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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. Tillsammans bildar 

uppfyllnaden av verksamhetsmålen och de 

finansiella målen jämte det ekonomiska utfallet 

grunden för beslutet om kommunens goda 

ekonomiska hushållning. 

Verksamhetsåret 2017 är det andra året med den 

politiska ledningens målprogram. För 2017 gäller 5 

övergripande mål inom 4 olika sektorer för 

kommunens verksamhet. Dessa sektorer berör 

nämnderna i varierande utsträckning. På nämnds-

nivå ska sedan nämndspecifika mål utformas som 

har koppling till fullmäktiges mål. Verksamheterna 

ska sedan utforma egna mål enligt samma 

principer. 

De numera fyra målsektorerna är: 

 Attraktiv kommun 

 Välfärd 

 Samhällsbyggnad – Näringsliv - Miljö 

 Organisation och resurshushållning 

Nedan följer en redovisning av fullmäktiges mål 

och vilka nämnds mål som kopplats till dem. 

Bedömningen av måluppfyllelsen har gjorts på 

följande sätt: 

■ = Godkänt/uppfyllt 

 = Delvis uppfyllt 

 = Ej godkänt/uppfyllt 

 = Mål ej mätt 

 

 

Attraktiv kommun 

 KF:s mål 1: Inflyttningen till 
Vetlanda kommun ska öka 
varje år 
 Kommunstyrelsen ska arbeta med utveckling 

av både stad och landsbygd genom 

turismsatsningar. 

Som en del av arbetet med platsvarumärke är 

samtliga inblandade överens om att fokus på 

möjligheter för besöksnäring också påverkar 

rekrytering. Konkret innebär det att ett neutralt 

material kring turism/besöksintressanta områden 

görs så att företag och andra aktörer också kan 

använda detta vid olika typer av representation. 

Från enkelt tryckt material till övergripande webb 

och utställningsmaterial. 

 Kommunstyrelsen ska arbeta med 

kommunens varumärke 

Kommentar 

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. 

1 1 1 

5 

2 

1 1 1 1 

Kommunstyrelsen Barn- och
utbildningsnämnden

Kultur- och
fritidsnämnden

Miljö- och
byggnämnden

Socialnämnden Tekniska nämnden Vård- och
omsorgsnämnden

Överförmyndaren

Målsektor: Attraktiv kommun 

Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Ej mätt
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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. 

 Kommunstyrelsen ska arbeta med 

besöksnäringsstrategi 

Kommentar  

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 

höglandskommunerna. Konkret innebär det 

satsningar på Skirö-området/Smålands trädgård 

och Höglandslopp på cykel 2018. 

Höglandssamarbetet omfattar också diskussioner 

kring gemensam övergripande hemsida och 

marknadsföring. 

Grunden för Vetlanda kommun under 2018 är en 

satsning på Turista hemma och att arbeta över 

gränserna. Arbetet med planering inför 

turistsäsongen 2018 är redan i full gång. 

 Kommunstyrelsen ska ta fram en ny 

organisation för ”Kontaktcenter” 

Kommentar 

Vid KLG i augusti presenteras en ny organisation 

för InfoCenter och en plan för den fortsatta 

verksamheten. Den innebär att turism/besöks-

näring länkas samman med medborgarservice. Vi 

skapar en brygga mellan digital kommunikation 

och det personliga mötet. Processen innebär att 

Servicecenter som namn försvinner, att vi talar om 

reception i stadshuset, att personalen kommer att 

alternera mellan stadshuset och InfoCenter. Det är 

ett stort utvecklingsarbete, där medarbetarna har 

stort inflytande. 

Processen har föregåtts av benchmarking med 

andra kommuner och det är ett arbetssätt som 

fortsätter. Vi har tack vare detta kunnat skapa 

grunden för en förändring utan extern konsulthjälp 

och med befintlig personalstyrka. 

Organisationsförändringen innebär också att 

e-tjänstplattform för utveckling av mallar mm 

kommer att drivas via InfoCenter. 

■ Kommunstyrelsen ska ta fram en ny 

bostadsförsörjningsplan 

Kommentar 

Arbete med underlag för åtgärder på 

Vetlandabanan är under framtagande. Förslag till 

bostadsförsörjningsprogram är skickat på remiss 

och kommer upp för antagande under september. 

Befolkningsprognos tas fram årsvis och berörd 

personal har deltagit i framtagande av underlag för 

fördjupad översiktsplan. 

 Kommunstyrelsen ska arbeta med 

landsbygdsutveckling och EU samordning 

Kommentar 

En projektledare har anställts för att arbeta med 

landsbygdsutveckling och hjälpa de kommunala 

verksamheterna att få fram projektansökningar för 

att finansiera utvecklingsbehov. Kontakt har tagits 

med föreningar. Projektledaren har deltagit i en  

inspirationsträff som genomfördes i Ramkvilla med 

stöd av Leader Linné. Projektedaren har byggt upp 

kontakter med egna kommunen, Leader Linné och 

med grannkommunerna. 

 Kultur- och fritidsnämndens mål är att kultur- 

och fritidssektorn ska ha ändamålsenliga lokaler, 

som skapar förutsättningar för verksamheter med 

hög kvalitet och attraktionskraft. 

Kommentar 

Idrotten och friluftslivet är i dag välförsedda med 

ändamålsenliga lokaler och under 2017 utökades 

den populära frisbeegolfanläggningen i Östanå, 

från nio till 18 hål. Fortfarande saknas utegym i 

centrala Vetlanda liksom en skatepark. 

Kultursektorn saknar fortfarande ett kulturhus. 

Befintliga skolaulor är inte byggda för större 

konserter och annan scenkonst, vare sig vad 

scenyta eller inlastning beträffar. Musikskolan 

saknar möjlighet till sammanhållen verksamhet 

med dans, drama och musik under ett och samma 

tak och bedriver därtill sin verksamhet i slitna före 

detta sjukhuslokaler. 
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 Kultur- och fritidsnämndens mål är att kultur- 

och fritidssektorn ska ha stor bredd och det ska 

finnas möjlighet att utöva kultur- och 

fritidsaktiviteter i hela kommunen. 

Kommentar 

Det finns goda möjligheter att syssla med idrott 

och friluftsliv i hela kommunen. Biblioteksservice 

upprätthålls i kommunens alla hörn genom 

bokbussen. Bidrag har under 2017 fördelats till 

kulturarrangemang och Sommarkulsarrangemang 

runtom i kommunen. 

 Miljö- och byggnämndens mål är att bidra till 

att kommunen kan erbjuda attraktivt boende, bra 

skolor och förskolor, säker och redligt 

livsmedelsutbud, rent vatten och bra luftkvalitet 

samt ren mark att bygga på. 

Kommentar 

Byggnationen i kommunen ökar. Fler nya förskolor 

och skolor är på gång. Livsmedelskontrollen är i fas 

och det noteras få allvarliga avvikelser. Ett stort 

område vid Skyttemossen ska saneras inom kort. 

■Tekniska nämndens mål är att ha service-

deklarationer för verksamheten 

Kommentar  

Uppföljning av servicedeklarationer sker vid 

bokslutet i mars. 

 Tekniska nämndens mål är att aktivt arbeta 

med miljöåtgärder 

a) Tätortsmiljöer 

Vi sköter entréerna till våra samhällen för att 

välkomna kommuninvånare och besökare. Vi 

arbetar förebyggande mot vandalisering och 

skadegörelse. Klotter avlägsnas inom två 

veckor. 

b) Klimatförändringar 

Vi utför varje år någon åtgärd som motverkar 

negativa konsekvenser av översvämningar. 

c) Energieffektivisering i fastigheter 

Vi föreslår ett större projekt för energi-

besparing, inklusive driftskalkyl, varje år (mars).  

■ Socialnämndens mål är att allmänhetens 

förtroende för socialförvaltningen ska öka. 

Kommentar 

Förtroendet för socialförvaltningen 

hos medborgarna har ökat 

sedan undersökningarna började 2011. Senaste 

mätningen visade att 33 procent av de tillfrågade 

hade ganska eller mycket stort förtroende för 

socialtjänsten. Nästa mätning genomförs hösten 

2017. Även brukarundersökningarna som 

genomförs varje år uppvisade goda och 

förbättrade resultat år 2016.  Drygt 9 av 10 

besökare är nöjda med socialförvaltningen. Drygt 8 

av 10 har stort förtroende för socialförvaltningen. 

Endast en kritisk synpunkt på förvaltningens 

verksamhet har under första halvåret inkommit till 

"Synpunkt Vetlanda". Möjligheten att uppnå målet 

bedöms vara goda. Inför 2018 kommer målen 

konkretiseras och tydligare kopplas till 

indikatorerna. 

 Tekniska nämndens mål är att ha rätt nivå på 

underhållet 

a) Fastighetsunderhåll 

Årligt behov och prioritering av åtgärder äskas i 

budgetarbetet. Måluppfyllelse vid 100 % 

tilldelning utifrån behov.  

 

b) Gatuunderhåll 

Årligt behov och prioritering av åtgärder äskas i 

budgetarbetet. Måluppfyllelse vid 100 % 

tilldelning utifrån behov.  

 

 Vård- och omsorgsnämndens mål är att genom 

en positiv anda locka och behålla medarbetare 

med rätt kompetens. 

En stor utmaning är att rekrytera medarbetare 

med rätt kompetens. Att skapa en positiv anda i 

arbetsgruppen bidrar till att medarbetare trivs på 

sitt arbete. Den bästa marknadsföring en 

arbetsplats kan få är att dess medarbetare 

fungerar som positiva ambassadörer och pratar 

gott om sin arbetsplats. Genom att följa och 

analysera resultat från bl. a. 

medarbetarundersökningen kommer aktiviteter att 

skapas som syftar till att uppnå målet. 

Kommentar 

Nyckeltal redovisas i bokslut 2017 då 

medarbetarundersökningen inte genomförs förrän 

under hösten 2017. 
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Välfärd 

 
 KF:s mål 2: Varje individ ska 
ges möjlighet att utifrån sina 
förutsättningar utvecklas på 
bästa sätt. 
 Kommunstyrelsen ska arbeta med 

folkhälsoarbetet 

Kommentar 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fastställt 

följande fokusområden för folkhälsoarbetet, barn 

och ungas uppväxtvillkor, ANDT och äldres hälsa. 

Facebook sida med information till föräldrar om 

ANDT frågor uppdateras löpande och har fått bra 

genomslag. Hälsoutveckling i närområden är ett 

folkhälsoprojekt som initierats av regionen där 

Vetlanda är med som pilotkommun. 

 Kultur- och fritidsnämndens mål är att grupper 

som erfarenhetsmässigt har lågt deltagande i det 

utbud som kultursektor och fritidssektor erbjuder, 

ska prioriteras. 

Kommentar 

Via extra anslag till Zonen har den haft möjlighet 

att ta emot de stora grupper av ensamkommande 

ungdomar som sökt sig dit.  

Arrangemanget Konstens dag i Apoteksparken i 

maj, med en stor programbredd inom bland annat 

eget skapande, lockade besökare som inte är 

regelbundna besökare vid konstutställningar på 

muséet.   

Fortfarande är det en ganska homogen grupp 

människor som söker sig till bibliotek och museum. 

En planering för att nå nya grupper har påbörjats 

under våren 2017. 

■ Kultur- och fritidsnämndens mål är att Inom 

kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska 

kommuninnevånarna erbjudas goda möjligheter 

till livslångt lärande - från tidiga till sena år. 

Kommentar 

Biblioteken är en viktig aktör inom svensk 

folkbildning. Biblioteksservice finns över hela 

kommunen. Biblioteket anordnar också läscirklar 

och författarkvällar. Museiverksamheten står också 

för folkbildning. 

■ Kultur- och fritidsnämndens mål är att verka 

för tolerans och integration i vid bemärkelse inom 

kultur- och fritidsnämndens verksamheter. 

Kommentar  

Kultur- och fritidsnämnden har under våren 2017 

planerat Regnbågsveckan som ska lyfta HBTQ-

frågorna inom kommunens egen organisation och i 

civilsamhället. Kultur- och fritidsnämnden har 

också arbetat vidare med integrationsfrågor, via 

konsulent och föreningsliv. 

2 

4 

1 1 1 

2 

1 1 1 1 

Kommunstyrelsen Barn- och
utbildningsnämnden

Kultur- och
fritidsnämnden

Miljö- och
byggnämnden

Socialnämnden Tekniska nämnden Vård- och
omsorgsnämnden

Överförmyndaren

Målsektor: Välfärd 

Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Ej mätt
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■ Socialnämndens mål är att 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 ökad andel individer som uppger att 

deras livssituation har förbättrats, 80,7 procent. 

Inför 2018 kommer målen konkretiseras 

och tydligare kopplas till indikatorerna. 

■ Socialnämndens mål är att 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 de flesta indikatorer 

pekar på förbättrade resultat, varför målet bedöms 

uppnås. Inför 2018 kommer målen konkretiseras 

och tydligare kopplas till indikatorerna. 

Barn- och utbildningsnämndens samtliga mål 

är riktade mot KF:s mål 1 och 2, vilket innebär att 

de här anges en gemensamt under dessa mål. 

Kommentar  

Vid detta halvårsbokslut kommer inte BUN att 

värdera graden av måluppfyllelse. Måluppfyllelsen 

redovisas vid helårsbokslutet. Fokus ligger i stället 

på att redovisa aktiviteter vars syfte är att ge 

förutsättningar för att BUN ska uppnå sina mål.  

Barn och elevers rätt till utbildning 

Skollag och läroplan ger förskolan och skolan ett 

stort och brett uppdrag, där förskolan lägger grund 

till det livslånga lärandet. Skolan ska ge goda 

kunskaper, kompetenser, ledarskap och 

engagemang centralt för barn och elever ska få lust 

att lära mer oavsett vilka förutsättningar de har. 

Det är förskolans och skolans uppdrag att 

kompensera för olikheter i förutsättningar. 

Förskolor och skolor måste ha en tydlig och uthållig 

utvecklingsstruktur. Arbetet med att utveckla och 

förbättra kvalitén måste ske systematiskt och 

kontinuerligt. Det innebär att det måste skapas 

arenor för samarbete och kollegialt lärande.  

Under flera år har svenska elevers resultat sjunkit i 

jämförelse med andra länders, därför är det dags 

att söka nya vägar för att nå ökad måluppfyllelse i 

förhållande till skollagens och läroplanens mål för 

våra barn och elever.  

Utifrån ovanstående har barn- och 

utbildningsnämnden identifierat fyra stycken 

utvecklings- och förbättringsområden, som 

presenteras nedan.  

1. Ökad måluppfyllelse – förbättrade resultat 

Förskolans och skolans kompensatoriska uppdrag 

innebär en målsättning att anpassa undervisning 

och resurser efter barn och elevers olika behov.  

Barn- och elevers rätt till lärande och utveckling 

innebär en målsättning där 

 Barn och elever får det särskilda stöd de 

behöver utefter sina behov 

 Flickor och pojkar ges likvärdiga möjligheter 

 Barn och elever ges möjlighet att nå så långt 

som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån 

den egna förmågan 

 Alla barn och elever känner trygghet och 

studiero. 

Utvecklingen av undervisningen innebär en 

målsättning där 

 Uppmärksamhet riktas mot 

kompetensutveckling som svarar upp mot 

brister konstaterade inom det systematiska 

kvalitetsarbetet 

 Planerade utvecklingsinsatser utgår från 

uppföljning och utvärdering av resultaten av 

genomförd undervisning 

 Beslutade insatser vilar på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet. 

Exempel på aktiviteter till barn och elevers rätt till 

utbildning 

 Pedagogiska grundvärderingar – med syftet 

att åstadkomma en gemensam grund för 

kvalitet och likvärdighet inom förskolan i 

Vetlanda  

 Program för att förbättra organisation och 

stödinsatser kring elever med läs- och 

skrivsvårigheter 

 Challenging learning – Njudungsgymnasiets 

satsning för att öka elevernas engagemang 

och motivation 
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 Utbildningsprogram för förstelärarna kopplat 

till en processutbildning för grundskolans 

rektorer i samverkan med Linnéuniversitetet 

Kommentar: 

Det pågår flera satsningar i syfte att öka 

måluppfyllelsen och förbättra resultaten.  

2. Demografiutveckling och lokaler 

Genomförd omvärldsanalys pekar på att antalet 

barn och elever kommer att öka i förskolan och 

skolan under perioden 2015 – 2022. Samtidigt kan 

vi konstatera att vi i Vetlanda har flera förskolor 

och skolor som inte har renoverats eller anpassats 

till modernt lärande i tillräcklig grad sedan de 

byggdes.  

Det innebär att  

 Förskolan och skolan har tillräckligt med 

lokaler, så att alla barn och elever kan 

erbjudas en god fysik miljö 

 Lokalerna är anpassade för modern 

undervisning som stimulerar till lärande 

Exempel på aktiviteter inom demografiutveckling 

och lokaler 

 Funktionsprogram förskola – med syftet att 

skapa en samsyn inom kommunen kring 

funktioner vid planering och projektering av 

förskolor så att de uppfyller verksamhetens 

krav 

 Innovationsgrupp inom grundskolan – med 

syftet att ta fram visionsinriktade krav på 

moderna undervisningslokaler vid renovering 

och ombyggnationer av kommunens F-6 

skolor 

Kommentar   

Vi har många lokaler inom både förskola och 

grundskola som inte når upp till tillräcklig fysisk 

standard och dessutom ytterligare ett antal lokaler 

som inte är anpassade för modern undervisning. 

Lokalbehovet täcks i vissa fall av modullösningar.  

3. Motverka utanförskap 

En avgörande faktor för vårt samhälles framtid och 

individers självkänsla är att alla når 

egenförsörjning. Vi kommer att få svårt att klara 

kompetensförsörjningen inom olika sektorer i 

samhället, därför måste vi se till att alla bidrar 

genom att ha möjlighet att etablera sig på 

arbetsmarknaden. 

Detta innebär en målsättning 

 Att stötta barn, ungdomar och vuxna att nå 

ett aktivt liv och egenförsörjning 

 Att inom grund- och gymnasieskolan samt 

vuxenutbildningen säkerställa tillräckliga 

förutsättningar för nyanlända att kunna skaffa 

sig den kompetens som krävs för arr etablera 

sig i samhället och nå egenförsörjning 

Exempel på aktiviteter för att motverka 

utanförskap  

 Samordnade insatser vid tidig oro för barn –

att tillsammans med socialförvaltningen skapa 

en modell för samordnade, samtidiga och 

tillräckligt tidiga insatser för barn som riskerar 

att fara illa 

 Navet – mottagningsenhet för kommunens 

nyanlända, där vi möter upp både barn, 

ungdomar och vuxna  

 Utveckla och bredda föräldrautbildningen 

COPE – att ge föräldrar bästa förutsättningar i 

sitt föräldraskap 

 Yrkesutbildning kombinerad med 

yrkessvenska riktad mot nyanlända – 

satsningar inom vård och omsorg, storkök och 

teknik 

Kommentar 

Detta är ett område där barn- och 

utbildningsförvaltningen har ett stort ansvar för att 

ge alla våra målgrupper så goda förutsättningar 

som möjligt till egenförsörjning. 

Här finns fortfarande stora utmaningar, inte minst 

att ge fler elever i grundskolan behörighet till 

gymnasiet. 

Navet – mottagningsenheten har varit en stor 

framgång, inte minst genom att vi möter 

nyanlända föräldrar med en första introduktion i 

svenskt samhälle i allmänhet, men speciellt en 

uppfattning om hur svensk skola fungerar och vilka 

värderingar som utmärker den.  

 

4. Säkerställa kompetensförsörjning 

Vi kan konstatera att förvaltningens behov av 

nyanställningar kanske är den största utmaningen 

under den kommande femårsperioden.  

Det innebär att säkerställa  

 Att barn- och utbildningsförvaltningen är en 

attraktiv arbetsgivare så att vi får behålla 

kompetent personal och kan rekrytera behörig 

personal. 
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Om vi inte kan behålla och rekrytera pedagogiskt 

utbildad och ämneskunnig personal, så är det 

rimligt att anta att elevernas resultat kommer att 

påverkas negativt.  

Exempel på aktiviteter för att säkerställa 

kompetensförsörjning 

 Program för att säkra kompetensförsörjningen 

inom BU - att genom målinriktade satsningar 

och genom tydlig ansvarsfördelning underlätta 

och säkerställa rekrytering samt att ta vara på 

och utveckla medarbetarnas kompetens med 

målsättningen att leva upp till skollagens 

kompetenskrav och därmed ge tillräckliga 

förutsättningar för ”Barn och elevers rätt till 

lärande och utveckling”. 

 Utvecklad dialog mellan arbetstagare och 

chefer för att stödja ARBETSPLATSTRÄFFENS 

samverkansroll – metod; förskolechef och 

rektor möter sina medarbetare i en 

dialoggrupp 

 Skolspåret – att möjliggöra sammanhängande 

praktik för pedagoger och andra personer 

med akademisk bakgrund inom förskolor och 

skolor 

 Förändringsprocess riktad mot det 

systematiska arbetsmiljöarbetet 

 

Kommentar 

Vi har 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 och att andelen minskar mer än för landet i 

övrigt. 

 Överförmyndarens mål är att alla innevånare 

ska känna sig välkomna och de personer som 

behöver extra insatser ska få tillgång till detta. 

Genom överförmyndarens uppgift att utöva 

tillsyn över ställföreträdarna motverkas 

rättsförluster för dessa personer. Målet är riktat 

mot KF:s mål 1 och 2, vilket innebär att de här 

anges en gemensamt under dessa mål. 

Kommentar  

Alla innevånare ska känna sig välkomna och de 

personer som behöver extra insatser ska få tillgång 

till detta. Det sker genom att informera om vilka 

möjligheter personen har att få en ställföreträdare 

förordnad åt sig. Samt att skyndsamt överflytta de 

akter (ärenden)till rätt kommun för de personer 

som inte längre är folkbokförda i Vetlanda 

kommun. Samtliga ställföreträdare vilka har 

uppdrag som förvaltare/god man i Vetlanda 

kommun kontrolleras så att de inte förkommer i 

Kronofogdens eller Rikspolisstyrelsen register. Det 

har inte genomförts en utvärdering om 

huvudmännen anser att detta är gott nog eller ej. 

Välfärd 

 KF:s mål 3: Brukarnöjdhet i 
hemtjänst/särskilt boende/ 
funktionshinderomsorg/ 
socialtjänst/kultur och fritid 
ska vara minst 93 procent. 
 

 Kultur- och fritidsnämndens mål är att 

kommuninvånarna, framförallt barn och unga, ska 

ges ökad möjlighet till delaktighet i och inflytande 

över kultur- och fritidsnämndens verksamheter. 

