Inför varje års budget-

arbete är målsättningen att presentera en större 

åtgärd som ges utrymme i investeringsbudgeten. 

Åtgärder som kan vara aktuella är förbättrad 

värmeisolering, utbyte av värme- och ventilations-

system, men även en effektivare användning av 

lokalerna. 

Under året installerades en solcellsanläggning på 

Killingen med gott resultat och ytterligare solcells-

installationer planeras framöver. På flera 

fastigheter har styrsystem och installationer 

uppdaterats för att få en bättre driftoptimering 

och minskad energianvändning. 

Bedömning Trend 

 Delvis uppfyllt Oförändrad 
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Målsektor ORGANISATION OCH RESURSHUSHÅLLNING 

Kf:s mål 5 Nöjd medarbetarengagemang ska öka steg för steg för att nå den bästa fjärdedelen av 

jämförbara kommuners resultat. 

 
 

Kommunstyrelsen 
Nämndmål: Hållbart i alla led 
Kommentar: 

Kommunens digitalisering bör vara helt integrerad i 

den verksamhetsutveckling som bedrivs. Efter det 

att nytt strategiskt arbetssätt har implementerats 

finns nu förutsättningar för att slutföra arbetet. 

Höglandets IT är en viktig samarbetspartner för att 

få till en lyckad styrning av digitaliseringsarbetet. 

Effektiviteten i nämndadministrationen är 

beroende av hur DÄHS/resa-projektet avancerar. 

Kommer att förenkla för såväl administration som 

politiker. Planen är att allt ska fungera när vi går in 

i en ny mandatperiod, januari 2019. Förfrågningar 

till arkivet handläggs så snabbt som möjligt och 

gärna digitalt. Pga. sjukskrivningar har vi inte 

kunnat "höja tempot". 

Kommunens verksamheter förväntas planera vilket 

tekniskt stöd som krävs för att nå uppsatta mål på 

bästa möjliga sätt. Detta sker i e-utvecklingsplaner. 

Under året har två e-utvecklingsplaner tagits fram 

tillsammans med socialförvaltningen och vård- och 

omsorgsförvaltningen. Syftet var att arbeta fram 

en metod för framtagande av enhetliga e-

utvecklingsplaner. Nästa steg är att KLG ska besluta 

om huruvida vi ska bredda arbetet med detta till 

övriga förvaltningar. 

Chefs- och ledarskapsprogrammet är 

implementerat och igång. Utbildare för 

ledarskapsdelarna är företaget GMI, Gothenburg 

Management Institute, där Matts Carlsson är 

utbildare. Flera interna utbildningar har getts 

under våren så som arbetsrättsutbildning, 

grundläggande om inköp och upphandling och 

bättre arbetsmiljöutbildning. Första omgången av 

Plattformen som ersätter LEAD-utbildningen, har 

slutförts med god utvärdering. 

Ledarutveckling över gränserna startar för sjätte 

omgången till hösten 2017. Vetlanda kommun har 

fyra platser denna omgång och rekrytering av 

deltagare är gjord under våren. 

I februari bjöds cheferna in till chefsfrukost i den 

nya matsalen på Njudungsgymnasiet. Rikard 

Lehmann pratade om InfoCenter och dess 

utveckling framöver samt varumärket Vetlanda 

kommun. 

Cheferna bjöds in till chefshalvdag på Ädelfors 

folkhögskola i maj där Monica Norberg föreläste 

om Att leda (i) en förändring. 

2

1 1 1

3

1 11

Målsektor: Organisation och 
resurshushållning
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Resultatet på medarbetarenkäten var för 

kommunledningsförvaltningen något lägre än för 

genomsnittet i kommunen. Förvaltningen gick från 

3,99 2015 till 3,93 2017. Det totala resultatet för 

kansliet har förbättrats något, från 3,82 till 4,17. 

Resultatet för Måltidsservice är något sämre än 

tidigare år3,74 jämfört med 3,92. Ekonomikontoret 

har en liten minskning från 4,36 till 4,05 vilket 

fortfarande är över genomsnitt för kommunen. HR 

ökar från 4,25 till 4,41. Samtliga kontor kommer att 

följa upp undersökningen med handlingsplaner 

som syftar till att ha nöjda medarbetare. 

Utbildningar planeras efter önskemål från 

medarbetarna och för att öka kunskapen i olika 

ämnen. 

Sjukfrånvaron i kommunledningsförvaltningen 

följer i princip kurvan för sjukfrånvaro i kommunen 

som helhet. Måltidsservice är den största 

verksamheten.  Sjukfrånvaron är fortfarande hög, 

och målet är att komma ner till kommunens 

genomsnitt. Under slutet av 2017 är sjukfrånvaron 

i december för kommunen 5,17% och för 

måltidsservice 7,03% men under november samma 

år så var kommunens siffra 7,04% och 

måltidsservice 6,67%. 

Bedömning Trend 

 Delvis uppfyllt Ökad 

Nämndmål: Måltidservice – använda 

resurserna på bästa möjliga sätt och 

fortfarande servera säker mat 
Kommentar: 

Årets mätning under hösten av matsvinnet visade 

på en viss minskning av kantinsvinnet, vilket är ett 

fantastiskt arbete av medarbetarna inom 

verksamheten. Vi arbetare vidare med att förbättra 

ännu mer. När det gäller tallrikssvinnet så är det 

väldigt många parametrar som påverkar detta. 

Köer som påverkar att eleverna fyller tallriken för 

att slippa stå i kö igen, platser i skolrestaurangen, 

man hinner inte sitta i lugn och ro och äta, matens 

smak osv. För att minska tallrikssvinnet måste 

pedagoger vara med och hjälpa till, vi inom 

måltidsservice har svårt att påverka denna siffra 

helt. 

Bedömning Trend 

 Delvis uppfyllt Ökad 

Nämndmål: Höjd kompetensnivå 
Kommentar: 

HR kontoret jobbar generellt med att ge alla 

verksamheter bättre förutsättningar att genomföra 

rekryteringar där man möter önskad kompetens-

nivå. Arbetet med platsvarumärke syftar också till 

att förbättra förutsättningarna att rekrytera. 

Aktiviteter inom bemanningsenheten i allt från 

aktiviteter på mässor och högskolor som en väl 

fungerande enhet för korttidsbemanning syftar 

lyckad rekrytering. 

Den andra delen av höjd kompetensnivå är 

utbildning av befintlig personal. Där är platt-

formen, kommunens ledarutvecklingsprogram 

basen. Ekonomikontoret, Upphandlings-

avdelningen samt HR kontoret arrangerar också 

utbildningar för att öka kompetensnivån så att 

medarbetare i organisationen är bättre rustade att 

klara sina uppdrag. 

Bedömning Trend 

 Delvis uppfyllt Ökad 

Kultur- och fritidsnämnden 
Nämndmål: Kreativ och god arbetsmiljö 
Kommentar: 

Under 2017 har arbetet med att renovera och 

bygga om Vetlanda Museum påbörjats. Arbetet 

kommer att leda till bättre arbetsmiljö såväl i arkiv 

som i utställningshallen. 

Bedömning Trend 

 Delvis uppfyllt Ökad 

Miljö- och byggnämnden 

Nämndmål: Bra arbetsklimat med kunniga 

och effektiva medarbetare 

Kommentar: 

Bra resultat i medarbetarundersökningar och korta 

handläggningstider. 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt Oförändrad 
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Socialnämnden 
Nämndmål: Andelen engagerade och nöjda 
medarbetare ska öka 

Kommentar: 

Medarbetarundersökningen från hösten 2017 visar 

på ett bra resultat för socialförvaltningen som var 

den förvaltning som uppvisade högst trivselindex 

av samtliga förvaltningar i kommunen. Trivselindex 

är ett medelvärde där max är 5,0. 

Medarbetarundersökningen 2017 visade ett 

trivselindex på 4,09 för socialförvaltningen, vilket 

också var det högsta som uppmätts i social-

förvaltningen. Chefsgruppen har prioriterat just 

trivsel och motivation hos personal som ett tema 

under året, med bl. a utarbetandet av en ny 

ledarskapspolicy m m. 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt Ökad 

Nämndmål: Antal vårddygn på externa HVB 
och konsulentstödda familjehem ska 
minska. Resurseffektiv användning.  

Kommentar: 

De flesta av indikatorerna visar på en minskning av 

antalet vårddygn jämfört med 2016. Endast antalet 

vårddygn på HVB för barn och unga har ökat. I 

relation till år 2016 bedöms målet vara delvis 

uppfyllt. Antalet vårddygn tenderar att variera 

kraftigt mellan åren eftersom skillnaderna blir 

stora genom ett enskilt vårdbeslut. Att 

trendmässigt över tid minska antalet vårddygn är 

en av socialnämnden tydligt uttalade strategier. 

Bedömning Trend 

 Delvis uppfyllt Minskad 

Tekniska nämnden 
Nämndmål: En trygg, säker och trivsam 
arbetsplats 

Kommentar: 

Medarbetarundersökning genomfördes 2017. 

Tekniska kontoret fick där ett medelvärde på 3,91 

att jämföra med kommunkoncernens medelvärde 

på 3,97. Tekniska nämndens mål är att uppnå bästa 

fjärdedelen av kommunens förvaltningar och bolag 

vilket vi alltså inte har uppnått. 

Bedömning Trend 

 Delvis uppfyllt Ökad 

Vård- och omsorgsnämnden 
Nämndmål: Med engagerade och delaktiga 
medarbetare fokuserar vi på det bästa för 
kunden 

Kommentar: 

Fem nya Esthercoacher har tagit examen under 

2017 och sju medarbetare är igång med att utbilda 

sig till Esthercoacher och kommer ta examen i juni 

2018. Målet är att antalet coacher ska öka år för år 

vilket det också har gjort. 

I 2017 års resultat av den 

nationella brukarundersökningen "Vad tycker de 

äldre om äldreomsorgen" ser vi att 90 % av de 

äldre som har hemtjänst eller särskilt boende är 

nöjda eller mycket nöjda med sina insatser. 

Resultatet är något högre inom hemtjänsten 

jämfört med särskilt boende. 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt Ökad 

Barn- och utbildningsnämnden 
Nämndmål: Kompetensförsörjning 
Kommentar: 

Kompetensförsörjningen är vår största utmaning 

nu och framöver. Vi har flera aktiviteter igång för 

att främja rekrytering, både på förvaltningsnivå 

och på övergripande nivå, men också för att vara 

en attraktiv arbetsgivare så att våra anställda 

stannar kvar hos oss. Vi konstaterar ändå att 

andelen behöriga pedagoger sjunker. Ett flexibelt 

tänk med kompletterande kompetenser i våra 

verksamheter bör utvecklas. 

Bedömning Trend 

 Delvis uppfyllt Minskad 
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Överförmyndaren 
Nämndmål: Medarbetarengagemang 
Kommentar: 

Medarbetarna har deltagit i utbildningar 

anordnade av Finansinspektionen och Kronofogde-

myndigheten samt även på seminarier vid 

Föreningen Sveriges Överförmyndares studiedagar 

i Örebro. Överförmyndaren och medarbetarna 

träffas regelbundet för att diskutera handläggning 

av ärenden och aktuella frågor i verksamheten. 

Bedömning Trend 

 Helt uppfyllt Inget värde angivet 

Övriga mål – utan koppling till fullmäktigemål 

 

Kultur- och fritidsnämnd 
Nämndmål: Kulturarv i fokus 
Kommentar: 

Genom samarbete med Forngårdens servering har 

öppethållandet i Vetlanda skolmuseum kunnat 

utökas sommaren 2017. En planering för hur 

Vetlanda museum rumsligt ska utformas för att 

kunna rymma en lokalhistorisk utställning har 

gjorts. 

Bedömning Trend 

 Delvis uppfyllt Oförändrad 

 

Överförmyndaren 
Nämndmål: Kvalitet i verksamheten 
Kommentar:  

Överförmyndarpersonalen deltar i för 

verksamheten relevanta föreläsningar och 

utbildningar. Samtliga årsräkningar och beslut om 

arvodet till ställföreträdare är granskade. De fåtal 

ensamkommande asylsökande barn som kommit 

till Vetlanda under 2017 har inom en vecka fått en 

god man utsedd åt sig. Arbetet med att gallra akter 

har fortsatt, dock har inte gallring av de gamla 

akterna i kommunens centralarkiv påbörjats. 

Föreläsning av Kronofogden för ställföreträdarna 

och utbildning åt nya ställföreträdare har erbjudits 

under året. Under hösten hade överförmyndaren 

en utbildning för personer som är både anhörig 

och god man åt huvudmannen. 

Bedömning Trend 

 I hög grad uppfyllt Inget värde angivet 

 

1 1

Övriga mål - utan koppling till KF:s mål
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VERKSAMHETSMÅL 

Den sammantagna bedömningen av målsektorerna 

visar på att för tre av dem görs bedömningen att 

man nått delvis måluppfyllnad och inom en 

målsektor görs bedömningen att den är uppfylld. 

Resultatet är i stort sett identiskt med hur 

situationen sett ut under de senaste årens 

avstämningar. 

Slutsatsen av uppföljningen av fullmäktiges mål är 

att dessa totalt sett är delvis är uppfyllda. 

FINANSIELLA MÅL 

Uppfyllnaden av kommunens finansiella mål vid 

årsskiftet är enligt följande: 

 Resultatet ska uppgå till minst en procent av 

skatter och utjämningsbidrag. Målsättningen 

är att det uppgår till två procent. 

Resultatet uppgår till 1,1 procent av skatter och 

bidrag.  

 Verksamhetens nettokostnader ska inte 

överstiga 98 procent av skatter och 

utjämningsbidrag. 

Nettokostnadsandelen är 99 procent. 

 Investeringarna ska inte överstiga summan av 

avskrivningar och årets resultat. 

Självfinansieringsgraden för året investeringar är 
81 procent. 

 Låneskulden ska minska varje år. 

Ingen nyupplåning har skett under året, däremot 
har kommunen på grund av det finansiella läget 
ökat utnyttjandet av checkkrediten vilket kan ses 
som en form av kort upplåning. Amortering av 
befintliga lån har gjorts med 1 mnkr. 

 

Av de finansiella målen uppfylls alltså tre mål delvis 

och ett klarar kommunen inte av att uppfylla. 

Resultatet är helt identiskt med föregående års 

utfall. Även de enskilda målens mätnivåer i sig är i 

stort sett identiska med föregående års utfall. 

SAMMANFATTNING 
Den totala bedömningen av måluppfyllnad inom 

både verksamhets- och finansiella mål blir till stor 

del att kommunen delvis klarat dessa målområden. 

Det ekonomiska resultatet för året ligger i linje 

med hur det sett ut under de senaste åren. Med 

hänsyn till att kommunen klarat av att hantera 

flera utmaningar inom verksamheterna, bland 

annat till följd av stort inflöde av nyanlända, och 

behållit ett ekonomiskt resultat mellan 1-2 % av 

skatter och bidrag får bedömningen ändå göras att 

man agerat med god ekonomisk hushållning. 

Om kommunen fortsatt ska klara bedömningen om 

en god ekonomisk hushållning framöver måste ett 

målmedvetet arbete för en ökad måluppfyllelse 

fortsätta samtidigt som arbetet med 

ekonomifrågorna måste hållas i fokus.
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SVENSK EKONOMI 

Svensk ekonomi har även under 2017 fortsatt gå 

för högtryck. Sysselsättningen och därmed även 

det kommunala skatteunderlaget fortsatte växa i 

relativt snabb takt och förväntningar har funnits på 

en fortsatt utveckling under 2018. Från 2019 har 

ett mer normaliserat konjunkturläge förutspåtts 

vilket då innebär en svagare tillväxt av 

skatteunderlaget. Under den konjunktur-

återhämtning som varit har det till stor del varit 

den inhemska efterfrågan som har drivit på 

tillväxten. Tillväxten i vår omvärld har varit 

svagare. Nu finns signaler om en starkare 

internationell utveckling och med den kommer en 

starkare export. Över detta finns dock oron för nya 

handelshinder från USA vilket kan komma att 

påverka läget allvarligt. 

Den inhemska tillväxten förväntas däremot mattas 

av något. Framför allt gäller det 

bostadsbyggnationen som under de senaste åren 

legat på en hög nivå. 

KOMMUNERNA 

Sveriges kommuner redovisade för 2017 ett 

resultat som uppgick till 23,7 miljarder kronor 

vilket är en förbättring med 2,2 miljarder. Av 

kommunerna redovisade 68 procent ett resultat på 

två procent eller mer av skatter och bidrag vilket är 

lägre än föregående år då motsvarande siffra var 

75 procent. De främsta förklaringarna till resultatet 

är en fortsatt snabb ökning av skatteintäkterna och 

ökade statsbidrag. För hela kommunsverige står 

ytterligare en orsak att finna i stora 

exploateringsvinster som samtidigt hänger 

samman med en hög investeringstakt. Detta är 

dock inget som i någon större omfattning påverkar 

Vetlanda kommuns resultat. 

Under 2017 redovisade 94 procent av 

kommunerna positivt resultat vilket är en 

minskning jämfört med föregående år då 

motsvarande siffra låg på 98 procent. 

Den starka utvecklingen av skatteunderlaget som 

skedde även 2017 samt att kommunerna erhållit 

extra statligt stöd har inneburit att kommunerna 

har förutsättning att klara de kraftiga kostnads-

ökningar på grund av ökade behov som funnits. I 

ett läge där konjunkturen försvagas och 

kostnaderna fortsätter öka kommer flera 

kommuner hamna i problem och det gäller då att 

parera detta i tid. Vi står de närmaste åren inför 

stora utmaningar i form av fortsatt ökande behov 

och samtidigt en intäktsutveckling som inte följer 

med i samma takt. 

Kalenderkorrigerad BNP beräknas ha ökat med 2,7 

procent under 2017 vilket är lägre än 2016 då 

motsvarande siffra var 3,0 procent. För 2018 

beräknas motsvarande siffra bli 2,9 procent. 

Under 2017 fortsatte de kommunala 

investeringarna att öka med18 procent, 

motsvarande siffra för regioner och landsting var 8 

procent. Detta innebär att sektorns låneskuld har 

fortsatt öka i en relativt hög takt. Kommunernas 

investeringar har ökat under i stort sett varje år 

under den senaste 10-årsperioden och ökningen 

förväntas hålla i sig även under kommande år. 

Investeringar i kommunala verksamhetslokaler av 

olika slag men även kraven på investeringar i 

infrastruktur, som vägar och Va-anläggningar, ökar. 

Ytterligare ett stort område för investeringar är 

den byggnation från 1960- och 1970-talet som nu 

behöver ersättas. Med höga investeringsnivåer 

finns ett behov av att se över de finansiella målen 

för god ekonomisk hushållning. 

Under 2000-talet har de demografiska behoven för 

kommunerna ökat med i genomsnitt 0,6 % per år. 

Dessa behov ökar nu i snabbare takt och uppgår 

under perioden 2016-2020 till 1,7 % per år. Det är 

under denna period främst inom grund- och 

gymnasieskolan som ökningarna kommer att ske. 

Till detta ska läggas ökade behov beroende på 

flyktingsituationen, ambitionsökningar och annat 

vilket gör att det framöver ser ut att råda en 

obalans mellan kostnader och intäkter. Enligt 

beräkningar från SKL står då kommunsektorn inför 

skattehöjningar motsvarande 2 skattekronor. 

SKATTEUNDERLAG 

Det slutliga taxeringsutfallet enligt 2017 års 

taxering blev för riket en relativt kraftig ökning 

med 4,95 procent. Skatteunderlaget i kommunerna 

i Jönköpings län ökade sammantaget med 

5,08 procent. Vetlanda kommun ökade med 

4,54 procent vilket är den tredje lägsta ökningen i 

länet. Högst utveckling återfanns under 2017 i 

Sävsjö (6,01 procent) och den lägsta utvecklingen 

var i Gnosjö kommun (4,15 procent). För Vetlandas 

del var även föregående års utveckling låg och 

detta innebär att skattekraften per invånare 

motsvarar 90,3 procent av rikets skattekraft. 
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Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömde i 

februari 2018 att utvecklingen för de närmaste 

åren blir: 2018, 3,3 % 2019, 3,2 % 2020, 3,1 % och 

2021, 3,6 %. Detta är en försämring sett till 

motsvarande bedömning bara för några månader 

sedan. SKL:s decemberprognos som ska användas 

för slutavräkningen för 2017 i bokslutet var lägre 

än regeringens fastställda uppräkningsfaktorer, 

därav blev slutavräkningen för 2017 negativ i 

bokslutet (- 204 kr/invånare). Den bedömning som 

har gjort i februari 2018 är ytterligare sämre vilket 

kommer att påverka resultatet 2018 

Skatteunderlagsprognoser 
%-förändring 2017 2018 2019 2020 2021 

SKL, feb 4,5 3,3 3,2 3,1 3,6 

SKL, dec 4,8 3,5 3,2 3,4 3,9 

ESV, nov 4,5 3,1 3,7 3,4 3,2 

Regeringen, sept 4,8 3,4 4,0 3,9  

Källa: SKL Cirkulär 18:5 

 

Detta följer det vanliga mönstret i en inbromsande 

konjunktur där prognoserna har blivit lägre under 

den senaste tiden och att skatteintäkterna 

framöver inte kommer ha den utveckling man 

tidigare trott. 

Skattekraften per invånare ger en bild av hur vilka 

inkomster invånarna har. Vetlanda har en utifrån 

taxeringen en något försämrad skattekraft jämfört 

med föregående år och har nu 90,3 % av rikssnittet 

jämfört med 90,4 % för taxeringen 2016. 

Länssiffran har ökat marginellt från 93,6 % till 

93,7 % Fortsatt når ingen av länets kommuner upp 

till medelskattekraften (100 %). Högst ligger 

Jönköping följt av Värnamo medan Sävsjö ligger 

lägst. 

Kommuner som har en låg egen skattekraft får i 

högre grad förlita sig på att inkomstutjämningen i 

skatteutjämningssystemet står för en 

kompensation av detta. Vid taxeringen 2017 har 

hälften av länets kommuner försämrat sitt läge 

medan övriga har förbättrats. Att ha en låg 

skattekraft per invånare innebär att kommunen får 

förlita sig på utjämningssystemen i högre grad. 

Under 2017 har Vetlanda kommun erhållit 278,6 

mnkr i inkomstutjämningsbidrag vilket är en ökning 

med cirka 19 mnkr jämfört med föregående år. 

Inkomstutjämningen står för en relativt stor andel 

av de externa intäkterna vilket innebär att 

kommunen är känslig för förändringar av 

utjämningssystemet. Bidraget motsvarar cirka fem 

skattekronor. 

UTJÄMNINGSSYSTEMET 

Det svenska skatteutjämningssystemet syftar till 

att ge alla kommuner lika förutsättningar att 

bedriva sin verksamhet. Strukturella behov som 

exempelvis beror på demografi eller geografiska 

förutsättningar ska utjämnas. Om skillnader sedan 

kvarstår ska de bero på olika ambition inom olika 

verksamhetsområden och hur effektivt 

verksamheten bedrivs. 

Utjämningssystemet består av flera 

delkomponenter. 

Inkomstutjämningen som omfördelar mest pengar 

syftar till att minska ekonomiska olikheter mellan 

kommuner. 

I kostnadsutjämningen ska strukturella olikheter 

som exempelvis beror på demografiska och 

geografiska skillnader utjämnas. En teoretisk 

standardkostnad beräknas för olika 

verksamhetsområden, sedan summeras 

standardkostnaderna till en strukturkostnad för 

varje kommun. Har kommunen en lägre 

strukturkostnad än genom-snittet får man betala 

en utjämningsavgift och har man en högre får man 

bidrag. Vetlanda är i detta system 

bidragsmottagare, främst på grund av att 

kommunen har högre strukturkostnader för 

äldreomsorg och gymnasieskola. 

De områden som utjämnats i kostnadsutjämningen 

2017 är: 
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Område Vetlandas 

standard- 

kostnad 

Riks 

genom- 

snitt 

Förskoleverksamhet och 

skolbarnomsorg 

7 162 7 702 

Förskoleklass och 

grundskola 

10 816 10 431 

Gymnasieskola 4 431 3 730 

Individ- och 

familjeomsorg 

2 957 3 950 

Barn och ungdomar med 

utländsk bakgrund 

43 135 

Äldreomsorg 12 367 10 252 

Befolkningsförändringar 93 156 

Bebyggelsestruktur -11 216 

Löner -389 0 

Kollektivtrafik 639 1 079 

Summa struktur-

kostnader 

 

38 108 

 

37 650 

 

Vetlanda kommun fick 2017 12,4 mnkr i 

kostnadsutjämningen vilket är samma nivå jämfört 

med föregående år. Bidraget motsvarar 458 

kr/invånare. Området med den högsta kostnaden 

jämfört med riksgenomsnittet är i likhet med 

tidigare år Äldreomsorg och området med den 

lägsta kostnaden jämfört med riksgenomsnittet är 

Individ- och familjeomsorg. Detta innebär att med 

Vetlandas förutsättningar vad gäller demografi, 

geografi etc bör dessa verksamheter med en 

genomsnittlig ambitionsnivå visa störst avvikelser 

mot riksgenomsnittet. 

BALANSKRAVET 

Balanskravet innebär att varje års intäkter ska 

överstiga kostnaderna. Blir resultatet negativt ska 

detta regleras inom tre år. I varje bokslut ska en 

utredning av det så kallade balanskravet 

genomföras. Av denna ska det framgå vilka 

justeringar som av årets resultat som genomförts 

för att räkna fram dels ”Årets resultat efter 

balanskravsjusteringar” och dels ”Årets 

balanskravsresultat”. 

 

 

Årets resultat 17 388 

Realisationsvinster - 1 811 

Årets resultat efter balanskravs-
justeringar 

15 577 

Medel till resultatutjämningsreserv 0 

Medel från resultatutjämningsreserv 0 

Förändring RIPS-ränta 
(inklusive löneskatt) 

0 

Årets balanskravsresultat 15 577 

 

Kommunen har enligt ovanstående uppställning 

uppnått balanskravet för år 2017. Inget tidigare 

negativt balanskravsresultat finns som behöver 

återställas. 

RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 

Vetlanda kommun har tidigare avsatt 36 mnkr till 

en resultatutjämningsreserv. Under flera år har 

beslut tagits om att finansiera olika projekt som 

inte har bedömts klaras inom ramen för den 

beslutade driftbudgeten med medel från 

resultatutjämningsreserven. Under samtliga år 

efter att medlen avsattes har det ekonomiska 

resultatet varit positivt, varför något 

ianspråktagande aldrig har blivit aktuellt. Samma 

förutsättningar har även gällt under 2017 vilket 

innebär att årets kostnad (0,8 mnkr) för projektens 

genomförande har hanterats inom ordinarie 

driftbudget. I dagsläget återstår inga beslutade 

projekt som ska finansieras med medel från 

resultatutjämningsreserven. 

Kommunen kan heller inte avsätta nya medel till 

resultatutjämningsreserven då årets resultat 

behöver vara över 2 % av skatter och bidrag. 

FOLKMÄNGD 

Vid senaste årsskiftet var folkmängden 27 415 

(27 241) vilket är en ökning med 174 (+ 368) 

personer. Under de senaste åren har Vetlanda 

kommun i likhet med de flesta av Sveriges 

kommuner haft en hög befolkningstillväxt och 

under flera år i rad har vi haft de största 

befolkningsökningarna sedan 1960-talet. Om man 

ser tillbaka så hade Vetlanda vid utgången av 1997 

27 332 invånare. Motsvarande siffra för år 2007 

var 26 365 invånare. Sedan utgången av 2012 har 

befolkningen återigen vuxit, och under denna 

period är ökningen över 1000 personer. 

Invånarantalet är nu uppe i nivå med befolkningen 

i mitten av 1990-talet. 
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Befolkningsförändringar 2017 2016 

Födelseantal 284 315 

Födelseöverskott -14 24 

Flyttnetto 168 343 

Flyttnetto inom Sverige -153 -95 

Inflyttning från utlandet 321 438 

 

Den senast genomförda befolkningsprognosen 

visar på en ökning av befolkningen under åren 

fram till 2030 med ungefär 700 personer vilket 

innebär en befolkning runt 28000 personer år 

2030. Tillväxten beror i hög grad på ett positivt 

flyttningsnetto. 

På länsnivå ökar samtliga kommuner sin 

befolkning. Jönköpings kommun ökar med 2 184 

(1 987) medan länet totalt ökade med 4 502 

(4 898) invånare. 

ARBETSMARKNAD 

Den öppna arbetslösheten i kommunen har totalt 

sett även under 2017 fortsatt minska. I december 

2017 var 383 (429) personer arbetslösa. 

Öppen arbetslöshet 2017 2016 

Kommunen totalt (%) 2,4 2,7 

Länet totalt (%) 2,6 2,9 

Riket totalt (%) 3,2 3,2 

Kommunen kvinnor (%) 2,3 2,8 

Kommunen män (%) 2,5 2,7 

Kommunen ungdomar 18-24 (%) 3,2 2,5 

Kommunen ungd. 18-24 kvinnor (%) 2,9 1,9 

Kommunen ungd. 18-24 män (%) 3,5 2,9 

KOMMUNKONCERNEN 

En sammanställd redovisning har upprättats för att 

kunna ge en bild av hela kommunkoncernen. 

Förutom kommunen ingår följande bolag och 

förbund: 

 Vetlanda Stadshus AB 

 Höglandets räddningstjänstförbund 

 Höglandsförbundet 

Vetlanda kommun äger två procent i Kommun-

assurans Syd Försäkrings AB, andelar i 

Kommuninvest ekonomisk förening, andelar i 

Kreditgarantiföreningen Jönköpings län, 10 aktier i 

Träcentrum och 24 aktier i Smålands Turism AB. 

Samtliga dessa innehav understiger gränsen för att 

omfattas i koncernredovisningen. 

Vetlanda Stadshus AB ägs till 100 procent medan 

ägarandelen i Höglandets Räddningstjänstförbund 

är 47 procent och andelen i Höglandsförbundet är 

29 procent. 

Vetlanda Stadshus äger följande dotterbolag: 

 Njudung Energi Vetlanda AB 

 Witalabostäder AB 

 AB Vetlanda Industrilokaler 

Samtliga ovanstående bolag ägs i sin helhet. 

Njudung Energi Vetlanda AB äger dotterbolagen 

Njudung Vetlanda Elnät AB och Njudung 

Avfallshantering AB. Njudung Energi Vetlanda AB 

är också delägare i Njudung Energi Sävsjö AB 

(50 %), Vetlanda Sävsjö Fiber AB (50%), Smålands 

Bredband AB (25 %), Norra Smålands Energi AB 

(25,6 %) och Erikshester Vindpark AB (33%). 

Räddningstjänstförbundet bildades 2002. 

Höglandets kommunalförbund bildades 2001 och 

startade sin verksamhet 2002. Ett namnbyte till 

Höglandsförbundet skedde under slutet av 2017. 

Företaget Vardaga driver fram till och med oktober 

2018 ett av kommunens äldreboenden, 

Kvarngården (36 platser), på entreprenad. När 

detta avtal går ut återgår verksamheten i 

kommunal regi. 

ÅRETS RESULTAT 

Det budgeterade resultatet i budgetbeslutet för 

2017 var 12 683 tkr. Under året fattades beslut om 

ombudget till Vård- och omsorgsnämnden med 

196 tkr vilket medförde att det budgeterade 

resultatet för året var 12 486 tkr. 

Utfallet för år 2017 blev 17 388 tkr. 

Under 2017 har merparten av kommunens 

verksamheter klarat att hålla sig inom given 

budget. Totalt sett visar nämnderna ett positivt 

resultat i förhållande till budget med 4,9 mnkr. Det 

finns ett större undantag från positiva resultat i 

nämndorganisationen och det är Vård- och 

omsorgsnämnden där verksamheten visar på ett 

underskott med -14,0 mnkr. Även socialnämnden 

redovisar under 2017 ett underskott om -5,8 mnkr. 

Inom kommunledningsförvaltningen redovisar 

både Måltidsservice ett negativt resultat med -1,6 

mnkr mot budget samt Kommunikation och 
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medborgarservice ett underskott med -0,4 mnkr 

mot budget. 

Mest positivt utmärkande är bland nämndernas 

resultat är Miljö- och byggnämnden som redovisar 

ett överskott med 2,3 mnkr vilket motsvarar 

nästan 50 % av erhållen budget. Resultatet beror 

på rådande byggkonjunktur vilket medför relativt 

höga intäkter. 

Finansförvaltningen redovisar ett överskott mot 

budget med hela 16,6 mnkr vilket till stor del 

uppväger de negativa resultaten hos Vård- och 

omsorgsnämnden och Socialnämnden. Den största 

orsaken till det positiva resultatet är ett bättre 

utfall inom kommunalskatterna med hela 8,1 

mnkr. Dessutom är kapitalkostnaderna lägre på 

grund av släpande investeringar (+2,8 mnkr) och 

finansnettot bidrar med 3,7 mnkr på grund av låga 

låneräntor och resultatförd överskottsutdelning 

från Kommuninvest vilket blivit möjlig sedan 

kommunen gått in med fullt insatskapital. Posterna 

inom det kommunala utjämningssystemet når inte 

riktigt upp till budgeterat belopp (-0,6 mnkr). Den 

kommunala fastighetsavgiften lämnar ett överskott 

med 1,4 mnkr. Posten övriga statsbidrag lämnar ett 

överskott med 4,6 mnkr bestående av 0,6 mnkr 

inom de s.k. välfärdsmiljarderna och 4,0 mnkr från 

byggbonusen som erhållits under 2017. I resultatet 

ingår inga återbetalningar av försäkringspremier 

från FORA/AFA som under tidigare år har utgjort 

betydande delar av resultaten. 

I årets resultat ingår kostnader för Skoldatortek om 

0,8 mnkr inom Barn- och utbildningsnämndens 

verksamhet där täckning kunde ha hämtats från 

Utvecklingsreserven i händelse av ett negativt 

resultat för kommunen som helhet. Med anledning 

av överskottet blir detta inte aktuellt. 

Det centrala löneutrymmet som används för att 

kompensera nämnderna för de direkta följderna av 

lönerevisionen lämnade ett överskott med 1,1 

mnkr. Det överskottet användes sedan för att till 

del kompensera den obudgeterade ökningen av 

semesterlöneskulden men räckte inte helt ut för 

detta varför denna post lämnade ett underskott 

med -2,7 mnkr. 

Nämndernas totala avvikelse från erhållen budget 

uppgår till -0,8 % av deras sammanlagda budget. 

Under de senaste åren har utfallet varit relativt 

nära erhållen budgetram. Detta gäller även 

finansförvaltningen som för 2017 visar på en 

positiv avvikelse med 1,1 %. Tidigare år 

balanserades ofta stora negativa avvikelser från 

nämndernas verksamhet med stora positiva 

avvikelser inom finansförvaltningen. Under 2017 

finns denna tendens men inte i så hög grad som 

tidigare. Det finns alltså inget större utrymme för 

att enskilda förvaltningar uppvisar stora minus 

eftersom marginalerna nu är betydligt mindre på 

finanssidan. 

Prognoserna för helårsresultatet har även under 

2017 successivt förbättrats under året. Till skillnad 

från flera av de senaste åren har dock tendenserna 

varit tydligare att följa. 

Avvikelserna i % för kommunstyrelsen och 

nämnderna ser ut enligt följande: 

 
Budgetavvikelse  (%) 

Kommunstyrelsen m.fl. 0,9 

Kultur- och fritidsnämnden 3,6 

Tekniska nämnden  0,9 

Barn- och utbildningsnämnden 0,3 

Vård- och omsorgsnämnden -3,1 

Socialnämnden -6,2 

Miljö- och byggnämnden 49,5 

 

Den definitiva slutavräkningen av kommunal-

skatten för 2016 blev 1,4 mnkr bättre än vad som 

bokades upp i bokslutet för 2016 (ytterligare 

+53 kr/inv.). Den preliminära slutavräkningen för 

2017 resulterade i att årets skatteintäkter 

minskade med -5,5 mnkr då skatteutvecklingen 

varit god men dessvärre inte riktigt så bra som 

tidigare prognoser pekat på. 

Kommunens sammanlagda semester-, ferie- och 

komplöneskuld inklusive sociala avgifter har under 

2017 fortsatt öka med 3,0 mnkr och uppgår vid 

årsskiftet till 80,1 mnkr. Detta har skett trots att 

arbete genomförts för att reglera ut sparade 

semesterdagar när dessa överstiger 40 dagar. 

Utfallet avseende finansiella kostnader blev 

2,0 mnkr lägre än budgeterat samtidigt som de 

finansiella intäkterna blev 1,7 mnkr högre än 

budget. Totalt innebär detta en avvikelse på + 3,7 

mnkr. Den främsta orsaken till avvikelserna är det 

extremt låga ränteläget som innebär lägre räntor 

för de lån kommunen har men även 

överskottsutdelningen från Kommuninvest som 

numera kan resultatföras efter det att kommunen 

under 2015 erlagt fullt insatsbelopp. 
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Under året har kommunen erhållit negativ ränta 

för lån som finns i låneportföljen. 

På samma sätt som under de senaste åren 

översteg pensionskostnaderna under 2017 vad 

som budgeterats men årets avvikelse blev 10,2 

(9,8) mnkr. Bland förklaringarna finns bland annat 

ett ökat antal anställda samt flera löneåtgärder för 

den pedagogiska personalen som också medför 

ökade pensionskostnader. 

Samtidigt har den interna finansieringen av 

personalförsäkringar och pensionskostnader 

genom interna PO-pålägg lämnat ett överskott mot 

budget med 9,0 (10,8) mnkr. Totalt innebär detta 

att pensionskostnaderna översteg budget med 1,2 

mnkr under 2017. 

Inga nedskrivningar har genomförts i samband 

med bokslutet 2017. 

Koncernen 

Resultatet för kommunkoncernen är 51,6 (51,6) 

mnkr, vilket är en förbättring från föregående år 

med 11,0 (11,0) mnkr. Alla enheter i koncernen 

redovisar positivt resultat efter boksluts-

dispositioner förutom Witalabostäder AB. 

Ingående parters del av årets resultat var (tkr): 

Koncernpart 2017 2016 

Kommunen 17 388 19 178 

Stadshuskoncernen 28 493 31 577 

Höglandets räddnings- 

tjänstförbund 

6 211 

Höglandsförbundet -132 699 

Koncerninterna poster -115 -115 

SUMMA 45 640 51 550 

INVESTERINGAR 

Vetlanda kommuns nettoinvesteringar under 2017 

blev 91,5 (92,5) mnkr mot budgeterade 138,7 

(124,3) mnkr. Före om- och tilläggsbudgetar var 

2017 års investeringsbudget 116,6 (100,3) mnkr. 

Större investeringsprojekt under året 

Projekt Belopp (mnkr) 

Ölandsgatan förskola 15,7 

Stensåkra förskola 10,4 

Mogärdeskolan F-6 10,2 

Witalaskolan (7-9) 6,9 

Anslutningsväg Nydala 6,7 

Ombyggn. Räddningstjänsten 4,1 

Trafikmiljöåtgärder 4,0 

Exploatering Himlabackarna 2 4,0 

Tomasgården förskola 2,6 

 

I nettoinvesteringarna ingår investeringsbidrag på 

totalt 1,3 mnkr. 

Årets investeringar har självfinansierats till 81,3 

procent vilket innebär att det finansiella målet om 

självfinansierade investeringar inte har uppfyllts. 

Under de kommande åren är investeringsnivåerna 

fortsatt höga, vilket kommer kräva finansiering i 

form av ökad upplåning. 

För de närmaste åren ser budget ut enligt följande 

(budgetbeslut i juni 2017): 

År Justerat 

driftresultat 

(mnkr) 1) 

Netto- 

investeringar 

(mnkr) 

Andel själv-

finansierade  

investeringar 

2018 76,5 165,3 

(230,8) 

46,3 % 

(33,2 %) 

2019 81,5 214,2 38,0 % 

2020 85,5 128,0 66,8 % 

1) resultat + avskrivningar 

Siffrorna inom parantes redovisar investeringar 

inklusive beslutad ombudget 2018. 

LÅNESKULD 

Vetlanda kommun har som ett av sina finansiella 

mål att låneskulden årligen ska minska. Även under 

2017 klarades detta mål formellt men i realiteten 

beror detta på att kommunens koncernbank 

(Nordea) efter införandet av inlåningsavgifter för 

banktillgodohavanden istället öppnade för en 

utvidgad kreditram. Behovet av likviditet har lösts 

genom att nyttja bankkredit i högre utsträckning 
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istället för att uppta nya lån. En marginell 

amortering av befintliga lån har skett med 1 mnkr. 

Förändringen av kommunens likviditet består i 

stort av tre delar. Dels tillförs medel från den 

löpande verksamheten i form av bland annat 

resultat och avskrivningar (+112 mnkr), dels avgår 

medel som används inom investerings-

verksamheten (-83 mnkr) och dels tillfördes medel 

inom finansierings-verksamheten främst genom 

amortering av utlämnade lån (3 mnkr). Totalt sett 

har alltså kommunens likviditet på detta sätt ökat 

med 32 mnkr. Detta är en relativt stor skillnad mot 

föregående år då likviditeten minskade med 36 

mnkr. En av de större förklaringarna är minskade 

fordringar mot staten. 

Kommunens totala låneskuld var vid årsskiftet 369 

(370) mnkr exklusive kortfristig del om 10 mnkr. 

Det fortsatt låga ränteläget under året har lett till 

positiva effekter på finansnettot. Samtidigt finns 

räntesäkringar enligt kommunens finanspolicy som 

ligger på en högre nivå än det nuvarande 

ränteläget vilket innebär att dagens låga räntor 

inte slår igenom till fullo. 

Enligt finansieringsbudgeten i flerårsplanen anges 

ett behov av nyupplåning till 92 mnkr 2018, 

142 mnkr 2019 och 47 mnkr 2020. Den största 

orsaken till behovet av nyupplåning är de 

beslutade investeringarna, främst i skol- och 

förskolor men även i fastigheter inom vård- och 

omsorgsområdet. 

Med en fortsatt hög egen investeringstakt kommer 

målet om att minska låneskulden inte att vara 

möjligt att nå under de närmaste åren. Kommunen 

kan konstateras vara i samma läge som flertalet 

andra kommuner med stora investeringsbehov 

framkallade av nytillkomna invånare, demografiska 

förändringar och ett stort reinvesteringsbehov. 

Koncernen 

Koncernens totala långfristiga skulder har under 

2017 minskat, främst beroende på minskning hos 

Njudungkoncernen och Vetlanda Industrilokaler. 

Inom Witalabostäder har dock en ökning skett med 

31,6 mnkr beroende på nybyggnation. 

 

 

 

Långfristig skuld (mnkr) 2017 2016 

Vetlanda kommun 369 000 370 000 

Vetlanda Stadshus AB 93 000 93 000 

Njudung Energi Vetlanda 
AB 

464 292 534 630 

Witalabostäder AB 258 666 227 066 

AB Vetlanda Industri-
lokaler AB 

54 844 72 769 

SUMMA 1 239 802 1 297 465 

 

UTLÅNING 

Under 2017 har kommunens utlåning förändrats 

med en nettominskning med 3,5 mnkr. Ingen 

ytterligare utlåning har skett under året. Befintlig 

utlåning har fortsatt amorteras och lånet till 

Kvillsfors Fastighetsförvaltning ekonomisk förening 

har återbetalts i sin helhet. 

Långfristig utlåning (tkr) 2017 2016 

Vetlanda Arena AB 50 286 52 280 

Vetlanda Sporthall AB 28 520 29 760 

SEB (Kraftvärmeverk) 167 302 167 302 

Vetlandaortens ryttar-
förening 

115 175 

Vetlanda Bågskytteklubb 96 108 

Kvillsfors Fastighets-
förvaltning ek. förening 

0 180 

Kommuninvest förlagslån 4 700 4 700 

SUMMA 251 020 254 505 

 

Vid sidan av ovanstående lån finns ett lån till 

Friluftsfrämjandet (1,6 mnkr) samt ytterligare ett 

till Vetlandaortens Ryttarförening (1,0 mnkr) för 

vilka full reservation gjorts i tidigare bokslut. 
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EGET KAPITAL - SOLIDITET 

Vetlanda kommuns soliditet är fortsatt på samma 

nivå som under de senaste åren. Med stora 

investeringar framöver är det svårt att se en 

förbättring av detta nyckeltal. 

 

Soliditet exklusive pensionsförpliktelse utanför balansräkningen. 

Om ansvarsförbindelsen för pensioner läggs in i 

balansräkningen blir soliditeten 11,7 % (9,0 %). 

Under 2017 har ingen justering av RIPS-räntan 

genomförts vilket innebär att ansvarsförbindelsen 

minskat med 27 mnkr, främst genom de 

utbetalningar av pensioner som skett under året. 

Koncernen 

För koncernbolagen finns finansiella mål för lägsta 

soliditet fastställda. För Stadshuskoncernen gäller 

30 procent, Njudungkoncernen 15 procent, 

Witalabostäder AB 10 procent och AB Vetlanda 

Industrilokaler (exkl. Värmunderyd) 25 procent. 

Soliditet per bolag (%) 2017 2016 

Kommunkoncernen (inklusive 
Vetlanda kommun) 

33,3 32,1 

Vetlanda Stadshus AB 10,3 9,7 

Njudungkoncernen 25,2 21,2 

Witalabostäder AB 14,4 15,3 

AB Vetlanda Industrilokaler 9,1 11,1 

Höglandets räddningstjänst-
förbund 

11,6 11,5 

Höglandsförbundet 5,6 5,9 

 

FINANSNETTO 

Nedan redovisas kommunens finansnetto vad 

avser poster inom finansförvaltningen. Utöver 

dessa förekommer mindre finansiella poster, 

exempelvis bankkostnader, också inom ramen för 

de olika förvaltningarnas ekonomi. 

År Finansnetto (tkr) 

2013 +1 181 

2014 -698 

2015 +83 

2016 +3 823 

2017 +2 678 

 

De finansiella posterna består av följande: 

Finansiella poster (mnkr) 2017 2016 

Låneräntor -5,0 -5,4 

Övriga finansiella kostnader -0,2 -0,1 

Räntor utlåning 2,8 3,9 

Övriga finansiella intäkter 2,0 2,3 

Borgensavgifter 3,1 3,1 

 

Det extremt låga ränteläget påverkar även under 

2017 såväl in- som utlåningsräntorna. 

FINANSIELLA INSTRUMENT 

Samtliga instrument värderas och redovisas utifrån 

anskaffningsvärden i enlighet med reglerna i 

kapitel 11 i BFNAR 2012:1. För att uppnå en 

effektiv och flexibel hantering av ränterisken 

används finansiella derivatinstrument, så kallade 

ränteswappar. Hanteringen av dessa sker i enlighet 

med de riktlinjer och ramar som fastställts i 

gällande finanspolicy. Instrumentet innebär att 

räntebindning och kapitalbindning frikopplas från 

de enskilda lånen vilket ger innehavaren 

möjligheter att, när som helst, förändra ränte-

bindningstider och därmed anpassa skuldportföljen 

efter förändringar på räntemarknaden. 

Ränteswapparna betraktas som ett säkrings-

instrument innebärande att ränteswapparnas 

anskaffningsvärde aldrig får överstiga summan av 

underliggande låneportfölj. Mot bakgrund av det 

exceptionellt låga ränteläget är kommunens 

nuvärde avseende ränteswapparna per 31 

december 2017 negativt och uppgår till -3,0 mnkr. 

52%

53%

52% 52% 52%
52%

52%

53%

53%

54%

2013 2014 2015 2016 2017
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Koncernen 

Ränteswappar finns även i den kommunala 

koncernen. Koncernens samlade nuvärde avseende 

ränteswappar per 31 december 2017 är negativt 

och uppgår till -41,0 mnkr inklusive Vetlanda 

kommun. 

Säkringsredovisning 

Per 31 december 2017 finns inom kommun-

koncernen två säkringsinstrument som omfattas av 

regelverket för säkringsredovisning (Njudung 

Energi Vetlanda AB). Säkringsinstrumenten är 

swappar som säkrar lån från Kommuninvest. 

NETTOKOSTNADSANDEL (%) 

 

Vetlanda kommun har fortsatt en hög 

nettokostnadsandel, dvs hur verksamheternas 

nettokostnader står sig i förhållande till intäkter 

från skatter och statsbidrag. Om nettokostnaderna 

överstiger skatter och bidrag så kostar den löpande 

verksamheten mer än man kan finansiera via 

skatte- och bidragsintäkter. Ett av kommunens mål 

är att nettokostnaden inte ska överstiga 98% av 

skatter och bidrag, det uppnås i likhet med de 

senaste åren inte heller under 2017. 

ANSVARS- OCH BORGENS-
FÖRBINDELSER 

Vetlandas borgensförbindelser har under de 

senaste åren ökat i jämförelse med övriga 

kommuner i länet. Om man relaterar dessa till 

verksamhetens kostnader får man följande resultat 

i procent. Under 2016 har dock det totala 

åtagandet minskat. 

 

 

 

 

Borgen/Vht.bruttokostnader 

% 

Vetlanda Länet 

2013 63 55 
2014 70 57 
2015 65 57 
2016 59 55 
2017 60  

 

Gäldenär (mnkr) 2017 2016 

Vetlanda Stadshus AB 100 452 99 315 

Njudung Energi Vetlanda 

AB 

572 333 634 963 

Witalabostäder AB 262 066 230 466 

AB Vetlanda 

Industrilokaler 

90 355 74 332 

Höglandets räddnings-

tjänstförbund 

3 760 3 760 

Höglandsförbundet 12 960 28 200 

Njudung Energi Sävsjö AB 68 500  

Förlustansvar egnahem 86 130 

Summa 1 110 512 1 071 166 

Pensionsförpliktelser inkl 

löneskatt 

620 036 646 854 

Totalt 1 730 548 1 718 020 

 

98%

99% 99% 99% 99%

98%

98%

99%

99%

100%

2013 2014 2015 2016 2017
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Tre år i sammandrag 
NYCKELTAL KOMMUNEN 2017 2016 2015 

Antal invånare per sista december respektive år 27 415 27 241 26 873 

Kommunal skattesats 21,51 21,51 21,51 

Rörelsekapital, tkr -104 281 -96 628 -87 004 

Anläggningskapital, tkr 903 141 878 100 849 299 

Eget kapital, tkr 798 860 781 472 762 294 

Årets resultat, tkr 17 388 19 178 17 599 

Balanslikviditet, kvot *) 0,70 0,70 0,72 

Soliditet i %  53 52 52 

Anläggningstillgångar/invånare 46 854 46 330 45 880 

Omsättningstillgångar/invånare 8 781 8 420 8 502 

Totalt tillgångar/invånare 55 635 54 750 54 382 

Eget kapital/invånare 29 140 28 687 28 367 

Anläggningslån, tkr 369 000 370 000 371 000 

Låneskuld/inv exkl pensionsskuld, kr 13 460 13 582 13 806 

Låneskuld i % av anläggningstillgångar 29 29 30 

Räntenetto/finansnetto tkr 2 624 6 781 -310 

Nettokostnader, andel av skatteintäkterna % 99 99 99 

 

Koncernen 2017 2016 2015 

Rörelsekapital, tkr -281 296 -177 224 -182 585 

Anläggningskapital, tkr 1 294 686 1 144 744 1 098 324 

Eget kapital, tkr 1 013 391 967 520 915 739 

Resultat  45 640 50 146  40 590 

Balanslikviditet, kvot 0,57 0,71 0,67  

Soliditet % (inklusive pensionsskuld)  33 32 32 

Låneskuld/inv kr exklusive pensionsskuld 45 818 48 236 48 030 

*) under 1 är negativ 

BERÄKNINGSSÄTT 

  

Rörelsekapital = 
Omsättningstillgångar ./. kortfristiga avsättningar och 
kortfristiga skulder 

Anläggningskapital = 
Anläggningstillgångar ./. långfristiga avsättningar och 
skulder 

Eget kapital = Rörelsekapital + anläggningskapital 

Årets resultat = 
Skillnaden mellan verkliga kostnader och intäkter. 
Interna transaktioner är borttagna. 

Balanslikviditet = 
                  Omsättningstillgångar                         

Kortfristiga skulder + kortfristiga avsättningar 

Soliditet = 
Eget kapital x 100 

Totalt kapital 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna 
      Nettokostnaderna x 100          

skatter och generella statsbidrag 

Räntenetto Skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader. 
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Kommunfullmäktige 

Ordförande: Lola Frödeberg 
Nettokostnad/invånare: 49 kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 
Verksamhet 2017 2016 

 
Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

KF 926 717 209 1 512 1 350 162 

Partistöd 630 630 0    

SUMMA 1 556 1 347 209 1 512 1 350 162 

 

Årets verksamhet 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta 

beslutande organ som utses vid allmänna val vart 

fjärde år. 

Kommunfullmäktige träffas vanligen tredje 

onsdagen i månaden, utom på sommaren. Ett 

sammanträde om året brukar förläggas utanför 

centralorten. Tid och datum för sammanträdena 

annonseras i lokaltidningen och på kommunens 

webbplats. Vid fullmäktige-sammanträdena 

diskuterar man och fattar beslut som framför allt rör 

stora och viktiga frågor för kommunen. Man beslutar 

till exempel om budgeten, kommunalskatten samt 

eventuella förändringar av taxor och avgifter. Innan 

ett ärende avgörs i fullmäktige ska det beredas av 

nämnd eller av kommunstyrelsen. 
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Kommunrevision 

Ordförande: Kjell Gunnarsson 
Nettokostnad/invånare: 43 kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 
Verksamhet 2017 2016 

 
Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Kommunrevision 1 176 1 176 0 1 169 1 169 0 

      0 

SUMMA 1 176 1 176 0 1 169 1 169 0 

 

Årets verksamhet 
Kommunens revisorer granskar på 

kommunfullmäktiges uppdrag årligen – i den 

omfattning som följer av god revisionssed – all 

verksamhet som bedrivs inom styrelsers och 

nämnders verksam-hetsområden. Vi bedömer att vi 

har fullgjort vårt uppdrag med utgångspunkt från 

gällande lag-stiftning, god revisionssed i kommunal 

verksamhet samt kommunfullmäktiges reglemente 

och beslut. 

Kommunrevisionen har ingen anställd personal. 

Under 2017 har EY (Ernst & Young AB) anlitats som 

sakkunniga biträden. 

Under året har kommunrevisionen haft regelbundna 

sammanträden inom revisionskollegiet. 

Revisionskollegiet har under 2017 bestått av följande 

personer: Kjell Gunnarsson (ordförande), Börje Säll 

(vice ordförande), Lars-Göran Axelson, Leif Jardbring, 

Göran Johansson och Anneli Thylén. 

Revisionen följer löpande verksamheten i 

kommunstyrelse och nämnder och dessutom har 

revisionskollegiet gemensamt träffat presidier från 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, barn- och 

utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 

miljö- och byggnämnden, socialnämnden, tekniska 

nämnden samt vård- och omsorgsnämnden. 

Studiebesök har under året gjorts på Holsby förskola, 

Kvillsfors skola samt Emmagården i Kvillsfors.

Kommunrevisionens rapporter 

Följande rapporter har lämnats för verksamhetsåret: 

 Granskning av delårsbokslut per den 30 juni  

 Granskning av årsredovisning 

 Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

 Granskning av missbruksvården 

Utöver dessa rapporter har uppföljning skett av 

granskningar genomförda 2015. 

Revisionens rapporter finns tillgängliga på Vetlanda 

kommuns hemsida/webbplats: www.vetlanda.se - 

kommunens organisation - revisorer 

  

http://www.vetlanda.se/
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Överförmyndare 

Överförmyndare: Mona-Lisa Hagström Svensson 
Nettokostnad/invånare: 57 kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 
Verksamhet 2017 2016 

 
Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Överförmyndare 2 171 1 567 604 1 939 1 980 -41 

       

SUMMA 2 171 1 567 604 1 939 1 980 -41 

 

Verksamhetsbeskrivning 
Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över 

förmyndare, gode män och förvaltare.  

Genom tillsynen motverkar Överförmyndaren 

rättsförluster för de svagaste i samhället: underåriga 

samt de som p.g.a. sjukdom eller annan anledning 

har god man eller förvaltare förordnad för sig. 

Årets verksamhet 

Händelser av större vikt och betydelse 

Överförmydarverksamheten är en tillsynsmyndighet 

vars uppgift är att skydda de i verksamheten aktiva 

huvudmännens intressen. De utsedda 

ställföreträdarna (godemän och förvaltare) ska ges 

möjlighet till utbildning för att klara sina uppdrag. 

Utbildning har erbjudits till nya och intresserade 

ställföreträdare och har genomfört, både på våren 

och under hösten. En riktad utbildning i cirkelform 

som vände sig till de som både är anhörig och 

ställföreträdare till huvudmannen var uppskattad.  

Att erbjuda utbildning till de personer som ännu inte 

har uppdrag som god man eller förvaltare upplevs 

positivt vid rekrytering av nya ställföreträdare. 

Många av de asylsökande ensamkommande barn 

som kom till Sverige 2015 har fyllt 18 år eller blivit 

uppskrivna i ålder till 18 år och därutöver. Det 

påverkar den asylsökandes rätt till god man, boende 

och skolgång. I ett flertal fall har även ett 

avslagsbeslut i asylansökan kommit. Den unges 

situation har berört personerna i deras närhet. Viljan 

till att vara ett stöd samtligt som känslan av 

uppgivenhet finns hos de tidigare godemännen.  

Länsstyrelsen i Östergötland har inte framfört någon 

kritik vid deras årliga tillsyn av överförmyndarens 

verksamhet.  

Insatser som gjorts för att åstadkomma 
förändring av årets utfall i förhållande 
till årets prognoser 

Överförmyndaren har återsökt kostnader för 

godemän åt ensamkommande kontinuerligt under 

året.  

Kommentarer till bokslutet (drift och 
investering) 

En insats som ligger utanför överförmyndarens 

kontroll är hur snabbt Migrationsverket beviljar ut 

utbetalar återsökningar. Under 2017 har 

Migrationsverket har beviljat och utbetalt ersättning 

för både delar av 2017 och tidigare år. Det har 

påverkat 2017-års bokslut.  

Omkring 60 % av huvudmännen betalar arvodet till 

sin ställföreträdare mot 50 % för två år sedan. 

Främst beror det på att den inkomst/skattepliktig 

ersättning som huvudmannen haft har överstigit 

2,65 gånger prisbasbeloppet. När huvudmannens 

skattepliktiga inkomst är över 2,65 gånger 

prisbasbeloppet eller tillgångarna 2 gånger 

prisbasbeloppet ska hen betala arvodet till sin 

ställföreträdare. 
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Kvalitet och jämförelse 

Arbetet med intern kontroll 

Kontroll av beviljade arvoden som ska betalas av 

kommunen också är verkställda. Samt kontroll att 

återsökning av erlagt arvode till god man åt 

ensamkommande också återsökt hos 

Migrationsverket.  

Processutveckling och brukartid 

Överförmyndarens och tingsrättens 

handläggningstid i helt nya ärenden är ungefär 6 

veckor. Inom en vecka har ett ensamkommande 

barn fått en god man förordnad åt sig. 

Utvecklingsåtgärder 

Ett fortsatt arbete med att kvalitetssäkra 

verksamheten sker genom samarbete med andra 

kommuner. Som huvudman och ställföreträdare ska 

du vara trygg med att du får samma beslut och svar 

på dina frågor vilken kommun du bor i.  

 

Verksamhetsmått 

Nyckeltal 2017 2016 2015 

Antal aktiva ärenden 409 406 488 

Avslutade ärenden 129 127 116 

Nya ärenden 96 94 205 

 

 



38 | ÅRSREDOVISNING 2017 

Kommunstyrelsen 
Ordförande: Henrik Tvarnö 
Förvaltningschef: Magnus Färjhage 
Nettokostnad/invånare: 4 678 kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 
Verksamhet 2017 2016 

 
Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Kommunstyrelsen 3 000 3 190 -190 3 136 2 932 204 

Oförutsett 146 0 146 262 0 262 

Näringsliv 2 365 2 313 52 2 265 2 245 20 

Kansli mm 14 849 14 493 356 13 425 12 598 827 

Marksanering 0 479 -479 0 800 -800 

Landsbygdsutveckling 869 467 402 379 308 71 

EU-projekt 850 754 96 850 692 158 

Miljösamordnare 528 512 16 653 454 199 

Flyktingsamordnare 136 136 0 2 886 2 886 0 

Bredband + IT 2 860 2 670 190 2 710 2 759 -49 

Växel och telefoni 1 758 1 420 338 2 162 1 731 431 

Summa Kommunkansli 27 361 26 434 927 28 728 27 405 1 323 

Ekonomiavdelningen 10 578 10 328 250 10 729 9 736 993 

Upphandlingsavdelningen 4 173 3 994 179 3 962 3 523 439 

Försäkringar 2 671 1 939 732 2 830 2 053 777 

Summa Ekonomikontor 17 422 16 261 1 161 17 521 15 312 2 209 

Personal- och organisationsutskott 220 220 0 215 194 21 

HR-kontor 6 641 7 248 -607 7 186 6 633 553 

Löneavdelning 4 024 3 941 83 4 037 3 873 164 

Pensionsadministration 454 449 5 437 433 4 

Kommunövergripande personalåtgärder 3 748 2 168 1 580 2 750 2 291 459 

Rekryteringsenheten 300 203 97 0 0 0 

Bemanningsenheten 0 0 0 0 0 0 

HR-system 1 275 804 471 1 270 890 380 

Löneöversyn 0 0 0 70 0 70 

Facklig verksamhet 647 639 8 630 633 -3 

Personalklubb 80 32 48 80 21 59 

Summa HR-kontor 17 389 15 704 1 685 16 675 14 968 1 707 

Måltidsservice 58 653 60 245 -1 592 56 052 60 495 -4 443 

Summa Måltidsservice 58 653 60 245 -1 592 56 052 60 495 -4 443 

Information och marknadsföring 5 522 6 375 -853 5 205 5 033 172 

Turistverksamhet 2 552 2 605 -53 2 384 2 410 -26 

Servicecenter 1 097 618 479 1 033 984 49 

Summa InfoCenter 9 171 9 598 -427 8 622 8 427 195 

              

SUMMA 129 996 128 242 1 754 127 598 126 607 991 
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Investeringsredovisning (tusen kronor) 
Projekt 2017 2016 

 
Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Inventarier Kommunkansli 50 0 50 50 26 24 

Dokument- och ärendehantering 2 318 639 1 679 1 000 132 868 

Utbyte telefoniservrar 0 0 0 400 126 274 

Digital telefoni 400 0 400 650 107 543 

Hyllor, arkivet 90 53 37 0 0 0 

Bil, Post och Repro (NZK197) 0 109 -109 0 0 0 

Fastighetsförvärv 0 558 -558 0 5 000 -5 000 

Inventarier Ekonomikontoret 50 0 50 50 19 31 

Beslutsstödssystem 300 0 300 0 0 0 

Inventarier HR-kontoret 50 42 8 50 44 6 

Inventarier Måltidsservice 100 43 57 100 107 -7 

Kostinventarier i verksamheten 1 130 795 335 680 833 -153 

Inventarier InfoCenter 30 0 30 30 342 -312 

Varumärke- och webbutveckling 100 80 20 50 0 50 

              

SUMMA 4 618 2 319 2 299 3 060 6 736 -3 676 

 

Verksamhetsbeskrivning 
Kontoren inom kommunledningsförvaltningen är en 

serviceorganisation till övriga kommunala 

verksamheter avseende 

kommunikation/¬information, personal, ekonomi, 

arkiv, post och repro samt stöd till den politiska 

organisationen. Strategiska funktioner såsom 

utvecklingsstrateg, E-strateg och planering samt 

Turistbyrå och måltidsservice är också en del av 

kommunledningsförvaltningen. Måltidsservice lagar 

måltider till barn, elever och äldre inom Vetlanda 

kommuns verksamheter enligt Livsmedelsverkets 

rekommendationer. 