Kommentar 

Det finns tankar om ett samarbete mellan 

biblioteket, Zonen och Info Center kring frågan om 

ungas inflytande. Förhandsplanering har under 

våren 2017 också involverat barn- och 

utbildningsnämnden. 

■ Socialnämndens mål är att brukarnas 

upplevelse av bemötande, tillgänglighet och 

delaktighet ska öka.  

Kommentar 

Detta mål mäts i den årliga brukarundersökningen 

först hösten 2017. Den senaste mätningen visar på 

drygt 93 % nöjda svar och tangerar målet för 2017. 

Målet bedöms kunna uppnås. 

 Socialnämndens mål är att fler personer som 

utsätts för våld i nära relationer ska upptäckas 

och stödjas. 

Kommentar 

Antalet inkomna anmälningar som rör våld i nära 

relationer ser ut att bli relativt konstant i 

förhållande till förra året. Antal nya påbörjade 
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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 kan bero på att 

nya insatser kodas med annan kod, eller att 

anmälan knyts till en redan pågående insats. Inför 

2018 kommer målen konkretiseras och tydligare 

kopplas till indikatorerna. 

■ Socialnämndens mål är att förvaltningens 

insatser ska vara av god kvalitet. 

Kommentar 

Antal rapporterade avvikelser första halvåret är 

högre än samma period förra året. Förvaltningen 

har arbetat med att aktivt använda avvikelser som 

ett led i kvalitetsarbetet. Däremot har antalet 

registrerade Lex Sarah anmälningar minskat i 

förhållande till tidigare år, vilket indikerar god 

kvalitet i verksamheten. Förvaltningens ambitiösa 

kvalitetsarbete med fokus på lärande och ständiga 

förbättringar har stärkts ytterligare under detta 

halvåret bl. a genom att förstärka nämndens 

styrning och uppföljning i 

verksamhetsutvecklingen. Givna indikatorer påkar 

på att målet kommer att uppfyllas. Inför 2018 

kommer målet konkretiseras och tydligare kopplas 

till indikatorer. 

 Vård- och omsorgsnämndens mål är att vården 

och omsorgen ska präglas av respekt och 

delaktighet samt skapa förutsättningar till ett 

självständigt liv 

Ett gott bemötande har avgörande betydelse för 

vårdens och omsorgens kvalitet. För att skapa 

förutsättningar för ett självständigt liv är brukarens 

delaktighet i utförandet av insatser central, ett 

viktigt redskap är genomförandeplanen. 

Kommentar 

Nyckeltalet rörande antal uppdaterade 

genomförandeplaner kommer att mätas under 

hösten och redovisas i bokslut 2017. Övriga två 

nyckeltal är hämtade från den nationella 

brukarundersökningen 2016. Utfall kommer att 

redovisas först när 2017 års resultat publiceras. 

Detta sker i november månad.  

■ Vård- och omsorgsnämndens mål är att 

succesivt utveckla och införa användandet av 

välfärdsteknologi 

Välfärdsteknologi är kunskapen om och 

användandet av teknik som kan bidra till ökad 

trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet 

för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar 

och deras anhöriga. Elektroniska lås, digitala 

trygghetslarm och bildportstelefon är exempel på 

välfärdsteknologi som kan bidra till trygghet. Under 

mandatperioden ska en handlingsplan för 

verksamhetsutveckling med teknik beslutas i 

nämnden och flertalet av aktiviteterna verkställas.  

Kommentar 

En handlingsplan, Verksamhetsutveckling med stöd 

av digital teknik, där tidigare beslutade strategier 

utgör grunden är beslutad av vård- och 

omsorgsnämnden under 2016.  Under 2017 har 

förvaltningen tre pågående projekt gällande digital 

teknik;  

 Projektering och upphandling för införande av 

digitala trygghetslarm i särskilt och ordinärt 

boende. 

 Länsgemensam upphandling av nytt 

verksamhetssystem som beräknas vara färdig 

under hösten 2017. Införande av nytt system 

beräknas till tidigast våren 2019. 

 Upphandling och införande av digitalt 

tidsrapporteringssystem inom personlig 

assistans 

■ Överförmyndarens mål är att ha en hög 

tillgänglighet genom regelbundna telefontider 

och tydliga kontaktuppgifter på kommunens 

hemsida.  

Kommentar  

Telefon och öppettider finns angivna genom anslag 

i kommunhusets entré och på kommunens 

hemsida. 
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Näringsliv – Samhällsbyggnad – Miljö 

 KF:s mål 4: Servicenöjdhet 
bland företagare som 
kommer i kontakt med 
kommunen tillhör de tio 
bästa i landet. 

 Kommunstyrelsen har som mål att aktivt 

medverka i det strategiska näringslivsarbetet  

Kommentar  

Kontinuerliga avstämningsmöten hålls med Nuvab. 

Avstämningen har i första hand gällt revideringen 

av Nuvabs näringslivspolicy som går under 

arbetsnamnet Roadmap Nuvab. Detta underlag ska 

sedan ligga till grund för revideringen av 

kommunens näringslivspolicy. Det strategiska 

näringslivsarbetet har under perioden främst gällt 

planarbete för att få fram detaljplaner som 

möjliggör byggnation och arbete för att förbättra 

kommunikationsinfrastrukturen. 

 Kommunstyrelsen har som mål att utveckla 

dialogformer för att få fler offerter vid 

upphandling  

Kommentar 

Tematräff för näringslivet: Offentlig upphandling - 

Affärsmöjligheter för små och medelstora företag" 

inplanerat under hösten 2017. 

Upphandlingsavdelningen har deltagit i 

näringslivsbesök.

■ Kommunstyrelsen har som mål att öka antalet 

anbud vid upphandlingar 

Kommentar 

Andelen anbud per upphandling under första 

halvåret 2017 var 4,63. Samma period förra året 

var andelen 3,15. 

■ Kommunstyrelsen har som mål att 

enkätresultat om upphandling ska överstiga 

riksgenomsnittet 

Kommentar 

Vetlanda kommuns betyg i Svenskt Näringslivs 

årliga enkätundersökning av det lokala 

företagsklimatet, avseende frågeställningen Hur 

nöjda är ni med kommunens upphandling 

överstiger riksgenomsnittet. På en skala mellan 1 

och 6 har Sverige 2,66 och Vetlanda 3,11. Vetlanda 

kommun har höjt sitt betyg från 2016 då det var 

2,83 vilket är mycket positivt. Vetlanda kommun 

hoppas kunna öka denna siffra ytterligare genom 

att träffa lokala leverantörer och genomföra 

utbildningstillfällen tillsammans med Nuvab. 

 Kommunstyrelsen ska arbeta för att uppnå 

bättre förutsättningar för integration 

Kommentar 

Mottagningsenheten Navet är i drift och utvecklas 

kontinuerligt. Servicedisken kommer att öka sina 

öppettider för att bättre kunna vägleda nya 

Vetlandabor. Organisation och uppdrag för 

arbetsmarknadsenheten är under översyn.

3 

1 

5 

Kommunstyrelsen Barn- och
utbildningsnämnden

Kultur- och
fritidsnämnden

Miljö- och
byggnämnden

Socialnämnden Tekniska nämnden Vård- och
omsorgsnämnden

Överförmyndaren

Målsektor: Näringsliv, samhällsbyggnad och miljö 

Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Ej mätt
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■ Kommunstyrelsen ska arbeta med de 

nationella miljömålen 

Kommentar 

Målen finns och är fördelade per ansvar men vi 

saknar en samlad dokumentation. 

 Kommunstyrelsen ska arbeta med en 

anpassning till förändrat klimat 

Kommentar 

Arbetet med klimatanpassning har under våren 

lagts på den fördjupade översiktsplanen för 

centralorten samt kompetensutveckling av 

tjänstemän i kommun och bolag. 

 Kommunstyrelsen har som mål att stimulera 

användandet av fossilfria bränslen 

Kommentar 

Elbilsägandet är oförändrat. Arbetet med mötes- 

och resepolicy har inte kommit igång. I juni 

beslutades om införande av elektroniska 

körjournaler vilket dramatiskt kommer förbättra 

vår förmåga att mäta. Biogasetableringen har legat 

still under delar av vår i väntan på beslut om 

länstrafiken. 

■ Miljö- och byggnämndens mål är att skapa ett 

gott företagsklimat genom att ha ett gott 

bemötande, god tillgänglighet, kompetens och 

effektivitet. 

Kommentar 

Bra resultat i företagsmätningar och få överklagade 

ärenden som återförvisats eller ändrats av 

överinstans. 

Organisation – Resurshushållning 

 

 

 KF:s mål 5 Nöjd 
medarbetar-engagemang ska 
öka steg för steg för att nå den 
bästa fjärdedelen av 
jämförbara kommuners 
resultat. 

■ Kommunstyrelsen har som mål att ta fram en 

befolkningsprognos  

Kommentar 

Befolkningsprognos tas fram årsvis och utgår 

underlag för budget och verksamhetsplanering, 

särskilt inom skolans område. 

Kommunstyrelsen har som mål att uppfylla 

intentionerna enligt antagen 

informationssäkerhetspolicy från 2015 

Kommentar 

Bedömningen är att verksamheterna inte uppfyller 

intentionerna i policyn, den GAP analys som 

genomförts kommer att visa i vilken grad. 

Resultatet av analysen kommer utgöra underlag 

för planering av fortsatt arbete. 

1 1 1 

4 

1 1 1 1 1 1 

Kommunstyrelsen Barn- och
utbildningsnämnden

Kultur- och
fritidsnämnden

Miljö- och
byggnämnden

Socialnämnden Tekniska nämnden Vård- och
omsorgsnämnden

Överförmyndaren

Målsektor: Organisation och resurshushållning 
 

Grön Gul Röd Vit
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 Kommunstyrelsen har som mål att uppnå 

åtagandet i avsiktsförklaringen från 2014 om ett 

gemensamt E-arkiv i Jönköpings län. 

Kommentar 

Gemensamt E-arkiv för länet är installerat med 

regionen som värd. Installationen blev försenad 

och fanns på plats under senare delen av våren 

2017. Inleverans av pilot är under förberedande. 

 Kommunstyrelsen har som mål att samordna 

utvecklingen av e-tjänster 

Kommentar 

HIT har installerat programvara som stödjer 

skapande av e-tjänster och integrationer. 

Organisation för Vetlanda kommun är skapad där 

InfoCenter har ett samordningsansvar och 

respektive nämnd ansvarar för sina verksamheter. 

 Kommunstyrelsens mål är att använda 

resurserna på bästa möjliga sätt och fortfarande 

servera säker mat. 

Kommentar 

Första mätningen för 2017 är avklarad, den gjordes 

under vecka 8. Matsvinnsmätningen görs på 

tallrikssvinn (det barn och elever tar till sig på 

tallriken och sedan slänger, tallrikssvinn mäts inte 

inom äldreomsorgen) och kantinsvinn den mat 

som köket måste slänga i kantinerna och som inte 

går att återanvända. Totalt i hela Måltidsservice är 

tallrikssvinnet ca 17 gram/person/dag och 

kantinsvinnet är ca 10 kg/kök/dag. 

 Kommunstyrelsen har som mål att säkerställa 

hög kompetensnivå bland kommunens chefer och 

handläggare inom alla verksamhetsområden. 

Kommentar 

Under våren har satsning på utbildning för SAG 

(schemaansvariga i TimeCare Planering) gjorts 

inom Vård och omsorg. Ett flertal utbildningar har 

genomförts i samarbete med verksamhets-

utvecklare i vård- och omsorgsförvaltningen. Detta 

kommer fortlöpa under hösten. 

Ett arbete har skett med DÄHS (dokument och 

ärendehanteringssystem) projektet där en 

processbeskrivning har tagits fram över arvodering 

till förtroendevalda. Detta ska kunna vara en grund 

inför kommande upphandling. 

Ett så kallat ”case” har tagits fram till de som går 

ledarskap över gränserna för att kunna kontrollera 

om frånvaro hos kommunens personal med mera 

rapporteras i självservice. En rapport har tagits 

fram med ett resultat och ett arbete ska 

genomföras för att kunna hitta rutiner och 

processer för att kunna åtgärda de brister som 

rapporten visade. Löneavdelningen arbetar 

fortlöpande för att löneprocessen ska vara så 

effektiv som möjligt.  

Chefs- och ledarskapsprogrammet är 

implementerat och igång. Flera interna 

utbildningar har genomförts under våren så som 

arbetsrättsutbildning, grundläggande om inköp och 

upphandling samt bättre arbetsmiljöutbildning. 

Första omgången av Plattformen som ersätter 

LEAD-utbildningen, har slutförts med god 

utvärdering. 

Introduktionsutbildning för nyanställda ges 

löpande med HR-avdelningen som utbildare. 

Datum för hela året finns inbokade. 

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. 

Kommunikationschefen informerade om 

InfoCenter och dess utveckling framöver samt 

varumärket Vetlanda kommun.  

Cheferna bjöds in till chefshalvdag på Ädelfors 

folkhögskola i maj där en föreläsning om ”Att leda 

(i) en förändring” gavs.  

Under första halvåret 2017 har upphandlings-

avdelningen genomfört utbildning vid för de som 

är beställare/avropare från avtal. På ekonomisidan 

har utbildning av enstaka personer genomförts vid 

nyanställningar och omorganisationer. Flera 

utbildningstillfällen är planerade för hösten och 

kommer genomföras löpande. Ekonomikontoret 

har även medverkat vid utbildningen 

"Chefskörkortet" och "Ledarskap över gränserna" 

inom områdena ekonomi och upphandling. En 

annan utbildning som upphandlingsavdelningen 

har genomfört är chefsutbildningen "Steg 1 - 

Grundläggande om inköp och upphandling". Steg 2 

är inbokad i september. 

 Kultur- och fritidsnämndens mål är att kultur- 

och fritidsnämndens verksamheter ska bedrivas i 

en fullgod arbetsmiljö och på ett sätt som främjar 

de anställdas hälsa, erbjuder goda möjligheter till 

delaktighet och stimulerar till engagemang för ett 

ständigt pågående förbättringsarbete. 
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Kommentar 

Den fysiska arbetsmiljön har förbättrats vid 

fritidsgård, bibliotek och badanläggningar under 

2015 och 2016. Under 2017 har arbetet inletts med 

att förbättra arbetsmiljö på Vetlanda museum. 

■ Miljö- och byggnämndens mål är att vara en 

förvaltning med bra arbetsklimat där kunniga och 

serviceinriktade medarbetare ger snabba och 

korrekta besked. 

Kommentar  

Bra resultat i medarbetarundersökningar och korta 

handläggningstider.  

 Tekniska nämndens mål är att ha en trygg, 

säker och trivsam arbetsplats 

Kommentar 

Uppföljning görs i kommande medarbetarenkät.  

 Socialnämndens mål är att andelen 

engagerade och nöjda medarbetare ska öka  

Kommentar 

Kommunen genomför medarbetarundersökningar 

vart annat år. Nästa mätning sker hösten 2017. 

Förvaltningen valde ändå att genomföra en 

mätning under 2016. Totalt uppvisar denna på ett 

gott resultat. Svaren fördelar dock ojämnt och ett 

förbättringsarbete har inletts i delar av 

organisationen. 

 Socialnämndens mål är att antal vårddygn på 

externa HVB och konsulentstödda familjehem ska 

minska. 

Kommentar  

Antalet vårddygn på externa HVB för 0-20 år 

exklusive ensamkommande har minskat i 

förhållande till förra året. Däremot pekar 

prognosen på en kraftigare ökning under andra 

halvåret 2017.  Prognosen är därför att målet inte 

uppfylls inom barn -och ungdomsvården. 

Prognosen vad gäller köp av extern vård inom 

missbruksområdet håller sig inom budet och köp 

av extern vård för ensamkommande barn och 

ungdomar pekar på en minskning. Vård i HVB är 

svår att planera och ändrar sig 

snabbt efter enstaka vårdbeslut. Förvaltningen 

arbetar målmedvetet strategiskt för att minska 

andelen köp av extern vård och förvaltningen 

rapporterar många aktiviteter för att hålla målet. 

Totalt pekar dock prognosen på att målet inte kan 

uppnås 2017. 

 Vård- och omsorgsnämndens mål är att med 

engagerade och delaktiga medarbetare fokuserar 

vi på det bästa för brukaren 

Engagerade och delaktiga medarbetare är en 

förutsättning för att nå resultat i förbättrings-

arbetet. Ett gott exempel på detta är Esther-

nätverket där medarbetare utbildar sig till coacher 

i förbättringsarbete med brukaren i fokus, de 

fungerar som en resurs på sin arbetsplats. Ett 

lyckat förbättringsarbete är en god investering 

eftersom vi kan minska kvalitetsbrister och frigöra 

tid. 

Kommentar 

Fem nya Esthercoacher har tagit examen under 

2017 och sju medarbetare är anmälda till 

Esthercoachutbildning 2017/2018. Målet är att 

antalet coacher ska öka år för år vilket det också 

har gjort. Nyckeltalet ”På min arbetsplats har vi 

kunden i fokus” redovisas i bokslut 2017 

(medarbetarundsökningen). När det gäller nöjda 

kunder kommer resultatet redovisas i bokslutet då 

nycketalet baseras på brukarundersökningen som 

publiceras i november. 

■ Överförmyndarens mål är att ha välutbildade 

handläggare.  

Handläggarna ska uppdatera sia kunskaper inom 

de områden som berör överförmyndar-

verksamheten. Överförmyndaren kan delta i de 

nätverksträffar som ställföreträdarna anordnar.  

Inom överförmyndarverksamheten ska tjänstemän 

och politiker skapa en god samtalskultur för att 

tillsammans uppnå goda resultat för och i 

verksamheten. 

Kommentar 

Handläggare deltar i handläggarträffar på 

höglandet tillsammans med kollegor 

från Eksjö/Aneby, Tranås, Nässjö och Sävsjö. 

Handläggarna har varit på en heldagsutbildning i 

Framtidsfullmakter och Anhörigbemyndigande som 

gäller fr.o.m. 1/7 i år. I januari var personalen på en 

endagskonferens om nyheter inom överförmyndar-

området. Regelbundna träffar mellan 

överförmyndaren och personalen för en 

genomgång av aktuella frågor.
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 Övriga mål 

 

 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om målen 

ovan. Varje nivå i organisationen arbetar sedan 

fram sina mål. I det arbetet kan det inträffa att 

målområden identifieras som är svåra att koppla 

till de övergripande målen. Skulle det inträffa ska 

inte strukturen hindra att ett mål som upplevs 

angeläget tas med, därför finns möjligheten att 

koppla målet till målsektor och fullmäktigemål 

"Övrigt". 

 Kultur- och fritidsnämndens mål är att 

verksamheterna ska verka för att det 

gemensamma kulturarvet bevaras och lyfts fram. 

Kommentar 

Vetlanda Museum har egna historiska utställningar 

och bjuder in kommunens hembygdsföreningar att 

visa upp delar av sina samlingar. Vetlanda Museum 

svarar också för drift av skolmuseum i Vetlanda 

och gruvmuseum i Ädelfors. Biblioteket har en 

omfattande samling av lokal historisk litteratur. 

■ Överförmyndarens mål är att kunna motverka 

rättsförluster för den i verksamheten aktiva 

huvudmannen/myndlingen. 

■ Överförmyndarens mål är att 90 % av 

årsräkningarna ska vara granskade för 30 juni 

årets efter granskningsåret. 

Kommentar 

30/6 återstod 1 årsräkning det innebar att mer än 

99 % var granskade. 

■Överförmyndarens mål är att ensam-

kommande barn ska så snart som möjligt få en 

ställföreträdare. 

Kommentar 

När överförmyndaren får kännedom att ett 

ensamkommande asylsökande barn placeras i 

Vetlanda kommun tillfrågas en till uppdraget 

lämplig person. Detta har i stor utsträckning 

inneburit att en god man finns förordnad redan 

innan barnet fysiskt befinner sig i kommunen 

 

Överförmyndarens mål är att ha ett uppdaterat 

arkiv med enbart aktuella akter. 

 

 Överförmyndarens mål är att kunna ha 

välutbildade handläggare. 

Kommentar 

Handläggare deltar i handläggarträffar på 

höglandet tillsammans med kollegor från 

Eksjö/Aneby, Tranås, Nässjö och Sävsjö. 

Handläggarna har varit på en heldagsutbildning i 

Framtidsfullmakter och Anhörigbemyndigande som 

gäller fr.o.m. 1/7 i år. En endagskonferens om 

nyheter inom överförmyndarområdet var både 

handläggare och administratören på i januari. 

Regelbundet träffar överförmyndaren och 

personalen för en genomgång av aktuella frågor.

3 

1 

4 

Kommunstyrelsen Barn- och
utbildningsnämnden

Kultur- och
fritidsnämnden

Miljö- och
byggnämnden

Socialnämnden Tekniska nämnden Vård- och
omsorgsnämnden

Överförmyndaren

Övriga mål - utan koppling till KF:s mål 

Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Ej mätt
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Överförmyndarens mål är att ställföreträdaren 

får tillgång till den utbildning som krävs i 

uppdraget.  

 Överförmyndarens mål är att ställföreträdaren 

ska leva upp till de ökade krav uppdraget innebär. 

Kommentar 

Utbildningskvällar har anordnats för nya 

ställföreträdare. En utbildning för ställföreträdarna 

planerad tillsammans med Kronofogden för att öka 

kunskapen om hur man kan arbeta med 

överskuldsättningar.

  

VERKSAMHETSMÅL 

Vid avstämningen av fullmäktiges mål vid halvåret 

2017 bedömer flera nämnder att man helt eller 

delvis har klarat av att uppfylla de mål som satts 

upp. I likhet med de flesta halvårsbokslut pågår 

mycket arbete inom flera områden där man ännu 

inte har nått verksamhetsmålen men är på väg att 

göra det. För flera av målen saknas också 

fortfarande mätningar vilket gör att den totala 

bilden saknas. Relativt få mål uppges vara ej 

avklarade vilket får ses som positivt. 

Slutsatsen av uppföljningen av fullmäktiges mål är 

att dessa delvis är uppfyllda.

 

 

FINANSIELLA MÅL 

Per halvårsskiftet är uppfyllnaden av de finansiella 

målen enligt följande: 

 Resultatet ska uppgå till minst en procent av 

skatter och utjämningsbidrag. Målsättningen 

är att det uppgår till två procent. 

Resultatet per halvårsskiftet är negativt även om 

det är relativt nära noll. För helåret ser prognosen 

bättre ut med ett resultat som uppgår till cirka 12 

mnkr vilket motsvarar cirka 0,8 %. 