Årets verksamhet 

Händelser av större vikt och betydelse 

Ett nytt livmedelsavtal med nya leverantörer och nya 

livsmedel har träffats. Några nyheter att nämna i 

detta nya avtal är att vi har allt färskt kött från 

Dackebygdens kött i Virserum, ”närproducerat” 

enligt politisk vilja. En annan nyhet är att all mjölk 

som köps in är ekologisk mjölk, fisken är till stor del 

MSC märkt och det är mycket svenska råvaror på 

avtalet. 

Elevantalet ökar, vilket medför ökat antal portioner 

och mer trängsel i skolrestaurangerna. Detta medför 

högre livsmedelskostnader men också mer 

tallrikssvinn, då eleverna inte vill stå i kö utan tar 

mer mat än man äter upp. Fritidsverksamheten inom 

skolan ökar också, från 2016 till 2017 är ökningen 

cirka 115 barn, vilket medför ökade kostnader för 

frukost och mellanmål och högre tryck på 

skolrestaurangerna. 

En redigering av egenkontrollprogrammet för hela 

Måltidsservice har gjorts under året för att 

uppdatera och få tydligare rutiner. En vinst är också 

att detta material är tydligare och lättare att följa 

och hantera på rätt sätt. 

Sättet att kommunicera har radikalt förändrats. Från 

att vara en grupp som producerat information 

internt och externt jobbar Kommunikations-

avdelningen för att vara en strategisk 

kommunikationspartner för förvaltningar där filmen 

som media dominerat i syfte att föra fram väsentliga 

budskap, främst via sociala medier. 

En satsning på InfoCenter och Medborgarservice har 

skett för att successivt bygga upp motsvarigheten till 

ett kontaktcenter. 

Turism och Servicecenter (växel) samlades under 

Medborgarservice, där medarbetarna nu är 

samhällsinformatörer. Med målet Service i toppklass 

i fokus byggs en verksamhet som syftar till att på ett 

bättre sätt än tidigare ge invånarna bättre service. 
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Målet är att i samverkan med förvaltningarna kunna 

ge svar på så många frågor som möjligt i ett tidigare 

skede, a) genom en utvecklad Servicewebb, b) via 

telefoni och stödsystem för direkt svar vid 

påringning och även uppföljning och c) personligt 

bemötande och hjälp i InfoCenter. En speciell 

vikariesituation fördröjde processen något, men de 

första stegen togs på ett bra sätt. 

Turismdelen lanserade gotovetlanda.se, hemsida 

och Facebook-konto. Under temat Hiking, biking, 

fishing and so much more lyftes kommunens 

kvaliteter fram och exponerades på ett 40-tal platser 

runt om i kommunen. Ett första steg i satsningen 

Turista hemma. InfoCenter noterade en uppgång i 

antalet besök jämfört med föregående år. Antalet 

besöksnätter i kommunen ökade med 22% och det 

stora arrangemanget under året, förutom 

Vetlandafesten, var Boule-SM.  

Kommunikation började finna formerna under året 

och satsningen på film slog väl ut. Totalt 

producerades cirka 120 filmer i olika längd och inom 

de flesta områden. Mest uppmärksammade under 

året var en kampanj för Spara vatten, filmer kring 

psykisk ohälsa och sundare alkoholvanor.  

I december lanserades en ny servicewebb som 

ytterligare stärker Vetlanda inom digital 

kommunikation. Förutom en huvudwebb innebär 

det sidowebbar och kampanjwebbar för att matcha 

de krav som ställs i en värld anpassad för 

kommunikation via mobilen, präglad av Google och 

sökmotorer. 

Den största enskilda aktiviteten är satsningen på ett 

med näringsliv och organisationer gemensamt 

platsvarumärke. Grunden lades 2017 och 

lanseringen sker under 2018 under samlingsnamnet 

Kraftsamling Vetlanda. 

Sammantaget innebär detta positiv påverkan på en 

rad mål, från huvudmålet Attraktiv kommun till 

Brukarnöjdhet och Service i toppklass. 

Nyckelordet för fortsatta framgångar är samverkan 

över gränserna, internt och tillsammans med 

näringslivet. 

HR kontoret blev efter sommaren värd för 

Bemanningsenheten som flyttades från Vård och 

omsorg, då den nu kommer att betjäna ytterligare 

verksamheter t.ex. grundskola. Bemanningsenheten 

har placerats i en ny bemanningsfunktion där också 

långsiktiga insatser kring rekrytering och projekt för 

att rekrytera nyanlända ingår. 

Arbetet med att följa upp orsaker till sjukfrånvaro 

och söka effektiva åtgärder i olika verksamheter har 

fortsatt. Orsakerna till frånvaro är många och det är 

därför inte helt lätt att hitta generella åtgärder. HR 

har gjort stora insatser för att få efterlevnad av 

rehab processen där medarbetare skall ha samtal 

med företagshälsan vid upprepad korttidsfrånvaro 

alternativt lång sjukfrånvaro. Insatsen syftar till att 

tillsammans med chefen hitta åtgärder som gör att 

medarbetaren kommer i arbete så fort som möjligt. 

Integration är fortsatt ett prioriterat område. Navets 

verksamhet har ytterligare utvecklats och 

informationsdisken är nu öppen tre eftermiddagar i 

veckan för att kunna vägleda nyanlända in i 

samhället på bästa sätt. 

Den arbetsgrupp som arbetar kommunövergripande 

för att förbättra integrationsarbetet har jobbat 

vidare. Ett analysunderlag har tagits fram gällande 

integration både för nyanlända och övriga som står 

utanför arbetsmarknaden. Analysunderlaget visar 

vikten av att alla verksamheter vet vilka insatser som 

görs inom integrationsområdet, detta får att kunna 

förstå helheten och vikten av det egna bidraget. 

Nämnderna har redovisat de insatser som görs som 

en start på detta arbete. 

Bristen på bostäder i kommunen är fortsatt stor 

trots att flera byggprojekt färdigställts under året. 

Arbetet med fördjupad översiktsplan för 

centralorten har fortgått under året, ett mycket 

viktigt arbete eftersom tidigare utpekade områden 

till stor del redan är bebyggda eller sålda. Detaljplan 

för Vildvinet beslutades under året och ger 

förutsättningar för Witalabostäder att bygga nya 

centrala lägenheter. Innan byggprojektet kan starta 

måste marken saneras, beslut om sanering är också 

fattat. 

Kommunledningsförvaltningen deltog i 

genomförandet av Regnbågsveckan. En vecka som 

syftade till att öka kunskapen om alla människors 

rätt att älska den man vill. Regnbågsveckan blev 

mycket lyckad och Vetlanda är nu ännu vänligare, 

ännu mer välkomnande och inkluderande. 

Arbetet med nytt Dokument och 

ärendehanteringssystem fortsätter. Processen har 

tagit lite längre tid än planerat då konsultstödet 

behövde bytas ut och delar av 

upphandlingsunderlaget göras om. Upphandling av 
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system och konsultstöd för införandet pågår. Efter 

valet är målsättningen att börja med digitaliserad 

hantering av alla sammanträdeshandlingar till 

samtliga politiker. För att göra detta möjligt måste 

dokument och ärendehanteringssystem vara i drift 

innan denna del kan köras igång. 

Arbetet med att kunna erbjuda e-tjänster har 

startats under året. Kontaktpersoner för respektive 

förvaltning har träffats och påbörjat arbetet. 

Kommunikationsavdelningen projektleder och 

skapar en kommungemensam ingång där alla e-

tjänster kommer att presenteras. I första hand skall 

e-tjänster som har potential att skapa effektivisering 

prioriteras, i andra hand de som ger en service utan 

direkt möjlighet till effektivare handläggning. 

Höglandets IT tillhandahåller verksamhetssystem för 

att bygga e-tjänster. 

Upphandlingsavdelningen har under året haft ett 

starkt fokus på att implementera den nya 

lagstiftningen inom upphandlingsområdet som 

trädde i kraft den 1 januari 2017, för att anpassa 

rutiner, tillämpningar mm i det dagliga 

upphandlingsarbetet. 

Lagstiftningen har även den 1 juni 2017 uppdaterats 

med arbetsrättsliga krav vid upphandling. 

Under året har ett flertal utbildningsinsatser och 

temadagar genomförts och arbete har fortgått med 

att förnya ett antal ramavtal samt att upphandla nya 

varu- och tjänsteområden som tidigare inte 

konkurrensutsatts. Under året har sju nya avtals-

områden upphandlats. 

Under året har ett antal grundläggande intern-

utbildningar för beställare ute i verksamheterna 

genomförts. Avdelningen har också genomfört 

utbildningar i inköp och upphandling inom ramen för 

den obligatoriska chefsutbildningen. 

Kontrollmoment inom intern kontroll visar på högre 

köptrohet inom flera avtalsområden. 

Samverkansformerna med de kommunala bolagen 

kring gemensamma upphandlingar har ytterligare 

utvecklats under året. 

Ekonomiavdelningen har under fortsatt arbetet med 

att utbilda kommunens medarbetare inom ekonomi-

området. En genomlysning av kommunen 

momsåtersökning för 2013 resulterade i en större 

återbetalning av moms. Under senare delen av årets 

låg ett fokus på en större uppgradering av 

kommunens ekonomisystem vilken medförde ett 

stort arbete både i förberedelse och efter 

produktionssättande. 

För att komma vidare i arbetet med att utöka 

kommunens elektroniska inköp har en nyrekrytering 

skett under 2017 vilket bör leda till bättre utfall inom 

detta område. Även från statligt håll ökar trycket på 

att kommunerna ska komma vidare. Förberedelser 

har skett för en ny redovisningslag som ev skulle ha 

trätt i kraft 2018 som nu förväntas beslutas till 2019. 

Insatser som gjorts för att åstadkomma 
förändring av årets utfall i förhållande 
till årets prognoser 

Prognosen har under hela årets visat på ett plus mot 

budget för kommunstyrelsen. Respektive kontor har 

arbetat med att hålla sig inom tilldelad budget även 

om det inte lyckats fullt ut. 

Kommentarer till bokslutet (drift och 
investering) 

Kansliet har en positiv budgetavvikelse med en 

knapp miljon, detta trots belastning av 

marksaneringsåtgärder som inte budgeterats med 

479 tkr. Landsbygdsutveckling visar positiv avvikelse 

bland annat eftersom projektledare inte började sin 

anställning förrän i april. Tillgängliga medel för 

utvecklingsprojekt har inte heller nyttjats fullt ut.  

Senaste telefoniavtalet ger lägre samtalskostnader 

och budgeterade medel för konsultinsatser på 

växelsystemet har inte behövt nyttjas fullt ut. 

Kostnaden för marksanering avser gamla 

hushållsdeponier som kartläggs och utreds. 

Ekonomikontoret visar en positiv budgetavvikelse 

med 1 161 tkr beroende på vakanser och ett 

överskott inom försäkringsområdet. 

Bokslutet för Måltidsservice blev -1590 tkr, stora 

delar av detta är högre livsmedelskostnader än 

budgeterat. Prognosarbetet ses över, då man utgått 

från sista prognosen när verksamheten planerats 

men kostnaderna blivit högre än prognos eftersom 

det finns en stor eftersläpning i faktureringen från 

leverantörerna.  

Inom kommunikation och medborgarservice har det 

varit stort fokus på Kompetensförsörjning vilket 

påverkade det ekonomiska resultatet negativt. 
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Kvalitet och jämförelse 

Arbetet med intern kontroll 

I internkontrollen tas fem olika områden upp och 

redovisas separat. Ett av områdena är kontroll av 

registrerad frånvaro, där vi kontrollerar om 

medarbetaren registrerar sin frånvaro. För varje år 

blir denna siffra bättre pga att vi informerar om hur 

detta ska hanteras och vad som händer om det 

hanteras fel. 

Medarbetarnöjdhet 

Medarbetarundersökning genomfördes hösten 

2017. Svarsfrekvensen var 78%. Det sammanvägda 

resultatet för kommunledningsförvaltningen visar på 

3.93 vilket är något lägre än genomsnittet för 

Vetlanda kommun på 3.97. Resultatet per område 

visar något högre resultat än kommunsnittet för 

området hälsa, medarbetarskap ligger också något 

högre än genomsnitt. Ledarskap är det område som 

tydligt ligger lägre än genomsnittet i kommunen. 

Resultaten bearbetas på respektive arbetsplatsträff 

för att åstadkomma förbättringar. 

Utvecklingsåtgärder 

Måltidsservice arbetar tillsammans med skolan med 

schemaläggningsfrågor för att få lunchtiderna så 

anpassade så eleverna har tid att äta. Man arbetar 

också med att minska matsvinnet, att ta fram 

matsedlar till olika åldrar. 

 



 

    ÅRSREDOVISNING 2017 | 43 

Verksamhetsmått 
Nyckeltal 2017 2016 2015 

Matsvinnsmätning, tallrikssvinn (mat som 
personen slänger från tallriken) 

23g/dag/person 19g/dag/person 19g/dag/person 

Matsvinnsmätning, kantinsvinn (mat som 
slängs från serveringen) 

2,6 kg/dag/kök 4 kg/dag/kök 4 kg/dag/kök 

Antal alkoholserveringstillstånd 29 31 31 

Antal ramavtalsleverantörer 384 330 305 

Antal ramavtal 140 136 146 

Antal annonserade förenklade upphandlingar 30 23 23 

Antal annonserade öppna upphandlingar 14 10 6 

Antal annonserade direktupphandlingar 35 22 25 

Antal annonserade övriga upphandlingsformer 16 10 5 

Andel medborgare som ställt enkel fråga via e-
post får svar inom två dagar (%) 

84 87 80 

Direkt svar på enkel fråga vid telefonkontakt 
(%) 

52 50 59 

Gott bemötande vid ställande av enkel fråga på 
telefon (%) 

74 74 79 

Hur bra är webbinformationen till 
medborgarna? 

77 82 85 

Utvecklas Vetlanda på det sätt som 
medborgarna önskar? (%) 

63  

(Ingen medborgar-

undersökning 2016) 

25 

Hur väl upplever medborgarna att man har 
inflytande över kommunens verksamhet? 
(index) 

53  

(Ingen medborgar-

undersökning 2016) 

51 

(medborgar 

undersökning 2015) 

Hur många nya företag har startats i 
kommunen? (per 1000 inv) 

5.0 4.2 6.2 

Hur stor är kommunorganisationens andel av 
miljöbilar (% av totala antalet) 

29 32 42 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel (%) 11 11 11 

Genomsnittligt nöjd trygghets-index 69  

(Ingen medborgar-

undersökning 2016) 

67 

(medborgar 

undersökning 2015) 
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Avgift Höglandets Räddningstjänstförbund 

Ordförande: Anders Karlgren 
Förbundsdirektör: Jonas Petri 
Nettokostnad/invånare: 1 079 kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 
Verksamhet 2017 2016 

 
Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Avgift HRF 28 596 29 580 -984 27 348 28 082 -734 

SUMMA 28 596 29 580 -984 27 348 28 082 -734 

 

Vetlanda kommun ingår i Höglandets 

räddningstjänstförbund tillsammans med Nässjö 

kommun. Förbundet bedriver räddningsverksamhet. 

Närmare beskrivning av verksamheten återfinns i 

förbundets egen verksamhetsredovisning. 

Kostnaderna fördelas efter folkmängd. 
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Avgift Höglandsförbundet  

Ordförande: Lars-Erik Fälth 
Förbundschef: Malena Tovesson 
Nettokostnad/invånare: 82 kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 
Verksamhet 2017 2016 

 
Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Avgift HF 570 570 0 280 591 -311 

Familjerätt 1 343 1 343 0 1 304  1 304 0 

Högskoleutbildning mm. 336 336 0 338 338 0 

SUMMA 2 249 2 249 0 1 922 2 233 -311 

 

Vetlanda kommun ingår tillsammans med Eksjö, 

Aneby, Sävsjö och Nässjö i Höglandets 

kommunalförbund. Syftet med förbundet är att 

stärka den regionala utvecklingen och 

kompetensutvecklingen på Höglandet samt 

marknadsföra regionen. 

För övrigt finns en utvecklingsplan som närmare 

preciserar vilka projekt förbundet ska arbeta med. 

Närmare beskrivning av förbundets verksamhet 

framgår av förbundets egen verksamhets-

redovisning. 

  



46 | ÅRSREDOVISNING 2017 

Kultur- och fritidsnämnd 

Ordförande: Maria Brihall 
Förvaltningschef: Stewe Jonsson 
Nettokostnad/invånare: 1 197 kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 
Verksamhet 2017 2016 

 
Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Kultur- och fritidsnämnd 298 283 15 335 269 66 

Kultur och fritids kansli 4 077 3 825 252 3 419 3 589 -170 

Nya Tjustkulle 5 230 5 222 8 6 735 6 737 -2 

Nya sporthallen 2 403 2 397 6 3 562 3 631 -69 

Övriga idrottsanläggningar -498 -558 60 -482 -441 -41 

Bad- och simverksamhet 1 159 886 273 3 929 4 294 -365 

Fritidsgårdsverksamhet 2 406 2 273 133 2 375 1 964 411 

Allmän fritidsverksamhet 5 125 5 190 -65 5 152 5 094 58 

Allmän kulturverksamhet 783 685 98 823 749 74 

Biblioteksverksamhet 8 537 8 218 319 8 365 8 166 199 

Barnkulturarrangemang 200 197 3 200 200 0 

Museum 2 607 2 726 -119 2 652 2 518 134 

Stöd till Kulturverksamhet 400 416 -16 400 423 -23 

Stöd till Integration mot föreningar 505 257 248 100 125 -25 

Stöd till studieorganisationer 800 800 0 800 800 0 

SUMMA 34 032 32 817 1 215 38 365 38 118 247 

Investeringsredovisning (tusen kronor) 
Projekt 2017 2016 

 
Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Inventarier, kultur och fritid 50 54 -4 50 47 3 

Konst och inventarier, museum 380 84 296 210 190 20 

Underhåll offentlig konst, museum 50 4 46 50 123 -73 

IT-utveckling, bibliotek 370 304 66 40 28 12 

IT-utveckling, museum 30 0 30 20 21 -1 

Inventarier, anläggningar 167 184 -17 100 33 67 

Inventarier, fritidsgård 20 0 20 20 14 6 

Inventarier Bad och Gym 0 91 -91 0 1 595 -1 595 

SUMMA 1 067 721 346 490 2 051 -1 561 
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Verksamhetsbeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden skall verka inom kultur, 

bildning, kunskap, idrott och fritidsaktiviteter på 

sådant sätt att verksamheten upplevs som intressant 

och berikande för alla invånare och besökare. 

Verksamheten skall inriktas mot folkhälsomålen 

genom att skapa förutsättningar för fysiska och 

kulturella aktiviteter samt människors möjligheter till 

delaktighet och inflytande i ett dagligt 

upprätthållande av vår demokrati. 

Årets verksamhet 

Händelser av större vikt och betydelse 

 Regnbågsveckan genomfördes under kultur- 

och fritids ledning vecka 37 med syftet att lyfta 

hbtq-personers utsatthet i samhället. Veckan 

omfattade bland annat en samtalskväll, 

personalutbildning och en avslutande 

Regnbågsfest med 500 deltagare. Hall Media 

följde upp arrangemanget med en omfattande 

artikelserie och Regnbågsveckan i Vetlanda 

resulterade därmed i en uppmärksamhet för 

hbtq-frågor över hela höglandet av större 

omfattning än någonsin tidigare. 

 Beslut togs under året att bygga en permanent 

lokalhistorisk utställning på Vetlanda museum. 

En sådan utställning har den snart 50 år gamla 

museiverksamheten aldrig tidigare omfattat. 

 En omfattande ombyggnation och renovering 

av Vetlanda museum inleddes under året, vilken 

ska ge museet en bättre miljö för både 

personal, besökare och samlingar. 

Ombyggnation kommer dessutom ge 

möjligheter att bedriva skapandeverksamhet på 

Vetlanda museum, för framförallt barn och 

ungdomar.  

 Vetlanda bibliotek bytte bibliotekssystem.  

 VetlandaFesten genomfördes för tredje gången 

och med rekordpublik. 

Insatser som gjorts för att åstadkomma 
förändring av årets utfall i förhållande 
till årets prognoser 

Vid halvårsskiftet pekade prognosen mot ett 

underskott på ca 100 000 kronor. En satsning gjordes 

på ökad marknadsföring av Bad & Gyms verksamhet, 

för att öka intäkterna. 

Kommentarer till bokslutet (drift och 
investering) 

Bokslutet för 2017 slutar med ett överskott på såväl 

drift som investering. Överskottet på driftssidan 

förklaras med att lönekostnaderna blivit lägre än 

förväntat på grund av några längre sjukskrivningar 

och en uppsägning, på att kostnaden för 

teknik/supportavtal sjunkit och för att Bad & Gyms 

intäkter ökat. 

På investeringssidan beror överskottet på att stora 

investeringar på Vetlanda museum inte kunnat 

genomföras under 2017 som planerat utan kommer 

att ske under 2018. 

Kvalitet och jämförelse 

Arbetet med intern kontroll 

Arbetet har fullgjorts enligt den interna 

kontrollplanen. 

Synpunktshantering och 
servicedeklarationer 

Under 2017 lämnades 53 synpunkter in till kultur- 

och fritidsförvaltningen, vilket är elva fler än 2016. 

75,5 procent kom in via webben, 20,8 procent 

lämnades in via de synpunktsställ som är placerade 

runt om i kommunen och övriga synpunkter kom in 

via e-post och personligt samtal. 

Närmare hälften av synpunkterna är förslag på 

åtgärder. 49 procent av synpunkterna är inskickade 

anonymt och kan därför inte besvaras personligt. 88 

procent av synpunkterna har besvarats inom utlovad 

tid. 

Precis som tidigare år är det flest synpunkter som 

gäller fysisk miljö, 21 stycken. 

När det gäller fördelningen av åtgärder visar det att 

22 synpunkter kommer att beaktas i framtida 

planering, tio är inte genomförbara, sju kommer att 

åtgärdas, sex har behandlats, fem finns redan med i 

planeringen och tre synpunkter har besvarats utan 

att någon åtgärd angetts. 

Kulturhusfrågan har fortsatt engagera medborgarna, 

men även rivningen av ladugården i Mellangården 

liksom utomhussimskola har lämnats synpunkter på. 

Sammanlagt finns fem servicedeklarationer antagna 

av kultur- och fritidsnämnden. Verksamheter som 
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berörs är bibliotek, museum, fritidsgården Zonen, 

föreningsbidrag och lokalbokning 

idrottsanläggningar. Genom deklarationerna vill vi 

tydliggöra för medborgare och brukare vilken service 

de kan förvänta sig av oss.  

Medborgar- och brukarnöjdhet 

Under mars-april 2017 genomfördes 

brukarundersökningar inom alla förvaltningens 

verksamheter. Till årets undersökning hade antalet 

frågor minskats ner till tio och svarsalternativen var 

fyra till antalet. Svarsfrekvensen var överlag bra. En 

sammanfattning av verksamheternas svar på tre lika 

frågor visade på en brukarnöjdhet på 90,2 procent. 

Medarbetarnöjdhet 

Trivselindex för kultur- och fritid sjönk från 2015 

med 1,8 procent  och nådde för 2017 index 3,88. Det 

är en dryg tiondels procent lägre än 

kommunkoncernens index. Högst index hade kultur 

och fritid för området Medarbetarskap, där 

medarbetarna har angett att de i stor utsträckning 

tycker att jobbet är meningsfull och är stolta över 

det. När det gäller Ledarskap har index sjunkit och 

ligger under kommunkoncernens snitt. Jämförelsevis 

fler på kultur- och fritid än i kommunkoncernen 

totalt anser att de har balans mellan sina 

arbetsuppgifter och den tid de har på sig att utföra 

dessa. 

Processutveckling och brukartid 

Alla processer är sedan tidigare överflyttade från 

den gamla versionen av QPR till den nya: Fem 

processer är helt färdiga och har publicerats. Under 

2017 har arbetet med att färdigställa nya processer 

inte prioriterats. 

Utvecklingsåtgärder 

Arbetet med att bygga om Vetlanda museums arkiv 

har pågått under 2017. Ombyggnationen ska leda till 

en effektivare hantering av samlingarna, till en 

bättre miljö för föremålen i samlingarna och till en 

bättre arbetsmiljö för de anställda. Arbetet ska 

slutföras under 2018. 

Som en uppföljning på nedlagda Smålands 

Kulturfestival genomfördes Höstfestivalen för första 

gången hösten 2017. Höstfestivalen ska på sikt leda 

till att fler kommuninvånare på fler orter i Vetlanda 

kommun ska kunna ta del av ett kulturutbud. 

 

Verksamhetsmått 
 Nyckeltal 2017 2016 2015 

Lån kommunala bibliotek, antal/inv. Vetlanda (jmf index 
riket 100) 

Jönköpings län 

 107 

                                
90 

106 

 

91 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7-20 år i 
Vetlanda (jmf index riket 100) 

Jönköpings län 

 108 

Uppgift 
saknas        

119 

 

102 

Kultur    

Vuxenarrangemang, egen regi 72 alt 143*) 21 alt 96 27 alt 111 

Antal besökare 28 180 12 570 11 430 

Samarrangemang med föreningar 81 83 67 

Antal besökare 8 420 9 220 5 670 

Barnkultur, teater m.fl. arrangemang 19 18 15 

Antal deltagare barnkulturarrangemang (varav barn) 3 525 3 670 4 214 

*) VetlandaFesten räknas som 71 arrangemang    

Nyckeltal 2017 2016 2015 

Bokprat, bokklubb, visningar m.m., barn och ungdom  122 155 171 

Bokprat, bokcirkel, visningar vuxen 39 60 74 

Vuxenarrangemang (föredrag m.m.) 10 13 6 

Utlåning huvudbibliotek, bokbuss och filialer 182 522 186 460 197 681 

   Varav barn och ungdom 91 050 90 451 96 319 
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    Varav AV-medier (tal-, cd-bok/musik, video) 18 496 20 950 24 424 

   Varav e-boklån 2 131 1 975 2 006 

Omlån via webben 17 813 14 577 11 860 

Utlåning enbart bokbuss (i Vetlanda kommun) 44 562 47 597 42 277 

   Varav barn- ungdom 30 792 31 831 26 862 

   Varav AV-medier 1 986 2 014 1 952 

Fjärrlån 974 1 056 1 124 

Besök huvudbibliotek 179 450 190 683 186 363 

Museum    

Vetlanda Museum besökare utställningar 12 577 12 639 15 619 

Vetlanda Museum besökare arkiv m.m. 300 Ca 300 Ca 400 

Skolmuseet besökare 1 450 936 470 

Gruv- och mineralmuseet, besökare 475 777 60 

Vetlanda Museum, tillfälliga utställningar 9 10 11 

Vetlanda Museum, skolklasser o grupper 92 84 44 

Vetlanda Museum arr., visningar m.m. 22 22 21 

Bad- och sim     

Myresjö simhall besökare 43 399 34 771*) 40 452 

Vetlanda badhus besökare 40 521 44 980 44 494 

Idrottsanläggningar uthyrningstimmar    

Ekenäshallen 752 636 860 

Norrgårdshallen 1 673 1 614 2221 

Hövdingen 1 473 1 369 1535 

Borohallen 1 321 1 324 1464 

Myresjöhallen 691 683 761 

Kvilleströmshallen 259 281 324 

Tjustkulle bandybanan/bandyhallen 1 494 1 412 1 344 

Tjustkulle ishockeyhallen 795 736 829 

Tjustkulle konstgräsplan 1 115 1 158 1 097 

Iscar arena  2 756 2 483 342 

Fritidsgårdsverksamhet    

Zonen, besökare/kväll 91 93 72 

Zonen, besökare/år 18 174 18 796 16 661 

*)Myresjö simhall hade stängt för renovering 1/7-30/9    



50 | ÅRSREDOVISNING 2017 

Teknisk nämnd 

Ordförande: Thor-Erik Rydén 
Förvaltningschef: Gunnar Elmeke 
Nettokostnad/invånare: 4 964 kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 
Verksamhet 2017 2016 

 
Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Nämnd- och styrelseverksamhet 467 366 101 467 351 116 

Fysisk och teknisk planering och 
bostadsförbättring 12 862 12 362 500 12 311 12 393 -82 

Gator och vägar samt parkering 25 599 29 043 -3 444 22 881 23 230 -349 

Parker 10 138 10 922 -784 10 926 10 931 -5 

Miljö, hälsa och hållbar utveckling 350 383 -33 350 272 78 

Idrotts- och fritidsanläggningar 8 903 9 112 -209 7 515 8 056 -541 

Insatser till personer med 
funktionsnedsättning 5 300 2 114 3 186 3 650 4 892 -1 242 

Arbetsmarknadsåtgärder 766 1 085 -319 736 896 -160 

Arbetsområden och lokaler 37 26 11 583 -440 1 022 

Kommersiell verksamhet -1 717 -2 360 643 -1 760 -1 839 78 

Bostadsverksamhet 181 164 17 326 27 299 

Gemensamma lokaler 74 444 72 576 1 868 71 373 70 344 1 029 

Gemensamma verksamheter 10 304 -294 0 10 -11 

SUMMA 137 342 136 095 1 247 129 357 129 124 233 

Investeringsredovisning (tusen kronor) 

Investeringsområde 2017 2016 

 

Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Inventarier, bilar, maskiner 2 100 1 707 393 4 431 4 330 101 

Energieffektiviseringar, myndighetskrav m.fl 9 420 3 880 5 540 0 0 0 

Förvaltningsfastigheter 1 621 1 591 30 2 355 1 831 524 

Kultur-- och fritidsfastigheter 8 848 1 342 7 506 132 1 610 -1 478 

Skolfastigheter 95 704 53 335 42 369 96 756 56 419 40 337 

Bostäder och affärshus 0 4 070 -4 070 0 1 318 -1 318 

Servicehus och äldreboende 2 498 0 2 498 907 -5 955 6 862 

Gator, vägar och parker 6 090 3 461 2 629 8 634 5 797 2 837 

Rivning 0 27 -27 0 78 -78 

Summa exklusive exploatering: 126 281 69 413 45 835 113 215 65 427 47 788 

Exploatering 0 13 856 -13 856 0 10 602 -10 602 

SUMMA 126 280 83 269 43 011 113 215 76 029 37 185 
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Verksamhetsbeskrivning 
För våra kommuninvånare anlägga och upprätthålla 

kommunalteknisk service med miljö- och 

kvalitetsansvar. 

Årets verksamhet 

Händelser av större vikt och betydelse  

Året präglades av högkonjunktur med stor 

efterfrågan på byggbar mark och stor försäljning av 

småhustomter. Utvecklingen av Nydala 

handelsområde och Himlabackarna var fortsatt 

stark. 