 Verksamhetens nettokostnader ska inte 

överstiga 98 procent av skatter och 

utjämningsbidrag. 

Nettokostnadsandelen är 101 %. Om hänsyn tas till 

upparbetad semesterlöneskuld klaras dock målet. 

 Investeringarna ska inte överstiga summan av 

avskrivningar och årets resultat. 

Vid halvåret är självfinansieringsgraden 66 %. För 
helåret ger prognoserna om resultat och 
investeringsvolym en indikation om ett liknande 
utfall. 

 Låneskulden ska minska varje år. 

Ingen nyupplåning har skett under året men om 
prognosticerade investeringsvolymer kommer att 
uppfyllas kommer ett tillskott av likviditet att 
behövas. Under året har staten regerat del av de 
större fordringar kommunen tidigare haft med 
anledning av flyktingsituationen vilket hjälpt till att 
stabilisera läget. Vid en återgång till ett mer 
normalt ränteläge behöver kommunen minska det 
utnyttjande av checkkredit som finns idag då det 
sannolikt kommer att bli kostnader för detsamma. 

 

3 

8 

4 
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4 
5 

7 

5 

1 
2 2 2 

1 

Attraktiv kommun Välfärd Näringsliv,
samhällsbyggnad och

miljö

Organisation och
resurshushållning

Ej KF mål

Total måluppfyllelse  halvår 2017 

Uppfyllt Delvis uppfyllt Inte uppfyllt Ej bedömt
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Av de finansiella målen uppfylls tre mål delvis och 

ett klarar kommunen inte av att uppfylla. Om 

prognoserna för helåret slår in kommer läget att se 

liknande ut då. Under hösten behöver situationen 

hållas under uppsikt för att kunna möta eventuella 

uppkommande problem och att kunna styra mot 

ett förbättrat läge. 

SAMMANFATTNING 
Vid en sammanvägd bedömning per halvårsskiftet 

2017 har kommunen delvis klarat av både 

verksamhetsmålen och finansiella målen. Denna 

situation är den vanliga vid halvåret då nämnderna 

inte har haft möjlighet att mäta alla mål och man 

är därför relativt försiktig i sina bedömningar. Det 

ekonomiska resultatet per halvåret och 

prognoserna för helåret ser ut att ge ett resultat 

som klarar balanskravet men för att möte de stora 

investeringarna som väntar, både i år och under 

kommande år behöver resultatet förbättras. 

För att kommunen ska klara bedömningen om en 

god ekonomisk hushållning vid årsskiftet måste 

arbetet med en ökad måluppfyllelse fortsätta 

samtidigt som arbetet med kommunens ekonomi 

behöver vara i fokus under resterande del av året.
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KOMMUNERNA 

Sveriges kommuner redovisade för helåret 2016 

ett resultat som var mycket starkt och detta 

skedde samtidigt som kostnaderna ökade ovanligt 

kraftigt. Resultatet uppgick till hela 22 miljarder 

kronor att jämföra med 12 miljarder året innan. 

Under 2016 påverkades inte resultaten av 

återbetalning av AFA men däremot påverkades de i 

viss mån positivt av det tillfälliga stödet med 

anledning av flyktingsituationen. En god 

konjunktur med god tillväxt i skatteunderlaget är 

förklaringen. Enbart nio av kommunerna 

redovisade ett negativt resultat. 

Utvecklingen av skatteunderlaget 2017 har fortsatt 

vara stark och BNP förväntas växa med cirka 3 

procent i år. Högkonjunkturen förväntas nå toppen 

under nästa år och att en utplaning sedan sker för 

att hitta ett balansläge där utvecklingen i 

sysselsättningen avstannar framåt 2019-2020. 

Samtidigt har vi en växande befolkning med 

ökande behov av kommunal service. Detta 

kommer att innebära stora problem för kommuner 

och landsting att finansiera sin verksamhet. 

Spridningen i resultatet mellanolika kommuner är 

relativt stor i flertalet kommungrupper. Den grupp 

som skiljer sig mest är gruppen med de tre största 

städerna där medianresultaten är märkbart högre. 

Under 2016 fortsatte kommunernas investeringar 

att öka och de uppgick till inte mindre än 53 mdkr 

vilket är en ökning med 8 procent jämfört med 

2015 och då gäller detta enbart kommunerna och 

inte de kommunala bolagen. När det gäller 

kommunkoncernernas totala investeringar uppgick 

de till 105 mdkr 2016 och ökningen följer mönstret 

från de senaste åren. 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. Skälet för 

detta är en snabbt ökande befolkning samtidigt 

som urbaniseringen fortsätter. Dessutom behöver 

en stor del av de bostäder och verksamhetslokaler 

som byggdes under 1960- och 1970-talet 

renoveras eller ersättas. 

Följer man de budgetar och planer som upprättas 

kommer investeringarna som sagt öka kraftigt 

framöver. Investeringsutgifterna blir undantagsvis 

så höga för hela sektorn som man planerat för. Det 

finns flera anledningar till detta, kommunernas 

organisationer klarar inte av att genomföra allt 

som planerats, det råder brist på 

byggentreprenörer samt att detaljplaner 

överklagas med förseningar som följd. 

Konsekvensen för kommunerna av de ökade 

investeringarna blir ökade kostnader för 

avskrivningar, i många fall en högre upplåning 

vilket medför ett sämre finansnetto. Vid ett utökat 

fastighetsbestånd ökar även driftskostnader för 

underhåll, värme el och personal med mera. Detta 

innebär att mindre resurser blir över till den 

löpande kommunala verksamheten. 

För den svenska ekonomin totalt sett så innebar 

2016 en fortsatt stark utveckling. Svensk BNP växte 

med 3,3 procent under 2016 och den förväntas 

växa med cirka 3 procent under 2017. Sett till 

omvärlden och ur ett historiskt perspektiv är detta 

en hög takt. Skatteunderlaget bedöms växa med 

4,4 procent under 2017 och 4,0 procent 2018. Den 

reala tillväxten under motsvarande år beräknas bli 

1,5 procent respektive 1,1 procent och den ser 

sedan ut att fortsätta sjunka. 

Under 2000-talet har de demografiska behoven för 

kommunerna ökat med i genomsnitt 0,5 % per år. 

Nu ökar dessa behov och ökningen uppgår under 

2017 till hela 1,6 procent för att sedan minska 

något ned mot 1,4 procent under de närmaste 

åren. Mätt i kronor per invånare är det unga och 

gamla som kostar mest. Kostnaden för 0-18 åringar 

uppgår till cirka 140 tkr per invånare, kostnaden för 

personer i yrkesverksam ålder är cirka 25 tkr per 

invånare och för personer över 65 år är kostnaden 

170 tkr. På grund av att årskullarna för de yngre 

generationerna är avsevärt större än de äldre är 

det de yngre åldersgrupperna som har de högsta 

totalkostnaderna. 

Under föregående år fortsatte Sveriges befolkning 

att öka med strax över 140 000 personer. Den 

största delen av befolkningsökningen förklaras av 

en ökad invandring. Nettoinflyttningen från 

utlandet stod för 82 % av befolkningsökningen. 

FINANSIELL PROFIL 

För varje bokslutsår upprättas en finansiell profil 

över länets kommuner av KFi. Enligt rapporten 

fortsatte Vetlanda även under 2016 att tappa 

position vad gäller ekonomiska styrka i förhållande 

till övriga kommuner. Kommunen har ett bättre 

läge om man ser till budgetföljsamhet för 

nämnderna och på grund av skattehöjningar i en av 

jämförelsekommunerna har vi en bättre position 
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vad gäller möjlighet att utnyttja skatteutrymmet. I 

övrigt har Vetlanda medel-/eller under 

medelvärdena för de nyckeltal som mäts. Att 

kommunen exempelvis har tappat i kassalikviditet 

har sin förklaring i en medveten minskning av de 

likvida medlen på grund av rådande ränteläge. 

SKATTER 

Av skatteverkets preliminära prognos i augusti för 

taxeringsutfallet 2017 avseende deklarationer för 

2016 framgår att Vetlandas andel av 

medelskattekraften har fortsatt minska och den är 

nu 89,7 % av rikets. Skatteunderlaget har 

utvecklats starkt men tyvärr har utvecklingen i 

Vetlanda varit lägre än i riket och länet. 

Kommunens ökning är 4,25 % mot 4,59 % i länet 

och 4,6 % som utgör genomsnitt i riket. Detta är 

som angivits preliminära prognoser vilka kan 

ändras innan slutligt fastställande. 

Skatteunderlagsprognoser 

%-förändring 2016 2017 2018 2019 2020 

SKL, aug 5,0 4,3 4,1 3,6 3,5 

ESV, juni 5,4 4,6 3,7 3,6 3,6 

SKL, april 5,0 4,4 4,0 3,5 3,6 

Regeringen, 
april 

4,9 4,8 4,1 4,2 3,9 

Källa: SKL Cirkulär 17:42 

 

Regeringens prognos är starkare under 2017 och 

mot slutet av perioden än SKL:s.  Under 2017 beror 

skillnaden framför allt i hur man har bedömt 

ökningen av antalet arbetade timmar samt 

sjukpenninginkomster. Ekonomistyrningsverkets 

prognos för innevarande och föregående år är 

också starkare än SKL:s. Här beror årets skillnad på 

bedömningen av sysselsättningsökningen samt 

beskattning av sociala ersättningar. 

ÅRETS RESULTAT 

Delårsresultatet för halvåret är -2,6 (4,2) mnkr, 

vilket alltså innebär en viss försämring mot 

föregående år. I halvårsresultatet inräknas det 

första halvårets ökning av semesterlöneskulden 

och historiskt sett under de senaste åren har det 

som regel inneburit relativt stora negativa resultat 

vid halvåret. 2017 är resultatet vid halvårsskiftet 

nära noll och då beräknas ökningen av semester-

löneskulden ha belastat detsamma med cirka 34,7 

mnkr. Föregående år var ökningen cirka 31,0 mnkr 

vilket innebär att belastningen är avsevärt större i 

år. Skulden når sin högsta nivå under mitten av 

året för att sedan minska när semester tas ut. 

Resultatet per halvåret om man bortser från 

ökningen av semesterlöneskulden ligger alltså runt 

32 mnkr. Årsprognosen för 2017 pekar på ett 

resultat runt 12 mnkr. Skillnaden mellan 

helårsprognosen och halvårsresultatet har minskat 

markant jämfört med föregående år. 

Skatteprognosen som använts i halvårsbokslutet är 

från april 2017. En ny skatteprognos har lämnats 

från SKL i augusti och denna är något sämre än den 

föregående prognosen varför helårsprognosen 

grundas på siffrorna från augusti. 

Prognosen avseende investeringsverksamheten 

slutar på en total investeringssumma av 122,0 

(92,5) mnkr för helåret 2017. Per halvårsskiftet är 

investeringsvolymen uppe i 38,9 mnkr vilket 

innebär att takten behöver öka väsentligt under 

andra halvåret för att nå de prognosticerade 

volymerna. Investeringarna under 2017 kommer 

med det prognostiserade resultatet och 

investeringsvolymen inte vara självfinansierade 

utan kommer kräva extern finansiering. Under 

2017 har hittills inte någon nyupplåning skett utan 

likviditeten har balanserats och faktiskt ökat främst 

genom att staten har betalat ikapp delar av de 

fordringar kommun haft. 

Förvaltningarnas helårsprognos avseende 

driftbudget per halvårsskiftet, vilken till stor del 

bygger på prognosen från maj, visar på underskott 

med -8,7 (-21,5) mnkr mot budget. Summerat för 

alla nämnder är avvikelsen relativt lika mot 

prognosen från maj men några mindre variationer. 

I likhet med de senaste årens resultat ser i 

dagsläget helårsprognoserna för Socialnämnden 

(-6,0 mnkr) och för Vård- och omsorgsnämnden 

(-7,4 mnkr) mest oroande ut. Vid en jämförelse 

med utfallet i bokslutet för 2016 pekar prognosen 

för 2017 mot ett sämre resultat för båda 

nämnderna med -10 mnkr för dessa nämnder 

sammantaget. Även Barn- och utbildningsnämnden 

prognosticerar med ett resultat som är 7 mnkr 

sämre än årsresultatet 2016, här är dock 

prognosen för 2017 ett positivt resultat med 

2,4 mnkr. 

De främsta orsakerna till Vård- och 

omsorgsnämndens negativa prognos anges vara 

höga kostnader för externa placeringar samt 

minskade intäkter för personlig assistans. 

Kostnaderna för externa placeringar avser 
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vårdbehov som inte kan tillgodoses inom 

kommunens regi. När det gäller minskade intäkter 

för personlig assistans så ser läget liknande ut över 

hela landet. Försäkringskassan omprövar tidigare 

beslut där kommunen istället får gå in och betala 

för den assistans man ändå anser behövs och detta 

innebär en kostnadsövervältring från staten till 

kommunerna. I den prognos som lagts för helåret 

finns intäkter från statliga stimulansmedel med 

6,6 mnkr medräknade. 

Det är alltid viktigt att rymma verksamheten inom 

given ram, det blir extra viktigt i en tid när vi kan 

befara lägre skatteintäkter än budget under 

kommande år. 

Som främsta skäl till det prognosticerade 

överskridandet av budget för Socialnämnden anges 

höga placeringskostnader för barn och unga. 

Den problematik med att lösa bemanningen som 

varit fallet under tidigare år har fortsatt. Då 

bemanningen måste lösas inom området 

myndighetsutövning tvingas man här till att hyra in 

personal med högre kostnader än budget som 

följd. 

När det gäller finansförvaltningens prognos för 

helåret har denna förändrats till det bättre från 

läget i den prognos som gjordes per maj. Skälet till 

detta är ett bättre utfall när det gäller 

internfinansieringen av försäkringar och pensioner. 

Reavinster och ett bättre utfall vad gäller 

finansiella kostnader och intäkter bidrar också till 

förbättringen. Den skatteprognos som kom i 

augusti är marginellt svagare än aprilprognosen. 

Slutavräkningen för 2016 är 2,2 mnkr bättre än vad 

som bokades upp i bokslutet. Däremot är 

slutavräkningen för 2017 hela 10,5 mnkr sämre än 

vad som tidigare har beräknats och detta får 

påverkan på kommunens resultat. 

Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott 

på 8,4 (5,9) mnkr varav skatteintäkterna överstiger 

budget med 3,8 mnkr och de generella 

statsbidragen ligger i nivå med budget. I de 

generella statsbidragen ligger 29,8 mnkr från de så 

kallade välfärdsmiljarderna liksom 4,3 mnkr från 

det extra flyktingbidraget som betalades ut 2015 

medräknat. Intäkter från fastighetsavgiften 

beräknas överstiga budget med 1,1 mnkr vilket 

innebär att den ger totala intäkter på 49,5 mnkr. 

Inom pensionsområdet prognosticeras 

kostnaderna överskrida budget med cirka 7,5 mnkr 

medan intäkterna blir cirka 5,8 mnkr högre än 

budgeterat. Prognosen för nettokostnad för 

pensioner är därmed 1,7 mnkr högre än budget. 

Det finansiella nettot ser ut att bli något bättre än 

budget, dels på grund av det låga ränteläget men 

även på grund av att kommunen får tillräka sig 

överskottsutdelningen från Kommuninvest i 

resultatet. Det finansiella nettoöverskottet bedöms 

hamna på 3,8 mnkr. Avskrivningar och kapital-

kostnader för tekniska verksamheter i prognosen 

följer i stort sett budget. Internräntan når inte 

riktigt upp till budget på grund av eftersläpande 

investeringar. De försäljningar som har medfört 

reavinster har i prognosen tagits upp till ett 

sammanlagt värde av 0,5 mnkr. 

GENERELLA STATSBIDRAG 

Kommunen prognosticerar att utfallet totalt sett 

för de generella statsbidragen kommer att matcha 

budgeten väl. För de olika posterna ser det 

däremot olika ut. Regleringsbidraget lämnar ett 

underskott mot budget med -0,5 mnkr liksom 

Kostnadsutjämningen som ger ett underskott med 

-1,3 mnkr. Inkomstutjämningen ger ett överskott 

med 1,1 mnkr, LSS-utjämningen ger ett överskott 

mot budget med 0,1 mnkr. 

När det gäller övriga statsbidrag ligger budgeten på 

27,8 mnkr vilket skulle motsvara intäkterna från 

välfärdsmiljarderna. Här ligger prognosen på 28,4 

mnkr vilket innebär ett överskott med 0,6 mnkr. 

Intäkterna består av 24,1 mnkr från välfärds-

miljarderna samt 4,3 mnkr som resultatförts av det 

tillfälliga statsbidraget med anledning av 

flyktingsituationen som kommunen erhöll 2015. 

INVESTERINGAR 

Prognoserna för investeringarna under 2017 pekar 

på en nettoinvesteringsvolym som är cirka 122,0 

mnkr. Detta innebär att investeringarna inte 

kommer att självfinansieras eftersom avskrivningar 

och resultat i helårsprognosen tillsammans under-

stiger prognostiserad investeringsnivå. Vid halvårs-

skiftet hade netto 38,9 (34,6) mnkr investerats. 

Investeringsbudgeten för 2017 omfattade 

ursprungligen 116,6 mnkr och till detta har sedan 

lagts 22,1 mnkr i om-/och tilläggsbudgetbudget 

vilket innebär att den totala investeringsbudgeten 

för 2017 nu omfattar 138,7 mnkr.  
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Större investeringsprojekt hittills i år (mnkr): 

Förskola Ölandsgatan 11,0 

Nya Mogärdeskolan (F-6) 6,2 

Förskola Stensåkra 4,1 

Exploatering Himlabackarna etapp 2 3,1 

Anslutningsväg Nydala/Rv31 1,7 

 

År Justerat 
driftresultat 

(tkr)  1) 

Netto- 
investeringar 

(tkr) 

Själv-
finansierade 
investeringar 

% 

201306 11 340 61 864 18 

201406 13 447 25 222 53 

201506 964 27 536 4 

201606 32 233 34 586 93 

201706 25 711 38 869 66 

1) Resultat + avskrivningar 

Målet är att investeringarna ska självfinansieras till 

100 %. Under 2017 uppfylls inte detta mål vare sig 

per halvårsskiftet eller för prognosticerat 

årsbokslut. 

EGET KAPITAL – SOLIDITET (%) 

 

Soliditet exklusive pensionsförpliktelse utanför balansräkningen. 

NETTOKOSTNADSANDEL (%) 

 

PENSIONER 

Kommunen har inga särskilda medel placerade för 

pensionsåtaganden. Däremot har 72 mnkr 

öronmärkts som pensionsreserv inom det egna 

kapitalet. Reserven består av vinst utöver 

budgeterat resultat 2005, 2006, 2009, 2010 och 

2011. Reserven utnyttjades med 10,2 mnkr för att 

reglera balanskravsunderskott 2007 och 2008 med 

hänvisning till ökade pensionskostnader vilket 

under påföljande år har återställts. I samband med 

beslutet om införande av resultatutjämnings-

reserver togs också beslut om en omfördelning av 

de reserverade medlen inom det egna kapitalet för 

att möta det nya regelverk som etablerats. 

I det förslag till ny redovisningslag för kommuner 

och landsting som har presenterats under 2016 

finns stora förändringar för hur pensionerna 

fortsatt ska redovisas. Den största delen av 

förändringen är att den del av pensionerna som 

idag redovisas utanför balansräkningen men inom 

linjen ska lyftas in i balansräkningen. På så vis syns 

kommunens hela bedömda pensionsåtagande som 

en skuld vilket får påverkan på bland annat 

beräknade soliditetsmått. Vid en förändring enligt 

förslaget är Vetlandas soliditet då 9 % (7 %). 

FINANSIELLA POSTER 

Det mycket låga ränteläget kvarstår fortfarande 

och bedöms nu ligga kvar under den närmaste 

perioden med tendensen är stigande räntor. För 

Stibor3M-räntor som idag ligger runt -0,4 % pekar 

signaler på att de kommer att bryta 0 %-gränsen 

fram mot årsskiftet 2018/19. Större händelser på 

det internationella planet kan samtidigt göra att 

situationen snabbt kan förändras. I nuläget är 

ränteläget vad gäller korta räntor ungefär 

detsamma som för ett år sedan. På lån med längre 

löptider kan man se dock se klart stigande 

tendenser även om de för tillfället ur ett historiskt 

perspekt är mycket låga. Riksbanken har tagit 

beslut om att lämna styrräntan oförändrad vid de 8 

senaste beslutstillfällena och den senaste 

förändringen var i februari 2016 då den sänktes till 

nuvarande -0,50 % för att stimulera tillväxten. Det 

som upprätthåller konjunkturen är fortfarande en 

stark inhemsk efterfrågan men samtidigt finns 

tecken på en tilltagande internationella tillväxt 

vilket skulle ge en ökad export. Det som påverkar 

hur kommunens finansiella poster utvecklas är 

våra egna investeringar och kopplat till dem den 

upplåning som behövs. Under 2017 har 

investeringarna hittills finansierats genom att 

nyttja kommunens likviditet. Likviditeten har 

förstärkts, framför allt genom att staten har 

reglerat delar av de fordringar kommunen haft, 

bland annat med anledning av flyktingsituationen. 
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Efter det att kommunens koncernbank infört 

inlåningsavgifter och samtidigt utökat 

checkkreditutrymmet står denna form av kort 

inlåning för det finansiella utrymme som behövs. 

De borgensavgifter som de kommunala bolagen 

erlägger mot det borgensutrymme de nyttjar följer 

i vad som budgeterats. 

Kommunen får från och med 2016 resultatföra 

överskottsutdelning från Kommuninvest och 

behöver inte längre återbetala denna efter det att 

man erlagt fullt insatskapital under slutet av 2015. 

Denna utdelning har påverkat de finansiella 

posterna positivt med 1,8 mnkr. 

Den totala låneskulden (inklusive kortfristig del) 

och motsvarande låneskuld/invånare framgår 

nedan: 

 201706 201606 201506 201406 201306 

Låneskuld 
(mnkr) 

380 381 382 402 353 

Låneskuld/ 
inv. (kr) 

13 875 14 073 14 240 15 166 13 429 

 

Av upplåningen är 185 mnkr hänförligt till vidare-

utlåningen till SEB för finansiering av Njudung 

Energis Vetlandas kraftvärmeverksbyggnation. 

Denna står alltså ensam för ungefär hälften av 

kommunens totala upplåning. 

De finansiella intäkterna kommer bland annat från 

placerad likviditet, från ränta på utlåning till 

Vetlanda Arena AB, Vetlanda Sporthall AB och SEB 

samt från borgensavgifter. 

BALANSKRAVET 

Enligt helårsprognosen i detta bokslut kommer 

kommunen att klara balanskravet för 2017. Det 

prognosticerade resultatet är ett överskott på 

12,2 mnkr som skall justeras för de reavinster 

kommunen haft. Efter korrigering för dessa 

hamnar balanskravsresultatet på 11,7 mnkr. 

Tendensen under de senaste åren har varit en 

relativt kraftig resultatförbättring till årsbokslutet 

om man jämför med prognosen vid halvårsskiftet. 

Om detta även blir fallet under 2017 kommer 

kommunen klara balanskravet men resultatet 

borde bland annat med tanke på 

investeringsvolymen vara avsevärt högre. 

 

 

Beräknat årsresultat (tkr) 12,2 

Utnyttjande av resultatutjämningsreserv 0 

Reavinster -0,5 

Årets balanskravsresultat 11,7 

FOLKMÄNGD 

Vid halvårsskiftet bodde 27 351 personer i 

Vetlanda. Det är en ökning med 110 personer 

sedan årsskiftet. Kommunens befolkning ökar med 

historiska mått relativt kraftigt men har ändå inte 

samma ökningstakt som Sverige som helhet. Detta 

leder till att kommunen inte får så stor del av de 

statliga utjämningssystemen som annars hade varit 

fallet. Samtidigt medför en ökad befolkning ett 

ökat tryck på den kommunala servicen vilket i sig 

driver kostnaderna uppåt. 

Under första halvåret var födelsenettot +/- 0 

personer så befolkningsökningen är till sin helhet 

bestående av ett inflyttningsnetto samt mindre 

justeringsposter. Inom flyttningsnettot står 

invandring för ett stort överskott medan flyttnettot 

inrikes är negativt. Jämfört med de senaste åren 

har dock invandringsöverskottet minskat. 

ARBETSMARKNAD 

I Vetlanda kommun var enligt AMS vid halvårs-

skiftet 384 (316) personer öppet arbetslösa vilket 

motsvarande 2,4 % (2,0 %) av befolkningen. För 

kvinnor var arbetslösheten 2,6 % (2,0 %) medan 

den var något lägre för männen 2,3 % (2,0 %). För 

ungdomar 18-24 år var den 2,4 % (2,4 %). 

Länets siffror är: totalt 2,5 %, kvinnor 2,4 %, män 

2,6 % och ungdomar 2,7 %. 

Rikssiffrorna är: totalt 3,0 %, kvinnor 2,8 %, män 

3,2 % och ungdomar 2,8 %. Samtliga siffror är 

relaterade till den totala befolkningen. 

Läget på arbetsmarknaden i Vetlanda har alltså 

blivit något sämre jämfört med hur det såg ut vid 

föregående halvårsskifte även om den fortsatt 

ligger på låga nivåer. Med det nuvarande 

konjunkturläget sysselsätts stora delar av den 

tillgängliga arbetskraften, både inom 

industrisektorn som står för en stor del av de 

tillgängliga jobben i kommunen men även inom 

kommunens egen organisation där det råder brist 

på arbetskraft inom olika sektorer. 
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FRAMTIDEN 

Alltmer oroande signaler kommer om hur 

kommunernas framtida ekonomi ska lösas för att 

klara av de utmaningar som kommer. Även om 

tillväxten av skatteunderlaget under de senaste 

åren har utvecklats mycket starkt så har även de 

behov som ska lösas ökat i en lika hög takt. 

Problemet som ligger framför är att den kraftiga 

ökningen av antalet barn och äldre fortsätter 

samtidigt som tillväxten av skatteunderlaget ser ut 

att mattas av. Enligt siffror från SKL kommer ett 

gap mellan underliggande kostnader och intäkter 

motsvarande 40 miljarder att uppstå fram till 2020 

sett till hela Sverige. Detta skulle naturligtvis få 

stora konsekvenser även för Vetlanda. 

Detta gap måste naturligtvis täckas och det 

kommer inte att ske med hjälp av en enda lösning 

utan det kan bara ske med hjälp av en kombination 

av åtgärder. 

Den högkonjunktur vi befinner oss i för närvarande 

ser ut att gå mot sin höjdpunkt under 2018. Under 

de kommande åren bedöms att en återgång till ett 

mer normalt läge vad gäller konjunkturen kommer 

att ske vilket innebär att skatteunderlaget 

utvecklas svagare. Det finns också alltid en risk för 

en snabb inbromsning av konjunkturen, 

exempelvis beroende på en internationell kris, 

vilket skulle medföra ett snabbare scenario. 

De senaste årens stora befolkningsökning gör att 

behoven nu ökar tre gånger så snabbt som de gjort 

historiskt sett och ökningen motsvarar nu 1,5 %. 

Denna ökningstakt tros fortsätta under de 

närmaste åren. Den främsta orsaken till detta är 

nettomigrationen men även ett födelseöverskott 

bidrar till ökningen. Hur den framtida migrationen 

kommer att se ut är svårt att uttala sig om då den 

beror på många faktorer i vår omvärld. 

Födelseöverskotten kan man vara mera säker på 

då de beror på tidigare stora barnkullar som nu 

kommit upp i barnafödande ålder. En relativt stor 

andel av den invandrade befolkningen är också i 

barnafödande ålder vilket bidrar till situationen. 

Samtidigt kommer kostnaderna för den stora 

fyrtiotalistgenerationen att märkas alltmer inom 

hälso- och sjukvård och i ett senare läge även inom 

kommunernas äldreomsorg.  

Vi kan även se kostnadsökningar som inte beror av 

demografiska skäl. Exempelvis kan de uppstå 

beroende på en höjd ambitionsnivå på nationell 

och/eller lokal nivå. Den finns även andra faktorer 

som kan påverka som exempelvis 

omställningskostnader eller ökade 

pensionskostnader. Med stor sannolikhet kommer 

även de finansiella kostnaderna att öka, inte bara 

beroende på högre upplåning utan även beroende 

på ett ökat ränteläge. 

Ytterligare ett område som sätter tryck på den 

kommunala ekonomin är det investeringsbehov 

som finns. Dels finns ett stort reinvesteringsbehov 

för den byggnation som genomfördes under 1960-

70 talen och dels medför en förändrad befolkning 

nya krav på kommunal service som i sin tur ofta ger 

ett behov på nya investeringar. 

För att klara utmaningarna ovan behöver 

kommunen fortsatt ha en stark ekonomi och 

verksamheten totalt bör präglas av en god 

ekonomisk hushållning. Samtidigt står vi inför stora 

investeringarna under de närmsta åren som 

medför en ökad upplåning vilket i sig innebär en 

ökad ränterisk. Ju mer vi klarar av att hålla nere 

lånenivån genom att vi får fram eget kapital, desto 

mindre blir risken. Under de senaste åren har 

kommunen tappat i jämförelse med länets övriga 

kommuner på flera områden och för att inte 

fortsätta tappa mark behöver inte minst resultatet 

stärkas över tid. 
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PERSONALEKONOMISK REDOVISNING VETLANDA KOMMUN 
Avser perioden 2017-01-01 – 2017-06-30 i jämförelse med motsvarande period 2016. 

Antal anställningar 
Den 30 juni 2017 hade Vetlanda kommun 2 661,9 

årsarbetare med månadslön, en ökning med 20,8 

årsarbetare jämför med samma period 2016. 

 Antal personer Antal 
anställningar 

Antal årsarbetare 

  2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Månadsavlönade Alla anställningsformer 2 936 2 924 2 945 2 938 2 661,9 2 641,1 

  Tillsvidare 
*)

 2 246 2 185 2 247 2 186 2 062,3 1 999,4 

  Vikarier 379 428 379 428 313,7 351,3 

  Ava 300 293 301 294 269,4 264,5 

  Övriga 
**)

 18 30 18 30 16,5 26,0 

Timavlönade Alla anställningsformer 843 821 1 118 1 127 0,0 0,0 

 Tillsvidare 1 0 1 0 0,0 0,0 

  Vikarier 683 673 777 812 0,0 0,0 

  Ava 238 206 287 258 0,0 0,0 

  Övriga 
**)

 51 53 53 57 0,0 0,0 

Vilande Alla anställningsformer 92 88 92 88 85,6 81,0 

  Tillsvidare 92 88 92 88 85,6 81,0 
Källa: Vetlanda kommuns beslutsstödsportal Hypergene  
* Inklusive 3,0 kommunalråd 
** I övriga ingår visstidsanställda fyllda 67 år, provanställningar och legitimationsgrundande anställningar 

Antal månadsavlönade anställningar fördelat per förvaltning 

 Antal personer med Antal anställningar Antal årsarbetare 

Tillsvidare-
anställning 

Tidsbegränsad 
anställning 

Tillsvidare- 
anställning 

Tidsbegränsad 
anställning 

Tillsvidare-
anställning 

Tidsbegränsad 
anställning 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

BU 821 793 262 245 821 793 263 246 783,2 753,8 236,1 217,7 

KOF 40 25 2 1 40 25 2 1 37,9 23,9 1,5 1,0 

TK 155 147 20 24 155 147 20 24 152,5 143,1 19,5 23,4 

SO 123 129 32 46 123 129 32 46 120,0 127,0 29,0 44,8 

KLF 205 200 29 42 205 200 29 42 186,2 181,2 24,9 34,8 

MOB 17 17 2 3 17 17 2 3 17,0 17,0 2,0 3,0 

VO 886 875 312 360 886 875 312 360 765,5 753,5 270,3 291,0 

År: 2017 och 2016 Period: juni 
Verksamhet: Alla verksamheter - Sysselsättningsgrupp: Alla - Anställningsform: Tillsvidare och tidsbegränsad exklusive vilande befattningar  
Källa: Vetlanda kommuns beslutsstödsportal Hypergene 
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Tidsanvändning  
Arbetad tid och frånvaro samt kostnader 

Nedan redovisas antal fullgjorda arbetade timmar 

och frånvarotimmar samt lönekostnader exklusive 

personalomkostnader för samtliga anställningar. I 

arbetad tid inkluderas timlön, mertid och övertid. 

Under frånvarotiden redovisas semester, sjukdom 

och föräldraledighet, vård av sjukt barn samt övrig 

frånvaro.  

Antal arbetade timmar har ökat med 57 816 timmar 

och frånvarotiden med 12 800 timmar under första 

halvåret 2017 jämfört med samma period 2016. 

Källa: Personec Utdata 

Sammanställning övertid och mertid  
Under perioden första halvåret 2017 har de totala 

övertidstimmarna minskat med 128 och mertiden 

med 133 timmar jämfört med samma period 2016. 

Förvaltning Övertid timmar Kostnader övertid 

exkl. PO 

Mertid timmar Kostander mertid 

exkl. PO 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

BU 3 620 2 895 766 899 483 435 3 951 4 087 403 870 453 263 

KLF 407 669 118 041 153 244 340 518 54 154 73 377 

KOF 618 236 144 894 60 889 139 44 12 284 7 896 

MOB 19 39 2027 8 459 7 10 1 280 465 

SO 975 1 093 164 687 205 273 704 493 104 455 46 815 

TK 1 800 2 390 436 656 629 962 99 79 6 355 8 578 

VO 5 827 6 072 1 894 041 1 946 205 2 507 2 649 424 403 420 046 

Totalt 13 266 13 394 3 527 245 3 487 467 7 747 7 880 1 006 801 1 010 440 

Källa: Personec utdata 

Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron redovisas som procent av 

tillgänglig ordinarie arbetstid för Vetlanda kommuns 

förvaltningar. Sjukfrånvaron redovisas enligt de 

obligatoriska redovisningsförutsättningar som 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har angivit.  

Första halvåret 2017 är den totala sjukfrånvaron på 

kommunnivå oförändrad jämfört med samma period 

2016. Sjukfrånvaron för kvinnor har minska från 7,8 

procent till 7,6 procent. Männens sjukfrånvaro ökade 

till 4,3 procent från 4,0 procent. 

 Arbetad tid 

timmar 

Frånvaro 

timmar 

Kostnad arbetad tid 

exkl. PO 

Kostnad frånvaro 

exkl. PO 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

BU 858 643 791 286 194 196 195 493 169 817 167 149 146 776 19 322 370 17 746 508 

KLF 170 085 175 333 37 684 38 708 32 136 046 31 704 055 3 159 117 3 091 960 

KOF 35 478 20 898 7 574 3 402 5 986 412 3 680 703 679 857 368 388 

MOB 13 528 14 106 4 915 3 667 2 711 183 2 857 591 247 466 241 046 

SO 114 903 130 193 36 636 32 501 22 602 713 24 760 957 3 097 220 3 003 313 

TK 136 340 129 487 28 925 27 789 24 357 235 22 599 348 2 875 372 2 409 228 

VO 712 570 722 428 199 257 194 827 130 825 872 128 493 160 16 163 627 15 472 663 

Totalt 2 041 547 1 983 731 509 187 496 387 388 436 628 363 242 590 45 545 029 42 333 106 
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Sjukfrånvaro i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid 

1 januari – 30 juni  2017   2016  

 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 

Totalt % 7,0 7,6 4,3 7,0 7,8 4,0 

Kommunledningsförvaltningen 7,3 8,1 2,2 7,1 7,9 1,7 

Miljö- och byggförvaltningen 4,1 2,3 9,9 2,8 3,5 0,8 

Tekniska kontoret 6,1 8,6 4,0 6,7 10,0 3,9 

Kultur- och fritidsförvaltningen 5,9 8,2 1,9 4,6 7,5 0,3 

Barn-och utbildningsförvaltningen 5,3 6,0 2,8 5,4 6,0 3,2 

Vård- och omsorgsförvaltningen 9,1 9,2 8,7 9,1 9,4 6,3 

Socialförvaltningen
*)

 7,8 7,9 7,4 7,0 7,0 6,9 

*) Inklusive anställda i arbetsmarknadsåtgärder  

Källa: Personec utdata 

Långtidssjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron av 
tillgänglig ordinarie arbetstid  
Sjukfrånvaro i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid 

för Vetlanda kommuns förvaltningar. Sjukfrånvaron 

redovisas enligt de obligatoriska redovisnings-

förutsättningar som Sveriges kommuner och landsting 

(SKL) angivit. Den totala långtidssjukfrånvaron har ökat 

med 0,3 procentenheter under första halvåret 2017 i 

jämförelse med samma period 2016. 

 

 1 januari – 30 juni 2017 2016 

  Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 

Totalt % 44,9 45,0 43,5 44,6 44,9 42,6 

Kommunledningsförvaltningen 52,8 54,6 8,6 48,6 50,1 0,0 

Miljö- och byggförvaltningen 14,8 0,0 25,9 79,4 84,9 0,0 

Tekniska kontoret 38,4 45,9 23,9 37,8 42,4 27,7 

Kultur- och fritidsförvaltningen 51,7 58,6 0,0 81,4 83,7 0,0 

Barn- och utbildningsförvaltningen 46,6 46,1 50,0 48,9 48,9 48,8 

Vård- och omsorgsförvaltningen 41,4 40,2 57,0 40,9 40,5 48,4 

Socialförvaltningen
*)

 56,1 62,3 39,8 46,0 46,9 44,0 

*) Inklusive anställda i arbetsmarknadsåtgärder 

Källa: Personec utdata
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Frånvarodag 1-14, 15-59 och 60 dagar eller mer  
Antalet sjukfrånvarodagar beräknat på det totala 

antalet sjukfrånvarodagar. En sjukfrånvarodag kan vara 

fyra arbetade timmar likväl som tio arbetade timmar. 

Det totala antalet sjukfrånvarodagar har första halvåret 

2017 ökat med 915 dagar till 40 737 dagar jämfört med 

samma period 2016 då var antalet 39 822. 

 

Antal sjukfrånvarodagar  

1 januari – 30 juni 

1-14 

2017 

1-14 

2016 

15-59 

2017 

15-59 

2016 

60- 

2017 

60- 

2016 

Totalt kommunen 8 578 7 713 3 893 3 814 28 266 28 295 

Totalt kommunen kvinnor 7 488 6 735 3 526 3 420 25 672 25 877 

Totalt kommunen män 1 090 978 367 394 2 594 2 418 

Barn- och utbildningsförvaltningen  3 220 2 654 1 294 822 9 267 9 548 

Kultur- och Fritidsförvaltningen 127 39 69 0 362 182 

Tekniska kontoret 602 546 225 375 1526 1502 

Socialförvaltningen
*)

  353 434 206 218 2183 2182 

Kommunledningsförvaltningen 644 541 316 491 2 779 2714 

Miljö- och byggförvaltningen 43 19 22 0 128 182 

Vård- och omsorgsförvaltningen 3 589 3 480 1 761 1 908 12 021 11 985 

       *) Inklusive anställda i arbetsmarknadsåtgärder 
Källa: Personec utdata 

Sjukfrånvaro per AID-grupper 
Arbetsidentifikation (AID) är ett system för 

kommuner och landsting för gruppering av 

arbetsuppgifter. Nedan visas den totala sjukfrånvaron 

i procent per AID-grupp.  

1 januari – 30 juni 2017 2016 

Total sjukfrånvaro i procent 7,0 7,0 

Ledningsarbete (AID 101010-109090) 3,0 2,5 

Handläggare- och administratörsarbete (AID 151010-152090) 4,5 3,5 

Vård- och omsorgsarbete med mera (AID 201010-208090) 9,8 9,8 

Rehabilitering och förebyggande arbete (AID301010-301090) 4,4 2,6 

Socialt och kurativt arbete (AID 351010-352090) 6,3 7,0 

Skol- och barnomsorgsarbete (AID 401010 -403090) 5,7 5,6 

Kultur-, turism- och fritidsarbete (AID 451010-452090) 5,1 4,9 

Teknikarbete (AID 501010-509090) 5,2 4,8 

Hantverkare med mera (AID 521010-529090) 6,3 7,6 

Köks- och måltidsarbete (AID 601010-609090) 8,6 9,5 

Städ, tvätt och renhållningsarbete (AID 651010-659090) 8,4 8,2 

Uppgifterna avser samtliga anställda i Vetlanda kommun. 

Källa: Personec utdata 
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Sjuklönekostnader 

Tabellen visar sjuklönekostnader, exklusive 

personalomkostnader och vikariekostnader, för 

samtliga anställningar. Totalt har 

sjuklönekostnaderna första halvåret 2017 ökat 

med 1 259 311 kr jämfört med samma period 

2016. 

 2017 

Kostnad exkl. PO 

2016 

Kostnad exkl. PO 

Totalt 8 456 125 7 196 814 

Kommunledningsförvaltningen 635 439 602 647 

Miljö- och byggförvaltningen 65 400 20 083 

Tekniska kontoret 510 076 455 492 

Kultur- och fritidsförvaltningen 109 917 35 915 

Barn- och utbildningsförvaltningen 3 002 646 2 260 872 

Vård- och omsorgsförvaltningen 3 670 914 3 265 380 

Socialförvaltningen
*)

 461 733 556 425 

*) Inklusive anställda i arbetsmarknadsåtgärder  

Källa: Personec Utdata 
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Tre år i sammandrag 

NYCKELTAL 2017-06 2016-06 2015-06 

Antal invånare 30/6 27 351 27 037 26 790 

Rörelsekapital, tkr -103 654 -92 035 -92 205 

Anläggningskapital, tkr 882 503 858 541 810 131 

Eget kapital, tkr 778 849 766 506 717 927 

Halvårets resultat, tkr -2 624 4 212 -26 768 

Balanslikviditet, kvot * 0,71 0,73 0,65 

Soliditet i %  51 52 53 

Anläggningstillgångar, kr/invånare 46 304 45 934 44 588 

Omsättningstillgångar, kr/invånare 9 296 9 071 6 419 

Totalt tillgångar, kr/invånare 55 599 55 005 51 007 

Eget kapital, kr/invånare 28 476 28 350 26 798 

Anläggningslån inklusive kortfristig del, tkr 379 500 380 500 381 500 

Låneskuld exkl. pensionsskuld, kr/invånare 13 875 14 073 14 240  

Låneskuld i % av anläggningskapital 43 44 46 

Finansnetto, tkr 2 460 2 730 -178 

Nettokostnader, andel av skatteintäkter och 
generella statsbidrag, % 

101 100 104 

*) under 1 är negativ 

BERÄKNINGSSÄTT 

Rörelsekapital 
Omsättningstillgångar ./.kortfristiga skulder och kortfristiga 
avsättningar 

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                      . 

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna och 
generella statsbidrag 

         Nettokostnaderna x 100      . 

skatter och generella statsbidrag 

Finansnetto Skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader. 
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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 fördela detta bidrag på tre år. 

Systemdokumentation 

En dokumentation avseende kommunens hantering 

av ekonomiska transaktioner har påbörjats och 

kommer att slutföras under 2017. 

Periodiseringar 

Periodiseringar är gjorda av upplupna intäkter/ 

kostnader och förutbetalda intäkter/kostnader på 

väsentliga belopp (över 50 tkr). 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar upptas till det bokförda värdet 

(anskaffningskostnaden minus avskrivningar och 

eventuella investeringsbidrag). 

Exploateringsmark 

Denna är redovisad som omsättningstillgång, vilket 

enligt lagen avser mark som inte är för 

stadigvarande innehav. 

Kapitaltjänstkostnader 

Avskrivningar beräknas i regel på tillgångens 

ursprungliga anskaffningskostnad. Rak nominell 

avskrivningsmetod tillämpas. 

Under året har ett projekt påbörjats avseende 

övergång till komponentavskrivningar. Riktlinjer 

finns utformade och målet är att ha infört 

komponentavskrivningar på alla kommunens 

fastigheter under 2017. 

Internränta beräknas på tillgångens bokförda värde. 

(1,75 % år 2017) 

Kostnadsräntor 

Dessa har redovisats enligt bokföringsmässig metod. 

Leverantörsfakturor 

Fakturor inkomna efter halvårsskiftet har i 

möjligaste mån bokförts på rätt period. 

Leasing 

Leasingavtal redovisas som operationell leasing. 

Dessa finns i huvudsak på bilar och större 

kontorsmaskiner och leasingavgifterna bokförs 

löpande. 

Statsbidrag 

Bidragen har bokförts på rätt period. 

Löner, semesterersättningar och övriga 

löneförmåner 

Kostnader för ej uttagen semester för personal har 

avsatts och ökningen av semesterlöneskulden har 

stor påverkan på halvårsresultatet. Personalen har 

ännu inte tagit ut sin semester, vilket resulterar i en 

stor skuld till de anställda just vid denna tidpunkt på 

året. 

Sociala avgifter 

Dessa bokförts i form av procentuella 

personalomkostnadspålägg i samband med 

löneutbetalningen. 