Kommunens egna investeringsplan innebar också en 

stor utmaning avseende planläggning, projektering 

och byggande. Särskilt att uppmärksamma:  

 byggnationen av en ny huskropp på 

Mogärdeskolan påbörjades. Denna ska stå 

färdig till hösten 2018 och därefter inleds 

renovering av befintlig skola. Projektering av 

Withalaskolan och Landsbro skola pågår och 

byggstart beräknas ske under 2018. 

 på Ölandsgatan har befintlig förskola byggts till 

med 4 nya avdelningar och ett nytt storkök. Den 

äldsta delen har rivits och 2 befintliga 

avdelningar har renoverats. Ny utemiljö samt 

parkering och tillfart har anlagts. Den nya 

förskolan med 6 avdelningar är byggd efter 

förskolans funktionsprogram och har fått 

namnet Tändhattens förskola. 

 projektering har påbörjats av en ny förskola 

som tillsammans med 36 lägenheter för särskilt 

boende ska byggas invid Tomasgården.  

Förvaltningens ledningsorganisation såg stora 

förändringar under året: 

 Fastighetsavdelningen fick ny avdelningschef, 

driftchef och teknikchef i slutet av 2016/början 

av 2017 

 Gatu- och parkavdelningen fick ny chef i slutet 

på året. 

 Mark- och exploateringsavdelningen fick ny chef 

i slutet på året. 

 Ny förvaltningsekonom anställdes under våren 

Insatser som gjorts för att åstadkomma 
förändring av årets utfall i förhållande 
till årets prognoser 

Under hösten hade vi möjlighet att fördela om 

budgetmedel till underhåll inom gata och fastighet 

eftersom vi i prognosen kunde se besparing inom 

fastighetsmedia (el- och energi) och för 

bostadsanpassning. 

Totalt omfördelades 2300 tkr till gatuunderhåll och 

1600 tkr till fastighetsunderhåll. 

Kommentarer till bokslutet (drift och 
investering) 

Drift 

Nämndens nettobudget för 2017 uppgick till 137,3 

mnkr. Det redovisade resultatet blev 136,1 mnkr 

vilket gav ett överskott på 1,2 mnkr. 

Under 2017 har driftbudgeten belastats med 

kostnader för två projekt Marksanering 

Skyttemossen samt Marksanering Bäckseda skolgård 

vars totala kostnader uppgick till sammanlagt 0,9 

mnkr.  

Plan- och mätteknisk verksamhet 

I arbetet med fördjupad översiktsplan för Vetlanda 

tätort finns nu ett samrådsförslag färdigt. 

Kompletterande utredningar under året har bland 

annat varit en översvämningskartering av 

Vetlandabäcken samt en klassning av de objekt som 

finns med i den tidigare framtagna kulturhistoriska 

utredningen.  

Planavdelningen har också varit delaktig vid 

framtagandet av Bostadsförsörjnings-programmet 

som antagits under året. 

Detaljplaner för bostadexploatering har antagits för 

centrala Ekenässjön samt kv Felsteget och 

Skyttemossen/Vildvinet i Vetlanda. Under året har 

pågått ett intensivt arbete med detaljplan för 

Himlabackarna etapp 3 som är nästa större 

bostadsområde för enbostadshus i Vetlanda, denna 

plan förväntas antas under 2018. Flera planer för 

verksamheter mm har antagits, bland annat i 

Brunnsgårdsområdet och Snickarvägens förlängning. 

Mätverksamhetens aktiviteter mot de s.k. PBL-

uppdragen (husutsättning och nybyggnadskartor) 

har haft den största omfattningen sedan kommunen 

inrättade egen mätningsverksamhet 2013. Detta är 
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den främsta anledningen till att det är ett 

ekonomiskt överskott i förhållande till budget. 

 

Nyckeltal 2017 2016 2015 2014 

Planuppdrag (st) 9 12 13 10 

Plansamråd (st) 5 11 7 14 

Granskning (tidigare utställning) (st) 6 9 7 4 

Antagna detaljplaner (st) 10 7 8 11 

Husutsättningar  grov/ finutsättning/lägeskontroll 

grov-/ finutsättning/ lägeskontroll 

18/23/0 8/15/1 17/ 17/ 1 4/ 5/ 1 

Nybyggnadskartor 39 12 28 8 

 

Gator och vägar 

Under hösten tillfördes 2300 tkr till underhåll genom 

omfördelning av budget. Totalt blev summan 3600 

tkr, vilket motsvarar ett genomsnittligt underhåll på 

2,40 kr/m2 för kommunens asfalterade ytor. 

Ordinarie utförd underhållsbeläggning av asfalt 2017 

utfördes vid 

 Volvo-rondellen och delar av Industrigatan och 

Östanåvägen  

 Missionsgatan mellan Ritzrondellen och 

Vitalagatan   

 Storgatan mellan Nydalarondellen och 

Värnerondellen   

 GC-vägar i samband med fiberläggning  i 

Tomaslunden   

Utförd underhållsbeläggning med utökad budget 

utfördes vid 

 Östanåvägen,  mellan Energivägen och 

Friluftsvägen 

 Norra Esplanaden,  mellan Nygatan och 

Valhallavägen 

 Furuvägen Ekenässjön, mellan Storgatan och 

Villagatan 

 Spolplatta Förrådet  (myndighetskrav) 

 GC- vägar i Östanskog,  Kråkegården,  

Sliparegården, Tomasbacken 

 Holmgatan, mellan Nygatan och Nyhemsgatan  

 Tovaholmsvägen Korsberga 

Bron vid Prästgatan byggde vi om för drygt 500 tkr. 

Vi har också svarat upp med ny beläggning i 

samband med VA-arbeten. Rundelsvägen i Landsbro 

har fått ny beläggning, där Njudung Energi 

delfinansierade kostnaderna.  

Behovet för toppbeläggningar ligger på mellan 3,50 - 

5 kronor årligen. 

Enskilda vägar 

Enskilda vägar blev 10 % dyrare än budgeterat, ca 

350 tkr, på grund av att Trafikverket höjde sina 

bidragsnivåer. 

Vinterväghållning 

Inledningen av året kännetecknades av 

varannandagsväder med en del snöröjning med 

mycket halkbekämpningsinsatser. I början av 

december fick vi ett långdraget snöfall med blötsnö 

som renderade i mycket efterarbeten. 

Grusunderhåll 

Grusunderhåll blev dyrare än budgeterat 2017. Detta 

berodde på eftersatt underhåll och mer 

dammbindning p g a en torr sommar med 

dammande vägar. 

Parkering 

I slutet av 2016 infördes avgiftsfri parkering samt P-

skiva på kommunens tidigare avgiftsbelagda 

parkeringar. Detta blev således första året med det 

nya systemet. Användningen av P-skiva har generellt 

varit bra, dock har vi sett en något sämre 

användning vid parkeringar där det även tidigare 

varit avgiftsfritt. Vi ser vissa förändringar i 

beläggningen på olika parkeringsplatser. Inför 

införandet av P-skiva gjordes en inventering av 

beläggningen på våra parkeringar. Detta kommer 

följas upp under 2018. 

10 allmänna parkeringsrutor har under året försetts 

med laddstolpar för el-bilar. Ytterligare laddstolpar 

planeras att sättas upp under 2018. Njudung Energi 

ansvarar för dessa anläggningar. 

Maskiner och förråd 

En traktorkärra, en gräsklippare och en lastbil 

upphandlades under året men levereras och betalas 

under 2018.  
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Spolplatta på Förrådet har byggts om och 

oljeavskiljare har installerats i samband med detta. 

 

Nyckeltal 2017 2016 2015 2014 

Vinterväghållning (mnkr) 4,5 5,2 4,5 2,9 

Beläggningsunderhåll (kr/m2) 2,3 2,0 2,5 3,5 

Barmarksrenhållning (kr/m2) 0,9 0,4 0,5 0,5 

Vinterväghållning (kr/m2) 2,9 3,3 2,9 1,81 

Uppdragsverksamhet Njudung Energi 

Beställningarna från Njudung energi var fortsatt hög under året. 

Nyckeltal 2017 2016 2015 2014 

Vatten och avlopp (mnkr) 15,2 15,1 7,0 10,0 

Fjärrvärme (mnkr) 1,0 2,3 7,5 4,1 

Renhållning (mnkr) 0 0 0 0 

El (mnkr) 0,3 0,3 0,5 0,5 

Bredband/opto (mnkr) 0,1 0 2,5 0 

 

Trafikbelysning 

Vid utbyten och nybyggnation av 

belysningsanläggningar används idag LED-teknik. 

Utbyte eller ny belysning utfördes på följande 

platser: 

 Landsbro väg 877 Sävsjövägen, 22 armaturer 

 Storgatan, delen Kullgatan-Stationsgatan, 18 

armaturer 

 Kvillsfors Mösshult, 6 armaturer 

 Prästastigen Ekhagsvägen, 8 armaturer 

 Himlabackarna etapp 2 samt GC-väg 

Mellangården-Värnevägen, 40 armaturer 

 Kolvägen Nydala, 11 armaturer 

 Nydalavägen, 8 armaturer 

 Mindre projekt och kompletteringar, ca 20 

armaturer 

 

Nyckeltal 2017 2016 2015 2014 

Antal ljuspunkter 10 753 10 489 10 306 10 086 

Energiförbrukning (MWh) 3 468 3 596 3 596 3 380 

Kostnad (mnkr) 6,45 6,5 6,8 6,7 

Elkostnad  2,06 2,12 2,6 2,3 

Nätkostnad  1,26 1,13 1,1 1,3 

Drift- och underhåll  1,59 1,69 1,6 1,5 

Kapitalkostnad (mnkr) 1,53 1,53 1,5 1,4 

 

Parker 

Parker och planteringar blev något dyrare p g a en 

lång växtsäsong och tillkommande ytor i samband 

med uppförda paviljonger inom 

Förskoleverksamheten. Lekplatsbesiktningarna som 

genomfördes hösten 2017 visade på många fel och 

skador på lekutrustningarna inom centralorten vi har 

ändå hållit budget där i år. Arbete med nytt 

grönstrukturunderlag har slutförts under året. 

På badplatsen i Ramkvilla byttes bryggorna ut till 

nya. 
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Skogsförvaltning 2017 

Resultatet följde i stort sett budget. 

Slutavverkningarna har under året till största delen 

varit avverkning för exploatering. Totalt avverkades 

8 700 m3sk varav 2 500 m3fub härrör från 

exploateringsavverkning, ca 1700 m3fub planerad 

slutavverkning och 4 500 m3fub gallring. Totalt 

röjdes omkring 75 ha ungskog. 

Störst avverkning på exploateringsområden var vid 

Himlabackarna. 

Vi har utfört naturvårdshuggning och stängslat för 

bete med får på ca 2 ha i Korsberga. 

Vi har även frihuggt gamla värdefulla ekar på flera 

områden bland annat i Bäckseda, Korsberga och i 

Vetlanda. 

Ca 5000 m3 bränsleflis har levererats till Njudung 

Energi. 

Bostadsanpassningsbidrag 

Syftet med bostadsanpassningsbidraget är att 

människor ska kunna bo kvar, så vanligt och så 

självständigt som möjligt, samt att möjliggöra 

sjukvård, rehabilitering och funktionsträning i 

hemmet. Samhällsutvecklingen bygger på 

kvarboende i vanliga bostäder. 

De vanligaste åtgärderna som bidrag beviljas för är 

anpassning av trösklar, stödhantag/handledare, 

ramper, spisvakter och iordningställande av 

duschplats istället för badkar. 

Inför 2017 hade budgeten utökats till 5,3 mnkr. 

Under året sågs ett tydligt trendbrott med färre 

inkomna ärenden än tidigare år. Det förekom inte 

heller någon enskild dyr anpassning i miljonklassen, 

vilket ofta varit fallet tidigare år. Utfallet under året 

blev 2,1 mnkr, vilket är ett överskott med 3,2 mnkr. 

En del av budgetöverskottet har omfördelats till 

extra underhållsåtgärder på gator och fastigheter. 

 

Nyckeltal 2017 2016 2015 2014 

Bostadsanpassning (mnkr) 2,1 4,9 4,7 4,3 

Ärenden (antal) 98 151 139 134 

     

Fastigheter 

Det gångna året var milt. Sammantaget blev 

årsmedeltemperaturen 92 % av ett normalår vilket 

ledde till ett budgetöverskott på ca 4 mnkr. En del av 

överskottet har omfördelats till extra 

underhållsåtgärder på gator och fastigheter. 

De provisoriska paviljongerna har ökat drift-

kostnaderna och bedöms för 2018 till 1,5 mnkr på 

helår. 

Planerat underhåll utfördes enligt följande: 

 Ommålning av rum på vandrarhemmet. 

 Reparation av golv och utvändig trappa på 

Farstorps brandstation. 

 Byte av fönster på Boställevägens förskola i 

Landsbro. 

 Reparation av fuktskadad vägg på Norrgården. 

 Nytt massagolv i storköket på Ekenässjöns 

skola. 

 Ny golvbeläggning i flera klassrum på Holsby 

skola. 

 Målning och nya tapeter i ett 25-tal lägenheter 

på äldreboenden. 

 Utvändiga målningsarbeten i Forngården. 

 Ombyggnad och golvrenoveringar på 

gatuförrådet. 

 Montering av ljudabsorbenter i klassrum, 

idrottshallar och lärararbetsrum. 

 Åtgärder med anledning av fastighetssyner i 

skolor och förskolor. 

 Åtgärder med anledning av husmöten på 

äldreboenden. 

Nyckeltal 2017 2016 2015 2014 

Parker och planteringar (kr/m2) 1,9 1,8 1,7 1,8 

Lekplatser och skridskobanor (kr/inv.) 51 71 57 64 

Badplatser och friluftsområden (kr/inv.) 62 67 72 63 

Elljusspår/motionsspår (kr/inv.) 2,5 1,7 5,5 3 
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Tack vare lägre kostnader för media och 

bostadsanpassningsbidrag omfördelades 

budgetmedel till extra underhållsåtgärder enligt 

följande: 

 Passersystem idrottshallar Nye och Ekenäs. 

 Takbyte Bäckaby parhus. 

 Arbetsmiljöåtgärder i klassrum på gymnasiet. 

 Byte storköksutrustning. 

 Fönsterbyte Polhem. 

 Energibesparande åtgärder Vetlanda museum. 

Med anledning av ett vitesföreläggande från 

Arbetsmiljöverket gällande ventilationen på 

Withalaskolan installerades flera s.k. 

klassrumsaggregat för att tillgodose rätt luftflöden i 

lektionssalar. 

Rekrytering har skett av teknikchef, 

byggprojektledare, underhållsplanerare, 

fastighetsskötare och målare. 

Nyckeltal 2017 2016 2015 2014 

Uppvärmning, el, vatten, sophämtning (mnkr) 32,7 33,1 32,8 32,1 

Årsmedeltemperatur (%) 92 % 94 % 90 % 82 % 

Elförbrukning fastigheter i centralorten (MWh) 8 679 8 770 8 560 8 692 

Investering 

Nämndens nettobudget för året, inklusive 

ombudget, var 126,3 mnkr. Utfallet blev 86,3 mnkr, 

vilket ger ett överskott på 43,0 mnkr. 

Den största enskilda avvikelsen är senareläggning av 

skolprojekten. 

Exploatering 

Mark både köptes och såldes under året. Största 

enskilda försäljningen var 7000 m2 vid Nydala 

området som såldes till ett lokalt företag.  

Vi hade en stor efterfrågan på småhustomter med 

försäljning på 25 stycken. Av nämnda försäljningar 

var 16 på Himlabackarna 2. I dagsläget har vi inga 

småhustomter till salu i centralorten vilket är ett 

bekymmer. 

Den nya infarten från väg 31 in mot handelsområde 

Nydala norra anlades under året av Trafikverket med 

finansiering av kommunen. 

Gata/park 

Ny GC-väg har anlagts mellan Upplandavägen och 

Flugebyvägen förbi ridhuset. Ny järnvägspassage på 

sträckan ingick också i projektet. 

Del av industrispåret mellan Industrigatan och 

Virkesvägen har rustats upp, detta efter en olycka 

med urspårning av en godstågsvagn. 

Bidrag har erhållits för tre projekt gällande 

utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. 

Utemiljöer i Kantarellen, Plantskolan och Kvillsfors 

ska ses över. Arbetet har påbörjats under 2017 och 

ska färdigställas och redovisas 2018. 

Bidrag 

Bidrag erhölls från Trafikverket med 250 tkr för 

trafiklösning vid Nye skola, 100 tkr för ny hållplats 

längs Bäcksedavägen vid Gillesalen och 400 tkr för ny 

GC-väg mellan Upplandavägen-Traktorgatan.  

Bidrag för utemiljöer i socioekonomiskt utsatta 

områden har sökts från Boverket (1200 tkr). Statligt 

stöd har sökts för solcellsinstallationer på Killingen 

(130 tkr) och Tomasgården (365 tkr) samt för 

nybyggnation av särskilt boende på Tomasgården 

(6,4 mnkr). 

Nya byggnader och renoverade byggnader 

Förskolor 

Om- och tillbyggnad av Tändhattens förskola på 

Ölandsgatan slutfördes. 

På Stensåkra förskola har arbetet påbörjats med 

tillbyggnad av ett nytt storkök med tillhörande 

matsal. I projektet ingår också renovering av 

befintliga personalutrymmen och avdelningar. 

I Björköby och Kvillsfors har lokalanpassningar gjorts 

för att inrymma förskoleavdelningar i skolans 

lokaler. Detta har medfört en högre nyttjandegrad 

av befintliga lokaler och paviljonger har därmed 

kunnat undvikas. Ombyggnationerna ger också en 

långsiktigt bättre lösning för både skola och förskola. 

Paviljongsbyggnad innehållande en avdelning har 

inhyrts och monterats intill förskolan i Korsberga. 

Projektering påbörjades av ny förskola 

sammanbyggd med Tomasgården. I projektet ingår 

även byggnation av 36 lägenheter för särskilt 

boende. 
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Grundskolor 

Upphandling av entreprenadarbeten på 

Mogärdeskolan genomfördes och byggnation av en 

ny huskropp påbörjades. Projektering av 

Withalaskolan och Landsbro skola påbörjades, 

beräknad byggstart är 2018. 

På Bäckseda skola byggdes nya entréer. Skolgården 

sanerades och en ny trafiklösning byggdes. 

Vid Nye skola byggdes en ny trafiklösning för att 

skapa en säker trafikmiljö för skolbarnen. 

Nya paviljongsbyggnader inhyrdes och monterades 

vid F-6 skolorna i Landsbro och Holsbybrunn. Varje 

paviljong innehåller två klassrum med tillhörande 

grupprum, kapprum och toaletter. 

Gymnasiet 

Lokaler på Kyrkogatan 54 iordningställdes. 

PCB-sanering utfördes på gymnasieskolans fönster. 

Arbete med att åtgärda fuktproblem på särskolan 

påbörjades. I arbetet ingår renovering av tak, 

ytterväggar och invändiga ytskikt.  

Övriga lokaler 

Om- och tillbyggnad av Räddningstjänstens lokaler 

genomfördes. 

Renovering av ytskikt och installationer på Vetlanda 

museum påbörjades. 

I Stadshuset iordningställdes kontor och mötesrum 

på våning 6. 

Solceller installerades på Killingen. Beräknad 

årsproduktion är 35 000 kWh och payoff-tiden är 7,5 

år. 

I Landsbro avslutades byggnationen av en maskinhall 

för fastighetsskötseln. 

Kvalitet och jämförelse 

Arbetet med intern kontroll 

Tekniska nämndens internkontroll för 2017 kommer 

att redovisas i mars månad. Planen omarbetades och 

utökades inför 2017. 

Synpunktshantering och 
servicedeklarationer 

Under året ökade antalet synpunkter. 

Nyckeltal 2017 2016 2015 2014 

Åtgärdat/kommer att åtgärdas 160 57 72 60 

Beaktas i framtida planering  38 48 55 80 

Ingen åtgärd utöver lämnat svar 4 49 36 27 

Finns redan i planeringen  58 31 36 31 

Hänvisning annan myndighet/organisation 15 6 13 6 

Inte genomförbart  20 2 6 5 

Saknas klassning 1 0 6 0 

Totalt antal 296 193 224 209 

Medborgar- och brukarnöjdhet 

Undersökning genomfördes inte under 2017. 

Medarbetarnöjdhet 

Se måldokument. 
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Barn- och utbildningsnämnd 

Ordförande: Mikael Hahn 
Förvaltningschef: Eva Gustafsson 
Nettokostnad/invånare: 19 774 kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 

Verksamhet 2017 2016 

 

Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Barn- och utbildningsnämnd 770 662 108 770 717 53 

Musikskola / kulturskola, 
barnkulturverksamhet 4 794 4 745 49 4 694 4 497 197 

Förskoleverksamhet 112 797 114 161 -1 364 110 843 106 365 4 478 

Grundskola, fritidshem, förskoleklass 202 917 203 811 -894 192 754 189 644 3 110 

Mottagningsenhet flykting 3 198 4 722 -1 524 465 4 075 -3 610 

Särskola 18 985 17 601 1 384 16 386 17 894 -1 508 

Gymnasieskola 74 353 77 582 -3 229 75 997 72 686 3 311 

Vetlanda Lärcentrum, komback 22 291 21 376 915 20 356 20 549 -193 

Skolskjuts 22 301 21 693 608 21 350 20 877 473 

Resursteam  14 375 14 253 122 13 443 13 894 -451 

Central ledningsorganisation barn- och 
utbildningsförvaltningen 29 390 28 447 943 27 311 28 700 -1 389 

Administration barn- och 
utbildningsförvaltningen 37 668 33 047 4 621 24 133 19 666 4 467 

SUMMA 543 839 542 100 1 739 508 502 499 564 8 938 

Investeringsredovisning (tusen kronor) 
Verksamhet 2017 2016 

 
Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Musikskola / kulturskola, 
barnkulturverksamhet 28 11 17 28 24 4 

Förskoleverksamhet 1 375 1 287 88 1 098 1 074 24 

Grundskola, fritidshem, förskoleklass 1 083 1 059 24 833 851 -18 

Särskola 37 37 0 37 37 0 

Gymnasieskola 1 702 1 689 13 2 568 2 960 -392 

Vetlanda Lärcentrum 37 0 37 37 27 10 

Resursteam  0 0 0     0 

Administration barn- och 
utbildningsförvaltningen 69 41 28 458 432 26 

SUMMA 4 331 4 124 207 5 059 5 405 -346 
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Verksamhetsbeskrivning 
Verksamheten inom Barn- och utbildningsnämnden 

styrs av nationella lagar, förordningar, läroplaner 

och andra reglerande dokument. Det grundläggande 

uppdraget är att skapa verksamheter där varje barns 

och elevs individuella behov, möjligheter och 

förutsättningar kan mötas och bemötas på ett 

sådant sätt att barnet och eleven ges möjlighet att 

växa, utbildas och bildas så långt det bara är möjligt. 

Vi ska stimulera till lärande i en trygg miljö där varje 

elevs individuella behov står i fokus. Inom barn- och 

utbildningsnämnden pågår många processer i denna 

riktning.  

Nämnden inrymmer verksamheter för våra 

medborgare i alla åldrar, från ettåringen till den 

vuxne, i form av förskola, grundskola, fritidshem, 

gymnasieskola, särskola, musikskola och 

vuxenutbildning i olika former.  

Vi har i grunden en stabil organisation med struktur, 

rutiner och många stödfunktioner. Verksamheten 

präglas av engagemang och kompetens och inom 

verksamheter råder stor samsyn. Vi lär av varandra 

och har ett utvecklat systematiskt kvalitetsarbete.   

Det händer mycket såväl nationellt som inom vår 

egen kommun inom frågor som hör till 

verksamheterna inom Barn- och 

utbildningsnämnden. Statliga beslut och satsningar 

reglerar betydande delar av vår verksamhet och det 

kan ofta vara svårt att förutsäga hur framtiden ska te 

sig. Statsbidrag kommer och försvinner och det är 

många gånger svårt att rusta vår organisation så att 

den svarar upp mot de krav som ställs för vissa av 

statsbidragen. En betydande del av dessa svårigheter 

ligger i den ökade bristen på utbildad personal inom 

såväl förskollärare och lärare som personal inom 

elevhälsans uppdrag. I takt med ett ökat barn- och 

elevunderlag ökar dessutom behovet av personal 

vilket i samverkan med det faktum att tillgången på 

personal minskar leder till en uppenbar risk för 

försämrad kvalitet i våra verksamheter. Belastningen 

ökar då dessutom markant på befintlig och behörig 

personal.   

Vi behöver bli än mer duktiga på att vårda de 

medarbetare vi har i vår organisation så att de trivs 

och mår bra och blir goda ambassadörer och kan 

locka till sig fler medarbetare.  

I takt med att vi får fler barn och elever ökar också 

behovet av förskole- och grundskoleplatser och 

därmed nya ändamålsenliga lokaler. Det föreligger 

också ett betydande behov av att rusta upp flera av 

våra redan befintliga lokaler. Såväl förskola som 

grundskola står inför markanta behov av utökning nu 

och inom överskådlig framtid.  

Under flera år har svenska elevers resultat sjunkit i 

jämförelse med andra länders, därför är det dags att 

söka vägar för att nå ökad måluppfyllelse i 

förhållande till skollagens och läroplanernas mål för 

barn och elever. Nationellt görs flera satsningar för 

att vända kunskapsutvecklingen. Det gäller bland 

andra ”lågstadielyft”, ”fritidslyftet” och ”minskade 

barngrupper i förskolan”, där kommunerna genom 

statliga bidrag kan förstärka med mer personal. 

Vetlanda har också gjort en riktade satsningar mot 

grundskolan för att nå ökad måluppfyllelse.  

Nationellt såväl som i Vetlanda kommun har vi sett 

betydande skillnader mellan pojkars och flickors 

betygsresultat. Vårterminen 2017 kan vi i Vetlanda 

se en viss minskning av differensen, men detta är ett 

område där vi även fortsättningsvis behöver jobba 

för att kunna möta alla elevers behov, oavsett 

könstillhörighet.  

Årets verksamhet 

Händelser av större vikt och betydelse 

Nedan följer ett urval av händelser under 2017. 

 Satsning på IKT; nätverksutbyggnad, 

kompetensutveckling, lärare och ledare, en-till-

en-datorer samt i-Pads, utveckling av Office 365 

samt införande av lär- och 

kommunikationsplattformen V-klass. 

 Lokalförsörjningsplan för förskolans långsiktiga 

lokalbehov. Planen visar att förskolan är i stort 

behov av att ersätta tillfälliga/undermåliga 

lokaler. 

 Byggnation Mogärdeskolan samt utökning av 

lokaler inom såväl grund- som förskola.  

 Fortsatt processutbildning för rektorer, inom 

Samverkan för bästa skola, med stöd av Jan 

Håkansson från Linnéuniversitetet. Utbildningen 

avslutades i maj månad 2017 och syftade till att 

utveckla rektorernas förmåga att driva ett 

systematiskt kvalitetsarbete. 

 En särskild utbildningsinsats riktad mot 

förstelärare, i syfte att tydliggöra dess uppdrag 

och utveckla arbetsformerna inom systematiskt 

kvalitetsarbete och kollegial handledning. 
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Utbildningsinsatsen avslutades under maj 

månad 2017. 

 En analysgrupp med kvalitetsutvecklare och 

några rektorer har arbetat med att analysera 

och sammanställa skolornas kvalitetsarbete, i 

syfte att analysera en övergripande nivå inom 

grundskolan, och att utveckla formerna för ett 

analysarbete inom grundskolan. Gruppen har 

även arbetat med att vidareutveckla det 

systematiska kvalitetsarbetet i kombination 

med ett mer användarvänligt ”Hypergene  

 Läs och skrivsatsningen som riktar sig till 

samtliga pedagoger inom förskoleklass, 

fritidshem och grundskola år 1 – 6 har 

påbörjats. Syftet är att stärka alla pedagogers 

kunskaper när det gäller läs- och skriv.  

 Läslyftet – under läsåret har sju av 

grundskolorna deltagit i det av Skolverket delvis 

finansierade projektet. Läslyftet bygger på 

kollegialt lärande runt metod. och 

litteraturstudier och syftar till att öka elevers 

läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka 

och utveckla kvaliteten i undervisningen. 

 Lågstadie- respektive fritidshemssatsningen, 

cirka 8 miljoner kronor i statsbidrag från 

Skolverket, i syfte att öka personaltätheten 

inom de lägre åren och inom fritidshemmen.  

 Avgångseleverna gick ut från 

Njudungsgymnasiet med mycket goda resultat. 

Elever lämnade skolan med ett genomsnittligt 

betygspoäng på 14,1, vilket är 0,3 poäng högre 

än för läsåret 15/16. 96,8 % av eleverna hade en 

gymnasie- eller yrkesexamen, det är en något 

större andel än 15/16. Totalt var 72,1 % av våra 

examenselever allmänt behöriga till högskolan, 

94,8 % av våra elever från 

högskoleförberedande program och 44,4 % av 

våra yrkesprogramselever. Föregående år var 

motsvarade resultat för yrkesprogrammen 36,7 

%. 

 Yrkesinriktad SFI-undervisning; ”skolspåret”, 

”vårdspåret” och ”industrispåret”. 

Insatser som gjorts för att åstadkomma 
förändring av årets utfall i förhållande 
till årets prognoser 

Löpande dialog med och mellan chefer för ökad 

förståelse för kopplingen mellan verksamhet och 

ekonomi.  

Stöd till chefer i prognosarbetet. 

Gymnasieskolans organisation kopplad till budgets 

förutsättningar – påbörjad översyn. 

Kommentarer till bokslutet  
Barn och utbildningsförvaltningen redovisar ett 

överskott med 1 739 tkr. 

Större avvikelser  

Förskoleverksamhet 

Totalt underskott 1 364 tkr  

Återbetalning av statsbidrag för mindre barngrupper 

i förskolan bidragsåret 2016/2017 -426 tkr  

Del av driftbudgeten har använts till inköp av 

inventarier till nya paviljonger, vilka ej ryms inom 

investeringsbudgeten samt ökade kostnader i 

samband med omstrukturering av förskolor 

(nedläggning/omflyttning av Tomasgården till 

Tändhatten). 

Till följd av ökat barnantal redovisar intäktsbudgeten 

för barnomsorgsavgifter ett överskott 557 tkr.  

Grundskola, förskoleklass, fritidshem 

Totalt underskott 894 tkr  

Centrala kostnader/intäkter överskott 711 tkr, 

fritidshemsavgifter samt interkommunala 

ersättningar.  

Bokslut för rektorer och verksamhetschef redovisar 

ett underskott 1 605 tkr beroende på en ökning av 

kostnader för ferielöneskuld med 1 223 tkr.  

Hela statsbidraget för lågstadielyft och fritidslyft 

2017/2018 ca 3,7 miljoner periodiserat till 2018.  

Mottagningsenheten Navet 

Underskott 1 524 tkr  

Enligt beslut utgår endast 3 miljoner av statsbidrag 

för flyktingverksamhet till denna verksamhet.  

Särskola  

Överskott 1 384 tkr  

Merparten av överskott avser interkommunala 

ersättningar ( 1 017 tkr).  

Gymnasieskola 

Underskott 3 229 tkr  
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Interkommunala ersättningar ger ett 

nettounderskott med 204 tkr  

Ökning av kostnader för ferielöneskuld uppgår till 

492 tkr  

Det totala underskottet för undervisningsdelen på 

de olika programmen uppgår till 2,5 miljoner.  

Vetlanda lärcentrum och KomBack  

Överskott 915 tkr  

Vakant tjänst inom administration samt överskott 

SFI-undervisning  

Central ledningsorganisation 

Överskott 943 tkr   

Överskottet fördelas enligt följande  

Förskola överskott 244 tkr  

Grundskola överskott 375 tkr  

Gymnasieskola överskott 69 tkr  

Central ledning överskott 256 (kurs o konferens)  

Administration barn- och utbildningsförvaltningen  

Överskott 4 621 tkr  

Central reserv, förstelärare, externa lokalkostnader, 

kapitaltjänstkostnader ger ett sammanlagt överskott 

med 1 280 tkr  

Vakanta tjänster på Barn och utbildningskansliet 

överskott 1 023 tkr, central fortbildning överskott 

812 tkr  

Ej utfördelad flyktingersättning asyl och schablon ger 

överskott 2 521 tkr, 25% av ersättningarna fördelas 

ej ut.  

IT-leasing underskott 1 015 tkr  

Kvalitet och jämförelse 

Arbetet med intern kontroll 

Arbetet med att färdigställa arbetet enligt 

internkontrollplanen för 2017 (nedan) pågår och 

beräknas vara klar senast utgången av mars månad. 

  

Rutin Kontrollmoment Ansvar Frekvens Metod 

Köptrohetsanalys Kontroll att ramavtal följs Ekonom 2 ggr Stickprov 

Prisanalys Kontroll mot avtalade 

prislistor 

Ekonom 2 ggr Stickprov 

Personliga utlägg Kontroll att verifikat finns 

som stämmer överens mot 

personliga utlägg i Personec 

Ekonom 1 ggr Stickprov 

Reseersättningar Kontroll att verifikat finns 

som stämmer överens med 

utbetalda reseersättningar 

Ekonom 1 ggr Stickprov 

Styrdokument Uppföljning av 

styrdokument att de är 

aktuella 

Administrativ chef 1 ggr Fullständig kontroll 

Extra anpassningar, särskilt 

stöd och åtgärdsprogram 

Kontroll att enheten har 

rutiner för att 

uppmärksamma behov av 

stödinsatser och sätta in 

stöd i form av extra 

anpassningar samt utreda 

behov av särskilt stöd och 

upprätta åtgärdsprogram 

som uppfyller lagens krav 

Chef resurscentrum 1 ggr Fullständig kontroll 

Extra anpassningar, särskilt 

stöd och åtgärdsprogram 

Kontroll att extra 

anpassningar, särskilt stöd 

och åtgärdsprogram finns 

när elever har rätt till det, 

samt hur stödinsatserna, 

extra anpassningar och 

särskilt stöd är 

dokumenterat 

Chef resurscentrum 2 ggr Stickprov 
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Synpunktshantering och 
servicedeklarationer 

29 synpunkter har kommit in under 2017. 

Fördelningen är enligt följande: 11 klagomål, 3 

förslag, 3 beröm 7 frågor och 5 under övrigt. 

Samtliga synpunkter har hanterats och är  avslutade.  

Servicedeklarationer 

1. Servicedeklaration: Lämna besked till 

vårdnadshavare om vid vilken förskola eller 

vilken pedagogisk omsorg barnet får plats 

senast sex veckor före önskat placeringsdatum. 

Bedömning: Inför våren 2017 fick ca 90 procent 

besked minst sex veckor innan start och 

återstående fick besked fyra till fem veckor 

innan önskat placeringsdatum. I höstas fick ca 

95 procent av familjerna besked tio veckor före 

placeringsdatum och några enstaka fick besked 

fem till åtta veckor innan placeringsdatum. 

 

2. Servicedeklaration: Alla elever i grundskolans 

årskurs två får plats på musikskolans grundkurs.  

Bedömning: Uppfyllt. Grundkurs har 

genomförts på alla skolor. 

 

3. Servicedeklaration: Vårdnadshavare med annat 

modersmål än svenska erbjuds vid behov 

information på sitt modersmål. (Du som 

vårdnadshavare talar om att du har behov av 

översättning.) 

Bedömning: Uppfyllt. Vi översätter på förskolor 

och skolor när föräldrar efterfrågar. I flera fall 

innebär det att våra modersmålslärare hjälper 

till med översättningen. Vi har en över-

sättningsfunktion (Google translate) på alla 

webbplatser så man hjälpligt kan förstå vår 

information. 

 

4. Vi erbjuder utevistelse varje dag för barn i 

förskola och familjedaghem. 

Bedömning: Uppfyllt. 

 

5. Minst en vuxen ska finnas bland eleverna vid 

rast. Servicedeklarationen gäller förskoleklass, 

grundskola årskurs 1–9 och grundsärskola. 

Bedömning: Uppfyllt. 

 

6. En fråga eller synpunkt som väckts av en elev 

vid klasskonferens, arbetsplatsträff, 

samverkansgrupp eller vid skolkonferens ska 

besvaras inom en månad av ansvarig rektor 

eller grundskolechef/gymnasiechef. 

Bedömning: Uppfyllt. 

Medborgar- och brukarnöjdhet 

Förskole-enkäten visar att vårdnadshavare är mycket 

nöjda med förskolan, 98% upplever att deras barn 

trivs. Vi behöver dock bli bättre på att förmedla hur 

vi jobbar för att ge pojkar och flickor samma 

förutsättningar och om barnen får vara med och 

bestämma hur det ska vara på förskolan.  

Under vårterminen 2017 besvarade personal, 

vårdnadshavare och elever i förskoleklass, 

grundskolans årskurs fem och nio samt 

gymnasieskolans årskurs två Skolinspektionens 

enkäter inför höstens granskning. Resultaten av 

dessa visar på hög nöjdhet jämfört med det 

nationella snittet samt god kvalitet utifrån vårt 

nationella uppdrag i stort. 

Medarbetarnöjdhet 

Resultatet av den årliga medarbetarundersökningen 

(2017) måste anses som gott och ligger ungefär i 

linje med den som genomfördes 2015. 

Medarbetarenkäten besvarades av 81,3% av våra 

medarbetare, vilket kan jämföras med 73,6% i 

kommunen som helhet. Detta i sig visar på ett högt 

engagemang för verksamheten. Siffran för den totala 

nöjdheten hos förvaltningens medarbetare är 4,03, 

vilket kan jämföras med det kommunövergripande 

medelvärdet på 3,97. Resultatet påvisar dock en allt 

större diskrepans gällande upplevelsen av faktiska 

arbetsuppgifter och möjligheten att utföra dessa. 

95,2% av förvaltningens medarbetare anger att 

deras arbete känns meningsfullt och 82,9% ser fram 

emot att gå till sitt arbete. Detta visar tydligt på ett 

högt engagemang och goda förutsättningar för hög 

kvalitet. Utmaning för framtiden blir att arbeta med 

balansen mellan arbetsuppgifter och möjligheten att 

utföra dessa för att bibehålla dessa goda värden av 

nöjdhet. 

Utvecklingsåtgärder 

Ytterligare kompetensutveckling för våra ledare i att 

förbättra prognosarbetet. 

Genomlysning av våra olika verksamheters 

förutsättningar i förhållande till budgetramar. 

Behöver förändringar göras vad gäller 

tilldelningssystem? 
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Lokalförsörjningsplan för grundskolan 

En större och bredare kunskapsöverföring, samsyn 

och samverkan mellan förvaltningens olika 

verksamhetsdelar  

Kompetensförsörjning utifrån en god 

verksamhetsbild 

Arbetsmiljöfrågor  

Marknadsföra våra verksamheter  

Utveckla organisationsstrukturen Verksamhetsmått 

Nyckeltal 2017 2016 2015 

Antalet inskrivna barn i förskolan 1 331 1 328 1 306 

Antalet inskrivna barn i fritidshem 1 156 1 017 854 

Antalet inskrivna barn i familjedaghem 34 36 54 

Antalet inskrivna barn i förskoleklass 338 339 348 

Antalet elever i grundskolan 1-6 1 918 1 869 1 701 

Antalet elever i grundskolan 7-9 920 928 885 

Antalet elever i särskolan (grund samt gymnasiet) 55 59 58 

Antalet elever i Njudungsgymnasiet 874 820 862 

Antalet elever i gymnasiet från annan kommun 189 196 175 

Antalet gymnasieelever studerande på annan ort 185 170 200 

Antalet elever inskrivna i musikskolan 512 689 824 

Antalet heltidsstuderande inom vuxenutbildningen 
(helårsplatser) 

180 246 287 

Antalet elever från Vetlanda kommun på Vetlanda 
friskola år 0-9 

68 60 49 

Antalet elever från Vetlanda kommun på Vetlanda 
friskola år 0-9 

60 49 51 
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Vård- och omsorgsnämnd 

Ordförande: Tommy Bohman 
Förvaltningschef: Marianne Karlsson 
Nettokostnad/invånare: 17 216 kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 
Verksamhet 2017 2016 

 
Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Administration 26 233 20 976 5 257 26 510 19 068 7 442 

Bemanningscenter 8 691 7 369 1 322 8 214 6 966 1 248 

Färdtjänst 300 224 76 100 157 -57 

Hemsjukvård 52 885 50 805 2 080 51 752 49 938 1 814 

Hemtjänst 80 028 86 738 -6 710 76 428 83 982 -7 554 

Insatser enl. LSS 96 032 110 845 -14 813 87 494 98 884 -11 390 

Myndighetskontor 6 215 6 957 -742 6 198 6 071 127 

Vård- och omsorgsnämnd 810 785 25 810 704 106 

Insatser enl. SoL 28 168 28 988 -820 23 819 25 505 -1 686 

Särskilt boende 126 139 127 376 -1 237 121 439 124 749 -3 310 

Äldreomsorg, övrig verksamhet 28 209 28 048 161 26 106 17 841 8 265 

Övrig verksamhet VO 4 252 2 854 1 398 3 725 3 527 198 

SUMMA 457 962 471 964 -14 002 432 595 437 391 -4 796 

Investeringsredovisning (tusen kronor) 
Projekt 2017 2016 

 
Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Inventarier vård och omsorg 700 739 -39 690 672 18 

Inventarier särskilt boende   108 -108 200 82 118 

Trygghetslarm/säkerhetsutrustning 250   250 375 42 334 

Trygghetslarm särskilt boende     0 500 935 -435 

Nyckelgömmor 50   50 50   50 

Teknik/dokumentation 500   500 460 254 206 

E-hälsa 75   75 40   40 

Specialsängar 75 70 5 50   50 

Personlyftar   30 -30 30   30 

Hjälpmedel 50   50 30   30 

Boende psykiatri Falken 300   300       

Planeringsystem 300   300       

SUMMA 2 300 947 1 353 2 425 1 985 440 

 

Verksamhetsbeskrivning 
Vård- och omsorgsförvaltningens uppdrag är att 

bedriva verksamhet utifrån gällande lagstiftning, 

bl.a. socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL). Det är förvaltningens 

myndighetskontor som, efter ansökan från enskild, 

beslutar om olika insatser utifrån brukarens behov. 

Verkställigheten kan bestå av hemtjänst, särskilt 
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boende eller insatser enligt LSS. Antalet 

tillsvidareanställda medarbetare i förvaltningen är 

cirka 900 med olika befattningar. I hemtjänsten finns 

det cirka 600 brukare exkl. de med enbart 

trygghetslarm och i särskilt boende cirka 300 

brukare. Den kommunala hälso- och sjukvården 

gjorde under 2017 över 38 000 hembesök. 

Årets verksamhet 

Händelser av större vikt och betydelse 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade i mars att 

verksamheten vid äldreboendet Kvarngården ska 

återgå i kommunal regi när avtalet går ut i 

september 2018. Förberedelse har påbörjats för att 

återta driften från och med oktober 2018. 

Inom funktionshinderomsorgen har boendet Falken 

öppnat, med inriktning mot socialpsykiatrin. Brukare 

från Kvarndammens gruppboende har flyttat in och 

därefter har det succesivt flyttat in brukare med 

beslut om boende enligt socialtjänstlagen. När 

boendet öppnade fanns det inte fullt ut budgeterade 

medel för 2017. 

Ansökningar till LSS-boende har under 2017 ökat och 

då det inte finns några lediga platser inom våra LSS-

boenden innebär det att beviljade insatser i form av 

boende enligt LSS inte kan verkställas. Under året 

har nämnden beviljat några externa placeringar på 

grund av ”platsbrist”.  

En stor och viktig del av 2017 har varit att 

Försäkringskassan gjort ”nya” bedömningar av 

personlig assistans, LSS. Flera brukare har fått 

antalet timmar för statlig assistans-ersättning sänkta 

och brukaren har då gjort en ansökan hos 

kommunen. Under 2017 har det fört med sig en 

ökad kostnad för assistans med 6 200 tkr. Detta är  

kostnader som inte har varit möjliga att påverka. 

Utöver dessa är det en avvikelse inom personlig 

assistans på 2 880 tkr, bland annat på grund av nya 

ärenden samt ökade behov och svårigheter att 

bemanna. 

Rekrytering av personal med rätt kompetens har 

varit och är en utmaning för förvaltningen.  Det har 

varit stor omsättning på chefer i olika led och det för 

med sig att förvaltningen ”tappar” kompetens och 

erfarenhet. Det har också varit svårt att hitta övrig 

omvårdnads-/omsorgspersonal till våra olika 

verksamheter.     

En översyn av bemanning i samtliga funktioner har 

gjorts. Fokus har lagts på särskilda boenden under 

våren. Arbetet med att skapa 

Verksamhetsanpassade och hälsosamma scheman 

har gjorts i samverkan med områdeschefer och 

verksamhetsutvecklare. Under hösten 2017 har 

samtliga chefer gått en utbildning på 2,5 dagar inom 

området schema och bemanning.  

Förvaltningen har höga ”sjuktal” hos medarbetarna, 

såväl chefer som annan personal. Arbetet med att 

minska sjukfrånvaron i förvaltningen har pågått hela 

2017, med bl.a. Hälsoprojekt och arbetet med 

Verksamhetsanpassade och hälsosamma scheman. 

Det är ett långsiktigt arbete och det tar tid innan 

man ser effekt.  Dock ses en minskning av sjuktal hos 

medarbetare på särskilt boende. 

Kommunen har inte kunnat undvika 

betalningsansvar för ”utskrivningsklara” patienter 

från sjukhuset. Detta har fört med sig ett 

betalningsansvar till regionen på 1 200 tkr.  

Behovet av insatser nattetid hos de brukare som bor 

i ordinärt boende har under året ökat betydande, 

mer än dubblerats. Det är fler brukare som får 

insatser och många har fler besök per natt. Under 

hela året har extra resurser fått tillsättas och detta 

har fört med sig en extra kostnad på cirka 2 000 tkr. 

Aktiviteter enligt Handlingsplan för 

verksamhetsutveckling med stöd av teknik har 

pågått under 2017. Digitala trygghetslarm är en del 

av planen och arbetet med att byta ut gamla 

trygghetslarm mot digitala påbörjades under hösten 

och beräknas vara klart i maj 2018. Det har också 

planerats för ett nytt verksamhetssystem, en 

länsövergripande upphandling har påbörjats där 

Jönköpings kommun har huvudansvaret medan 

övriga kommuner i länet har fått möjlighet att delta. 

Insatser som gjorts för att åstadkomma 
förändring av årets utfall i förhållande 
till årets prognoser 

De stora underskotten finns inom verksamheter som 

är svåra att påverka såsom personlig assistans och 

externa placeringar. Att inrymma detta inom 

befintlig budgetram skulle innebära 

ambitionssänkning och även kvalitetspåverkande 

åtgärder. 

Förvaltningen har arbetat för att minska 

sjukfrånvaron. Det är dock ett arbete som är 
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långsiktigt och det kommer att ta tid innan man kan 

se resultat. 

Tillsättning av vakanta tjänster har särskilt prövats 

och har gett viss besparing under året, men detta är 

av tillfällig karaktär. 

Inom hemtjänsten har en utvärdering mynnat ut i en 

handlingsplan där ekonomi, planering och 

chefsrollen är i fokus. 

Arbete med bemanningsplanering har pågått under 

året med störst fokus inom särskilt boende.  

För att minska kostnaderna i form av 

betalningsansvar till regionen samt minska behovet 

av korttidsplatser har ett hemtagningsteam startats 

upp.   

Kommentarer till bokslutet (drift och 
investering) 

Resultatet för vård- och omsorgsnämnden är -14 002 

tkr. I prognosen per oktober beräknades 

underskottet till -10 032 tkr. Förändringarna avser 

främst högre lönekostnader än vad som beräknats 

tidigare. 

De största avvikelserna finns inom personlig 

assistans (-9 080 tkr), externa placeringar (-6 833 tkr) 

samt hemtjänsten (-6 710 tkr). Kommunens 

utförarorganisation inom hemtjänsten (exkl. natt) 

visar ett resultat på -10 700 tkr för 2017. En 

förbättring med närmare 2 300 tkr jämfört med 

2016 ses för den del som avser LOV (Lagen om 

valfrihet). 

Inom särskilt boende samt hemtjänst i form av 

nattpatrullen har utökning av bemanning på grund 

av hög vårdtyngd och ökade behov delvis 

finansierats av statliga stimulansmedel. 

De höga kostnaderna för personlig assistans och 

externa placeringar kommer finnas kvar under 2018 

och har inte inrymts i budgetramen. 

På investeringssidan lämnas ett överskott på 1 353 

tkr. Av detta kommer ombudget begäras avseende 

550 tkr. 

Kvalitet och jämförelse 

Arbetet med intern kontroll 

Nämnden tar årligen fram en internkontrollplan 

enligt de rutiner som gäller i kommunen. 

Redovisning görs efter bokslut. 

Utöver internkontrollplanen arbetar förvaltningen 

även löpande med egenkontroll som en del av 

verksamheternas kvalitet i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Annat som varit aktuellt är bl.a. 

tillsyn av verksamheter där det kontrolleras att 

verksamheterna följer aktuell lagstiftning och 

interna styrdokument. Egenkontroll sker också i 

form av jämförelser och analyser av 

brukarundersökningar, nationella kvalitetsregister 

och Öppna jämförelser.  

Synpunktshantering och 
servicedeklarationer 

Under 2017 har det kommit in 28 synpunkter till 

förvaltningen och svar har lämnats där det varit 

möjligt. 

Medborgar- och brukarnöjdhet 

Inom funktionshinderomsorgen har under 2017 

brukarundersökning genomförts inom lagrummet 

LSS; daglig verksamhet och boende och inom 

lagrummet SoL; Sysselsättning och Boendestöd. 

Fokus har lagts på att analysera och reflektera kring 

den egna verksamhetens resultat.  

Äldreomsorgens brukarundersökning som 

genomförs på uppdrag av socialstyrelsen 

redovisades i november. Resultatet för Vetlanda 

visar inga stora förändringar jämfört med 

föregående år. 87 procent av de svarande på särskilt 

boende uppger att de är sammantaget nöjda med 

sitt boende jämfört med 88 procent 2016. 

Motsvarande siffra för hemtjänst är 93 procent 

jämfört med 91 procent 2016. 

I det systematiska kvalitetsarbetet ingår 

brukarundersökningarna som en del i 

egenkontrollen. Respektive verksamhet analyserar 

sina egna resultat och jobbar med 

förbättringsområden utifrån det.  

Medarbetarnöjdhet 

Det gjordes en kommunövergripande 

medarbetarundersökning hösten 2017. Resultatet 



66 | ÅRSREDOVISNING 2017 

visar att förvaltningens totala medelvärde på hur 

nöjda medarbetarna är på arbetsplatsen är 3,89 (på 

en femgradig skala där fem är bäst). Siffran kan 

jämföras med det kommunövergripande värdet som 

är 3,97. Jämfört med kommunövergripande resultat 

har förvaltningen något lägre resultat än 

genomsnittet och det gäller samtliga områden hälsa, 

medarbetarskap, ledarskap och kvalitet. 

Förvaltningens chefer kommer tillsammans med 

medarbetare ta fram handlingsplaner för att 

förbättra resultat. 

Processutveckling och brukartid 

Kommunens utförarorganisation inom hemtjänsten 

visar ett resultat på -10 700 tkr för 2017. En 

förbättring med närmare 2 300 tkr jämfört med 

2016 ses för den del som avser LOV (Lagen om 

valfrihet). 

Förvaltningens hemtjänst har under 2017 arbetat 

med att öka den s.k. brukartiden och har under 2017 

nått ett resultat på i snitt 64 %, med stor variation 

mellan de olika områdena.  

Utvecklingsåtgärder 

Arbetet med digitalisering av trygghetslarmen 

påbörjades under hösten. Alla berörda får i god tid 

information om när byte av larm sker. Cirka 100 larm 

i månaden har bytts och arbetet fortsätter första 

delen av 2018. 

Planeringen för nya Tomasgården med 36 

lägenheter har under året fortsatt. Det nya 

äldreboendet kan ses som en del i att möta behoven 

av att vi blir fler äldre-äldre.  

Behovet av gruppboende enligt Lagen om stöd och 

service har under året ökat och det har varit svårt att 

kunna verkställa beslut. Detta har fört med sig att 

nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att 

tillsammans med tekniska kontoret se över 

möjligheten att skapa boende i egen regi. 

 

Verksamhetsmått  
Nyckeltal 2017 2016 2015 

Brukartid hemtjänst 64% 62,1% 64,2% 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg  0,6% -0,9% 

Nettokostnadsavvikelse LSS  2,3% 1,7% 

 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)  

Avvikelse i procent mellan nettokostnad och 

referenskostnad för äldreomsorg, kr/inv. 

Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. 

Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för 

äldreomsorg i riket, åldersstruktur (andel 65-79 år, 

80-89 år och  

90+ år i kommunen), civilstånd, ohälsa, andel födda 

utanför Norden, restider i hemtjänsten samt 

merkostnader för institutionsboende i glesbygd. 

Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna 

från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och 

befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar 

högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och 

negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt 

förväntat. Källa: SKL. 

Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)  

Avvikelse i procent mellan nettokostnad och 

referenskostnad för LSS, kr/inv. Nettokostnad är 

bruttokostnad minus bruttointäkt. 

Referenskostnaden bygger på nettokostnader och 

strukturvariabler för det aktuella året. 

Referenskostnaden för LSS beräknas med hjälp av 

antalet verkställda beslut 1/10 föregående år och 

personalkostnadsindex. Positiva värden indikerar 

högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och 

negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt 

förväntat. Källa: SKL. 
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Socialnämnd 

Ordförande: Hans Toll 
Förvaltningschef: Anders Saldner 
Nettokostnad/invånare: 3 616 kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 

Verksamhet 2017 2016 

 

Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Socialnämnd 352 388 -36 346 352 -6 

Ledning, administration, IT 10 938 10 635 303 9 392 9 994 -602 

Placeringar, barn och unga 22 502 24 139 -1 637 19 399 22 596 -3 197 

Övrigt familjesektionen 21 389 20 967 422 21 745 20 227 1 518 

Placeringar, vuxna 3 800 4 725 -925 2 408 5 798 -3 390 

Försörjningsstöd 12 500 13 051 -551 15 500 13 732 1 768 

Övrigt vuxensektionen 20 034 21 317 -1 283 16 130 22 208 -6 078 

Ensamkommande flyktingbarn 1 855 3 919 -2 064 -4 484 -15 792 11 308 

SUMMA 93 370 99 141 -5 771 80 436 79 115 1 321 

Investeringsredovisning (tusen kronor) 

Projekt 2017 2016 

 

Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Inventarier 50 155 -105 50 288 -238 

SUMMA 50 155 -105 50 288 -238 

 

Verksamhetsbeskrivning 
Socialnämnden fullgör kommunens 

socialtjänstuppgifter för individ –och familjeomsorg 

reglerat i socialtjänstlagen (SOL) med 

kompletterande tvångslagstiftning och följdlagar 

jämte familjerättslig lagstiftning med undantag av 

det som gäller äldre- och funktionshinderomsorgen. 

I nämndens ansvar ingår också uppgifter enl. hälso- 

och sjukvårdslagen i de delar som rör 

missbruksvården.  

Socialnämnden ansvarar även för mottagandet av 

ensamkommande flyktingbarn samt 

arbetsmarknadsfrågor.  

Nämnden har följande uppgifter:  

 Fullgöra de uppgifter inom socialtjänsten som 

avser individ- och familjeomsorg samt de övriga 

uppgifter kommunfullmäktige överlämnar till 

nämnden.  

 Hålla sig väl förtrogen med levnadsförhållanden 

i kommunen.  

 Planera, utveckla, samordna och följa upp 

verksamheten inom nämndens ansvarsområde.  

 Medverka i samhällsplaneringen och i 

samarbete med andra samhällsorgan, 

organisationer, föreningar och enskilda, främja 

goda miljöer i kommunen.  

 På lämpligt sätt informera om socialtjänsten 

samt om övrig verksamhet inom nämndens 

verksamhetsområde.  

 Genom uppsökande verksamhet och på annat 

sätt främja förutsättningarna för goda 

levnadsförhållanden.  

 Representera kommunen inom nämndens 

verksamhetsområde.  

 Leda och samordna arbetsmarknadsfrågorna 

samt ansvara för åtgärder för att allmänt främja 

sysselsättningen i kommunen.  
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 Förvalta donationer ställda under nämndens 

vård samt besluta om utdelning av medel från 

dessa. 

Årets verksamhet 

Händelser av större vikt och betydelse 

Under 2017 har verksamheten för ensamkommande 

barn och unga präglats av en snabb och omvälvande 

anpassning till det alltjämt mycket låga antalet 

ensamkommande barn som anvisats till kommunen. 

Under 2017 anvisades endast ett nytt barn. 

Verksamheten är statsbidragsfinansierad och den 

minskning av nivåerna som staten beslutade under 

året har skapat en stor utmaning för verksamheten. 

Antalet barn och ungdomar 

mottagningsverksamheten har minskat från ca 100 

vid ingången av 2017 till dryg 60 idag. Personalen 

har minskat från 65 vid årets början till 25 idag varav 

11 är varslade. I början av året drev Vetlanda sju 

egna HVB-hem och ett stödboende. När den senaste 

beslutade förändringen verkställs finns ett HVB-hem 

och två stödboenden kvar. Denna snabba förändring 

har inneburit en stor utmaning som dock trots allt 

har fungerat väl. 

Under 2017 har förvaltningen haft fortsatta 

svårigheter att rekrytera personal till de 

myndighetsutövande tjänsterna. Problemet är inte 

löst, men en medveten strategi och olika aktiviteter i 

syfte att förändra situationen har ändå varit 

lyckosamma och ser ut att ge en betydligt bättre 

situation under 2018. 

En fortsatt besvärlig situation på bostadsmarknaden 

skapar svårigheter för de målgrupper som 

socialförvaltningen arbetar med. Under året har 

socialnämnden antagit en bostadspolitisk policy för 

att på ett så effektivt sätt som möjligt skapa 

förutsättningar för utsatta grupper.  

Förvaltningen inledde i slutet av året en 

omorganisation, bl. a i syfte att skapa bättre 

förutsättningar för att lyckas i arbetet med att 

minska utanförskap och stärka delaktighet i 

samhället. Beslut och genomförande kommer att ske 

under första halvåret 2018. 

Insatser som gjorts för att åstadkomma 
förändring av årets utfall i förhållande 
till årets prognoser 

Omfattande insatser har lagts ner för att bryta 

svårigheten att rekrytera personal till 

myndighetsutövande tjänster. Exempel på konkreta 

åtgärder har varit att skapa möjlighet att förlägga 

vissa arbetsuppgifter hemifrån och att ge 

handläggare utökat administrativt stöd. Ett 

medvetet strategiskt arbete för att stärka de 

faktorer man vet har stor betydelse för att skapa 

motivation och engagemang har genomförts och 

samlats i en gemensamt antagen ledarskapspolicy 

som arbetas med kontinuerligt.  

Under året har förvaltningen fortsatt att söka 

metoder för att minska kostnaderna för köp av 

extern vård, särskilt HVB-vård. Varje enskild extern 

placering föregås av ett rådslag där 

öppenvårdslösningar och alternativ övervägs.  

Förvaltningen har hög en hög ambition när det gäller 

att minska individers beroende av försörjningsstöd. 

En planerad utökning förvaltningens strategi ”arbete 

i stället för bidrag” ersattes under året med ett 

intensivt arbete med att använda 

arbetsförmedlingens nya satsning ”extratjänster”. På 

det sättet har förvaltningen kunnat uppnå liknande 

resultat för samma målgrupp, utan att tvingas ta 

använda de ca 2 milj som särskilt avsatts för detta 

ändamål.   

Kommentarer till bokslutet (drift och 
investering) 

Förvaltningen redovisar ett samlat underskott på 

5 769kr tkr för 2017. Det enskilt största underskottet 

i relation till budget härrör från konsultkostnader 

relaterat till svårighet att rekrytera personal till 

myndighetsutövande tjänster. 

Myndighetsutövningen uppvisar totalt en avvikelse 

på minus 4 017 tkr, där merparten härrör från 

merkostnader för konsulttjänster.  Förvaltningen har 

arbetat intensivt på att förändra dessa förhållanden, 

ett arbete som i många delar varit framgångsrikt. De 

sista konsultkontrakten går ut i mars 2018. 

Externa placeringar på HVB-hem eller familjehem 

har under många år förorsakat underskott i 

socialförvaltningens budget. Eftersom ett enskilt 

vårdbeslut kan innebära stora kostnader är det 

mycket svårt att budgetera. Socialnämnden har 
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byggt upp öppenvårdsalternativ för att så långt det 

går hitta alternativa lösningar. Förvaltningen har 

också interna rutiner för att tidigt i processen 

undvika dyr HVB-vård. Skydd och omsorgsbehov hos 

både barn och vuxna måste ibland ändå täckas 

genom heldygnsvård.  Det samlade underskottet för 

2017 landar på minus 2.418 tkr. (-925 tkr för vuxna 

och -1.493 för barn och unga).  

Verksamheten för mottagande av ensamkommande 

barn finansieras genom statliga medel. Återsökning 

av dessa kostnader är omfattande. Under 2017 

återsöktes och beviljades kostnader uppgående till 

51 355 tkr. Verksamheten uppvisar ett underskott på 

ca 2 000 tkr för 2017. HVB-verksamheten har hållit 

sig inom återsökta statliga medel och underskottet 

härrör främst från att intäkterna i form av 

statsbidrag inte nådde budgeterad nivå.  

Kostnaden för försörjningsstöd har minskat med c:a 

700 tkr sedan förra året. Budgetmålet var dock en 

större minskning än så, varför försörjningsstödet 

uppvisar ett underskott på -551 tkr. 

Kontot för ”arbete istället för bidrag” uppvisar ett 

överskott på 1 909 tkr, då arbetsförmedlingens 

extratjänster kunnat användas på målgruppen 

istället för budgeterade anslag.  

Socialförvaltningen har tidigare kunnat täcka sina 

kostnader för etableringsersättning med hjälp av 

omfördelning av centralt tilldelade statsbidrag. År 

2017 ligger denna kostnad obudgeterad kvar, vilket 

skapar ett underskott på drygt en miljon i 

socialförvaltningens bokslut.   

Kvalitet och jämförelse 

Arbetet med intern kontroll 

Inom förvaltningen finns en omfattande 

internkontrollplan. Syftet med internkontrollen är i 

huvudsak att säkra ekonomiska oegentligheter, att 

verksamheten svarar mot lagstiftningens krav och 

att uppgifter om enskilda inte röjs för obehöriga. 

Synpunktshantering och 
servicedeklarationer 

Under 2017 fick socialförvaltningen ovanligt många 

synpunkter från allmänheten. Sammanlagt sju 

synpunkter/frågor berörde socialförvaltningen. 