Utställda fakturor 

Kundfakturor utsällda efter halvårsskiftet, men 

hänförliga till redovisningsperioden har 

fordringsförts och tillgodogjorts periodens 

redovisning. 

Löneskatt 

Denna beräknas för såväl avsättning för 

pensionsåtaganden som på ansvarsförbindelse för 

pensioner. Den del som belöper på ansvars-

förbindelsen redovisas inom linjen och inte som 

balanspost. 
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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 Förpliktelser som inte är helt bestämda till storlek eller 

förfallotidpunkt såsom pensionsåtagande, löneskatt och 

marksanering. 

BALANSRÄKNING redovisar kommunens tillgångar, skulder och eget kapital vid 

periodens 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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Bokslutsprognos 2017, drift 

Budgetavvikelse (Tkr) Prognos halvår -17 Prognos maj -17 Bokslut 2016-12-31 

Kommunfullmäktige 105 105 162 

Revisionen 0 0 0 

Valnämnd -27 -27 0 

Överförmyndare 0 0 -41 

Kommunkansliet 292 292 1 323 

Höglandets Räddningstjänstförbund 0 0 -734 

Höglandets Kommunalförbund -30 -30 -311 

Ekonomikontoret 698 698 2 209 

HR-kontoret -152 -359 1 707 

Måltidsservice 125 125 -4 443 

Kommunikationsavdelningen 58 58 195 

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN M.M. 1 069 862 67 

Kultur- och fritidsnämnden -115 -115 247 

Tekniska nämnden (exkl.kapitaltjänstkostnader) 0 0 233 

Barn- och utbildningsnämnden 2 393 2 393 9 738 

Vård- och omsorgsnämnden -7 383 -7 383 -4 644 

Socialnämnden -6 015 -7 319 1 321 

(varav försörjningsstöd) 0 0 3 268 

Miljö – och byggnadsnämnden 1 323 584 550 

SUMMA NÄMNDER -8 728 -10 978 7 512 

Finansiering 8 400 6 100 5 901 

TOTAL BUDGETAVVIKELSE -328 -4 878 13 413 

    

    

Kostnader för sanering av Skyttemossen/Vildvinet  -7 000  

TOTAL BUDGETAVVIKELSE INKLUSIVE SANERING -328 -11 878  

    

RESULTATPROGNOS 

   BUDGETERAT DRIFTRESULTAT ENLIGT BESLUT 12 683 12 683 6 717 

OMBUDGET (Pussel) -196 -196 -152 

BUDGETERAT RESULTAT EFTER FÖRÄNDRINGAR 12 487 12 487 6 565 

    

BUDGETAVVIKELSE ENLIGT OVAN -328 -11 878 13 413 

BERÄKNAT ÅRSRESULTAT 12 159 609 19 978 
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Bokslutsprognos 2017, investering 

Budgetavvikelse (Tkr)  Prognos halvår -17 Prognos maj -17 Bokslut 2016-12-31 

KOMMUNSTYRELSEN       

Kommunkansliet 1 105 1 065 1 709 

Ekonomikontoret 0 0 31 

HR-kontoret 0 0 6 

Måltidsservice 0 0 -160 

Kommunikationsavdelningen 0 0 -262 

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 1 105 1 065 1 324 

        

Fastighetsförvärv 0 0 -5 000 

Kultur- och fritidsnämnden -60 -60 -1 561 

Tekniska nämnden 15 659 39 989 37 186 

Barn- och utbildningsnämnden 0 0 -345 

Vård- och omsorgsnämnden 0 0 440 

Socialnämnden -50 0 -238 

Miljö- och byggnämnden 25 0 37 

SUMMA NÄMNDER 16 679 40 994 31 843 

    

    INVESTERINGSPROGNOS    

INVESTERINGSBUDGET ENLIGT BESLUT 116 625 116 625 100 270 

OMBUDGET/FÖRSKOTT 22 071 22 071 21 629 

INVESTERINGSBUDGET EFTER TILLÄGG 138 696 138 696 124 349 

    

BUDGETAVVIKELSE ENLIGT OVAN -16 679 -40 994 -31 843 

BERÄKNAD INVESTERINGSVOLYM  122 017 97 702 92 506 
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Resultaträkning 

Tkr   2017-06 2016-06 Förändring 

Verksamhetens intäkter   287 892 287 132 760 

varav reavinster   677 705 -28 

      

Verksamhetens kostnader   -1 031 677 -975 749 -55 928 

varav löner /sociala avgifter/pensionskostnader   -668 714 -621 739 -46 975 

      

Avskrivningar och nedskrivningar   -28 335 -28 021 -314 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER   -772 120 -716 638 -55 482 

      

Skatteintäkter Not 1 581 561 559 418 22 143 

      

Generella statsbidrag  Not 1 185 475 158 702 26 773 

      

Finansiella intäkter Not 2 5 141 5 829 -688 

      

Finansiella kostnader Not 3 -2 681 -3 099 418 

      

PERIODENS RESULTAT Not 4 -2 624 4 212 -6 836 
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Balansräkning 

Tkr  2017-06 2016-06 Förändring 

TILLGÅNGAR      
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Fastigheter och anläggningar Not 5 930 021 907 568 22 453 
Maskiner och inventarier Not 5 53 600 50 845 2 755 
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Värdepapper och andelar Not 6 29 732 29 689 43 
Övriga långfristiga fordringar Not 7 253 100 253 807 -707 

Summa anläggningstillgångar   1 266 453 1 241 909 24 544 
      
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
      
Förråd Not 8 36 223 27 375 8 848 
Fakturafordringar Not 9 4 869 3 481 1 388 
Övriga kortfristiga fordringar Not 10 163 958 186 682 -22 724 
Likvida medel Not 11 49 196 27 725 21 471 

Summa omsättningstillgångar   254 246 245 263 8 983 

SUMMA TILLGÅNGAR   1 520 699 1 487 172 33 527 
      
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      
      
Eget kapital före årets resultat Not 12 781 473 762 294 19 179 
Årets resultat   -2 624 4 212 -6 836 

Summa Eget kapital   778 849 766 506  
      
Avsättningar      
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Not 13 11 021 10 029 992 
Övriga avsättningar Not 13 3 429 2 839 590 

Summa avsättningar   14 450 12 868 1 582 
      
Skulder      
Långfristiga skulder Not 14 369 500 370 500 -1 000 
Kortfristiga skulder      
-Leverantörsskulder   34 055 36 902 -2 847 
-Övriga kortfristiga skulder Not 15 323 845 300 396 23 449 

SUMMA SKULDER   727 400 707 798 19 602 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL   1 520 699 1 487 172 33 527 
 
ANSVARSFÖRBINDELSER Not 16    
Ansvars- och borgensförbindelser   1 103 820 1 077 292 26 528 
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna 

  518 701 538 778 -20 077 

Löneskatt   125 837 130 708 -4 871 
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Kassaflödesanalys 

Tkr   2017-06 2016-06 

     

Den löpande verksamheten     

Årets resultat   -2 624 4 212 

Justering för av- och nedskrivningar   28 335 28 021 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Not 17 -296 -403 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital   25 415 31 830 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar   -3 362 -53 698 

Ökning/minskning förråd och varulager   -1 929 -795 

Ökning/minskning kortfristiga skulder   32 404 21 820 

Medel från den löpande verksamheten   52 528 -843 

     

Investeringsverksamheten     

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -35 032 -33 054 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   1 730 858 

Förvärv / försäljning finansiella anläggningstillgångar   -42 0 

Medel från investeringsverksamheten   -33 344 -32 196 

     

Finansieringsverksamheten 

Nyupptagna lån 

  

0 0 

Amortering skuld   -500 -500 

Ökning långfristiga fordringar   0 -4 164 

Minskning av långfristiga fordringar   1 404 0 

Medel från finansieringsverksamheten   904 -4 664 

     

Årets kassaflöde 
  

20 088 -37 703 

     

Likvida medel vid årets början   29 108 65 428 

Likvida medel vid periodens slut   49 196 27 725 

 

Siffrorna i kassaflödesanalysen visar förändringar gentemot föregående års bokslut. 
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Noter 

NOT 1 
  2017-06-30 2016-06-30 

SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG (tkr)     

     

Skatteintäkter    581 561 559 418 

Generella statsbidrag och utjämning:     

Kostnadsutjämning    6 223 6 197 

Inkomstutjämning   139 321 129 802 

Regleringsavgift/bidrag   -132 -459 

Generella statsbidrag   16 352 0 

Fastighetsavgift    24 769 24 213 

LSS utjämning   -1 058 -1 051 

Summa    767 036 718 120 

 
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, 5 365 tkr under 2016 och 4 285 tkr hittills i år. 
Resterande del kommer att disponeras och resultatföras under kommande år.  
 
Prognosen för slutavräkningen avseende 2017 års skatteintäkter beräknas till -347 kr/inv., vilket ger -9 429 tkr i 
prognostiserad avräkning för 2017. (Periodiserat per 30/6 blir detta -4 715 kr). Slutavräkningen avseende 2016 är ej definitiv 
men beräknas nu till -123 kr/inv. istället för -206 kr/inv. som användes i bokslutet för 2016. Ytterligare uppbokning har 

därför gjorts med 26 827 *83  2 227 tkr.  

 

NOT 2 
  2017-06-30 2016-06-30 

     

FINANSIELLA INTÄKTER (tkr)     

     

Utdelning på aktier   19 25 

Räntor, utlämnade lån   1 292 1 898 

Borgensavgifter   1 562 1 529 

Överskottsutdelning Kommuninvest   1 851 2 278 

Räntor, likvida medel m.m.   417 99 

Summa   5 141 5 829 

 

NOT 3 
  2017-06-30 2016-06-30 

     

FINANSIELLA KOSTNADER (tkr)     

     

Räntor, anläggningslån   -2 361 -2 880 

Övriga räntekostnader   -320 -219 

Summa   -2 681 -3 099 
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NOT 4 

Årets halvårsresultat uppgår till -2 624 tkr (+4 212 tkr) och är skillnaden mellan verkliga intäkter och kostnader. 

Halvårsresultatet speglar inte helårsresultatet, då är prognosen ett bättre instrument. 

Ökningen av semesterlöneskulden har stor påverkan på halvårsresultatet. Personalen har ännu inte tagit ut sin 

semester, vilket resulterar i en stor skuld till de anställda just vid denna tidpunkt på året. 

Från årsskiftet har semesterlöneskulden ökat och uppgår per 2017-06-30 till 34 751 tkr (31 005 tkr). 

 

NOT 5 
  2017-06-30 2016-06-30 

     

FASTIGHETER OCH ANLÄGGNINGAR (tkr)     

     

Ingående värde (minus exploateringsverksamhet)   920 913 899 373 

Investeringar   26 372 29 991 

Investeringsbidrag 
Försäljningar 

  -703 
-1 539 

-252 
-664 

Reavinster   0 511 

Reaförlust   0 0 

Avskrivningar   -21 968 -21 312 

Pågående arbeten   6 946 -79 

Summa   930 021 907 568 

 

MASKINER OCH INVENTARIER (tkr)   2017-06-30 2016-06-30 

Ingående värde   56 959 54 239 

Årets anskaffningar   3 007 3 315 

Försäljningsinkomster   -191 -194 

Reavinst   191 194 

Avskrivningar   -6 366 -6 709 

Summa   53 600 50 845 

 

 

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.  

Avskrivning görs på investeringar innevarande år. Årets avskrivningar per 2017-06 utgörs av 21 968 tkr på 

anläggningar och 6 366 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 2017. 
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AVSKRIVNINGAR forts 

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 
2017-06-30 

Allmän markreserv 45 295 -1 825 - 43 470 

Regerings- och sanerings-
fastigheter 6 620 -2 690 -100 3 930 

Skol- och barnomsorgs-
fastigheter 706 681 -240 650 -10 360 466 031 

Samlingslokaler 68 052 -43 339 -897 24 713 

Äldreboende 331 764 -135 003 -5 069 196 761 

Övriga förvaltningsfastigheter 96 334 -45 491 -1 121 50 843 

Gator, vägar, parker m.m. 134 657 -53 109 -3 011 81 548 

Bostads- och affärshus 18 073 -10 295 -267 7 778 

Övriga fastigheter 83 127 -37 725 -1 205 45 402 

Pågående projekt 13 316 - - 13 316 

Maskiner 6 833 -1 311 -408 5 522 

Inventarier 110 760 -72 308 -4 869 38 452 

Bilar och andra transportmedel 21 835 -12 822 -1 090 9 013 

Konst 611 - - 611 

Investeringsbidrag -3 978 208 63 -3 770 

Summa 1 639 980 -656 360 -28 334 983 620 

 

NOT 6 
  2017-06-30 2016-06-30 

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 

Inera AB   43 0 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB   1 259 1 259 

KGF, Kreditgarantiföreningen Jönköpings län    401 401 

Bostadsrätter   13 13 

Summa   29 732 29 689 

 

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

andelskapital är 984 tkr. Därefter har Kommuninvest ekonomisk förening beslutat om insatsemission om totalt 10 602 tkr för 

Vetlanda kommun. Utöver detta har kommunen betalt in en särskild medlemsinsats på 12 396 tkr. Vetlanda kommuns totala 

andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgår 2017-06-30 till 23 982 tkr. 
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NOT 7 
  2017-06-30 2016-06-30 

ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR (tkr)     

     

Vetlanda  Arena AB(Tjustkulle)   51 531 51 106 

Vetlanda Sporthall AB   29 140 30 380 

Vetlanda Bågskytteklubb   102 114 

Kvillsfors Fastighetsförvaltning   180 0 

Kommuninvest Förlagslån   4 700 4 700 

Friluftsfrämjandet   1 600 1 600 

Vetlandaortens Ryttarförening   1 145 1 205 

Utlåning SEB, finansiering leasing kraftvärmeverk   167 302 167 302 

Osäkra fordringar   -2 600 -2 600 

Summa   253 100 253 807 

 

NOT 8 
  2017-06-30 2016-06-30 

FÖRRÅD (tkr)      

Gatuavdelningens förråd   1 350 1 476 

Exploateringsfastigheter   34 611 25 599 

Övrigt   262 300 

Summa   36 223 27 375 

 

NOT 9 
  2017-06-30 2016-06-30 

FAKTURAFORDRINGAR     

     

Fakturafordringar   5 442 3 833 

Osäkra fordringar   -573 -352 

Summa   4 869 3 481 

 

NOT 10 
  2017-06-30 2016-06-30 

ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR (tkr)     

     

Preliminärskatt   24 593 24 256 

Mervärdeskatt   14 505 14 165 

Skattekonto   -256 108 

Statsbidragsfordringar   31 120 61 344 

Pågående arbeten gatuavdelningen   26 107 

Upplupna intäkter   18 996 16 625 

Upplupna ränteintäkter   82 39 

Upplupna skatteintäkter   0 533 

Upplupen fastighetsavgift   24 830 23 741 

Förutbetalda kostnader   50 108 45 759 

Övrigt   -46 5 

Summa   163 958 186 682 
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NOT 11 
  2017-06-30 2016-06-30 

KASSA OCH BANK (tkr)     

     

Kassa   163 131 

Postgiro   -12 041 -5 173 

Bank
*)

   61 074 32 767 

Summa   49 196 27 725 

     

*) Kommunen har placerat 60 000 tkr på SBAB Bank, pga införda inlåningsavgifter på Nordeas koncernkonto. 

Koncernkontot hade 2017-06-30 en total behållning om -6 171 tkr.  

Total kreditlimit på koncernkontot är 100 000 tkr. 

 

NOT 12 
  2017-06-30 2016-06-30 

EGET KAPITAL (tkr)     

     

Ingående kapital   781 472 762 294 

Mot egna kapitalet      

Årets resultat   -2 624 4 212 

Utgående kapital   778 849 766 506 

 Anläggningskapital   (882 503) (858 541) 

 Rörelsekapital   (-103 654) (-92 035) 

 

EGET KAPITAL (kr) 

 IB Avsättning Ianspråktaget UB 

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

Pensionsreserv 72 000 000,00   72 000 000,00 

Utvecklingsreserv 36 000 000,00   36 000 000,00 

Fonder     

Barnomsorgsfond 21 000,00   21 000,00 

Eget kapital efter årets 
avsättning 

781 472 307,12   781 472 307,12 

     

Årets resultat    -2 623 662,18 

Totalt eget kapital    778 848 644,94 
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NOT 13 
  2017-06-30 2016-06-30 

AVSÄTTNINGAR (tkr)     

     

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser     

Pensionsskulden i övrigt redovisas som ansvarsförbindelse i enlighet 
med redovisningslagen. 

 

    

Ingående skuld   8 438 7 597 

Årets avsättning   431 474 

Avsättning pensionsskuld   8 869 8 071 

     

Särskild löneskatt avseende pensionsskuld ovan   2 152 1 958 

Total avsättning avseende pensioner och liknande förpliktelser   11 021 10 029 

     

Övriga avsättningar     

Avsättning för skogsåtgärder   1 361 1 361 

Avsättning marksanering   814 218 

Avsättning för återställande av deponier   499 499 

Testamentesgåva   746 752 

Övriga avsättningar   9 9 

Utgående skuld   14 450 12 868 

 

NOT 14 
  2017-06-30 2016-06-30 

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   -500 -500 

Nästa års amorteringar   -10 000 -10 000 

Utgående skuld   369 500 370 500 
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NOT 15 
  2017-06-30 2016-06-30 

ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER (tkr)     

     

Kortfristig del av långfristiga skulder (nästa års amorteringar)   10 000 10 000 

Reserverat insatskapital Kommuninvest   9 142 9 142 

Sjökalkning   1 199 1 179 

Landskapsvård   1 085 1 067 

Mervärdeskatt   5 568 6 110 

Personalens källskatt   21 685 19 832 

Upplupna sociala avgifter   55 857 52 239 

Pensionsskuld, individuell del    21 134 19 661 

Särskild löneskatt, individuell del   23 694 22 130 

Särskild löneskatt, utbetalda pensioner   12 777 11 797 

Upplupna kostnader   30 648 26 413 

Fastighetsskatt   750 810 

Förutbetalda intäkter, flykting   22 613 32 263 

Upplupna kostnader, flykting   14 520 6 917 

Upplupna räntor    764 881 

Upplupna löner   3 508 3 870 

Förutbetalda skatteintäkter   8 014 0 

Semesterlön   80 779 75 895 

Personalförsäkringar (Tjänstegruppliv m.m.)   222 224 

Övrigt   -114 -34 

Summa   323 845 300 396 

 

NOT 16 
  2017-06-30 2016-06-30 

ANSVARS- OCH BORGENSFÖRBINDELSER     

     

Vetlanda Stadshus AB   99 580 98 284 

Witalabostäder AB   263 766 202 401 

Njudung Energi Vetlanda AB   604 963 643 807 

AB Vetlanda Industrilokaler/Muttern   73 421 74 269 

Höglandets Kommunalförbund   28 200 28 440 

Höglandets Räddningstjänstförbund   3 760 3 760 

Njudung Energi Sävsjö AB   30 000 26 000 

Förlustansvar, egna hem   130 331 

   1 103 820 1 077 292 

     

Pensionsförpliktelser    518 701 538 778 

Löneskatt pensionsförpliktelser   125 837 130 708 

Summa   1 748 358 1 746 778 

 

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 286 kommuner som per 2016-12-31 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 2017-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 

368 097 241 tkr och totala tillgångar till 369 960 434 tkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick 

till 1 381 933 tkr (0,375%) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 388 940 tkr (0,375%). 

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 2016-12-31 var 830 137 kr. 

 

NOT 17 
  2017-06-30 2016-06-30 

JUSTERING FÖR ÖVRIGA EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER     

     

Avsättning pensioner inklusive löneskatt   536 589 

Övriga avsättningar   -52 -366 

Reavinster   -677 -705 

Övrigt   -103 79 

Summa   -296 -403 
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Kommunfullmäktige 

Ordförande: Lola Frödeberg 
Nettokostnad/invånare: 25 kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 

Verksamhet Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

KF 926 375 821 105 

Partistöd 630 315 630 0 

        0 

SUMMA 1 556 690 1 451 105 

          

Förändring av semesterlöneskuld       0 

Summa inklusive semesterlöneskuld 1 556 690 1 451 105 
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Kommunrevision 

Ordförande: Kjell Gunnarsson 
Nettokostnad/invånare: 14 kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 

Verksamhet Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Kommunrevision 1 176 376 1 176 0 

        0 

SUMMA 1 176 376 1 176 0 

          

Förändring av semesterlöneskuld   0   0 

Summa inklusive semesterlöneskuld 1 176 376 1 176 0 

 

Verksamhetens vision 
Den kommunala revisionen är ett lokalt 

demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att 

granska den verksamhet som bedrivs i kommunen 

och pröva ansvarstagandet. Revisorerna vill bidra till 

att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och 

effektivitet. Den kommunala revisionen är 

oberoende och genomför granskningar på 

kommunfullmäktiges uppdrag. 

Verksamhetsidé 
Kommunfullmäktige prövar årligen ansvarstagandet 

för dem som har att genomföra verksamhet på 

kommunfullmäktiges uppdrag. Det vill säga styrelser, 

nämnder och enskilda förtroendevalda. 

Kommunfullmäktiges instrument för granskning och 

prövning är de förtroendevalda revisorerna. En skarp 

granskning och ansvarsprövning bidrar till att stärka 

förtroende, legitimitet och respekt för den 

kommunala sektorn. 

Revisorerna ska utföra sin granskning i enlighet med 

god revisionssed. Enligt kommunallagen ska 

kommunens revisorer årligen granska all verksamhet 

som bedrivs inom kommunstyrelsens och övriga 

nämnders verksamhetsområden. Lekmannarevisorer 

ska granska de aktiebolag där kommunen har ett 

bestämmande ägande. Kommunens revisorer har ett 

samordningsansvar för lekmannarevisonen i de 

kommunala bolagen. 

Kommunens revisorer genomför sitt uppdrag i 

enlighet med kommunallagen, Vetlanda kommuns 

revisionsreglemente och dokumentet ”God 

revisionssed i kommunal verksamhet”. 

Revisorernas årliga planering utgår från en 

väsentlighets- och riskanalys. Kommunens revisorer 

arbetar med följande planeringsdokument: 

 Plan för årliga överläggningar med presidierna i 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 

övriga nämnder. 

 Revisionsplan med fördjupade revisionsprojekt 

som huvudsakligen har bestämts med 

utgångspunkt från genomförd risk- och 

väsentlighetsanalys. 

 Revisionsbesök i olika kommunala 

verksamheter. 

Kommunens revisorer granskar även verksamheten 

med hjälp av protokoll från kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse och övriga nämnder. Revisorerna 

och lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen 

har löpande kontakter med bolagens auktoriserade 

revisorer. 

De kommunala revisorerna arbetar kontinuerligt 

med att utveckla revisionsmetoder. Revisorerna 

eftersträvar största möjliga öppenhet och 

tillgänglighet i sin granskning och kommunikation. 

Detta gäller såväl kommunfullmäktige som nämnder, 

medborgare och media. Att kommunicera och skapa 

en bra dialog är basen för ett gott revisionsarbete. 
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Årets verksamhet 
Kommunrevisionens arbete följer fastställd 

revisionsplan för år 2017. 

Helårsprognos 
Bedömning görs att kommunrevisionens budget 

förbrukas i sin helhet utifrån beslutad revisionsplan 

för 2017. 

Mål och strategi 
Målet för de förtroendevalda revisorerna är att 

uppfylla det som fastställs i kommunallag (1991:900) 

kap. 9. Revisorerna ska pröva om verksamheten 

sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna 

är rättvisande och om den interna kontrollen är 

tillräcklig. De förtroendevalda revisorerna 

sammanfattar årets granskning i en 

verksamhetsberättelse, de analyserar och bedömer 

resultatet samt gör en samlad prövning av 

ansvarstagandet i styrelse och nämnder. Bedömning 

och prövning dokumenteras i en revisionsberättelse. 
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Valnämnd 

Ordförande: Rolf Forsén 
Nettokostnad/invånare: 0 kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 

Verksamhet Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Valnämnden 0 12 27 -27 

        0 

SUMMA 0 12 27 -27 

          

Förändring av semesterlöneskuld   0   0 

Summa inklusive semesterlöneskuld 0 12 27 -27 
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Överförmyndare 

Överförmyndare: Mona-Lisa Hagström Svensson 
Nettokostnad/invånare: 56 kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 

Verksamhet Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Överförmyndare 2 171 1 509 2 171 0 

SUMMA 2 171 1 509 2 171 0 

          

Förändring av semesterlöneskuld 0  25 0  0 

Summa inklusive semesterlöneskuld 2 171 1 534 2 171 0 

 

Verksamhetens vision 
Ge varje medborgare inflytande och möjlighet att 

växa och ha en god livskvalitet utifrån var och ens 

förutsättningar och behov. 

Verksamhetsidé 
Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över 

förmyndare, godemän och förvaltare.  

Genom tillsynen motverkar överförmyndaren 

rättsförluster för de svagaste i samhället: underåriga 

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

har god man eller förvaltare anordnad för sig.  

Årets verksamhet 
Arbetet inom verksamheten är av varierade 

karaktär. Det finns komplexa ärenden som kräver 

stor tidsåtgång. Det kan bland annat vara arvskiften, 

försäljningar/köp av fastigheter, 

överskuldsättningar, fuktionsvariationer vilket kräver 

ställningstagande av överförmyndaren. Tidsåtgången 

innan överförmyndaren beslut ökar eftersom 

underlagen i många fall är bristfälliga och behöver 

kompletteras innan beslut kan fattas.  

Rekrytering av ställföreträdare sker fortlöpande 

under året. En ställföreträdare är en lekman som det 

ställs stora krav på. Överförmyndarens möjlighet att 

förordna de ställföreträdare som har erfarenhet och 

intresse inom områden som juridik, skuldsanering, 

psykiatri och LSS är en förutsättning för en 

fungerande verksamhet. Utbildning av nya godemän 

har skett under året. Till hösten planeras utbildning i 

samarbete med Kronofogden samt en utbildning för 

personer som är god man åt en anhörig.  

Minskningen av ärenden i verksamheten beror till 

stor del av att ensamkommande blivit myndiga, fyllt 

18 år eller blivit åldersuppskrivna.  

De ensamkommande barn som 2015 sökte asyl och 

fick ett boende i Vetlanda kommun har alla haft en 

god man förordnad åt sig. Två år har gått och flera 

har fyllt 18 år medan andra har blivit 

åldersuppskrivna av Migrationsverket. Många är 

kallade till röntgen för att en åldersbedömning. Det 

är känslomässigt ett tungt uppdrag att vara godman 

åt en ensamkommande som får avslag och ska 

avvisas från landet eller blir uppskriven i ålder. För 

de enskommande barn, omyndiga, som får 

uppehållstillstånd i Sverige har i hög grad sin gode 

man kvar men nu som särskilt förordnad 

vårdnadshavare efter beslut av tingsrätten.   

Helårsprognos 

En svag ökning av huvudmannens tillgångar och 

skattefria inkomster har inneburit att fler huvudmän 

betalar arvodet till sin ställföreträdare. Det har 

inneburit att kommunens kostnad för arvodet till 

ställföreträdare har minskat något.  

Återsökning av Migrationsverket sker för kostnader 

under asyltiden, för godemännens arvode, tolk och 

resor görs kontinuerligt. Överförmyndaren kan 

återsöka dessa kostnader året ut hos 

Migrationsverket. Efter beviljat uppehållstillstånd 
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har Socialförvaltningen ersatt överförmyndaren för 

dessa kostnader.  

En utmaning är att från och med 2018 ska samtliga 

kostnader för godemän, både under asyltiden och 

därefter, täckas av den schablonersättning som 

Migrationsverket betalar ut till kommunen.   

Överförmyndarens använder sig av ärendesystemet 

Wärna. Det kommer inom en nära framtid att 

ersättas med ett helt nytt system som är anpassat till 

de tekniska krav som krävs idag. Det kommer att 

innebära investeringar för verksamheten. Men när 

och hur mycket går inte att förutse i dagsläget.  

 

Verksamhetsmått 

Nyckeltal 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30 

Antal aktiva ärenden 446 468 402 
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Kommunstyrelsen 
Ordförande: Henrik Tvarnö 
Förvaltningschef: Magnus Färjhage 
Nettokostnad/invånare: 2 406 kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 
Verksamhet Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 

budget 

Kommunkansli         

Kommunstyrelsen 3 000 1 556 3 106 -106 

Oförutsett 650 0 650 0 

Näringsliv 2 365 1 243 2 365 0 

Kansli mm 14 345 6 995 14 216 129 

Landsbygdsutveckling 869 64 735 134 

EU-projekt 850 467 850 0 

Miljösamordnare 528 189 521 7 

Flyktingsamordnare 136 96 38 98 

Bredband och IT 2 860 1 340 2 860 0 

Växel och telefoni 1 758 717 1 728 30 

Summa 27 361 12 667 27 069 292 

Ekonomikontor         

Ekonomikontor 10 578 4 887 10 294 284 

Upphandlingsavdelning 4 173 2 007 4 130 43 

Försäkringar 2 671 973 2 300 371 

Summa 17 422 7 867 16 724 698 

HR-kontor         

Personal och organisationsutskottet 220 110 220 0 

HR-kontoret 7 241 3 738 7 800 -559 

Löneavdelningen 4 024 1 943 4 140 -116 

Pensionsadministration 454 88 454 0 

Kommunövergripande personalåtgärder 3 748 1 163 3 350 398 

HR-systemet 1 275 321 1 150 125 

Löneöversyn 1 015 0 1 015 0 

Facklig verksamhet 647 317 647 0 

Personalklubb 80 -25 80 0 

Summa 18 704 7 655 18 856 -152 

Måltidsservice         

Måltidsservice 58 653 30 091 58 528 125 

Summa 58 653 30 091 58 528 125 

Kommunikationsavdelningen         

Info och marknadsföring 5 522 3 147 5 457 65 

Turistverksamhet 2 552 867 2 570 -18 

Servicecenter 1 097 464 1 086 11 

Summa 9 171 4 478 9 113 58 

SUMMA 131 311 62 758 130 290 1 021 

     

Förändring av semesterlöneskuld   3 052   0 

Summa inklusive semesterlöneskuld 131 311 65 810 130 290 1 021 
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Investeringsredovisning (tusen kronor) 

Verksamhet/Projekt Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Inventarier Kommunkansli 50 0 50 0 

Digital telefoni 400 0 200 200 

Hyllor Centralarkivet 90 53 53 37 

Dokument- och ärendehanteringssystem 2 318 254 1 450 868 

Inventarier Ekonomikontoret 50 0 50 0 

Beslutstödssystem Hypergene 300 0 300 0 

Inventarier HR-kontoret 50 5 50 0 

Inventarier Måltidsservice 1 230 43 1 230 0 

Inventarier InfoCenter 30 0 30 0 

Utveckling Webb/Vinna 100 0 100 0 

SUMMA 4 618 355 3 513 1 105 

 

Verksamhetens vision 
Vetlanda – Här växer både människor och företag 

Verksamhetsidé 
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, IT-strateg och planering samt 

Turistcenter och måltidsservice är också en del av 

kommunledningsförvaltningen. 

Årets verksamhet 

Byggnation 

Det byggs mycket i Vetlanda och det planeras 

ytterligare byggnation. Projektet Spinnaren är under 

uppförande och Bäckseda har både slutförda projekt 

och projekt som är under produktion. 

Styckhusbyggnation på Himlabackarna har rönt stort 

intresse och nya områden har öppnats. Ytterligare 

byggnation i Witalabostäders regi planeras, 

Stationsgatan i Ekenässjön ligger först i tur för att 

sedan följas av Vildvinet efter att omfattande 

sanering genomförts. 

Varumärke 

Parallellt med varumärkesarbete för kommunen 

inleddes under våren ett arbete för att gemensamt 

med Nuvab och delar av näringslivet ta fram ett 

platsvarumärke. En första workshop hölls under 

våren och samtliga större företag är involverade i 

arbetet som ska vara klart före årsskiftet 2017-2018. 

Ur varumärkessynvinkel kan också nämnas att det 

inletts ett omfattande arbete för att utveckla 

InfoCenter till en mötesplats för både turism- och 

medborgarfrågor, där utveckling av e-plattform nu 

drivs via InfoCenter. Inför turistsäsongen har 

konceptet gotovetlanda.se tagits fram och ersätter 

destinationvetlanda. En broschyr med uppgift att 

lyfta ett antal av Vetlandas goda sidor finns i dag på 

ett 40-50-tal olika platser, inte bara traditionella 

besöksmål utan även i exempelvis butiker. Hög 

aktivitet med dagliga inlägg i sociala medier är en del 

av detta. Synligheten har ökat påtagligt. 

Vetlandafesten, som i år arrangerades under två 

dagar genom att radio P4 sände P4 nästa från 

Vetlanda, blev en stor succé med fantastisk 

uppmärksamhet i sociala medier. Under 2017 har 

varumärkesarbetet haft och har fortsatt fokus på 

skapa stolthet och kunskap hos våra egna 

medborgare. Ett arbete för att lyfta besöksnäringen i 

kommunen med inriktning levande landsbygd 

inleddes under våren och första delen ska vara klart 

mars 2017. Bland annat sätter vi fokus på 

gruvnäringens möjligheter ur besökssynvinkel. Här 

har vi fått externa resurser till en förstudie. 

Måltidsservice 

Under det första halvåret är vi återigen fullt 

bemannade på chefsnivå vilket underlättar arbetet. 

Vid årets början utökades måltidsservice verksamhet 

med paviljonger vid Holsby förskola, Kvarnens 

förskola och Ekenässjöns förskola. Ett stort arbete 

med livsmedelsupphandling har genomförts under 

en längre tid och antagna leverantörer startade sitt 

uppdrag i maj och juni 2017. Stort fokus ligger på 

bemanning och svårigheten att få in utbildade 

kockar i verksamheten.   
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Rekrytering 

HR-kontoret har under första halvåret startat upp en 

central styrgrupp och en central arbetsgrupp för 

rekrytering. De större förvaltningarna med störst 

rekryteringsbehov är representerade i dessa grupper 

och syftet är att förvaltningarna tillsammans med 

HR-kontoret och Infocenter skall arbeta fram en 

rekryteringsstrategi och göra prioriteringar av 

aktiviteter. HR-kontoret har tillsammans med 

Infocenter skapat förutsättningar och strukturerat 

förvaltningarnas medverkan vid jobbmässan i Iscar 

arena. HR-kontoret har arbetat vidare med 

implementeringen av systematiska praktikplatser- 

och examensarbeten och påbörjat framtagandet av 

en handledarutbildning. 

Bemanningscenter 

Kommunfullmäktige fattade under första halvan av 

2017 beslut om att Bemanningscenter ska överföras 

till en ny avdelning under HR-kontoret. 

Förberedelser inför denna organisationsförändring 

har skett genom rekrytering av ny chef och 

bemanningsplanerare. Inom ramen för detta beslut 

ska också en rekryteringsenhet byggas upp. Till detta 

har en rekryterare anställts. Kommunstyrelsen har 

fattat beslut om ett projekt i koppling till rekrytering 

av nya svenskar. Detta projekt läggs organisatoriskt 

under den nya enheten.  

Integration 

En Integrationsstrategi är under framtagande. 

Analysunderlag för att diskutera framtida inriktning 

på arbetsmarknadsenheten har tagits fram. Lyckad 

integration är en av kommunens största utmaningar 

särskilt som vi samtidigt har svårt att rekrytera 

personal inom flera yrken. SFI med yrkesinriktning är 

en av vidtagna åtgärder. 

Dokument och ärendehantering (DÄHS) 

Upphandling är under genomförande och avtal 

planeras vara på plats vid årsskiftet. Implementering 

planeras i projektkommunerna. 

Projekt och landsbygdsutveckling 

En nyprojektledare har anställts för att arbeta med 

landsbygdsutveckling och hjälpa de kommunala 

verksamheterna att få fram projektansökningar för 

att finansiera utvecklingsbehov. Han har tagit 

kontakt med föreningar och träffat några. Projekt-

ledaren har också deltagit på inspirationsträff som 

genomfördes i Ramkvilla med stöd av Leader Linné. 

Han har också byggt upp kontakter med bl.a. egna 

kommunen, Leader Linné och med 

grannkommunerna. 

Helårsprognos 

Kommunkansliets prognos visar på ett överskott mot 
budget med 491 tkr. Det är inte någon särskild 
verksamhet som gör någon stor avvikelse. I 
prognosen beräknas oförutsedda medel, totalt 650 
tkr användas fullt ut vilket inte brukar bli fallet.  

Ekonomikontorets avvikelse beror på vakanser och 
lägre försäkringskostnader än budgeterat. Under 
våren har flera rekryteringar slutförts. 

HR kontorets avvikelse beror till stor del på att 
personalomsättningen under senaste året har givit 
höga kostnader på utbildning vid nyanställning samt 
bredvidgång. Bredvidgång är nödvändig om 
erfarenhet saknas inom yrket. De ökade kostnaderna 
ligger runt 350 tkr men kanske kan kompenseras av 
att alla uppdrag inte hinner genomföras under 
perioden vilket minskar kostnaderna totalt vid HR 
kontoret 

Måltidsservice prognos visar på utfall inom 
budgeterade medel med reservation för följande: 
Utökningen av de tre paviljongerna finns inte med i 
budgeten 2017, denna kostnad kan jämnas ut med 
att Forngårdens förskola och Sjunnens förskola läggs 
vilande under hösten 2017. Ytterligare ökade 
kostnader i förhållande till budget är en renovering 
av golvet i köket Ekenässjöns skola som innebär 
transportkostnad som inte finns medräknat i budget.  

InfoCenter har under första halvåret haft högre 
kostnader på personalsidan jämfört med budget, 
beroende på ett högt tryck när det gäller 
rekryteringsbehov i hela verksamheten. Vi har en 
person anställd som under året uteslutande arbetar 
med kommunikation (film mm) och stöd till 
verksamheten för att främst hantera behovet av 
kraftfull annonsering. Kostnaderna för detta tas av 
HR, men har under året också påverkat InfoCenters 
budget. 

  



56 | HALVÅRSBOKSLUT 2017 

Verksamhetsmått 

Nyckeltal 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30 

Antal betjänade besök på turistcenter 5 791 3 942 3 698 

Antal besök på webbplatsen ”Goto Vetlanda” 
(tidigare Destination Vetlanda) 

91 987 76 524 69 419 

Antal unika besökare på ”Goto Vetlanda” 48 274 40 752 40 371 

Antal alkoholserveringstillstånd 29 30  

Antal ramavtalsleverantörer 330 333 299 

Antal ramavtal 133 134 146 

Antal annonserade förenklade upphandlingar 14 17 12 

Antal annonserade öppna upphandlingar 6 4 1 

Antal annonserade direktupphandlingar 19 17  

Antal annonserade övriga upphandlingsformer 7 5 10 

Matsvinnsmätning, tallrikssvinn (mat som 
personer slänger från tallriken), 
gram/dag/person 

17 19 23 

Matsvinnsmätning, kantinsvinn (mat som slängs 
från serveringen), kg/dag/kök 

10 4 5 

    

Kommentar till verksamhetsmått: 

En uppgång i besök på turistcenter har noterats, 

främst är det temaveckorna i InfoCenter under 

januari som gett utslag, men också övriga 

temaveckor. Detta har skett trots att det under tre 

månader varit stängt måndagar. En positiv trend, 

som vi tror förstärks andra halvåret 2017. 

Destination Vetlanda ändrade under våren namn till 

gotovetlanda.se. Under årets första sex månader har 

en uppgång i besök på nästan 20% noterats. 

Kantinsvinnet har ökat, detta beror på att det inte är 

samma maträtter vi mäter och olika maträtter väger 

olika. På stora skolor där trycket är hårt i 

skolrestaurangen, är det svårt att bedöma vilka 

elever som har ätit eller inte vilket leder till att man 

tillagar extra, för att det ska räcka. Vi arbetar hårt 

med att minska matsvinnet totalt. 
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Avgift Höglandets Räddningstjänstförbund 

Ordförande: Anders Karlgren 
Förbundsdirektör: Jonas Petri 
Nettokostnad/invånare: 522 kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 

Verksamhet Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Avgift HRF 28 596 14 298 28 596 0 

        0 

SUMMA 28 596 14 298 28 596 0 

 

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. 

  



58 | HALVÅRSBOKSLUT 2017 

Avgift Höglandets Kommunalförbund 

Ordförande: Stefan Gustafsson 
Förbundsdirektör: Carina Hellström 
Nettokostnad/invånare: 41 kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 

Verksamhet Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Avgift HKF 2 249 1 125 2 279 -30 

        0 

SUMMA 2 249 1 125 2 279 -30 

 

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. 
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Kultur- och fritidsnämnd 

Ordförande: Maria Brihall 
Förvaltningschef: Stewe Jonsson 
Nettokostnad/invånare: 608 kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 

Verksamhet Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Kultur- och fritidsnämnd 298 153 298 0 

Allm. fritidsverksamhet 5125 2563 5125 0 

Stöd till integration mot föreningar 506 203 511 -5 

Stöd till studieorg. 800 400 800 0 

Allmän kulturverksamhet 783 529 763 20 

Museiverksamhet 2607 1214 2607 0 

Barnkulturverksamhet 200 139 200 0 

Stöd till kulturverksamhet 400 200 400 0 

Bibliotek 8 536 4 124 8 494 42 

Idrotts- och fritidsanläggn. -498 -296 -467 -31 

Bad- och simhall 1 159 559 1 301 -142 

Tjustkulle 5 230 2 611 5 230 0 

Ny sporthall 2 403 1 225 2 402 1 

Fritidsgårdar 2 406 1 044 2 406 0 

Adm kultur- fritidsförv. 3 987 1 412 3 987 0 

SUMMA 33 942 16 080 34 057 -115 

          

Förändring av semesterlöneskuld   538   0 

Summa inklusive semesterlöneskuld 33 942 16 618 34 057 -115 

Investeringsredovisning (tusen kronor) 

Projekt Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Inventarier KoF 50 23 50 0 

Inventarier Museum 330 19 330 0 

Konst Museum 50 27 50 0 

Underhåll offentlig konst 50 2 50 0 

IT-utv bibliotek 370 0 370 0 

IT-utv museum 30 0 30 0 

Anläggning, inventarier 167 154 167 0 

Fritidsgård, inventarier 20 0 20 0 

Inventarier Bad och Gym 0 57 60 -60 

SUMMA 1 067 282 1 127 -60 
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Verksamhetens vision 
En berikande kultur och fritid för alla. 

Verksamhetsidé 
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 

Synpunktshantering och 
servicedeklarationer 

Under första halvåret av 2017 har 30 synpunkter 

kommit in till kultur- och fritidsförvaltningen vilket är 

13 fler än samma period 2016. 46,7 procent av dessa 

synpunkter berör den fysiska miljön. Flest 

synpunkter handlade om Mellangårdens ladugård, 

kulturhus och utomhussimskola. Hälften av de 

inkomna synpunkterna kommer att beaktas i 

framtida planering eller finns redan med i 

planeringen. 14 av synpunkterna är förslag, sju 

består av en fråga, sex gäller klagomål och tre övrigt.  

Fem servicedeklarationer finns inom kultur- och 

fritidsförvaltningens verksamheter. De gäller 

Vetlanda bibliotek, Vetlanda Museum, Fritidsgården 

Zonen, föreningsbidrag och bokning av 

idrottsanläggningar. 

Brukarundersökning 

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. Antalet svarande var över lag bra. En 

sammanfattning av verksamheternas svar på tre lika 

frågor visade på en brukarnöjdhet på 90,2 procent. 

Helårsprognos 
Helårsprognosen visar på ett minus på 115 000 
kronor. För att förbättra resultatet ska en 
ansträngning göras för att öka förvaltningens 
intäkter i Vetlanda badhus och Myresjö Simhall. 