Respektive sektionschef har besvarat synpunkterna 

inom utsagd tid. 

Fyra synpunkter rörde frågor riktade till 

förvaltningens vuxensektion och handlade om 

försörjningsstöd, alkoholförtäring, bostäder. En 

rörde klagomål på handläggning. 

En synpunkt berörde familjesektionen och handlade 

om bemötande. 

Två rörde frågor om kostnader för 

ensamkommandebarns ekonomi och avtal. 

Medborgar- och brukarnöjdhet 

Brukarundersökningen som vänder sig till besökare 

vid förvaltningens myndighetsfunktioner, visar att 

90 % (2017) har högt eller mycket högt förtroende 

för socialförvaltningen, vilket bedöms vara ett bra 

resultat.  

Medborgarundersökningen genomförs vart annat år. 

Undersökningen 2017 visar att allmänhetens 

förtroende för socialförvaltningen ligger kvar på en 

fortsatt hög nivå. Resultatet har förbättrats för varje 

år sedan mätningen av medborgarnas uppfattning 

startade 2011, fram till 2016. Undersökningen 2017 

visade att 34 % hade stort eller mycket stort 

förtroende för socialförvaltningen. Det var i stort 

sätt samma som vid 2015 års mätning (33%). 

Andelen medborgare som inte har någon åsikt har 

ökat från 45 % till 49 %. Kanske har allmänhetens 

förtroende hamnat på förväntad nivå? Negativ 

uppmärksamhet från media kan snabbt förändra 

förtroendet hos allmänheten. 

Medarbetarnöjdhet 

Den senaste medarbetarundersökningen visar ett 

bra resultat för socialförvaltningen som var den 

förvaltning som uppvisade högst trivselindex av 

samtliga förvaltningar i kommunen. Trivselindex är 

ett medelvärde där max är 5,0. 

Medarbetarundersökningen 2017 visade ett 

trivselindex på 4,09 för socialförvaltningen, vilket 

också var det högsta som uppmätts i 

socialförvaltningen.  

Chefsgruppen har prioriterat just trivsel och 

motivation hos personal som ett tema under året, 

med bl. a utarbetandet av en ny ledarskapspolicy 

m m.  

Processutveckling och brukartid 

Under året har socialförvaltningen utvecklat sitt 

kvalitetsarbete ännu mer. Flera projekt som stärker 
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brukarperspektivet har genomförts bl. a inom 

försörjningsstödet. 

Utvecklingsåtgärder 

Socialförvaltningen arbetar med ett systematiskt 

förbättringsarbete som bygger på delaktighet och 

ständiga förbättringar. Under året har detta 

systematiska arbete förbättrats ytterligare. TRYGGVE 

är numera beskrivningen över hur kvalitetsstyrning, 

ekonomistyrning och verksamhetsstyrning 

samverkar med hållplatser för lärande och 

analysdagar både för personal och nämnd ingår.    

 

Verksamhetsmått 

Nyckeltal 2017 2016 2015 

Antal hushåll med försörjningsstöd 504 571 595 

HVB vårddygn SO VUX 2 042 2 023 2 352 

Vårddygn HVB 0-20 år inom SO FAM exkl. EKB 2 819 2 050 2 333 

Antal inledda utredningar 0-20 år SO FAM 432 341 397 

Antal inledda utredningar SO VUX 595 699 677 

Antal nya anvisningar ensamkommande flyktingbarn 1 6 124 
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Miljö- och byggnämnd 
Ordförande:  Sven-Olov Karlsson 
Förvaltningschef:  Eva-Lott Karlsson 
Nettokostnad/invånare: 85 kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 

Verksamhet 2017 2016 

 

Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Nämnden 293 348 -55 375 338 37 

Administration 2 896 2 734 162 2 537 2 375 162 

Miljö- och hälsoskydd 1 192 193 999 1 341 971 370 

Livsmedel 159 103 56 0 -122 122 

Bygg 83 -1 043 1 126 87 284 -197 

LOVA     0 466 410 56 

SUMMA 4 623 2 335 2 288 4 806 4 256 550 

Investeringsredovisning (tusen kronor) 
Projekt 2017 2016 

 
Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Inventarier och instrument 50 0 50 50 13 37 

SUMMA 50 0 50 50 13 37 

 

Verksamhetsbeskrivning 
Vi ska värna om kommunens bästa inom vårt 

verksamhetsområde och skapa förutsättningar för 

en hållbar och välmående kommun. Vi ska fullgöra 

vårt uppdrag på ett snabbt och kostnadseffektivt 

sätt med bibehållen kvalitet. 

Årets verksamhet 
Produktionen av småhus tog fart under året och det 

blev 57 bygglov, inklusive fritidshus. Vi har lämnat 

bygglov för 3 nya flerbostadshus och 18 bygglov för 

nybyggnad eller större tillbyggnad av 

företagslokaler. 

Under året har en ansvarsutredning tagits fram så 

att kommunen har kunnat ansöka om 

saneringsbidrag inför bostadsbyggande på Vildvinet 

och Skyttemossen. Tidigare har man deponerat 

hushållsavfall i området och nu detaljplaneras 

området för flerbostadshus vilket kommer att kräva 

omfattande saneringar. 

Kommunen har ansökt om och fått statliga bidrag till 

markundersökningar, fördjupad riskbedömning och 

åtgärdsutredning vid Ädelfors amalgameringsverk. 

Under 2017 har utökade undersökningar och en 

fördjupad riskbedömning genomförts. 

I övrigt har arbetet löpt på som planerat. 

Kommentarer till bokslutet  

Överskottet beror till stor del på tjänster som inte 

har kunnat tillsättas då det är svårt att rekrytera vid 

korta frånvaroperioder. Det är svårt att hitta 

utbildad personal som vill ha korta anställningar och 

om de är oerfarna hinner de inte komma in i arbetet. 

Trots viss personalbrist har vi hunnit besöka företag 

enligt planeringen och även hantera de 

bygglovsansökningar som kommit in. Ju färre 

personer som arbetar och ju mer de gör, ju bättre 

blir det ekonomiska resultatet. Det är dock ingen 

långsiktig lösning eftersom personalen blir stressad 

och överansträngd. Inför 2018 ser det bättre ut då vi 

har lyckats rekrytera erfaren personal. 
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Kvalitet och jämförelse 

Arbetet med intern kontroll 

Internkontrollen har följts upp utan anmärkning. 

Synpunktshantering och 
servicedeklarationer 

Under 2017 har 25 synpunkter kommit in till miljö- 

och byggförvaltningen via kommunens 

synpunktshantering. 22 synpunkter kom in via 

webben, 2 via svarskort och 1 via brev. Totalvolymen 

har ökat från föregående år då vi fick in 15 

synpunkter. Vid starten 2009 fick vi in 22 

synpunkter. Den vanligaste kategorin av synpunkter 

under 2017 har gällt bygg och miljöfrågor.  

Vi har servicedeklarationer gällande värmepumpar, 

enskilda avlopp och bygglov. Vi har kunnat hålla vad 

vi lovat. 

Medborgar- och brukarnöjdhet 

I SKL:s företagsmätning Insikt för 2016 hamnade 

byggavdelningen på 21 plats med ett NKI på 75. 

Miljö- och hälsoskydd hamnade på 6 plats med ett 

NKI på 80. Numera mäts livsmedel för sig och där 

hamnade NKI på 78. En ny mätning har just avslutats 

för 2017 och resultaten ser bra ut men 

kommunrankingen presenteras först den 2 maj 

2018. 

Medarbetarnöjdhet 

I 2017 års medarbetarundersökning låg 

förvaltningens sammanvägda resultat på 4,04 av 5 

möjliga. 

Utvecklingsåtgärder 

Vi arbetar med att minska pappershanteringen och 

införa digitala tjänster. Vi går igenom vårt pappers-

arkiv och gallrar enligt dokumenthanteringsplanen 

och skannar in det som ska bevaras. Vi arbetar med 

klarspråk och motiverande samtal för att bättre nå 

ut med våra budskap. 

Verksamhetsmått 

Nyckeltal 2017 2016 2015 

Insikt, ranking bygglov*  

Insikt, ranking miljö/livsmedelstillsyn*   

Miljöaktuellts kommunranking * 

Svenskt näringslivs företagsklimat** 

Antal diarieförda ärenden  

Antal beslut (inklusive delegation)  

Antal nybyggda en- och tvåbostadshus  

Antal nybyggda flerbostadshus  

Antal ny- och tillbyggda företagslokaler  

Antal besök: 

- miljöfarliga verksamheter  

- enskilda avlopp  

- inventerade enskilda avlopp    

- lantbruk   

- arbetsplatsbesök och slutsamråd  

- livsmedelsföretag 

- detaljhandel med tobak/folköl/läkemedel  

Årsarbetskrafter  

Nettokostnad per innevånare 

- 

- 

80 

25 

2 330 

3 038 

57 

3 

18 

 

549 

438 

31 

80 

176 

237 

25 

15,4 

85 

21 

6 

93 

30 

3 284 

2 930 

20 

0 

14 

 

497 

325 

1 050 

66 

150 

264 

34 

16,2 

156 

 

5 

19 

89 

19 

3 127 

2 931 

31 

5 

21 

 

478 

358 

828 

99 

178 

272 

28 

16,6 

149 

*= plats/deltagande kommun **=tillämpning av lagar och regler 
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Finansförvaltning 

Driftredovisning (tusen kronor) 

Verksamhet 2017 2016 

 

Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Kapitalkostnader teknisk verksamhet mm 62 455 60 014 2 441 64 722 63 622 1 100 

Pensioner 89 000 99 140 -10 140 83 500 93 336 -9 836 

Internfinansiering pensioner, försäkringar 
och semesterlöneskuld 

-54 184 -60 509 6 325 -47 545 -58 357 10 812 

Interna intäktsräntor -18 616 -17 685 -931 -24 039 -23 557 -482 

Skatter -1 156 000 -1 164 004 8 004 -1 116 300 -1 115 656 -644 

Generella statsbidrag, fastighetsavgift -373 152 -378 719 5 567 -325 365 -322 712 -2 653 

Finansiella intäkter -6 200 -7 872 1 672 -10 000 -9 259 -741 

Finansiella kostnader 7 200 5 194 2 006 10 300 5 436 4 864 

Avskrivningar 98 0 98 2 460 0 2 460 

Reavinster fastigheter 0 -1 573 1 573 0 -1 021 1 021 

              

SUMMA -1 449 399 -1 466 014 16 615 -1 362 267 -1 368 168 5 901 

Ekonomi 

Kapitalkostnader, teknisk verksamhet 

Kapitalkostnader i form av avskrivningar och 

internräntor för tekniska verksamheter som 

fastigheter, gator och vägar och andra 

anläggningstillgångar redovisas under 

Finansförvaltningen. 

Utfallet är beroende av i vilken takt kommunens 

investeringar faller ut jämfört med budget. Under 

2017 blev resultatet ett överskott med 2,4 mnkr 

beroende på en lägre investeringstakt än 

budgeterat. 

Pensioner 

Sedan 1998 gäller den s.k. blandade modellen vid 

redovisning av kommunens pensionsåtagande. 

Pensionsrätt intjänad före 1998 ska redovisas som 

ansvarsförbindelse och inte som skuld. Under ett 

normalt år påverkas ansvarsförbindelsen främst 

genom att kommunen betalar ut pensioner som 

finns upptagna i densamma och detta minskar 

ansvarsförbindelsen. Uppräkningar för att 

värdesäkra avsättningen verkar i motsatt riktning 

och ökar storleken. Under 2011 och 2013 beslutade 

SKL att den så kallade RIPS-räntan skulle sänkas 

vilket medförde en kraftig ökning av ansvars-

förbindelsen. Någon förändring av RIPS-räntan har 

sedan inte skett under åren 2014-2017. 

Under 2017 har det utbetalats 28,7 mnkr som 

minskat ansvarsförbindelsen. Tillsammans med 

övriga förändringar har ansvarsförbindelsen netto 

minskat med 29,8 mnkr inklusive löneskatt. 

En del av pensionsåtagandet består av den s.k. 

individuella delen vilken innebär att kommunen 

avsätter motsvarande 4,5 procent av de anställdas 

lön i pensionspremie vilken betalas under påföljande 

år. Totalt beräknas kostnaden för den individuella 

delen under 2017 att uppgå till 53,2mnkr inklusive 

särskild löneskatt. 

Utbetalning av förmånsbaserad ålderspension 

uppgår under 2017 till 6,9 mnkr inklusive löneskatt 

vilket är en relativt kraftig ökning mot föregående år. 

Kommunens kostnader för pensioner överstiger 

även under 2017 vad som budgeterats vilket följer 

samma mönster som under de senaste åren. 

Budgeten för pensionskostnaderna bygger till stor 

del på de prognoser kommunen erhåller från 

pensionsbolag och förändringar utöver dessa är 

svåra att förutse. Totalt överskrider kostnaderna för 

kommunens pensioner budget med 10,1 mnkr.  
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Internfinansiering pensioner/ 
försäkringar och semesterlöneskuld 

För att finansiera sociala avgifter, avtalade pensioner 

samt övriga personalförsäkringsavgifter tas ett 

personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) ut i 

samband med lönekörningar och belastar då 

respektive arbetsställe. Under tidigare år har utfallet 

påverkats positivt av återbetalningar från AFA/Fora 

samt det interna överskottet från de reducerade 

arbetsgivaravgifterna för ungdomar och äldre. Under 

2017 har varken reducerade arbetsgivaravgifter eller 

medel från AFA/Fora förts till resultatet. 

Internfinansieringen har påverkats positivt i 

förhållande till budget på grund av ökade 

lönesummor i organisationen samtidigt som detta 

naturligtvis innebär en belastning kommunens 

verksamheter som får bära de ökade kostnaderna. 

Totalt sett ger internfinansiering av pensioner och 

försäkringar ett överskott med 9,0 mnkr. 

Den del av ökningen av semesterlöneskulden som 

inte täcks av lönerevisionsbudget har belastat detta 

område med 2,7 mnkr. 

Skatter 

Skatteunderlaget har under de senaste åren haft en 

god utveckling. Den definitiva slutavräkningen för 

2016 tillförde ytterligare 1,4 mnkr till resultatet 2017 

vilket är en viss förbättring jämfört med de -5, mnkr 

som bokades upp i bokslutet för 2016. Den 

preliminära prognosen för år 2017 är negativ och 

sänker skatteintäkterna med 5,5 mnkr. När utfallet 

för 2017 summeras inklusive ovanstående 

justeringsposter är avvikelsen mot budget totalt sett 

positiv med 8,0 mnkr avseende kommunal-

skatteintäkterna. 

Generella statsbidrag och 
fastighetsavgift 

Bidragen inom det statliga utjämningssystemet får 

ett sämre utfall än budgeterat. Totalt sett så ser de 

ut att ge ett underskott mot budget med -0,5 mnkr. 

Under 2017 har ett överskott mot budget lämnats 

inom inkomstutjämningen med 1,1 mnkr medan 

kostnadsutjämningen (-1,2mnkr) och reglerings-

bidraget (-0,5 mnkr) inte når budgeterade värden. 

Inom LSS-utjämningen är utfallet +0,1 mnkr mot 

budget. 

Fastighetsavgiften lämnar under 2017 ett överskott 

mot budget med 1,4 mnkr enligt prognos för 

bokslutet. 

Utöver dessa poster lämnar de så kallade Välfärds-

miljarderna ett överskott med 0,6 mnkr mot budget. 

Under 2017 har även en så kallad Byggbonus 

erhållits vilken bidrar med 4,0 mnkr då den ej var 

budgeterad. 

Finansiella poster 

Det fortsatt låga ränteläget har effekt även på 

kommunens finansiella poster i form av lägre 

räntekostnader men även de finansiella intäkterna 

påverkas. Kommunen har i enlighet med sin 

finansiella policy en mix av rörliga och fasta räntor 

och det är då på de rörliga räntorna som effekten 

har märkts. För något lån med lågt marginalpåslag 

mot den underliggande rörliga räntan har negativ 

ränta uppstått, vilket innebär att kommunen då får 

ersättning för sin upplåning, denna effekt är dock 

marginell. Kommunens upplåning med fasta räntor 

hanteras främst med s.k. swappar, vilket innebär att 

en del av upplåningen är säkrad med en fast 

räntenivå. Något enstaka lån har också upptagit med 

fast ränta. Då kommunens koncernbank enligt avtal 

har rätt att ta ut en inlåningsavgift för den del av 

inlåningen som överstiger 25 mnkr har en 

förskjutning skett mot ett ökat nyttjande av 

checkkredit. Intäktsräntorna har av samma skäl följt 

med och minskat i omfattning. Den post som skiljer 

mest mot tidigare år är annars att överkottsut-

delningen från Kommuninvest nu har resultatförts 

vilket gett intäkter om 1,8 mnkr. 

Den totala låneskulden uppgår vid årsskiftet till 

379,0 mnkr inklusive den post på 10 mnkr som 

bokats upp som kortfristig del. 

Kommunens lånefordringar uppgår vid årsskiftet till 

253,6 mnkr. Detta är en minskning från föregående 

år vilken beror på genomförda amorteringar av 

låntagarna. Lån till Kvillsfors Fastighetsförvaltning 

har slutreglerats under året. En reservation för 

långfristiga fordringar om 2,6 mnkr finns sedan länge 

för utlåning till Friluftsfrämjandet och 

Vetlandaortens Ryttarförening. 

De finansiella kostnaderna blev under året 2,0 mnkr 

lägre än budget, vilket beror på ett exceptionellt lågt 

ränteläge. De finansiella intäkterna blev totalt 1,7 
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mnkr lägre än budget, avvikelsen består i stort till 

fullo av överskottsutdelningen från Kommuninvest. 

Avskrivningar, reavinster och 
reaförluster, internränta 

Avskrivningsposten på finansförvaltningen är en 

korrigeringspost som beror på hur hög avskrivning 

som lagts ut i budget på förvaltningarna gentemot 

hur mycket som totalt hade budgeterats för 

avskrivningar för hela kommunen. Denna post följer 

därmed den budget som lagts (0,1 mnkr). 

Reavinsterna är något högre än föregående år. För 

helåret 2017 uppgår reavinsterna till 1,6 mnkr. I 

bokslutet har inga nedskrivningar genomförts. 

Avskrivningar och ränta räknas på innevarande års 

investeringar. Effekten av högre eller lägre 

investeringar än planerat i form av kapitaltjänst-

kostnader belastar finansförvaltningen. Det innebär 

att avvikelser pga. kapitaltjänst mot framförallt det 

tekniska kontoret undviks. 

På grund av lägre investeringsvolym än vad som 

budgeterats når inte internränteintäkterna på 

finansförvaltningen upp till budget varför ett 

underskott uppstår för denna post. Samtidigt 

uppstår en överskott inom de finansiella 

kostnaderna på grund av lägre upplåning än 

budgeterat.
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Framtid 
 Det som ger de yttre förutsättningarna för 

ekonomin i Vetlanda kommun är i första hand 
den ekonomiska utvecklingen i omvärlden. 
Under de senaste åren har ekonomin i Sverige 
gått på högvarv vilket inte minst märks i vår 
egen kommun med en relativt låg arbetslöshet 
som följd. Det som främst har skapat denna 
situation är en hög inhemsk efterfrågan. Nu kan 
man se en avmattning där tillväxttakten inte är 
riktigt lika hög. Detta får direkta effekter i form 
av en lägre tillväxt av skatteunderlaget. Om 
ekonomin i våra exportländer skulle öka, vilket 
det finns tecken på, kan vi räkna med en 
fortsatt hög tillväxt. I annat fall måste 
kommunerna anpassa sig en lägre tillväxttakt. 
SKL gör bedömningen att BNP växer med 2,9 
procent i år och med 2,4 procent nästa år. 
 

 Under de senaste åren har ett par händelser 
som rör statsbidragen förändrat de ekonomiska 
förutsättningarna för kommunen. Dels gäller det 
bidrag om 32 mnkr som betalades ut 2015 för 
att mildra effekterna av flyktingsituationen och 
dels gäller det de så kallade välfärdsmiljarderna 
som för Vetlandas del innebär ett tillskott med 
29 mnkr för 2017. 
Vetlanda kommun har valt att hantera 
flyktingbidraget över tre år och har hittills nyttjat 
ungefär hälften varför det återstår ungefär 
14,8 mnkr av bidraget inför 2018 som är det 
sista året at disponera dessa. Beslutade åtgärder 
som ska rymmas uppgår till 9,5 mnkr. 
När det gäller bidraget från välfärdsmiljarderna 
har detta en konstruktion som innebär att det 
kommer att trappas ned radikalt under de 
närmaste åren då det i högre grad kommer att 
vara beroende av befolkningstillväxten. Båda 
bidragen kommer bidra till ett behövligt 
handlingsutrymme under de närmaste åren. 

 Även om kommunen haft positiva resultat 
under de senaste åren behövs fortsatta över-
skott för att klara kommande investeringsbehov 
och pensionskostnader. Med de höga beslutade 
investeringsnivåerna under kommande år 
behövs ytterligare upplåning vilket kommer att 
påverka det framtida driftutrymmet negativt.  
Detta ställer krav på en långsiktighet i det 
framtida budget- och planeringsarbetet. 
 

 I flera prognoser som speglar de närmaste åren 
pekas på att kostnaderna som beror på bland 
annat demografi och flyktingmottagandet ökar i 
högre takt än vad skatteunderlaget ökar. 
Frågan om den offentliga sektorns löne-
utveckling i förhållande till omgivningen är 
också ett viktigt område att bevaka. I längden 
kan sektorn inte tillåtas öka i högre takt än 
omvärlden då den står för verksamhetens 
finansiering. 

 

 De första signalerna under 2018 vad gäller det 
fortsatta ekonomiska utfallet för kommunen är 
mycket oroande. Flera av nämnderna som 
uppvisade negativa resultat under 2017 
fortsätter att visa på ännu större avvikelser. 
Detta är en situation som kommer att kräva 
fortsatta ansträngningar för att nå den 
ekonomiskt goda hushållning som kommunen 
är ålagd att ha. 
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Vetlanda Stadshus AB 

Ordförande:  Henrik Tvarnö 
Antal ledamöter:  7 ordinarie, 3 ersättare 
Verkställande direktör: Magnus Färjhage 

Resultaträkning 

Belopp i tkr 2017 2016 

Rörelsens intäkter 0 0 

Rörelsens kostnader -371 -349 

Rörelseresultat före avskrivningar -371 -349 

   

Avskrivningar 0 0 

Rörelseresultat efter avskrivningar -371 -349 

   

Finansiella intäkter (aktieutdelning) 1 030 1 000 

Finansiella kostnader -1 475 -1 818 

Rörelseresultat efter finansiella intäkter/kostnader -816 -1 167 

   

Koncernbidrag 1 845 2 168 

Resultat före skatt 1 029 1 001 

   

Skatt   

Uppskjuten skatt 0 0 

Årets resultat 1 029 1 001 

Balansräkning 
Belopp i tkr 2017 2016 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar 115 469 111 239 

Omsättningstillgångar 1 856 2 168 

Summa tillgångar 117 325 113 407 

   

Eget kapital, avsättningar och skulder   

Aktiekapital 4 000 4 000 

Balanserad vinst 7 036 6 035 

Årets resultat 1 029 1 001 

Summa eget kapital 12 065 11 036 

   

Skulder   

Långfristiga skulder 93 000 93 000 

Kortfristiga skulder 12 260 9 371 

Summa skulder 105 260 102 371 

   

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 117 325 113 407 
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ALLMÄNT 

Bolaget har till syfte att äga och förvalta aktier i 

kommunala bolag inom Vetlanda kommun och 

därmed förenlig verksamhet. 

Bolaget bildades i december 2002. Aktierna i de 

kommunala bolagen förvärvades till en total 

köpeskilling av 96 700 kr. 

Bolagets resultat för 2017 är 1 029 tkr som till 

största delen utgörs av aktieutdelning från Njudung 

Energi AB, koncernbidrag från Witalabostäder och 

Industrilokaler minus räntekostnader på lån hos 

Kommuninvest. 

Den verksamhet som bedrivs i bolaget handlar till 

största delen om styrning och samordning mellan 

dotterbolagen.  
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Njudung Energi Vetlanda AB, koncernen 

Ordförande:  Lars Brihall 
Antal ledarmöte:  7 ordinarie, 3 ersättare 
Verkställande direktör: Ola Rosander 

Resultaträkning 

Belopp i tkr 2017 2016 

Rörelsens intäkter 363 685 354 774 

Rörelsens kostnader -267 014 -257 651 

Avskrivningar -50 060 -46 412 

Rörelseresultat efter avskrivningar 46 611 50 711 

   

Finansiella intäkter 3 919 3 835 

Finansiella kostnader -16 357 -16 986 

Rörelseresultat efter finansiella intäkter/kostnader 34 173 37 560 

   

Bokslutsdispositioner / Koncernbidrag 3 970 1 030 

Resultat före skatt 38 143 38 590 

   

Skatt 0 3 

Uppskjuten skatt -7 618 -7 763 

Årets resultat 30 525 30 830 

Balansräkning 

Belopp i tkr 2017 2016 

Tillgångar   
Anläggningstillgångar 928 811 913 621 
Omsättningstillgångar 101 922 169 884 

Summa tillgångar 1 030 733 1 083 505 

Eget kapital, avsättningar och skulder 
  

Eget kapital 230 220 200 390 

Förändring eget kapital/Utdelning -1 029 -1 000 

Årets resultat 30 525 30 830 

Summa eget kapital 259 716 230 220 
   
Avsättningar 88 900 81 731 
   
Skulder   
Långfristiga skulder 464 292 534 630 
Kortfristiga skulder 217 825 236 924 

Summa skulder 682 117 771 554 
   

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 030 733 1 083 505 
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Information om verksamheten 

Njudung Energi Vetlanda AB är moderbolag i en 

koncern där verksamheten omfattas av tillhanda- 

hållande av elnät, elproduktion, produktion och 

distribution av fjärrvärme, tillhandahållande av 

system för rening och distribution av vatten samt 

system för miljöriktigt omhändertagande av spill- 

och dagvatten. I bolaget ingår vidare renhållning och 

miljöverksamhet vilket innebär mottagning, 

sortering och deponering av såväl hushållsavfall som 

industriavfall. Inom verksamhetsgrenen Bredband 

bedriver bolaget drift och utbyggnad av fiberoptiskt 

nät för bl.a. datakommunikation 

 All personal som vid årsskiftet uppgick till 115 

personer, varav 30 kvinnor, är anställda i 

moderbolaget. Dotterbolagen köper tjänster från 

moderbolaget. 

Ägarförhållanden och verksamhet 

Njudung Energi Vetlanda AB, org.nr 556107-7248, är 

en koncern som ägs av Vetlanda Stadshus AB, org.nr. 

556634-0302, som i sin tur är helägt av Vetlanda 

Kommun. Bolaget har sitt säte i Vetlanda. 

Omsättning och resultat 

Koncernens totala intäkter uppgår till 364 Mkr (355 

Mkr). Den största organiska tillväxten har skett inom 

bredbandsverksamheten med stigande omsättning 

och resultat. 

Resultatet efter finansiella poster för koncernen 

uppgår till 34,2 Mkr (37,6 Mkr). Det goda resultatet 

har sitt ursprung i hög tillgänglighet i den 

biobränslebaserade fjärrvärmproduktionen i 

kombination med bra volymer inom de 

energirelaterade verksamheterna. Elproduktionen 

inom vatten- och vindkraft samt kraftvärme 

redovisar sämre lönsamhet med anledning av de 

låga el- och elcertifikatpriserna. 

Koncernen gynnas av de låga räntenivåerna 

Viktiga händelser under året 

Under året har investeringar genomförts för drygt 65 

Mkr, största delen av investeringarna har utförts 

inom bredbands- och VA-verksamheterna. 

År 2017 är det första verksamhetsåret med 

firmanamnet Njudung Energi Vetlanda AB. 

Ett stort arbete har under året genomförts för att 

etablera det nya varumärket Njudung Energi som 

delas med det till hälften ägda Njudung Energi Sävsjö 

AB. 

Det nya varumärket har etablerats snabbt och 

mottagits väl av bolagets intressenter. 

En omfattande process genomfördes under året för 

att förvärva 90,5% av aktierna i Sävsjö Biogas AB. Det 

stod dock klart i ett mycket långt framskridet skede 

att minoritetsägaren i bolaget valde att använda sin 

hembudsrätt varför affären gick om intet. 

Under året uppstod en situation med mycket låga yt- 

och grundvattennivåer i stora delar av södra Sverige. 

Bolaget kunde under denna pressade period 

upprätthålla dricksvatten-produktionen utan några 

begränsningar för konsumenterna. 

Riskhantering 

Med den stora bredd av verksamheter som bedrivs 

inom koncernens ram är bolaget exponerad för 

många olika risker. 

Koncernens försäkringsskydd har uppdaterats efter 

genomförd upphandling med stöd av extern 

rådgivare. 

De finansiella riskerna för koncernen har ökat med 

anledning av de senaste årens stora upplåningar för 

finansiering av investeringar. Bolaget tillämpar av 

Vetlanda Kommun fastställd finansieringspolicy. 

Beträffande prisriskerna i det som bolaget köper 

varje år står inköp av bränsle till fjärrvärme- 

produktionen för den största risken. För närvarande 

tillämpas ettåriga avtal för dessa inköp. 

På intäktssidan finns risker framförallt i vilka priser 

som erhålls för den elkraft och de elcertifikat som 

produceras. Försäljningen av detta sker månatligen 

på spotmarknaden och är inte prissäkrad. Inom 

elhandels-verksamheten är risknivån låg då de 

traditionella elhandelsriskerna hanteras av den 

samarbetspartner som handeln bedrivs tillsammans 

med. För den elkraft som koncernen själv förbrukar 

finns en strategi med succesiva prissäkringar med en 

horisont på ca 1 år för att kunna prognosticera dessa 

kostnader. 

Under 2017 har det fokuserats på utbildning och att 

utveckla rutiner inom det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 
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Framtida utveckling och omvärdsanalys 

Koncernens framtid har en stark koppling till 

befolknings- och näringslivsutvecklingen i Vetlanda 

kommun med tyngdpunkten tätorten. Med 

anledning av de stora anläggningstillgångar som 

förvaltas är skadan av en tillbakagång i utveckling 

större än vad nyttan är för bolaget vid en tillväxt 

eller jämviktssituation. Det är bra att det numera 

finns en tydligare tendens till starkare 

befolkningstillväxt i kommunen. 

För närvarande är försäljningspriserna på elkraft och 

elcertifikat på historiskt låga nivåer och marknads- 

bedömarna menar att detta marknadsläge kommer 

att bestå inom de närmaste åren. 

Osäkerheten förstärks av den erfarenheten att 

prognoser inom denna bransch har en låg 

tillförlitlighet. 

Den verksamhet i koncernen som senaste åren haft 

den starkaste utvecklingen sett till antalet kunder är 

bredband. Bedömningen är att denna utveckling 

kommer att fortsätta de närmaste 2-3 åren och 

därefter gå in i ett mer förvaltningsliknande läge. 

Ambitionen är att konsolidera ekonomin de närmsta 

åren utan att i allt för hög grad begränsa de delar av 

verksamheten som har utvecklingspotential. 

De goda erfarenheterna av samarbetet med Sävsjö 

kommun avseende Njudung Energi Sävsjö AB samt 

andra befintliga samarbeten stöder den sedan 

tidigare tagna strategin att vara fortsatt aktiv i att 

utveckla nya och befintliga samarbeten med andra 

aktörer, kommuner och kommunala bolag inom de 

olika verksamhetsgrenarna. 