Verksamhetsmått 

Nyckeltal 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30 

Kultur 

Vuxenarrangemang, egen regi 

Antal besökare 

Samarrangemang med föreningar 

Antal besökare 

Barnkultur, antal arr (film, teater mm) 

 

 

14 alt 104 

20 280 

40 

2 780 

13 

 

14 alt 89 

11 760 

49 
**) 

11 

 

 

11 alt 94
*)

 

9480 

44 
**) 

9 

 

*)inkl. arr under VetlandaFesten Konstens dag 

**) redovisas i helårsbokslut   
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Nyckeltal 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30 

Bibliotek 

Bokprat, bokklubb, visningar mm barn 

Utlåning huvudbibliotek, bokbuss, och filialer 

- Varav barn- ungdom 

- Varav AV-medier 

Utlåning enbart bokbuss 

- Varav barn- ungdom 

- Varav AV-medier 

Omlån via webben 

Fjärrlån 

Besök huvudbibliotek 

 

63 

94 213 

47 425 

9 824 

25 395 

17 182 

1076 

6171 

495 

91 045 

 

60 

94 405 

45 283 

10 802 

26 621 

17 701 

1078 

6304 

472 

93 029 

 

97 

100 860 

49 513 

12 634 

23 971 

14 697 

1124 

4840 

550 

90 278 

Museum 

Vetlanda museum besökare utställningar 

Arkiv mm besökare 

Skolmuseet besökare 

Gruv- och mineralmuseet besökare 

Tillfälliga utställningar 

Skolklasser och grupper 

Arrangemang 

 

6 244 

100 

955 

210 

6 

70 

5 

 

7038 

150 

496 

100 

5 

66 

8 

 

8090 

150 

265 

50 

7 

25 

5 

Bad och sim, Bad & Gym 

Myresjö simhall besökare 

Vetlanda badhus besökare 

 

22 618 

22 686 

 

21 772 

26 714 

 

21 360 

25 447 

Idrottsanläggningar 

Uthyrningstimmar kommunala anläggningar 

anläggningar, Vetlanda Sporthall AB och 

Vetlanda Arena AB (debiterad tid, inte skoltid) 

 

 

 

5781 

 

 

 

5886 

 

 

 

5660 

Fritidsgårdsverksamhet 

Zonen antal besökare 

 

9181 

 

9879 

 

7339 
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Teknisk nämnd 

Ordförande: Thor-Erik Rydén 
Förvaltningschef: Gunnar Elmeke 
Nettokostnad/invånare: 2 348 kronor 

Verksamhet Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Nämnd- och styrelseverksamhet 467 203 467 0 

Fysisk o teknisk planering och 
bostadsförbättring 12 862 5 323 12 862 0 

Gator och vägar samt parkering 25 600 13 558 25 600 0 

Parker 10 138 4 802 10 138 0 

Miljö, hälsa och hållbar utveckling 350 214 383 -33 

Idrotts- och fritidsanläggningar 8 903 3 626 8 903 0 

Insatser till personer med 
funktionsnedsättning 5 300 880 5 300 0 

Arbetsmarknadsåtgärder 766 386 766 0 

Arbetsområden och lokaler 37 -148 37 0 

Kommersiell verksamhet -1 717 -1 396 -1 717 0 

Bostadsverksamhet 181 20 181 0 

Gemensamma lokaler 73 245 34 770 73 212 33 

Gemensamma verksamheter 10 56 10 0 

          

SUMMA 136 142 62 294 136 142 0 

          

Förändring av semesterlöneskuld 0 1 934   0 

Summa inklusive semesterlöneskuld 136 142 64 228 136 142 0 

Investeringsredovisning (tusen kronor) 

Verksamhet Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Energieffektivisering., myndighetskrav 
och investeringsprogram 7 720 2 441 7 192 528 

Förvaltningsfastigheter 1 621 79 1 022 599 

Kultur- och fritidsfastigheter 10 348 480 4 331 6 017 

Förskolor 15 593 16 227 38 251 -22 658 

Grundskolor F-6 2 926 2 249 3 466 -540 

Högstadium 7-9 79 484 7 026 39 000 40 484 

Gymnasie-, komvuxlokaler 0 35 500 -500 

Vård- och omsorgsfastigheter 2 498 0 0 2 498 

Gator, parker och torg 6 090 968 5 249 841 

Exploateringsområden 0 5 987 10 257 -10 257 

Övriga  0 1 353 1 353 -1 353 

        0 

SUMMA 126 280 36 845 110 621 15 659 
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Årets verksamhet 

Drift 

Nämndens nettobudget för året är 136 142 tkr. 

Utfallet för första halvåret 2017 blev 64 228 tkr 

inklusive förändring av semester/löneskulden. 

Vi har rekryterat elingenjör samt mark- och 

exploateringschef som tillträder vid årsskiftet.  

Rekrytering av gatu- och parkchef och 

handläggartjänst inom mark- och exploatering pågår. 

Investering 

Nämndens nettobudget för året är 126 280 tkr. 

Utfallet första halvåret blev 36 845 tkr.  

Pågående större projekt är  

 Stensåkra förskola med tillbyggnad av kök och 

matsal, ombyggnad av personalutrymmen mm. 

 Ölandsgatans förskola med tillbyggnad av fyra 

avdelningar och renovering av två avdelningar. 

 Om- och tillbyggnad av Räddningstjänsten 

byggnad i Vetlanda. 

 Marksanering vid Bäckseda skola under 

sommaren och efter det en ny trafiklösning. 

Kontrakt tecknades för entreprenad för om- och 

tillbyggnad av Mogärdeskolan i juni. 

Utredning och projektering pågår för Withalaskolan, 

Landsbro 7-9 skola och särskiltboende/förskola 

Tomasgården. 

Exploatering och sålda tomter 

På Himlabackarna 1 har 8 tomter sålts vilket innebär 

att samtliga 20 sålda. 

Exploatering av Himlabackarna 2 för villabebyggelse 

pågår. Samtliga 16 tomter är sålda. 

Planering för Himlabackarna 3 har påbörjats. 

Entreprenaden för anslutning till Nydala 

handelsområde från väg 31 utförs i höst. 

 

Helårsprognos 

Drift 

Tekniska nämnden lämnar en prognos som beräknas 

bli +/- 0. 

Enskilda vägar ser ut att gå minus 360 tkr mot 

budget eftersom Trafikverket har ökat bidragen. 

Motsvarande procentuell ökning blir då 

konsekvensen för oss. En eventuell förändring av 

kommunens andel ska beslutas fullmäktige. 

Vinterväghållningen har gått bra hittills och om 

november-december blir normal så kan vi täcka 

förlusterna genom lägre kostnader i denna 

verksamhet.   

Teknikkompaniet flyttar ut vid Kyrkogatan 54 under 

året, vilket gör att externa intäkter på 150 tkr 

försvinner andra halvåret 2017. I lokalerna ska i 

stället intern verksamhet bedrivas. 

Investering 

Tekniska nämnden lämnar ett överskott på 15,6 mkr 

med årets ombudget inlagd.  

Avvikelsen beror till största del på senareläggning av 

Mogärdeskolan och Withalaskolan (40,5 mkr) samt 

renovering av Hövdingen (6,5 mkr). 

Mogärdeskolan har byggstart till sommaren 2017. 

Projektering av Withalaskolan färdigställs under 

2017 med planerad byggstart efter årsskiftet. 

Projektering av Hövdingen färdigställs under hösten 

2017 med planerat utförande 2018. 

Förkoleprojekten Stensåkra och Ölandsgatan ligger 

före investeringsplan (-22,7 mkr)  

Exploateringsutgifter redovisas i nämnden som 

överskridande av budget (-10,6 mkr) men beaktar 

inte de intäkter försäljningen innebär.
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Verksamhetsmått 

Nyckeltal 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30 

Elförbrukning-fastigheter i centralorten-MWh 4 487 4 507 4 434 

Beläggningsunderhåll – kr/m
2
 1,07 0,72 0,72 

Barmarksrenhållning – kr/m
2
 0,37 0,21 0,14 

Vinterväghållning – kr/m
2
 1,84 2,42 2,23 

    

Lekplatser och skridskobanor – kr/inv 23,2 34,9 22,1 

Badplatser och friluftsområden – kr/inv 30,32 37,2 37,6 

Elljusspår/motionsspår – kr/inv 1,43 0,70 3,7 

Parker och planteringar – kr/m
2
 0,77 0,74 0,66 

    

Uppdragsverksamhet – Vetab    

Omsättning VA-arbeten – Mkr 9,1 6,0 2,2 

Omsättning fjärrvärmearbeten – Mkr 0,2 1,5 1,4 

Omsättning renhållning – Mkr 0,02 0,02 0,02 

Omsättning el – Mkr 0,08 0,11 0,09 

Omsättning bredband/opto – Mkr 0,02 0,3 0,03 

    

Planuppdrag – st 5 5 12 

Plansamråd – st 4 9 8 

Granskning – st 6 2 5 

Antagna detaljplaner – st 9 5 5 

 

  



 

 HALVÅRSBOKSLUT 2017 | 65 

Barn- och utbildningsnämnd 

Ordförande:   Mikael Hahn 
Förvaltningschef: Jonny Palmkvist 
Nettokostnad/invånare: 10 211 kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 

Verksamhet Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Barn- och utbildningsnämnd 770 325 734 36 

Musikskola/kulturskola, 
barnkulturverksamhet 4 794 2 012 4 788 6 

Förskoleverksamhet 112 638 54 289 112 277 361 

Grundskola, fritidshem, förskoleklass 201 811 94 027 200 544 1 267 

Mottagningsenhet flykting 198 2 608 198 0 

Särskola 18 853 9 070 17 504 1 349 

Gymnasieskola 74 353 37 312 74 466 -113 

Vetlanda Lärcentrum, Komback 22 291 9 932 22 129 162 

Skolskjuts 22 301 11 576 22 301 0 

Resursteam  14 375 7 007 14 367 8 

Central ledningsorganisation barn- 
och utbildningsförvaltningen 29 390 14 279 29 690 -300 

Administration barn- och 
utbildningsförvaltningen 39 065 17 396 39 447 -382 

SUMMA 540 839 259 833 538 445 2 394 

          

Förändring av semesterlöneskuld   19 450   0 

Summa inklusive semesterlöneskuld 540 839 279 283 538 445 2 394 

Investeringsredovisning (tusen kronor) 

Verksamhet Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Administration barn- och 
utbildningsförvaltningen 69 41 69 0 

Förskoleverksamhet 1 375 425 1 375 0 

Grundskola, fritidshem, förskoleklass 1 083 255 1 083 0 

Gymnasieskola 1 702 436 1 702 0 

Musikskola/kulturskola, 
barnkulturverksamhet 28 11 28 0 

Särskola 37 8 37 0 

Vetlanda Lärcentrum, Komback 37 0 37 0 

SUMMA 4 331 1 176 4 331 0 
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Verksamhetens vision 
Jag älskar måndagar för i min skola lär jag mig att 

lyckas och finna min väg in i framtiden! 

Verksamhetsidé 
Vi ska stimulera till lärande i en trygg miljö där varje 

elevs individuella behov står i fokus. Det gör vi 

genom att 

 ta vara på och erbjuda mångfald, variation och 

profileringar 

 uppmärksamma och sprida kreativa idéer och 

lösningar 

 varje vuxen är viktig för elevernas lärande och 

utveckling 

Årets verksamhet 
Under första halvåret 2017 har arbetet inom olika 

utvecklingsområden fortlöpt, i syfte att ge alla barn 

och elever likvärdiga förutsättningar och nå ökad 

måluppfyllelse.  

Behovet av barnomsorg ökar vilket ställer krav på 

nya förskoleplatser. Att planera barnomsorgen med 

god framförhållning för att kunna anpassa antalet 

platser i förhållande till efterfrågan och att 

säkerställa att vi har förskolelokaler med god 

funktion och fysisk miljö är viktigt när vi ska vara en 

attraktiv kommun för barnfamiljer att bo i. 

Kommunen är skyldig att erbjuda plats i förskola 

inom fyra månader från det att ansökan har skett. 

Det ställer krav på framförhållning och planering, så 

att vårdnadshavare kan komma i gång med arbete 

eller studier. När det gäller behovet av platser i 

pedagogisk omsorg är behovet vikande. Det är få 

vårdnadshavare som ansöker om det alternativet. 

Dessutom är det svårt att rekrytera dagbarnvårdare 

som är villiga att ta emot barn i sitt hem. 

Under året har en lokalförsörjningsplan för 

förskolans långsiktiga behov tagits fram. Planen visar 

att förskolan är i stort behov av att ersätta 

tillfälliga/undermåliga lokaler, motsvarande 293 

platser varav 244 platser berör centralorten och 49 

platser i mindre tätorter i kommunen. Utöver det 

pekar befolkningsprognosen på att behovet av 

platser ökar, vilket innebär att ytterligare 137 platser 

bör tillföras till år 2022. Enligt behovsprognosen ökar 

behoven i centralortens södra och västra områden 

samt i orterna Ekenässjön, Björköby, Korsberga och 

Kvillsfors. Sammantaget behöver förskolan 

ersätta/bygga 430 nya platser fram till 2022. 

I februari 2016 presenterade Skolverket riktmärken 

för barngruppernas storlek i förskolan. Dessa är inte 

tvingande utan ska ses som ett stöd för att skapa 

lagom stora barngrupper. Barn och 

utbildningsnämnden har gjort bedömningen att det 

är eftersträvansvärt att verka i den riktning som 

Skolverket anger, men att det måste ske med hänsyn 

till ekonomiska ramar och utsträckas under flera år. 

Barn- och utbildningsnämnden har därför beslutat 

att målet för förskolan under perioden 2018-2022 

ska vara att minska gruppstorlekarna till i 

genomsnitt 15 barn per grupp och att det är de 

yngsta barnen som ska prioriteras vid 

minskningarna. Konsekvensen av beslutet innebär 

att ytterligare 10-12 nya avdelningar behövs. 

Med stöd från Skolverket, genom projektet 

Samverkan för bästa skola, har följande 

utvecklingsinsatser skett inom grundskolans 

verksamhet: 

 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. 

Utbildningsinsatsen avslutades under maj 

månad 2017. 

Följande arbete har skett i syfte att utveckla analys- 

och utvecklingsarbetet inom grundskolan: 

 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”. I 

syfte att höja kvaliteten i rapporteringen 

kommer analysgruppen se över stödtexterna 

för respektive fokusområde i Hypergene, med 

tydliga anvisningar vad som ska dokumenteras. 

Detta i syfte att öka förståelsen och 
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analysförmågan bland personalen ute på 

skolorna.    

Aktiviteter i syfte att höja måluppfyllelsen inom 

grundskolan 

 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 är en 

kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och 

skrivdidaktik för lärare som bygger på kollegialt 

lärande. Läslyftet syftar till att öka elevers 

läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka 

och utveckla kvaliteten i undervisningen. 

 Lågstadie- respektive fritidshemssatsningen – 

Cirka 8 miljoner kronor i projektmedel från 

Skolverket, i syfte att öka personaltätheten 

inom de lägre åren och inom fritidshemmen. 

Detta har medfört en temporär ökad 

bemanning i ovanstående verksamheter för ett 

ökat elevstöd, som i sin tur förväntas ge ett 

positivt resultat på sikt avseende elevernas 

måluppfyllelse. 

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 %. 

Navet, kommunens mottagningsenhet, ansvarar 

sedan maj 2016 för att kartlägga nyanlända elevers 

kunskaper och förutsättningar. Alla familjer med 

barn i åldern 1-18 år med migrationsbakgrund tas 

emot på Navet för inskrivningssamtal. Utifrån 

familjens bakgrund placeras de sedan i Navets 

verksamhet eller i kommunens ordinarie 

skolverksamhet. Barnen i åldern 1-6 år går i Navets 

öppna förskola tillsammans med sina föräldrar under 

fyra veckor. Barnen i skolåldern går i skolan på Navet 

under max åtta veckor. Efter tiden på Navet börjar 

barnen och eleverna på kommunens förskolor eller 

skolor utifrån familjernas önskemål och bostadsort. 

Alla föräldrar erbjuds föräldrautbildning på Navet. 

Föräldrautbildningens innehåll utgår från vad det är 

bra att veta som familj i Vetlanda kommun med 

tyngdpunkten i förskola och skola, men även 

information om bl.a. tandvård, sjukvård, socialtjänst, 

kultur och fritid, räddningstjänst och polis sker. 

Något fler än 100 elever och lika många barn i 

förskoleåldern har tillsammans med sina föräldrar 

passerat Navets förskole-och skolverksamhet sedan 

starten. 

Vetlanda lärcentrum beskriver att det har varit och 

är fortsatt svårt att rekrytera lärare som är behöriga 

inom svenska som andraspråk. Antalet SFI-elever har 

legat strax över 300 under våren 2017. 

Under våren 2017 har SFI lagt ett allt större fokus på 

att bedriva yrkesinriktad SFI-undervisning. Delvis 

genom "skolspåret" där utländska akademiker, med 

en majoritet av elever som arbetat inom förskola 

och skola i sitt hemland, får med sig gedigna 

kunskaper om den svenska skolan och vårt 

skolsystem. Eleverna är också ute på praktik bland 

förskolor och skolor inom kommunen. "Vårdspåret", 

vilket innebär SFI-undervisning med inriktning mot 

vård och omsorg, har startats. Eleverna får bland 

annat vårdinriktade språkkunskaper och genom 

praktik en förståelse för hur det är att vara verksam 

inom vården. Vårdspåret skall i en förlängning leda 

till en anställning inom vården, antingen som vikarie 

under studietiden eller efter fortsatta studier inom 

Vetlanda Lärcentrums vård- och omsorgscollege som 

certifierad undersköterska.  

Under våren 2017 har det startats upp ett arbete 

med de lågutbildade SFI-eleverna där de erbjuds 

heltidsstudier för att påskynda deras läs- och 

skrivutveckling samt integration och etablering i det 

svenska samhället. Denna målgrupp består av 

personer som är analfabeter eller har mycket liten 

skolbakgrund och därmed står långt från 

arbetsmarknaden.  

Ett förberedande arbete inför att hösten 2017 har 

gjorts för att starta upp spåret "SFI-industri" i 

samarbete med Arbetsförmedlingen och ett antal 

industriföretag i Vetlanda med omnejd. 

De ökade resurserna för den grundläggande 

vuxenutbildningen användes under våren 2017 till 

att utöka arbetslaget och därmed ge en bättre 

förutsättning att ta emot fler elever och en möjlighet 
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att utveckla verksamheten. Tendensen är att alltfler 

yngre elever av utländsk härkomst börjar 

studera inom den grundläggande vuxenutbildningen, 

vilka generellt sett är i behov av mer lärarkontakt 

såsom en mentor eller dylikt. Mentorskap inom 

vuxenutbildningen är inte ett allmänt förfarande, 

utan ett behov som uppstått i och med en ökad 

grupp av yngre elever samt att fler SFI-elever väljer 

att fortsätta sina studier inom den grundläggande 

vuxenutbildningen.  

Det inledande steget i form av en riktad utbildning 

mot skolledarna inom IKT är genomförd. 

Fortsättningen på det arbetet är att respektive chef 

tar fram och genomför utvecklingsinsatser på sina 

enheter. Utrullningen av ett verktyg till varje elev 

startar i augusti 2017 med förskoleklasserna och 

årskurs 1 samt årskurs 1 vid gymnasiet.  

Utbyggnad av trådlösa nätverk fortsätter och i 

oktober 2017 räknar vi med att ha täckning och 

kapacitet för att hantera ett verktyg till varje elev. I 

syfte att frigöra resurser och för att få tillgång till 

verktyg som passar skolans behov har cirka 1 000 

windowsdatorer köpts ut och återvunnits. 

Ersättningstekniken rullas ut med start augusti 2017. 

Vidare är implementering av Office 365 samt 

lärplattformen Vklass två stora förändringar som 

berör hela förvaltningen. Vklass som lösning berör 

dessutom alla vårdnadshavare som har barn/elever i 

våra verksamheter. Vklass kommer att förenkla och 

stärka kommunikationen mellan hemmet och 

verksamheterna. 

Att rekrytera utbildade pedagoger till 

verksamheterna är fortsatt ett bekymmer både på 

nationell och på lokal nivå. Tjänster som 

resurspersoner eller liknande lockar många sökande 

och frågan måste ställas hur vi bättre kan attrahera 

denna grupp till fortsatt utbildning inom 

utbildningssektorn. 

Helårsprognos 

Prognosen för 2017 redovisar ett överskott med 

2 394 tkr. 

Jämförelse mellan halvårsbudget och redovisat utfall 

visar ett överskott på 15 252 tkr fördelat enligt 

följande: 

 Intäkter  + 15 885 tkr 

 Lönekostnader - 1 646 tkr 

 Övriga verksamhetskostnader + 1 124 tkr 

 Kapitalkostnader - 112 tkr 

Överskottet på intäktssidan beror på största del på 

för lågt budgeterat belopp avseende statsbidrag från 

skolverket (10 809 tkr) samt flyktingersättningar 

(2 345 tkr).
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Större avvikelser: 

Förskoleverksamhet  + 361 tkr 

Överskott centrala intäkter 966 tkr ; barnomsorgs-

avgifter samt ersättning för barn från annan 

kommun. Underskott verksamhetsansvariga 

förskolechefer 605 tkr. 

Grundskola, fritidshem, förskoleklass  + 1 267 tkr 

Vakanta tjänster verksamhetsutvecklare samt 

byggledare. 

Svårigheter för rektorer att bedöma intäktssidan vad 

gäller riktade statsbidrag från skolverket samt 

ersättningar från migrationsverket avseende 

schablonersättningar och asylersättningar och kunna 

planera och rekrytera personal utifrån bidragens 

storlek. 

Vid andra kvartalets utgång fanns det 100 asyl-

sökande elever inom grundskolans organisation. 

Särskola  + 1 349 tkr 

Beräknat överskott interkommunala ersättningar 

931 tkr samt beräknat överskott undervisning 

418 tkr. 

Gymnasieskolan - 113 tkr 

Osäkerhet råder gällande interkommunala 

ersättningar, dock visar den preliminära antagningen 

av elever från annan kommun till 

Njudungsgymnasiet fler elever än prognostiserat 

(+ 13 elever). 

Central ledningsorganisation  - 300 tkr 

Dubbelbemanning på grund av chefsbyte inom 

förskolan. 

Adm. barn och utbildningsförvaltningen - 382 tkr 

Vakant tjänst administrativ chef på barn och 

utbildningskansliet samt vakant skolchefstjänst och 

administratör under del av år ger ett beräknat 

överskott med 872 tkr. Överskott av ej utfördelad 

asylersättning 1 000 tkr. Underskott centrala 

datakostnader 1 650 tkr. Underskott central reserv 

604 tkr. 