Miljö 

Koncernen har i sin verksamhet flera tillstånd för 

miljöfarlig verksamhet. Inom avfalls- verksamheten 

finns två A-tillstånd som är beslutade av 

miljödomstolen. Dessa är behandlingsanläggningen 

inom Njudung Avfallshantering AB (tidigare 

Avfallskemi Sydost AB) samt deponin för miljöfarligt 

avfall. För deponin för icke miljöfarligt avfall, 

Landsbro avloppsreningsverk, Vetlanda 

avloppsreningsverk, panncentral Stickan och 

panncentral Domarringen finns B-tillstånd och dessa 

är tillståndsprövade av Länsstyrelsen. 

Utöver ovan nämnda omfattande miljö-tillstånd 

enligt miljöbalken finns ett stort antal C- och U-

verksamheter inom avfallshantering, avloppsrening 

och fjärrvärme. Dessa verksamheter påverkas av 

miljöbalkens regler. 

För deponierna och annan avfallshantering på 

Flishults avfallsbehandlingsanläggning pågår ett 

arbete med målet att erhålla ett nytt miljötillstånd 

för hela verksamheten då nuvarande tillstånd i vissa 

aspekter är otidsenligt och svårtillämpat. 

Med den stora mängd verksamheter som drivs enligt 

miljötillstånd och regler i miljöbalken uppstår årligen 

ett antal avvikelser eller överträdelser av 

gränsvärden som rapporteras till berörd tillsyns-

myndighet. När avvikelser eller överträdelser 

uppstått utreds dessa i dialog med tillsyns- 

myndigheterna för att konstatera eventuella 

konsekvenser och för att undvika upprepning. 
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Witalabostäder AB 

Ordförande:  Rolf Axelsson 
Antal ledamöter  7 ordinarie, 3 ersättare 
Verkställande direktör: Eric Engelbrektsson 

Resultaträkning 

Belopp i tkr 2017 2016 

Rörelsens intäkter 71 890 69 489 

Rörelsens kostnader -54 232 -55 402 

Avskrivningar -13 109 -9 868 

Rörelseresultat efter avskrivningar 4 549 4 219 

   

Finansiella intäkter 205 212 

Finansiella kostnader -2 377 -2 205 

Rörelseresultat efter finansiella intäkter/kostnader 2 377 2 226 

   

Bokslutsdispositioner -316 -315 

Koncernbidrag -5 425 -3 090 

Resultat före skatt -3 364 -1 179 

   
Skatt 685 252 

Årets resultat -2 679 -927 

Balansräkning 

Belopp i tkr 2017 2016 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar 314 666 276 634 

Omsättningstillgångar 23 675 28 491 

Summa tillgångar 338 341 305 125 

   

Eget kapital, avsättningar och skulder   

Eget kapital 37 350 38 277 

Förändring eget kapital/Aktieägartillskott 13 124 8 894 

Årets resultat -2 679 -927 

Summa eget kapital 47 795 46 244 
   

Avsättningar 0 629 

Obeskattade reserver 1 034 718 
   

Skulder   

Långfristiga skulder 258 666 227 066 

Kortfristiga skulder 30 846 30 468 

Skulder 289 512 257 534 

   

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 338 341 305 125 



 

 

Allmänt om Witalabostäder AB 

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Vetlanda 

Stadshus AB, som ägs av Vetlanda kommun. 

Witalabostäder äger och förvaltar 934 lägenheter 

(914) och 30 (29) lokaler inom Vetlanda kommun. 

Verksamhetens mål 

Witalabostäder ska erbjuda ett bekvämt och 

attraktivt boende: 

Detta når vi bland annat genom att: 

 Varje hyresgäst skall känna trygghet och trivsel i 

boendet 

 Nyproduktion och ombyggnad skall tillföra 

praktiska, vackra och miljö- och energieffektiva 

bostadsmiljöer. 

 Verksamheten skall bedrivas enligt 

affärsmässiga principer så att stabil ekonomisk 

utveckling främjas. 

Personal 

Det är genom medarbetarna som de goda och 

varaktiga relationerna med hyresgäster skapas. Den 

lojalitet och engagemang som finns hos 

medarbetarna är en ovärderlig tillgång. Medeltalet 

anställda uppgick till 22 personer 2017 (21). Total 

sjukfrånvaro, lång- och korttids är 3,05 % (2,4%). 

Samarbete har skett med Gotahälsan och 

friskvårdarbetet sker kontinuerligt. 

Pensionsförpliktelserna gentemot tjänstemän och 

kollektivanställda är garanterade genom 

försäkringslösning. 

Organisationsanslutning 

Witalabostäder är medlem i intresseorganisationen 

SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och 

arbetsgivarorganisationen Fastigo 

(Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation). 

Dessutom är företaget delägare i Husbyggnadsvaror 

HBV Förening. 

Fastighetsförvaltningen 

Verksamheten bedrivs i Vetlanda kommun dels med 

egen personal dels med hjälp av upphandlade 

tjänster. Förvaltningen arbetar utifrån en geografisk 

områdesbaserad organisation med ansvariga 

bovärdar och fastighetsskötare. 

Förvaltade fastigheters anskaffningsvärde och 

värdeminskning redovisas i not 8 i Witalabostäders 

årsredovisning. 

Försäkringar 

Samtliga fastigheter är försäkrade till fullvärde hos 

Länsförsäkringar. 

Fordon, maskiner och inventarier är försäkrade till 

betryggande belopp. 

Nyproduktion 

Under året har ingen nyproduktion påbörjats. 

Falken 10 har färdigställts under året. 

Underhåll/Standardförbättringar 

Underhållsarbeten i fastighetsbeståndet har utförts 

till en kostnad av 14 969 tkr (16 834 tkr). 

Lägenhetsunderhåll bestående av målning, 

golvbeläggningar samt vitvaror genomförs 

kontinuerligt.  

Utöver detta underhåll har bl. a följande större 

underhållsarbeten och förbättringsinvesteringar 

utförts: 

 Utbyggnad och renovering av skolans kök på 

Mohagen 20. 

 Ombyggnad av takfoten på två byggnader på 

Lärkträdet/Poppeln, ytterligare fyra stycken 

kommer att byggas om de närmsta åren. 

 Målning utvändigt av garage på 

Lärkträdet/Poppeln och Kantarellen. 

 Ny utemiljö på Smedjans förskola (slutförs 

våren 18) 

En genomgång av fastighetsbeståndet visar att det 

finns ett stort behov utöver det löpande underhållet 

av underhållsåtgärder under de närmaste åren 

beroende på fastigheternas ålderssammansättning.  

Förutom underhållet har reparationer för 2 488 tkr 

utförts (3 080 tkr). 

Miljöpåverkan 

Målet med bolagets miljöarbete är att bidra till en 

hållbar utveckling av samhället genom att i största 

möjliga mån minimera negativt miljöpåverkande 

aktiviteter. 

Anmälningspliktig verksamhet bedrivs enligt 

miljöbalken. Anmälningsplikten avser bl. a 



 

 

obligatorisk ventilationskontroll (OVK), förordningen 

om bekämpningsmedel, PCB, kvicksilver, miljöfarliga 

batterier, farligt avfall och köldmediekungörelsen.  

Den anmälningspliktiga mängden är mycket liten 

eller ingen alls hos Witalabostäder.  

Samtliga fastigheter har kontrollerats med avseende 

på Radon. Två fastigheter hade värden över de 

gränsvärden som finns. En av fastigheterna 

åtgärdades under året och har nu fullt godkända 

värden. Fastighet nr 2 kommer åtgärdas under 2018. 

Vatten 

Bolaget strävar efter en effektiv och hållbar 

vattenförbrukning genom kontinuerliga avläsningar 

av förbrukningen. 

Energi 

Genom optimering av olika energiförbrukande 

system, och uppföljning med hjälp av energistatistik, 

har bolaget som mål att minimera energiuttaget 

utan kvalitetsförsämringar för kunden. Den 

huvudsakliga energin tillhandahålls genom 

fjärrvärme, bergvärme och elvärme. Som exempel 

på ovanstående kan införande av värmeåtervinning 

på frånluften på Hackspetten nämnas. 

Ventilation 

Ventilationskontroller, med rengöring och 

luftflödesmätning, genomförs regelbundet enligt 

gällande regler. Företaget följer kravet på OVK. 

Hyresmarknaden 

Vid ingången av verksamhetsåret var 889 lägenheter 

(96,7 %) uthyrda av totalt 914.  

Vid årets slut var 893 lägenheter (98,3%) uthyrda av 

totalt 908. 

Det totala hyresbortfallet under året uppgår till 

1 196 tkr (1 265 tkr). 

Hyror 

Vid hyresförhandlingar gällande 2018 års hyror 

träffades överenskommelse om hyreshöjning med 

1,35 % (varav 0,25 % avser ökade kostnader för bl.a. 

renhållning) fr.o.m. den 1 januari 2018. 

Framtiden 

Från 1 januari 2011 gäller en ny lagstiftning för 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. 
Lagstiftningen ställer nya krav på hur verksamheten 
bedrivs, bland annat ska bolagen åläggas 
marknadsmässiga avkastningskrav samt att bolaget 
skall arbeta efter affärsmässiga principer. Lagen 
påverkar kommunens roll som ägare, relationen 
mellan kommun och bolag samt kommunens 
möjlighet att använda bostadsföretaget som ett 
verktyg för bostadsförsörjning. 
 

Staten har tagit flera initiativ till olika bidrag för att 

öka bostadsbyggandet och underlätta underhållet av 

fastigheter. Hur dessa bidrag påverkar 

Witalabostäders projekt är svårt att ge en exakt bild 

för. Men de närmaste åren ser vi att det kommer 

komma oss till gagn. 

Utifrån gällande lagstiftning och bolagets situation 

avseende kommande underhåll och investeringar 

samt bolagets ekonomiska förutsättningar har 

Witalabostäder presenterat en investeringsplan för 

2018-2020 som ligger till grund för 

finansieringsbehovet under perioden.  

Planen innehåller påbyggnad av en fjärde våning på 

Mogärde och nyproduktion på stationsgatan i 

Ekenässjön. I planen finns också flera större 

renoveringsprojekt där miljonprograms-

renoveringen av Kantarellen är det största. 

Då behovet av nyproduktion är stort kommer vi att 

arbeta med ett flertal projekt som kommer efter 

denna investeringsplan. I dessa planer finns ca 150 

nya lägenheter. 

Ekonomi 

Det ekonomiska resultatet samt bolagets ställning 

framgår av resultaträkningen och balansräkningen 

med tillhörande noter. 

 



 

 

AB Vetlanda Industrilokaler 

Ordförande:  Jan Johansson 
Antal ledamöter:  7 ordinarie, 3 ersättare 
Verkställande direktör: Eric Engelbrektsson 

Resultaträkning 

Belopp i tkr 2017 2016 

Rörelsens intäkter 8 875 6 821 

Rörelsens kostnader -4 048 -2 636 

Avskrivningar -2 964 -1 680 

Rörelseresultat efter avskrivningar 1 863 2 505 

   

Finansiella intäkter 0 0 

Finansiella kostnader -552 -567 

Rörelseresultat efter finansiella intäkter/kostnader 1 311 1 938 

   

Koncernbidrag -390 -108 

Resultat före skatt 921 1 830 

   

Bokslutsdispositioner 0 280 

Skatt -519 -465 

ÅRETS RESULTAT 402 1 645 

Balansräkning 

Belopp i tkr 2017 2016 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar 115 066 88 161 

Omsättningstillgångar 3 494 2 805 

Summa tillgångar 118 560 90 966 

   

Eget kapital, avsättningar och skulder   

Eget kapital 10 086 8 441 

Förändring eget kapital 336 0 

Årets resultat 402 1 645 

Summa eget kapital 10 824 10 086 

   

Avsättningar   

Uppskjuten skatt 6 033 2 410 

   

Skulder   

Långfristiga skulder 54 844 72 769 

Kortfristiga skulder 46 859 5 701 

Summa skulder 101 703 78 470 

   

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 118 560 90 966 
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VERKSAMHETENS MÅL 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom 

Vetlanda kommun förvärva, bygga och förvalta 

industri- och hantverksfastigheter samt annan 

därmed förenlig verksamhet. 

Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets syfte är att underlätta etablering och 

utveckling av industri- och serviceföretag genom att 

erbjuda för deras verksamhet ändamålsenliga och 

anpassningsbara lokaler. 

Styrelse och Vd anser att de krav och syften som 

ägaren ställer på bolaget har uppfyllts. 

Ägarförhållanden 

AB Vetlanda Industrilokaler, org.nr 556088-0857 är 

ett helägt dotterbolag till Vetlanda Stadshus AB som 

ägs av Vetlanda kommun. Bolagets säte är i 

Vetlanda. 

Styrelsen består av 7 ledamöter utsedda av 

kommunfullmäktige. För dessa ledamöter finns 3 

suppleanter. 

ÅRETS VERKSAMHET 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 
RÄKENSKAPSÅRET 

  Affärsplan för år 2018 - 2020 har upprättats. 

  Upprustning och uthyrning av fastigheten 

Trucken 4 har fortsatt. 

 Nybyggnation har påbörjats på Hammargatan. 

 Fastigheten Trucken 11 har förvärvats 

 Fusion med dotterbolaget Vetlandamuttern 

Fastighets AB har skett i början av året. 

MÅLUPPFYLLELSE 
De mål som uppsatts för bolaget anses ha uppnåtts: 

• Det fastighetsförvärv som gjorts har godkänts av 

kommunfullmäktige. 

• Affärsplanens mål har utformats utifrån gällande 

ägardirektiv. Kraven på bland annat samverkan, 

underställningsskyldighet och uppföljning har följts 

varför även dess direktiv tillgodosetts. 

FRAMTIDA UTVECKLING 

Tomasängen är nu i det närmaste fullt utbyggt och 

en planändring är initierad för att säkerställa 

områdets framtida utveckling. I företagets framtida 

utveckling kommer iordningsställande av Trucken 4 

vara ett prioriterat område. Färdigställande av ca 

7 000 kvm industrilokal pågår och ytterligare ca 

16 000 kvm finns under projektering. 
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Höglandets Räddningstjänstförbund 

Ordförande:  Anders Karlgren 
Antal ledamötet:  6 ordinarie, 6 ersättare 
Förbundsdirektör: Jonas Petri 

Resultaträkning 

Belopp i tkr 2017 2016 

Rörelsens intäkter 83 876 80 060 

 (Varav medlemsbidrag) 

Rörelsens kostnader 

(63 098) 
-80 307 

(59 608) 

-76 064 

Avskrivningar -3 529 -3 529 

Rörelseresultat efter avskrivningar 40 467 

   

Finansiella intäkter 9 23 

Finansiella kostnader -37 -42 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 12 448 

   

Årets resultat 12 448 

Balansräkning 

Belopp i tkr 2017 2016 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar 57 328 60 565 

Omsättningstillgångar 20 097 17 168 

Summa tillgångar 77 425 77 733 

   

Eget kapital, avsättningar och skulder   

Eget kapital 8 947 8 499 

Årets resultat 12 448 

Summa eget kapital 8 959 8 947 

   

Avsättningar 27 469 31 609 

   

Skulder   

Långfristiga skulder 8 000 8 000 

Kortfristiga skulder 32 997 29 177 

Summa skulder 40 997 37 177 

   

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 77 425 77 733 
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Organisation 

HRF arbetar i två parallella organisationer; en 

organisation för det dagliga (drift) och en vid 

utlarmning till olyckshändelse(insats). 

Driftorganisationen består av fem avdelningar, eller 

funktioner: Stöd till insats, Skydd mot olyckor, 

Myndighetsutövning, Drift och underhåll samt Kris 

och beredskap. 

Förvaltningsberättelse 

2017 startades rörelsen #metoo i sociala medier 

med vittnesmål om händelser i nutid men även 

något äldre. Vårt uppdrag bygger på att hjälpa 

människor i utsatta situationer. För att lyckas i detta 

uppdrag måste alla känna sig trygga som drabbade, 

som medborgare, som anställd på sin arbetsplats, så 

väl på utbildningar, på stationerna och när vi utför 

olika uppdrag. I vår verksamhet kommer vi alltid ta 

frågor om diskriminering eller trakasserier på allvar 

oavsett om det sker på grund av kön, etnicitet, 

sexuell läggning eller annat. Hos oss ska alla vara 

trygga. Vi skyddar och hjälper 

Arbetet med skifte av personal och introduktion 

fortsätter och är fortsatt mycket krävande. 2017 

inträffade den största branden vi haft inom 

förbundet men även den största branden som vi haft 

inom RäddSam F. Samarbetet med RäddSam F är 

nödvändigt i dessa händelser men visar också på att 

former för samverkan i södra Sverige, nationellt och 

internationellt behöver utvecklas. 

Årets resultat är på 11 500 kronor, beroende på ett 

extra medlemsbidrag från kommunerna för att täcka 

underskott från 2017. Under året har mycket arbete 

lagts på ekonomin och det underskott som vi dragits 

med sedan flera år. Stora insatser samt 

kompetensutbildningar utifrån rekryteringar är skäl 

till att ekonomin inte är i balans. Utredningen med 

medlemskommunerna om ekonomimål, hitta rätt 

kapitaltjänstkostnader samt skapa en driftbudget i 

balans har fortgått under 2017 och ska redovisas i 

början på 2018. 

Rekrytering av ny personal behöver fortsätta men 

lika viktigt är att bygga upp erfarenhet hos 

personalen i vårt område och att kunna behålla vår 

personal, längre tjänstgöringstid samt stimulera till 

arbete inom verksamheten efter 65 år är viktiga 

delar. Det säkerhetspolitiska läget gör att vi behöver 

påbörja arbetet med ett civilt försvar 
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Höglandets Kommunalförbund 

Ordförande:  Stefan Gustafsson 
Antal ledamöter:  10 ordinarie, 10 ersättare 
Förbundsdirektör: Carina Hellström 

Resultaträkning 

Belopp i tkr 2017 2016 

Rörelsens intäkter 109 098 95 169 

Rörelsens kostnader -102 420 -85 391 

Avskrivningar -13 700 -13 552 

Nedskrivningar/utrangeringar -381 -485 

Rörelseresultat efter avskrivningar -7 403 -4 259 

   

Avgifter från medlemskommunerna 7 701 7 501 

   

Finansiella intäkter 0 1 

Finansiella kostnader -752 -831 

Årets resultat -454 2 412 

Balansräkning 

Belopp i tkr 2017 2016 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar 30 640 35 680 

Omsättningstillgångar 107 043 103 928 

Summa tillgångar 137 683 139 608 

   

Eget kapital, avsättningar och skulder   

Eget kapital 8 212 5 800 

Årets resultat -454 2 412 

Summa eget kapital 7 758 8 212 

   

Skulder   

Långfristiga skulder 43 200 44 000 

Kortfristiga skulder 86 725 87 396 

Summa skulder 129 925 131 396 

   

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 137 683 139 608 
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Bakgrund och sammanfattning 

Höglandsförbundet startade sin verksamhet den 1 

januari 2002 med medlemskommunerna Aneby, 

Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. I november bytte 

förbundet namn till Höglandsförbundet och antog 

också en ny grafisk profil. 

Förbundet har till ändamål att tillvarata 

medlemskommunernas möjligheter och främja dess 

utveckling och tillväxt. Förbundets syfte är att 

utveckla och fördjupa samarbetet mellan 

medlemmarna för att åstadkomma utveckling och 

effektivt resursutnyttjande. 

Förbundets verksamheter ska till övervägande del 

omfatta samtliga medlemskommuner. 

Inom förbundet finns idag IT samt familjerätt för de 

fem medlemskommunerna. Vidare svarar förbundet 

för samordning med syfte att stärka 

kompetensutvecklingen på Höglandet. Detta 

uppdrag inkluderar även processledning för teknik- 

och vård-och omsorgscollege. 

Direktionen har haft sex sammanträden under året. 

Ordförande i direktionen under verksamhetsåret har 

Lars-Erik Fälth, Aneby och vice ordförande Anna-

Carin Magnusson, varit. 

Beredande organ till direktionen är arbetsutskottet. 

Arbetsutskottet har haft sju sammanträden under 

året. Arbetsutskottet består av tre ordinarie 

ledamöter och två ersättare. Ordförande i 

arbetsutskottet har Lars-Erik Fälth, Aneby, varit. 

För behandling av familjerättsärenden finns en 

familjerättsnämnd. Familjerättsnämnden har haft 

fem sammanträden under året. Ordförande i 

familjerättsnämnden har Anncatrin Ek, Sävsjö, varit. 

Utöver detta finns en Beredningsgrupp för 

kompetens vars uppdrag är att initiera utveckling 

inom utbildning för att klara kompetensförsörjning i 

regionen samt bereda och rapportera till förbundets 

direktion. Beredningsgruppen har haft fyra 

sammanträden under året. Ordförande i 

beredningsgruppen har Leif Ternstedt, Nässjö varit. 

Förbundet samordnar ett bidrag till Föreningen 

Brottsofferjouren för höglandskommunerna. 

Revisorstjänster köps av Deloitte i Jönköping. 

Förtroendevalda revisorer har Kjell Gunnarsson, 

Vetlanda och Magnus Hellström, Nässjö, varit. 

Nöjd kundenkät genomfördes under våren för fjärde 

året i rad. Resultatet visar på en stadig förbättring 

från 3,30, 3,65, 3,83, 3,92 för 2017. Svarsfrekvensen 

är tyvärr väldigt lågt varför man bör överväga ett 

annat sätt att fånga synpunkter från verksamheterna 

på.  

För fjärde året i rad genomfördes under hösten en 

medarbetarundersökning. Förändring har gjorts av 

enkäten för att på ett tydligare sätt knyta resultatet 

av enkäten mot Arbetsmiljöverkets föreskrift 

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Vi 

kan därför inte göra en direkt jämförelse med 

tidigare års resultat. Starkast resultat visar 

samarbete och närmaste chefens ledarskap. 

En fastslagen målsättning är att öka 

processmognaden i organisationen, vilket är ett 

flerårigt arbete. Under året har vi valt delar av 

ekonomi- och upphandlingsprocesserna och vi kan 

se att nivå 3 enligt standardmodell för dessa 

processer är uppfyllt. 

Arbetet med att göra nyttokalkyleringar/värderingar 

har genomförts för det gemensamma 

Sitevisionprojektet (intranät och extern webb). 

Liksom tidigare år har vi haft elever från på praktik 

från högskola och yrkeshögskola. 

Inom familjerättens område deltar vi som region i 

ett antal nationella projekt. Allt detta arbete har 

gjorts möjlig genom vårt etablerade samarbete på 

Höglandet. 

Under 2017 har samverkan mellan arbetsgivare och 

utbildare fördjupats inom båda collegeformerna i 

syfte att öka matchningen mellan kompetens och 

arbetsmarknaden. Prioriterade områden under året 

har varit återcertifiering av VO-College Höglandet, 

omtag av Teknikcollege Höglandet inför 

återcertifiering 2018, kvalitetssäkring och 

marknadsföring 

Under året har ett antal konkreta steg för tätare 

samverkan inom IT mellan medlemskommunerna 

genomförts. Som exempel kan nämnas: 

konsolidering av lösning för intranät och extern 

webb, gemensamma lösningar för skolan, 

gemensam e-tjänsteplattform och dialog om ökad 

samverkan runt välfärdsteknologi och IT i vården. 
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Redovisningsprinciper 
Redovisningen har skett enligt redovisningslagen 
och god redovisningssed samt även enligt de 
rekommendationer som lämnats av Rådet för 
kommunal redovisning med få undantag. 
 
Undantag 
Kommunen följer inte RKR:s särskilda yttrande 
avseende ”Tillfälligt Statsbidrag Flykting” som 
betalades ut i december 2015. Kommunfullmäktige 
har beslutat att nyttja bidraget under perioden 
2015-2018. 
 
Systemdokumentation 
En dokumentation avseende kommunens hantering 
av ekonomiska transaktioner har påbörjats och 
kommer att slutföras under 2018. 
 
Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar upptas till bokförda värdet 
(anskaffningskostnaden minus avskrivningar och 
eventuella investeringsbidrag). 
 
Kapitaltjänstkostnader 
Avskrivningar beräknas i regel på tillgångens 
ursprungliga anskaffningskostnad. Rak nominell 
avskrivningsmetod tillämpas. 
Ett projekt har påbörjats avseende övergång till 
komponentavskrivningar. Riktlinjer finns utformade 
och målet är att ha infört komponentavskrivningar 
på alla kommunens fastigheter under 2018. 
Internränta beräknas på tillgångens bokförda värde. 
(1,75 % år 2017) 
 
Exploateringsmark 
Exploateringsmark är redovisad som omsättnings-
tillgång, vilket enligt lagen avser mark som inte är för 
stadigvarande innehav. 
 
Leasing 
Leasingavtal redovisas som operationell leasing. 
Dessa finns i huvudsak på bilar och större 
kontorsmaskiner och leasingavgiftena bokförs 
löpande. 
 
Kostnadsräntor 
har redovisats enligt bokföringsmässig metod.

Leverantörsfakturor 
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men 
hänförliga till redovisningsåret, har i huvudsak 
belastat årets redovisning. 
 
Löner, semesterersättningar och övriga 
löneförmåner 

Timlöner avseende december, men utbetalda i 

januari, har bokats upp som skuld. Kostnader för ej 

uttagen semester för personal har avsatts. 

 
Statsbidrag 
Statsbidrag har bokförts på respektive 
verksamhetsår. 
 
Sociala avgifter 
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella 
personalomkostnadspålägg i samband med 
löneutbetalningen. 
 
Kundfakturor 
Utställda kundfakturor efter årsskiftet, men 
hänförliga till redovisningsåret, har fordringsförts 
och tillgodogjorts årets redovisning. 
 
Resultaträkningen 
Resultaträkningen visar hur förändringen av det 
egna kapitalet under året har uppkommit. Det egna 
kapitalets förändring kan även utläsas av 
balansräkningen.  
 
Balansräkningen 
Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen 
och hur den förändrats under året. Tillgångarna visar 
hur kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- 
och omsättningstillgångar) respektive hur kapitalet 
har anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt 
eget kapital och avsättningar). 
 
Kassaflödesanalysen 
Kassaflödesanalysen visar hur årets drift-, 
investerings- och låneverksamhet m m har påverkat 
rörelsekapitalet. 
 
Löneskatt 
Löneskatt redovisas på såväl avsättning för 
pensionsåtaganden som på ansvarsförbindelse för 
pensioner. 
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Begreppsförklaringar 
ANLÄGGNINGSKAPITAL är summa bundet eget kapital i anläggningar. Detta utgör 

skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder 

samt avsättningar. 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR är fast och lös egendom avsedda att stadigvarande ägas. De 

upptas till anskaffningskostnad minus avskrivningar och 

eventuella investeringsbidrag. 

AVSKRIVNINGAR utgör planmässig värdenedsättning av anläggningar och 

inventarier. 

AVSÄTTNINGAR är förpliktelser som inte är helt bestämda till storlek eller 

förfallotidpunkt såsom pensionsåtagande, löneskatt och 

marksanering. 

BALANSRÄKNING redovisar kommunens tillgångar, skulder och eget kapital vid 

årets utgång. Skillnaden mellan omsättningstillgångar och 

kortfristiga skulder utgör rörelsekapitalet och skillnaden mellan 

anläggningstillgångar och långfristiga skulder utgör 

anläggningskapitalet. Skillnaden mellan summa eget kapital 

innevarande år och summa eget kapital föregående år utgör 

förändringen av eget kapital. Se vidare resultaträkning. 

EGET KAPITAL är kommunens totala kapital bestående av anläggningskapital 

(anläggningstillgångar minus långfristiga skulder och 

avsättningar) och rörelsekapital (omsättningstillgångar minus 

kortfristiga skulder och avsättningar). 

KASSAFLÖDESANALYS visar hur kommunens rörelsekapital förändrats under året i form 

av tillförda och använda medel. Av kassaflödesanalysen framgår 

också förändringen av likvida medel i förhållande till föregående 

år. 

LÅNGFRISTIGA SKULDER är skulder med en löptid överstigande ett år. Häri ingår även 

pensionsskulden intjänad från 1998 exkl. individuell del. 

NETTOINVESTERINGAR är investeringsutgifter med avdrag för eventuella 

investeringsbidrag m m. 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR avser likvida medel samt fordringar vilka betraktas som säkra 

och som kommer att erhållas inom ett år från balansdagen. 

RESULTATRÄKNING visar förändringen av det egna kapitalet i förhållande till 

föregående år. Denna förändring kan även utläsas av 

balansräkningen. 

RÖRELSEKAPITAL är summa fritt eget kapital, och utgör skillnaden mellan 

omsättningstillgångar och kortfristiga skulder samt avsättningar. 
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Driftredovisning 
Nämnd/styrelse 2017 2016 

Belopp i tusen kronor Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Kommunfullmäktige 1 556 1 347 209 1 512 1 350 162 

Revision 1 176 1 176 0 1 169 1 169 0 

Valnämnd 0 14 -14 0 0 0 

Överförmyndarnämnd 2 171 1 567 604 1 939 1 980 -41 

       

Kommunstyrelsen 129 996 128 242 1 754 127 598 126 607 991 

  Kommunkansliet 27 361 26 434 927 28 728 27 405 1 323 

  Ekonomikontoret 17 422 16 261 1 161 17 521 15 312 2 209 

  HR-kontoret 17 389 15 704 1 685 16 675 14 968 1 707 

  Måltidsservice 58 653 60 245 -1 592 56 052 60 495 -4 443 

  KOMM 9 171 9 598 -427 8 622 8 427 195 

       

  Höglandets räddningstjänstförbund 28 596 29 580 -984 27 348 28 082 -734 

  Höglandets kommunalförbund 2 249 2 249 0 1 922 2 233 -311 

       

Kultur- och fritidsnämnden 34 032 32 817 1 215 38 365 38 118 247 

       

Tekniska nämnden 137 342 136 095 1 247 129 357 129 124 233 

       

Barn- och utbildningsnämnden 543 839 542 100 1 739 508 502 499 565 8 937 

       

Vård- och omsorgsnämnden 457 962 471 964 -14 002 432 595 437 391 -4 796 

       

Socialnämnden 93 370 99 141 -5 771 80 436 79 115 1 321 

       

Miljö- och byggnämnden 4 623 2 335 2 288 4 806 4 256 550 

SUMMA NÄMND/STYRELSE 1 436 912 1 448 627 -11 715 1 355 549 1 348 990 6 559 

Finansförvaltningen -1 449 399 -1 466 014 16 615 -1 362 267 -1 368 168 5 901 

RESULTAT (Årets vinst/förlust)  17 388   19 178  

 

Avstämning mot resultaträkning redovisas nedan: 

  
Nettokostnad Nettokostnad 

Nämndernas verksamhet enligt ovan 
 

1 448 627 1 348 990 

Finansiella poster förvaltningarna 
 

-361 -342 

Internränta förvaltningarna 
 

-1 028 -1 533 

Pensionskostnader mm Finans 
 

34 359 32 811 

Förändring semesterlöneskuld Finans  3 718 4 255 

Reavinster Finansförvaltningen 
 

-1 573 -1 024 

Avskrivningar Finansförvaltningen 
 

44 217 42 814 

Verksamhetens nettokostnader   

enligt resultaträkningen  1 527 959 1 425 971 
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Investeringsredovisning 
Nämnd/styrelse 2017 2016 

Belopp i tusen kronor Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Kommunstyrelsen 4 618 1 761 2 857 3 060 1 736 1 324 

Fastighetsförvärv 0 558 -558 0 5 000 -5 000 

Kultur- och fritidsnämnden 1 067 721 346 490 2 051 -1 561 

Tekniska nämnden 126 280 83 269 43 011 113 215 76 029 37 186 

Barn- och utbildningsnämnden 4 331 4 124 207 5 059 5 404 -345 

Vård- och omsorgsnämnden 2 300 947 1 353 2 425 1 985 440 

Socialnämnden 50 155 -105 50 288 -238 

Miljö- och byggnämnden 50 0 50 50 13 37 

SUMMA NÄMND/STYRELSE 138 696 91 535 47 161 124 349 92 506 31 843 

 
Allmänt 
Respektive nämnd har begärt ombudgetering eller förskott beträffande pågående, ej avslutade arbeten. 
Ombudget har begärts på totalt 65 461 tkr. 
I övrigt hänvisas till respektive förvaltnings detaljkommentar. 

  



 

    ÅRSREDOVISNING 2016 | 95 

Resultaträkning 

Kostnader och intäkter   2017 2016 Förändring 

Belopp i tusen kronor      

      

Verksamhetens intäkter Not 1 390 376 430 575 -40 199 

  varav reavinster 

   

  1 811 

 
1 276 

 

535 

Verksamhetens kostnader Not 2 -1 861 323 -1 800 388 -60 935 

      

Avskrivningar och nedskrivningar   -57 012 -56 158 -854 

      

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER   -1 527 959 -1 425 971 -101 988 

      

Skatteintäkter Not  3 1 164 004 1 115 656 48 348 

      

Generella statsbidrag och utjämning  Not  3 378 719 322 712 56 007 

      

Finansiella intäkter Not  4 8 210 12 604 -4 394 

      

Finansiella kostnader Not 5 -5 586 -5 823 237 

      

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER   17 388 19 178 -1 790 

      

Extraordinära intäkter   0 0 0 

      

Extraordinära kostnader   0 0 0 

      

ÅRETS RESULTAT Not 6 17 388 19 178 -1 790 
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Balansräkning 
Kostnader och intäkter   2017 2016 Förändring 

Belopp i tusen kronor      

TILLGÅNGAR      

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      

      

Materiella anläggningstillgångar      

Fastigheter och anläggningar Not 7 950 055 920 913 29 142 

Maskiner och inventarier Not 7 53 685 56 959 -3 274 

      

Finansiella anläggningstillgångar      

Värdepapper och andelar Not 8 29 732 29 689 43 

Övriga långfristiga fordringar Not 9 251 020 254 505 -3 485 

Summa anläggningstillgångar   1 284 492 1 262 066 22 426 

      

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      

Förråd Not 10 1 750 1 677 73 

Exploateringsfastigheter   31 148 32 618 -1 470 

Fakturafordringar Not 11 19 835 10 358 9 477 

Övriga kortfristiga fordringar Not 12 127 237 155 609 -28 372 

Kassa och bank Not 13 60 771 29 108 31 663 

Summa omsättningstillgångar   240 741 229 370 11 371 

      

SUMMA TILLGÅNGAR   1 525 233 1 491 436 33 797 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

Eget kapital Not 14 798 860 781 472 17 388 

Därav årets resultat   17 388 19 178 -1 790 

      

Avsättningar      

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Not 15 9 741 10 485 -744 

Andra avsättningar Not 15 2 609 3 481 -872 

Summa avsättningar   12 350 13 966 -1 616 

      

Skulder      

Långfristiga skulder Not 16 369 000 370 000 -1 000 

Kortfristiga skulder      

-Leverantörsskulder   52 819 44 177 8 642 

-Övriga kortfristiga skulder Not 17 292 204 281 821 10 383 

SUMMA SKULDER   714 023 695 998 18 025 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL   1 525 233 1 491 436 33 797 
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Kostnader och intäkter   2017 2016 Förändring 

Belopp i tusen kronor      

      

ANSVARSFÖRBINDELSER Not 18    

Ansvars- och borgensförbindelser   1 110 512 1 071 166 39 346 

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna 

  498 983 520 565 -21 582 

Löneskatt på pensionsförpliktelser   121 053 126 289 -5 236 

Totalt   1 730 548 1 718 020 12 528 
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Kassaflödesanalys 

Verksamhet   2017 2016 

Belopp i tusen kronor     

Den löpande verksamheten     

Årets resultat   17 388 19 178 

Justering för av- och nedskrivningar   57 012 56 158 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Not 20 -1 550 272 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital   72 850 75 608 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar   18 895 -29 502 

Ökning/minskning förråd, varulager och exploateringsverksamhet Not 21 1 397 -7 715 

Ökning/minskning kortfristiga skulder   19 025 10 520 

Medel från den löpande verksamheten   112 167 48 911 

     

Investeringsverksamheten     

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -91 534 -80 656 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar, exkl. exploateringsverksamhet   8 588 1 287 

Förvärv/försäljning av finansiella anläggningstillgångar   -43 0 

Medel från investeringsverksamheten   -82 989 -79 369 

     

Finansieringsverksamheten     

Nyupptagna lån   0 0 

Amortering skuld   -1 000 -1 000 

Ökning/minskning långfristiga fordringar   3 485 -4 862 

Medel från finansieringsverksamheten   2 485 -5 862 

     

Årets kassaflöde   31 663 -36 320 

     

Likvida medel vid årets början   29 108 65 428 

Likvida medel vid årets slut   60 771 29 108 
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Resultaträkning koncernen 

Kostnader och intäkter  Kommunen Koncernen 

Belopp i tusen kronor  2017 2017 2016 

      

Verksamhetens intäkter   390 376 762 227 793 557 

  varav reavinster   1 811 1 811 1 540 

      

Verksamhetens kostnader   -1 861 323 -2 108 542 -2 040 411 

  varav personalkostnader   -1 284 460 -1 410 665 -1 330 641 

      

Avskrivningar och nedskrivningar   -57 012 -129 002 -120 856 

      

      

RÖRELSERESULTAT   -1 527 959 -1 475 317 -1 367 710 

      

Skatteintäkter och generella statsbidrag   1 542 723 1 542 723 1 438 368 

      

Finansiella intäkter   8 210 9 389 13 427 

      

Finansiella kostnader   -5 586 -23 633 -24 530 

      

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER   17 388 53 162 59 555 

      

Skatt på årets resultat   0 -124 3 

      

Uppskjuten skatt   0 -7 398 -8 008 

      

ÅRETS RESULTAT   17 388 45 640 51 550 
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Balansräkning koncernen 

Kostnader och intäkter   Kommunen Koncernen 

Belopp i tusen kronor   2017 2017 2016 

TILLGÅNGAR      

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      

      

Materiella anläggningstillgångar      

Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 22 950 055 2 246 576 2 144 260 

Maskiner och inventarier Not 23 53 685 88 844 93 001 

      

Finansiella anläggningstillgångar      

Aktier och andelar Not 24 29 732 71 194 68 438 

Övriga långfristiga fordringar Not 25 251 020 264 582 270 008 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   1 284 492 2 671 197 2 575 707 

      

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      

Förråd Not 26 32 898 42 656 49 029 

Övriga kortfristiga fordringar Not 27 147 072 233 188 309 973 

Kassa och bank Not 28 60 771 99 506 78 334 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   240 741 375 350 437 336 

      

SUMMA TILLGÅNGAR   1 525 233 3 046 547 3 013 043 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

      

EGET KAPITAL      

Eget kapital Not 29 781 472 967 781 915 970 

Årets resultat   17 388 45 640 51 550 

SUMMA EGET KAPITAL   798 860 1 013 391 967 520 

      

AVSÄTTNINGAR      

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Not 30 9 741 23 662 26 436 

Andra avsättningar   2 609 27 807 29 043 

Uppskjuten skatt   - 68 951 61 499 

SUMMA AVSÄTTNINGAR   12 350 120 420 116 978 

      

SKULDER      

Långfristiga skulder Not 31 369 000 1 256 090 1 313 985 

Kortfristiga skulder Not 32 345 023 656 646 614 560 

SUMMA SKULDER   714 023 1 912 736 1 928 545 

      

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   1 525 233 3 046 547 3 013 043 
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Panter och ansvarsförbindelser   Kommunen Koncernen 

Belopp i tusen kronor   2017 2017 2016 

      

PANTER      

Panter och därmed jämförliga säkerheter   - 160 146 

      

ANSVARSFÖRBINDELSER      

Borgensförbindelser   1 110 512 1 110 512 1 071 166 

    varav för kommunala bolag   1 110 426 1 110 426 1 071 036 

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna 

  498 983 498 983 520 565 

Löneskatt på pensionsförpliktelser   121 053 121 053 126 289 

Totalt   1 730 548 1 730 548 1 718 020 
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Kassaflödesanalys koncernen 

Verksamhet   Kommunen Koncernen 

Belopp i tusen kronor   2017 2017 2016 

Den löpande verksamheten      

Årets resultat   17 388 45 640 51 550 

Justering för av- och nedskrivningar Not 33 
 

 57 012 129 002 120 856 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Not 34 
 

 -1 550 6 104 11 015 

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

  72 850 180 746 183 421 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar   18 895 76 785 -93 582 

Ökning/minskning förråd, varulager   1 397 6 373 -9 937 

Ökning/minskning kortfristiga skulder   19 025 42 086 60 570 

Medel från den löpande verksamheten   112 167 305 990 140 472 

      

Investeringsverksamheten      

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -91 534 -238 181 -198 411 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   8 588 8 588 3 251 

Förvärv/försäljning av finansiella anläggningstillgångar   -43 -2 756 -2 422 

Medel från investeringsverksamheten   -82 989 -232 349 -197 582 

      

Finansieringsverksamheten      

Ökning minskning långfristiga skulder   -1 000 -57 895 23 285 

Ökning/minskning långfristiga fordringar   3 485 5 426 -3 763 

Medel från finansieringsverksamheten   2 485 -52 469 19 522 

      

Årets kassaflöde   31 663 21 172 -37 588 

      

Likvida medel vid årets början   29 108 78 334 115 922 

Likvida medel vid årets slut   60 771 99 506 78 334 
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Noter 
NOT 1   2017 2016 

VERKSAMHETENS INTÄKTER     

     

Hyror och arrenden   34 837 35 446 

Äldreomsorgsavgift exklusive hyra   27 740 26 102 

Barnomsorgsavgift   18 003 16 545 

Ersättning från Försäkringskassan för personlig assistent   29 012 42 463 

Driftbidrag från Migrationsverket   101 089 138 976 

Övriga bidrag från staten   75 456 69 045 

Försäljning av verksamhet till annan kommun   30 482 28 853 

Reavinster 

Övrigt 

  1 811 
71 946 

1 276 

71 869 

Summa   390 376 430 575 

 

NOT 2   2017 2016 

VERKSAMHETENS KOSTNADER     

     

Löner   903 470 859 124 

Sociala avgifter   300 525 286 215 

Pensionskostnader   80 465 78 877 

Bidrag   41 502 44 516 

   (varav försörjningsstöd)   (20 789) (20 041) 

Köp av verksamhet   187 001 189 678 

Entreprenader och fastighetskostnader   38 687 37 834 

Hyror   31 577 28 994 

Bränsle, el och VA-avgifter   32 137 32 673 

Livsmedel   28 458 28 228 

Ersättning till Försäkringskassan för personlig assistent   12 963 14 657 

Övriga verksamhetskostnader   204 538 199 592 

Summa   1 861 323 1 800 388 
 

NOT 3   2017 2016 

SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG (tkr)     

     

Skatteintäkter *)   1 164 004 1 115 656 

Generella statsbidrag och utjämning :     

Inkomstutjämning   278 642 259 605 

Kostnadsutjämning   12 446 12 394 

LSS   -2 115 -2 102 

Fastighetsavgift    49 842 48 368 

Regleringsavgift/-bidrag   -265 -918 

Strukturbidrag   0 0 

Generellt bidrag   40 169 5 365 

Summa    1 542 723 1 438 368 
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I slutet av december 2015 fick kommunen 32,4 miljoner kronor i tillfälligt statsbidrag för hantering av den rådande 
flyktingsituationen. Av utbetalningen har 145 tkr nyttjats under 2015 och 5 365 tkr under 2016 och 12 052 tkr under 2017. 
Resterande del kommer att disponeras och resultatföras under 2018. 
 
*) Slutavräkning för 2016 blev totalt -4 104 tkr.-5 526 tkr var enligt prognos uppbokat vid föregående bokslut vilket ger en 
total intäktsökning under 2017 med 1 422 tkr. 
Beräknad slutavräkning för 2017 är -204 kr/inv (prognos enl. SKL) vilket påverkar resultatet 2017 med -5 543 tkr. 
 
 

NOT 4   2017 2016 

FINANSIELLA INTÄKTER (tkr)     

     

Avgifter borgensåtaganden   3 109 3 074 

Ränteintäkt utlåning övrigt   2 720 3 748 

Räntor, likvida medel 

Kommuninvest överskottsutdelning 

Utnyttjande av överskottsfond, pensionslösen 

  125 

1 851 

306 

70 

2 278 

3 300 

Övriga räntor och finansiella intäkter   99 134 

Summa   8 210 12 604 

 
NOT 5   2017 2016 

FINANSIELLA KOSTNADER (tkr)     

     

Räntor, anläggningslån 
Ränta på pensionsavsättning 

  4 949 
212 

5 368 
60 

Övriga räntor och finansiella kostnader   425 395 

Summa   5 586 5 823 
 
NOT 6 
 

Årets resultat uppgår till 17 388 tkr och är skillnaden mellan verkliga intäkter och kostnader. Interna 
transaktioner är borttagna.  
 

NOT 7   2017 2016 

FASTIGHETER OCH ANLÄGGNINGAR (tkr)     

     

Ingående värde (exklusive exploateringsverksamhet)   920 913 899 373 

Investeringar   77 957 65 990 

Försäljningar   -5 208 -1 035 

Reavinster   1 574 798 

Avskrivningar   -44 479 -43 125 

Nedskrivningar   0 0 

Investeringsbidrag   -702 -1 088 

Summa   950 055 920 913 



 

    ÅRSREDOVISNING 2016 |105 

MASKINER OCH INVENTARIER (tkr)   2017 2016 

     

Ingående värde   56 959 54 239 

Årets anskaffningar   9 259 15 753 

Försäljningsinkomster   -238 -251 

Reavinster   238 251 

Avskrivningar   -12 533 -13 033 

Summa   53 685 56 959 
     
 
AVSKRIVNINGAR 

Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar. Rak nominell avskrivningsmetod tillämpas. Avskrivningarna beräknas på 

anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden. Beslut om avskrivningstider har tagits med vägledning av den skrift om 

avskrivningstider som Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) gett ut. Avskrivningar görs t o m 2017 års investeringar med 

44 479 tkr på anläggningar och 12 533 tkr på inventarier. Investeringar som understiger ett halvt basbelopp kostnadsförs 

direkt. Inga lånekostnader har aktiverats. 

Ett projekt har påbörjats avseende övergång till komponentavskrivningar. Riktlinjer finns utformade och målet är att ha infört 

komponentavskrivningar på alla kommunens fastigheter under 2018. 
 

Anläggningstyp Avskrivningstid (år) 

Mark obegränsad livslängd 

Byggnader 20 – 50 

Gator och vägar 15 – 33 

Inventarier 3 – 10 

Bilar och maskiner 5 – 10 

 

 Totalt anskaffnings- 
värde 

Ackumulerad 
avskrivning 

varav årets 
avskrivning 

Bokfört värde 
2017 

Allmän markreserv 43 211 -1 825 - 41 386 

Reglerings- och saneringsfastigheter 6 648 -2 791 -200 3 857 

Skol- och barnomsorgsfastigheter 726 827 -251 370 -21 081 475 457 

Samlingslokaler 68 052 -44 236 -1 794 23 816 

Äldreboende 331 829 -140 072 -10 139 191 757 

Övriga förvaltningsfastigheter 98 576 -46 622 -2 252 51 954 

Gator, vägar, parker m.m. 143 113 -56 250 -6 157 86 864 

Bostads- och affärshus 18 724 -10 564 -536 8 160 

Övriga fastigheter 85 844 -38 970 -2 449 46 873 

Pågående projekt 23 635 - - 23 635 

Maskiner 6 925 -1 738 -835 5 187 

Inventarier 116 433 -76 978 -9 539 39 455 

Bilar och andra transportmedel 22 303 -13 892 -2 160 8 411 

Konst 631 - - 631 

Investeringsbidrag -3 978 275 130 -3 703 

Summa 1 688 773 -685 033 -57 012 1 003 740 
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NOT 8   2017 2016 

VÄRDEPAPPER OCH ANDELAR (tkr)     

     

Aktier:     

Smålands Turism AB   24 24 

Vetlanda Stadshus AB   4 000 4 000 

Andelskapital, Kommuninvest *)   23 982 23 982 

Träcentrum   10 10 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB   1 259 1 259 

KGF, Kreditgarantiföreningen Jönköpings län 
Inera AB 

  401 
43 

401 
0 

Bostadsrätter   13 13 

Summa   29 732 29 689 

     

*) Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital + insatsemissioner. Ursprungligt inbetalt andelskapital är 

983 956 kr. Därefter har Kommuninvest ekonomisk förening beslutat om insatsemission om totalt 10 602 268 kr för Vetlanda kommun. Utöver 

detta har kommunen betalt in en särskild medlemsinsats på 12 396 072 kr. Vetlanda kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk 

förening uppgår 2016-12-31 till 23 982 296 kr, vilket motsvarar 0,40 % av Kommuninvest totala insatskapital. 

 

NOT 9   2017 2016 

ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR (tkr)     

     

Vetlanda Arena AB   50 286 52 280 

Vetlanda Sporthall AB   28 520 29 760 

Vetlanda Bågskytteklubb   96 108 

Kvillsfors Fastighetsförvaltning   0 180 

Kommuninvest Förlagslån   4 700 4 700 

Friluftsfrämjandet   1 600 1 600 

Vetlandaortens Ryttarförening    1 115 1 175 

Utlåning SEB, Kraftvärmeverk (KVV)   167 302 167 302 

Osäkra fordringar   -2 600 -2 600 

Summa   251 020 254 505 

 

NOT 10   2017 2016 

FÖRRÅD och LAGER (tkr)      

     

Gatuavdelningens förråd   1 457 1 415 

Lager, Bad o Gym   44 64 

Konstverk   249 198 

Summa   1 750 1 677 

 

NOT 11   2017 2016 

FAKTURAFORDRINGAR (tkr)     

     

Fakturafordringar   20 491 11 527 

Osäkra fordringar   -656 -1 169 

Summa   19 835 10 358 
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NOT 12   2017 2016 

ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR (tkr)     

     

Preliminärskatt   15 674 15 874 

Mervärdeskatt   14 817 16 171 

Statsbidragsfordringar   21 078 41 578 

Upplupna intäkter   12 337 22 584 

Förutbetalda kostnader   37 634 35 009 

Upplupen fastighetsavgift   25 903 24 063 

Skattekonto   -156 -165 

Övrigt   -50 495 

Summa   127 237 155 609 

     

     

NOT 13   2017 2016 

KASSA OCH BANK (tkr)     

     

Kassa   123 144 

PlusGiro*   2 839 6 424 

Bank   57 809 22 540 

Summa   60 771 29 108 

     
* Koncernkontot hade 2017-12-31 en total behållning om -1 552 tkr. 
Total kreditlimit uppgår till 100 000 tkr. Under året har ytterligare 
35 000 tkr placerats på SBAB Bank med anledning av rådande 
ränteläge. 

    

     
     

NOT 14   2017 2016 

EGET KAPITAL (tkr)     

     

Ingående kapital   781 472 762 294 

Årets resultat   17 388 19 178 

Utgående kapital   798 860 781 472 

 Anläggningskapital   (903 141) (878 100) 

 Rörelsekapital   (-104 281) (-96 628) 

 

SPECIFIKATION EGET KAPITAL (kr) 

 IB Avsättningar Ianspråktagande UB 

Eget kapital 673 451 307,12   673 451 307,12 

Utvecklingsreserv 36 000 000,00   36 000 000,00 

Barnomsorgsfond 21 000,00   21 000,00 

Pensionsreserv 72 000 000,00   72 000 000,00 

Eget kapital före årets 
avsättning 

781 472 307,12   781 472 307,12 

     

Årets resultat    17 387 649,51 

     

  Totalt eget kapital: 798 859 956,63      
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NOT 15   2017 2016 

AVSÄTTNINGAR (tkr)     

     

Långfristiga     

Pensionsskulden i övrigt redovisas som ansvarsförbindelse i enlighet 
med redovisningslagen.  

    

Ingående avsättning pensionsskuld   10 485 9 441 

Pensionsutbetalningar   -1 024 -474 

Nyintjänad pension   409 1 863 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar   148 27 

Förändring av löneskatt   -146 204 

Ändringar av försäkringstekniska grunder   0 0 

Övrigt   -131 -576 

Utgående avsättning pensionsskuld   9 741 10 485 

     

I pensionsavsättningen som är värderad av Skandia ingår pension till fem 

politiker. Ytterligare tre politiker omfattas av pensionsreglementet för 

politiker enligt SKL:s normalavtal som kommunen följer. 

  

Avsättning för skogsåtgärder   1 361 1 361 

Avsättning marksanering   0 866 

Avsättning för återställande av deponier   499 499 

Testamentsgåvor   740 746 

Avsättning Fruktlunden   9 9 

Utgående skuld   12 350 13 966 

     

Under året har alla medel avseende  avsättningar för marksanering tagits i anspråk. Avsättningen för 

skogsåtgärder kommer troligen att ianspråktas inom en femårsperiod. Testamentesgåvorna hanteras 

av Kommunstyrelsens arbetsutskott respektive Barn- och utbildningsnämnden, utan tidsbegränsning. 

 

NOT 16   2017 2016 

ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER (tkr)     

     

Ingående skuld   370 000 371 000 

Återföring kortfristig del av långfristig skuld   10 000 10 000 

Nya lån   0 0 

Amorteringar   -1 000 -1 000 

Nästa års amorteringar   -10 000 -10 000 

Utgående skuld   369 000 370 000 
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NOT 17   2017 2016 

ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER (tkr)     

     

Nästa års amorteringar   10 000 10 000 

Reserverat Insatskapital Kommuninvest   9 142 9 142 

Sjökalkning   1 219 1 199 

Landskapsvård   1 104 1 085 

Mervärdeskatt   4 755 4 313 

Fastighetsskatt   500 500 

Personalens källskatt   19 370 18 725 

Pensionsskuld, individuell del    42 557 40 035 

Särskild löneskatt, individuell del för 2004 och 2005   20 004 18 360 

Särskild löneskatt utbetalda pensioner   8 706 8 363 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   26 727 25 275 

Upplupna räntor    1 081 603 

Upplupna sociala avgifter   46 361 44 730 

Semesterlön   57 852 55 679 

Upplupna löner   5 178 3 508 

Förutbetalda skatteintäkter   9 638 3 258 

Upplupna kostnader Flykting   12 984 9 809 

Förutbetalda intäkter Flykting   14 846 26 898 

Övrigt   180 339 

Summa   292 204 281 821 

 

NOT 18   2017 2016 

ANSVARS- OCH BORGENSFÖRBINDELSER (tkr)     

     

Vetlanda Stadshus AB   100 452 99 315 

Witalabostäder AB   262 066 230 466 

Njudung Energi Vetlanda AB   572 333 634 963 

AB Vetlanda Industrilokaler/Muttern 

Höglandets Kommunalförbund 

Höglandets Räddningstjänstförbund 

  90 355 

12 960 

3 760 

74 332 

28 200 

3 760 

Sävsjö Energi AB   68 500 0 

Förlustansvar, egna hem   86 130 

   1 110 512 1 071 166 

     

Ingående pensionsförpliktelser   646 854 679 370 

Pensionsutbetalningar   -28 689 -26 598 

Nyintjänad pension   -3 910 2 905 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar   12 690 2 714 

Förändring av löneskatt   -5 235 - 6 348 

Ändring av försäkringstekniska grunder   3 914 0 

Övrigt   -5 586 -5 190 

Utgående pensionsförpliktelser   620 036 646 854 

     

Summa ansvars- och borgensförbindelser totalt   1 730 548 1 718 020 

Vetlanda kommun har i augusti 1998 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 

AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting som per 2017-12-31 

var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 
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Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 

fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 

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 Vetlanda kommuns ansvar enligt ovan nämnd 

borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 

342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 kronor. Kommunens andel av de totala 

förpliktelserna uppgick till 1 222 306 550 kronor (0,36 %) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 

1 246 470 532 kronor (0,36%). 

Pensionsåtagande för f d anställda vid Kommunförbundet Jönköpings län har övertagits av Jönköpings kommun 

som i sin tur har avtalat med länets övriga tolv kommuner om fördelning av eventuella nettokostnader framöver, 

till följd av pensionsåtagandet. Överskottet per 2017-12-31 var 1 848 310 kr. 

NOT 19 

 

Under året 
betalda 
avgifter 

Framtida årliga förfallobelopp. 

LEASINGAVTAL/ 
HYRESAVTAL 

 2018 2019 2020 2021 2022 

       

Finansiella - - - - - - 

Operationella       

-Bilar 3 046 960 2 491 206 1 377 223 882 920 374 412 41 365 

-Kopieringsmaskiner 148 776 123 980 0 0 0 0 

-Övrigt 0 0 0 0 0 0 

Summa 3 195 736 2 615 186 1 377 223 882 920 374 412 41 365 

Redovisningen omfattar alla kommunens leasingbilar, medan för leasing av kopieringsmaskiner och övrig utrustning 

redovisas enbart avtal som är längre än tre år. 

NOT 20   2017 2016 

JUSTERING FÖR ÖVRIGA EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER (tkr)     

     

Avsättning till pension inklusive löneskatt   -744 1 044 

Övrig avsättning   -872 277 

Reavinst (exklusive exploateringsverksamhet)   -415 -1 050 

Övriga   481 1 

Summa   -1 550 272 

     

Specifikation reavinst anläggningstillgångar   2017  

Försäljning mark ”övrig markreserv”   177  

Försäljning bilar och maskiner   238  

Summa   415  

     

NOT 21   2017 2016 

ÖKNING/MINSKNING FÖRRÅD OCH VARULAGER     

     

Ökning/minskning förrådsvärde   -73 -55 

Exploateringsverksamhet   1 470 -7 660 

Summa   1 397 -7 715 
 



 

    ÅRSREDOVISNING 2016 |111 

NOT 22 2017 2016 

MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR (tkr)   
   
Vetlanda kommun 946 387 917 130 
Stadshuskoncernen 1 300 189 1 227 130 
Höglandets räddningstjänstförbund   
Höglandets kommunalförbund   

Summa 2 246 576 2 144 260 

MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR (tkr)   
   
Ingående värde 2 144 260 2 074 742 
Investeringar 220 042 172 928 
Försäljningar 
Reavinster 

-8 350 
1 574 

-3 000 
799 

Avskrivningar -106 917 -98 212 
Övriga korrigeringar/omklassificeringar -4 033 -2 997 

Summa 2 246 576 2 144 260 

 
 
NOT 23 2017 2016 

INVENTARIER (tkr)   
   
Vetlanda kommun 53 685 56 959 
Stadshuskoncernen 12 240 12 085 
Höglandets räddningstjänstförbund 14 034 13 609 
Höglandets kommunalförbund  8 886 10 347 

Summa 88 844 93 001 

INVENTARIER (tkr)   
   
Ingående värde 93 001 88 453 
Investeringar 
Försäljningar 
Reavinster 

18 139 
-238 
238 

25 483 
-251 
251 

Avskrivningar -22 085 -22 644 
Övriga korrigeringar/omklassificeringar -211 1 709 

Summa 88 844 93 001 
 
 
NOT 24 2017 2016 

AKTIER OCH ANDELAR (tkr)   
   
Vetlanda kommun 29 732 29 689 
Stadshuskoncernen 41 462 38 749 
Höglandets räddningstjänstförbund   
Höglandets kommunalförbund   

Summa 71 194 68 438 

AKTIER OCH ANDELAR (tkr)   
   
Ingående värde 68 438 66 016 
Årets förändring 2 756 2 422 

Summa 71 194 68 438 
 
 
 
 
 
  

NOT 25 2017 2016 

LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR (tkr)   
Vetlanda kommun 251 020 254 505 
Stadshuskoncernen 652 647 
Höglandets räddningstjänstförbund 12 910 14 856 
Höglandets kommunalförbund   

Summa 264 582 270 008 
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NOT 26 2017 2016 

LAGER OCH FÖRRÅD (tkr)   
Vetlanda kommun 32 898 34 295 
Stadshuskoncernen 9 758 14 734 
Höglandets räddningstjänstförbund   
Höglandets kommunalförbund   

Summa 42 656 49 029 
 
 
NOT 27 2017 2016 

KORTFRISTIGA FORDRINGAR (tkr)   
Vetlanda kommun 135 948 153 890 
Stadshuskoncernen 81 794 139 357 
Höglandets Räddningstjänstförbund 4 880 4 137 
Höglandets Kommunalförbund 10 566 12 589 

Summa 233 188 309 973 
 
 
NOT 28 2017 2016 

KASSA OCH BANK (tkr)   
Vetlanda kommun 60 771 29 108 
Stadshuskoncernen 17 337 28 938 
Höglandets Räddningstjänstförbund 3 083 2 743 
Höglandets Kommunalförbund 18 315 17 545 

SUMMA 99 506 78 334 

 
 

  

NOT 29 2017 2016 

EGET KAPITAL  (tkr)   
Ingående eget kapital 967 520 915 739 
Årets resultat 45 640 51 550 
Justering eget kapital 231 231 

Utgående eget kapital 1 013 391 967 520 
 
UTREDNING AV ÅRETS RESULTAT 2017 2016 

Kommunen 17 388 19 178 
Vetlanda Stadshus 28 493 31 577 
Höglandets räddningstjänstförbund 6 211 
Höglandets kommunalförbund -132 699 

Summa 45 755 51 665 
   
Justering avskrivning koncernmässigt -115 -115 

Resultat 45 640 51 550 
 
 
NOT 30 2017 2016 

PENSIONER (tkr)   
   
Vetlanda kommun 9 741 10 485 
Stadshuskoncernen 1 011 1 095 
Höglandets Räddningstjänstförbund 12 910 14 856 
Höglandets Kommunalförbund   

Summa 23 662 26 436 
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NOT 31 2017 2016 

LÅNGFRISTIGA SKULDER (tkr)   
   
Vetlanda kommun 369 000 370 000 
Stadshuskoncernen 870 802 927 465 
Höglandets Räddningstjänstförbund 3 760 3 760 
Höglandets Kommunalförbund 12 528 12 760 

Summa 1 256 090 1 313 985 
 
 
NOT 32 2017 2016 

KORTFRISTIGA SKULDER (tkr)   
   
Vetlanda kommun 333 700 313 837 
Stadshuskoncernen 284 058 265 333 
Höglandets Räddningstjänstförbund 13 741 12 226 
Höglandets Kommunalförbund 25 147 23 164 

Summa 656 646 614 560 
 
 
NOT 33 2017 2016 

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR (tkr)   
   
Vetlanda kommun 57 127 56 273 
Stadshuskoncernen 66 133 58 854 
Höglandets Räddningstjänstförbund 1 659 1 658 
Höglandets Kommunalförbund 4 083 4 071 

Summa 129 002 120 856 
 
 
NOT 34 2017 2016 

ÖVRIGA EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER (tkr)   
   
Avsättning pension inkl löneskatt -2 774 -422 
Övrig avsättning -1 236 2 987 
Reavinst 
Utrangering 

-415 
2 595 

-1 050 
1 514 

Uppskjuten skatt 7 452 7 981 
Övrigt 482 5 

Summa 6 104 11 015 
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