Verksamhetsmått 

Nyckeltal 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30 

Antalet inskrivna barn i förskolan 1 366 1 280 1 154 

Antalet inskrivna barn i fritidshem 1 018 872 854 

Antalet inskrivna barn i familjedaghem 37 40 54 

Antalet inskrivna barn i förskoleklass 350 333 348 

Antalet elever i grundskolan 1-6 1 880 1 778 1 701 

Antalet elever i grundskolan 7-9 943 932 885 

Antalet elever i särskolan (grundskolan 
samt gymnasiet) 

53 58 58 

Antalet elever i Njudungsgymnasiet 1 046 1 062 954 

Antalet elever i gymnasiekola från 
annan kommun 

198 190 175 

Antalet gymnasieelever studerande på 
annan ort 

164 169 200 

Antalet elever inskrivna i musikskolan 681 674 824 

Antalet heltidsstuderande inom 
vuxenutbildningen (helårsplatser) 

211 258 287 

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

61 59 49 
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Vård- och omsorgsnämnd 

Ordförande: Tommy Bohman 
Förvaltningschef: Anna-Lena Krohn 
Nettokostnad/invånare: 8 446 kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 

Verksamhet Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Administration 26 233 10 368 22 785 3 448 

Bemanningscenter 8 691 3 076 7 796 895 

Färdtjänst 300 92 250 50 

Hemsjukvård 52 885 24 740 51 937 948 

Hemtjänst 80 028 40 927 83 812 -3 784 

Insatser enligt LSS 96 032 52 708 106 814 -10 782 

Myndighetskontor 6 215 3 456 6 605 -390 

Vård- och omsorgsnämnd 810 415 780 30 

Insatser enligt SoL 28 168 13 024 29 929 -1 761 

Särskilt boende 126 139 62 014 127 698 -1 559 

Äldreomsorg, övrig vht 28 209 10 448 23 639 4 570 

Övrig verksamhet VO 4 252 1 444 3 300 952 

        0 

SUMMA 457 962 222 712 465 345 -7 383 

          

Förändring av semesterlöneskuld   8 306   0 

Summa inklusive semesterlöneskuld 457 962 231 018 465 345 -7 383 

Investeringsredovisning (tusen kronor) 

Projekt Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Inventarier VO 700 23 700 0 

Inventarier särskilt boende   108   0 

Trygghetslarm/säkerhetsutr 250   250 0 

Nyckelgömmor 50   50 0 

Teknik/dokumentation 500   500 0 

E-hälsa 75   75 0 

Specialsängar 75   75 0 

Hjälpmedel 50   50 0 

Boende Falken 300   300 0 

Planeringssystem 300   300 0 

        0 

SUMMA 2 300 131 2 300 0 
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Verksamhetens vision 
Vi ska inspirera och motivera människor till ett 

självständigt liv med livskvalité. 

Verksamhetsidé 
Vi ska genom förebyggande och individuella insatser 

skapa trygghet och delaktighet för individer och 

grupper med olika behov. Verksamheten skall 

bedrivas med god kvalité, ett bra bemötande och 

respekt för den enskilde. 

Årets verksamhet 
Under våren har arbete pågått med att ta fram ett 

årshjul med hållplatser som en del i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Aktiviteter enligt handlingsplan för 

verksamhetsutveckling med stöd av teknik pågår. 

Aktuellt för våren har varit planering för övergång till 

digitala trygghetslarm samt förberedelse för en 

länsgemensam upphandling av verksamhetssystem. 

Projektledare för Individens Behov I Centrum (IBIC) 

har anställts för att implementera arbetssättet i 

förvaltningen. En projektplan har tagits fram och 

arbetet har påbörjats i liten skala på ett särskilt 

boende. 

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. 

En översyn av bemanning i samtliga funktioner har 

gjorts. Fokus har lagts på särskilda boenden under 

våren, arbetet med att bemanna utifrån behov har 

gjorts i samverkan med områdeschefer och 

verksamhetsutvecklare. Efter sommaren påbörjas en 

utbildning i bemanningsakademi för samtliga 

områdeschefer. 

Under hela våren har det varit ett högt tryck inom 

korttidsvården. Kommunen har haft ökade 

kostnader avseende utskrivningsklara patienter i 

regionen då man inte kunnat lösa hemtagningen. 

På grund av svårigheter att rekrytera 

nattsjuksköterskor har man fått lösa vissa delar via 

bemanningsföretag, vilket leder till ökade kostnader.  

Nattpatrullens insatser har under våren ökat 

betydande i omfattning. Det är fler brukare som får 

insatser och flera brukare har flera besök per natt. I 

nuläget är patrullen utökad med ytterligare två 

personal för att klara de beviljade insatserna. Detta 

medför ökade kostnader. 

Inom funktionshinderomsorgen har boendet Falken 

öppnat, med inriktning mot socialpsykiatrin. Boende 

från Kvarndammens gruppboende har flyttat in och 

under hösten sker en succesiv inflyttning. Boendet 

på avdelningen Lunden (Bäckagården) kommer att 

finnas kvar, då behovet av platser inom 

socialpsykiatrin har ökat kraftigt. 

Ansökningar till LSS-boende har under våren 2017 

ökat och då det inte finns några lediga platser inom 

våra LSS-boenden kan detta på sikt innebära att 

kommunen får betala ut vite då besluten inte kan 

verkställas.  

Förvaltningen ser ett ökat tryck inom 

funktionshinderomsorgens alla delar. Bland annat 

påverkar Försäkringskassans bedömningar av 

personlig assistans både beslut och verkställighet. 

En utvärdering av hemtjänsten har genomförts och 

presenterades i januari. Förvaltningen fick i uppdrag 

att ta fram en handlingsplan utifrån de slutsatser 

utvärderingen visade. I juni antogs handlingsplanen 

som ska skapa förutsättningar för en effektivare 

hemtjänst med förbättrad arbetsmiljö för 

medarbetare och chefer, av vård- och 

omsorgsnämnden. Den ska även bidra till en större 

flexibilitet och samverkan mellan 

hemtjänstgrupperna och på sikt med andra 

verksamheter. 

Precis som 2016 har det varit svårt att säkerställa 

rekryteringen av semestervikarier. De svåraste 

områdena är personlig assistans och nattbemanning. 

En uppmuntransstege har tagits fram för att lyckas 

med semesterplaneringen. Under våren har 

rekryteringsaktiviteter pågått på grund av stor 

omsättning bland chefer, men även övrig 

omvårdnadspersonal. 

Arbetet med att minska sjukfrånvaron i 

förvaltningen fortlöper även under 2017. Då detta är 

ett långsiktigt projekt har man ännu inte kunnat se 

resultat i form av minskad sjukfrånvaro.  
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Helårsprognos 
Prognosen för vård- och omsorgsnämnden visar 

-7 383 tkr i underskott,  

varav -6 254 tkr avser externa placeringar.  

Prognosen är osäker på grund av flera faktorer. Då 

det är vakans samt frånvaro på tjänster finns inte all 

kunskap tillgänglig för att kunna säkerställa 

tillförlitligheten i prognosen. Det tillsammans med 

nedanstående beskrivna faktorer gör att en 

förändring snabbt kan ske i de bedömningar som är 

gjorda. 

Underskottet i prognosen avser främst externa 

placeringar samt minskade intäkter för personlig 

assistans. Dessa poster är svåra att förutsäga och 

kan inte heller påverkas. Externa placeringar avser 

vård av personer vars behov inte kan tillgodoses i 

kommunens regi, då problematiken kräver speciella 

kompetenser. Intäkterna för personlig assistans 

minskar, försäkringskassans bedömningar innebär 

avslag på beslut om assistans. För att bli beviljad 

assistans enligt Socialförsäkringsbalken ska så 

kallade grundläggande behov överstiga 20 timmar 

per vecka. När dessa behov understiger gränsen 

avslås alla timmar och ansökan om assistans får ske 

hos kommunen som då fattar beslut enligt LSS. 

I prognosen har hänsyn tagits till statliga 

stimulansmedel med 6 573 tkr. Kostnaderna för 

insatser där dessa medel används finns inom särskilt 

boende, korttidsboende (äldreomsorg övrigt) och 

insatser enligt LSS. Det avser främst ett ökat behov 

av personal för att möta en högre vårdtyngd och 

snabbare hemgång från sjukhus. Intäkten är för 

närvarande redovisad inom äldreomsorg övrigt. 

Verksamhetsmått  

Nyckeltal 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorgen    

Vetlanda 0,5 -0,9 0,0 

Nettokostnadsavvikelse LSS    

Vetlanda 2,3 1,7 1,4 
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Socialnämnd 

Ordförande: Hans Toll 
Förvaltningschef: Anders Saldner 
Nettokostnad/invånare: 1 757 kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 

Verksamhet Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Socialnämnd 352 214 390 -38 

Ledning, administration, IT 10 938 5 248 10 947 -9 

Placeringar, barn och unga 22 502 8 009 25 591 -3 089 

Övrigt familjesektionen 21 389 10 239 21 873 -484 

Placeringar, vuxna 4 600 2 193 4 200 400 

Försörjningsstöd 12 600 6 564 12 600 0 

Övrigt vuxensektionen 19 135 12 253 20 312 -1 177 

Ensamkommande flyktingbarn -1 922 2 235 -304 -1 618 

SUMMA 89 594 46 955 95 609 -6 015 

  
 

  
 

  

Förändring av semesterlöneskuld 0 1 103 0 0 

Summa inklusive semesterlöneskuld 89 594 48 058 95 609 -6 015 

Investeringsredovisning (tusen kronor) 

Projekt Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Inventarier IFO 50 80 100 -50 

SUMMA 50 80 100 -50 

 

Verksamhetens vision 
Människor i Vetlanda kommun vänder sig i 

förtroende till socialtjänsten och möts av 

engagerade och lyhörda medarbetare. Öppenhet 

och tillgänglighet är ledord i socialtjänstens 

verksamhet. 

Socialtjänsten i Vetlanda kommun arbetar 

förebyggande och med beprövade metoder. 

Insatserna stärker den enskildes egna resurser så att 

socialtjänstens insatser ska kunna avvecklas då de 

inte längre behövs. 

Genom att fokusera på kunskap och lärande blir 

verksamheten allt bättre på att uppfylla mål och 

utföra sitt uppdrag. 

Verksamhetsidé 
Socialnämndens verksamhet utgår från nio 

grundprinciper som återfinns i socialnämndens 

kvalitetsledningssystem.  

Årets verksamhet 
Nämnd och förvaltning har under första halvåret 

utvecklat det systematiska förbättringsarbetet. 

Styrmodellen ”TRYGGVE”, med sina hållplatser för 

lärande, analysdagar m m har kompletterats med 

rutiner för att effektivare knyta 

verksamhetsutvecklingen till nämndens ledning och 

styrning. Modellen bidrar också till att förvaltningen 

effektivare förser nämnden med underlag för sin 

målstyrning, byggd på utvecklingstrender inom 

nämndens verksamhetsområden.    

Förvaltningen deltar bl. a i flera olika 

utvecklingsprojekt för att förebygga och effektivt 
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arbeta med våld i nära relationer. 

Behandlingspersonal har utbildats i 

behandlingsmetoder. Genom aktivt deltagande i ett 

regionalt projekt kallat FIFA har arbetet fokuseras på 

att förbättra kunskap, rutiner och samverkan på 

olika plan. 

Ett intensivt arbete pågår för att anpassa 

organisationen till det avstannade inflödet av nya 

ensamkommande barn, samt minskade statsbidrag 

för denna verksamhet. Under våren 2017 

avvecklades tre HVB-hem. Flera förändringar 

planeras för hösten. Samtidigt omvandlas flera 

befintliga HVB-hem till den nya placeringsformen 

stödboende med lägre bemanningsgrad.   

Vuxensektionens arbete med att på olika sätt minska 

utanförskap och stärka integration präglar arbetet. 

Arbetet med att utveckla effektivare 

handläggningsrutiner för försörjningsstöd har 

fortsatt. En vidareutveckling av metoder för att 

effektivare få människor in på arbetsmarknaden har 

fortsatt, bl a genom en utökning av de s.k. 20-

jobben, där man omvandlar försörjningsstöd till 

anställningar. Detta har bl a bidragit till minskade 

kostnader för försörjningsstöd. 

Svårigheterna att rekrytera personal till den 

myndighetsutövande verksamheten har även första 

halvåret 2017 varit betydande. Förvaltningen har 

tvingats ta till köp av externa konsulter för att klara 

det löpande arbetet. Ett intensivt arbete för att 

förändra detta börjar dock uppvisa resultat. Inför 

2018 ser antalet konsultuppdrag ut att minska 

kraftigt. En förnyad upphandling av dessa tjänster 

har genomförts under våren.  

Helårsprognos 
Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott på 

6,0mnkr jämfört med budget. Prognosen baseras på 

utfall till och med juni, kända framtida 

förutsättningar, samt planerade åtgärder.  

Kostnaden för placeringar på externa HVB-hem för 

barn o unga har ökat kraftigt och pekar på ett 

underskott. Lägre kostnader för placeringar i 

familjehem väger delvis upp detta, men kostnaderna 

för placeringar av barn och unga pekar ändå ett 

överskridande med 3,1mnkr i förhållande till budget. 

Det prognosticerade underskottet härrör från några 

placeringar som nämnden beslutade om innan 

sommaren.  Inför varje planering pågår ett intensivt 

arbete med att hitta alternativa 

lösningar/alternativet förkorta placeringarna. 

Prognosen för extern HVB-vård för missbruk väntas 

hålla budget.   

Svårighet att rekrytera personal till myndighets-

utövande funktioner i förvaltningen är fortsatt ett av 

förvaltningens största problem. För att kunna 

genomförda lagstadgad verksamhet hyrs konsulter 

in från bemanningsföretag. Då konsultkostnaden i 

regel är mer än dubbelt så stor som en ordinarie 

anställd personal, får dessa snabbt ekonomiska 

konsekvenser. Arbetet med att förändra situationen 

har intensifierats ytterligare. Detta arbete har givit 

resultat, något som förväntas få budgeteffekter först 

2018.  

När det gäller verksamheten för ensamkommande 

barn pågår ett intensivt arbete med att anpassa 

verksamheten till minskade statsbidrag. Kostnader 

för konsulter påverkar också den 

myndighetsutövande delen av denna verksamhet, 

vilket i kombination med de lägre statliga 

ersättningarna innebär ett överskridande med 

1,6mnkr.  

Verksamhetsmått 
Nyckeltal 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30 

Antal hushåll med försörjningsstöd 370 411 415 

HVB vårddygn SO VUX 1 217 935 1 215 

Vårddygn HVB 0-20 år inom SO FAM exkl. EKB 1 280 1 856 1 514 

Antal inledda utredningar 0-20 år SO FAM 220 183 178 

Antal inledda utredningar SO VUX 308 369 365 

Antal nya anvisningar ensamkommande 
flyktingbarn 

0 4 22 
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Miljö- och byggnämnd 

Ordförande: Sven-Olov Karlsson 
Förvaltningschef: Eva-Lott Karlsson 
Nettokostnad/invånare: 33 kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 

Verksamhet Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Miljö- och byggnämnd 293 165 300 -7 

Gemensam administration 2 896 1 379 3 000 -104 

Miljö- och hälsoskydd 1 192 -55 800 392 

Plan- och bygg, bygglov 83 -1 006 -1 000 1 083 

Miljö- och hälsoskydd, livsmedel 160 80 200 -40 

        0 

SUMMA 4 624 563 3 300 1 324 

          

Förändring av semesterlöneskuld   340   0 

Summa inklusive semesterlöneskuld 4 624 903 3 300 1 324 

Investeringsredovisning (tusen kronor) 

Projekt Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Inventarier 50 0 25 25 

SUMMA 50 0 25 25 

 

Verksamhetens vision 

Bygg, hälsa och miljö – vi värnar om stad, land och 

sjö!  

Kunskap, effektivitet och service är vår grej - hur kan 

vi hjälpa dej? 

Verksamhetsidé 
Nationellt, regionalt och lokalt antagna mål inom 

miljö, livsmedel och folkhälsa ska vara vägledande 

för vår verksamhet. Vi ska främja en jämlik 

samhällsutveckling i Vetlanda där allas rätt till en god 

och långsiktigt hållbar livsmiljö tillgodoses. 

Årets verksamhet 
Vi har haft ovanligt mycket bygglovsansökningar det 

första halvåret. Två av fyra byggnadsinspektörer är 

mammalediga och ersatta med en vikarie. Trots 

detta har vi lyckats hålla en hög servicegrad. 

På miljösidan har ett av fokusområdena varit 

växtnäringsläckage från jordbruksmark. 

Växtnäringsläckaget bidrar till övergödningen av 

sjöar och hav. I åtgärdsprogrammet för Södra 

Östersjön är en av åtgärderna att kommunerna ska 

bedriva tillsyn så att utsläppen av kväve och fosfor 

från lantbruken minskar.  

Det sker också en uppföljning av tillsynen på 

migrationsboende och skolor. Vi har genomfört 

kontrollköp av folköl. Det görs av en person över 18 

år med ett ungdomligt utseende som testar om det 

går att handla folköl utan legitimation Vi följer sedan 

upp de butiker som sålt. 

Under året har vi genomfört en ansvarsutredning så 

att kommunen kan ansöka om saneringsbidrag inför 

bostadsbyggande på Skyttemossen. 

Förvaltningen lever hittills upp till vad som utlovas i 

servicedeklarationerna för enskilda avlopp, 

värmepumpar och bygglov. 
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Det har kommit in femton synpunkter via 

synpunktshanteringen. Åtta av dem är frågor och 

resten klagomål. De har handlat om hållande av 

höns i tätort, tillgänglighet, dålig inomhusmiljö, 

nedskräpning mm. 

Helårsprognos 
Trots minskad budget ligger helårsprognosen på 

plus. Detta beror till största delen på den ökade 

andelen bygglov.  

Verksamhetsmått 

Nyckeltal 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30 

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 nybyggda företagslokaler  

Antal besökta verksamheter: 

- miljöfarliga verksamheter  

- enskilda avlopp  

- inventerade enskilda avlopp    

- lantbruk 

- arbetsplatsbesök och slutsamråd  

- livsmedelsföretag 
-detaljhandel med tobak/folköl/läkemedel  

Årsarbetskrafter 

Nettokostnad per invånare 

 

-  

- 

80
*)

 

- 

1 311 

1 898 

24 

3 

11 

 

96 

243 

28 

69 

80 

117 

29 

15,40 

33 

21
*)

 

6
*)

 

93
*)

 

30
*)

 

1 712 

1 790 

11 

0 

11 

 

100 

203 

410 

27 

99 

106 

29 

16,3 

82 

6268282882 

5
*)

- 

19
*)

- 

89
*)

 

19
*)

 

1 604 

1 377 

21 

1 

10 

 

103 

179 

98 

70 

97 

129 

9 

16,65 

62      

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

Driftredovisning (tusen kronor) 

Verksamhet Årsbudget Redovisning 
30/6 

Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Kapitalkostnader teknisk verksamhet 62 455 30 018 61 688 767 

Pensioner 89 000 51 133 96 500 -7 500 

Internfinansiering pension/försäkring -55 200 -32 626 -61 000 5 800 

Internränta -18 616 - 8 707 -17 416 -1 200 

Skatter -1 156 000 - 581 570 -1 169 800 3 800 

Generella statsbidrag & fastighetsavgift -365 385 - 185 474 -366 485 1 100 

Finansiella intäkter -6 200 -4 823 -7 800 1 600 

Finansiella kostnader 7 200 2 486 5 000 2 200 

Avskrivningar 98 0 0 98 

Övriga intäkter 0 -1 235 -1 235 1 235 

Reavinster/ -förluster 0 - 486 -500 500 

          

SUMMA -1 442 648 -731 284 -1 451 048 8 400 

 

Ekonomi 
Kapitalkostnader, teknisk verksamhet 

Kommunens kostnader för avskrivningar och 

internräntor för tekniska verksamheter som 

exempelvis fastigheter, gator och vägar och andra 

anläggningstillgångar redovisas under 

Finansförvaltningen. 

Utfallet är beroende av kommunens hur 

investeringar faller ut jämfört med budget. För 

helåret ligger prognosen på ett överskott med 0,8 

mnkr. Enligt de senaste prognoserna vad gäller 

investeringar från den tekniska förvaltningen 

kommer investeringstakten att öka avsevärt under 

andra halvåret. 

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 ansvarförbindelsen 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. Kostnaden för kommunens 

pensioner påverkas i hög grad av den så kallade 

RIPS-räntan vars uppgift är att värdesäkra 

kommande pensionsutbetalningar. Vid ett lågt 

ränteläge med låg avkastning kommer de framtida 

pensionerna att bli dyrare att lösa och omvänt. 

Under 2011 och 2013 beslutade SKL att den så 

kallade RIPS-räntan skulle sänkas vilket medförde en 

kraftig ökning av ansvarsförbindelsen. Någon sådan 

förändring av RIPS-räntan har därefter inte skett 

under åren 2014-2017. 

Under året har det hittills utbetalats 14,6 mnkr som 

minskat ansvarsförbindelsen. Tillsammans med 

övriga förändringar har ansvarsförbindelsen netto 

minskat med 2,3 mnkr exkl. löneskatt vilket är 

väsentligen mindre än föregående år då den 

minskade med 8,0 mnkr under motsvarande period. 

Orsaken är främst relativt höga ränte- och 

basbeloppsuppräkningar. 

En del av pensionsåtagandet består av den s.k. 

individuella delen vilken innebär att kommunen 

avsätter motsvarande 4,5 % av de anställdas lön i 

pensionspremie vilken betalas under påföljande år. 

Totalt beräknas inbetalningar för den individuella 

delen under 2017 att uppgå till 52,4 mnkr inklusive 

särskild löneskatt. Ökningen här beror främst på 

relativt höga löneökningar. 
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Utbetalning av förmånsbaserad ålderspension har 

för första halvåret beräknats till 4,2 mnkr inklusive 

löneskatt. Denna post ökar snabbare än budgeterat 

och orsaken är att allt fler anställda har passerat 

brytgränsen för förmånsbaserad ålderspension. 

Som fallet har varit under de senaste åren kommer 

pensionskostnaderna att överstiga budget även 

detta år. Budgeten för pensionskostnaderna bygger 

till stor del på de prognoser kommunen erhåller från 

pensionsbolag och förändringar utöver dessa är 

svåra att förutse. Totalt sett ser kostnaderna för 

pensioner ut att överskrida budget med 7,5 mnkr. 

Internfinansiering pensioner/ 
försäkringar 

Vid flera tillfällen under tidigare år har denna post 

påverkats positivt av utbetalningar från AFA/Fora 

samt det interna överskottet från de reducerade 

arbetsgivaravgifterna. Under 2017 återstår enbart 

mindre delar av de reducerade arbetsgivaravgifterna 

och inga utbetalningar från AFA/Fora ser ut att bli 

fallet. 

Utfallet inom finansförvaltningen påverkas dock 

positivt av de ökade lönesummorna som ligger 

tillgrund för internfinansieringen. Samtidigt innebär 

detta kostnadsbelastning i verksamheten och till viss 

del även inom ovanstående pensionsområde. 

Bedömningen är ett överskott på 5,8 mnkr. 

Totalt sett för hela pensionsområdet är prognosen 

alltså ett underskott ed -1,7 mnkr. 

Skatter och generella statsbidrag 

Skatteunderlaget har fortsatt haft en god utveckling 

även om takten nu ser ut att bromsa in relativt 

kraftigt. Enligt den senaste skatteprognosen från 

augusti har utvecklingen överskattats och den 

preliminära slutavräkningen för 2017 drar ner 

siffrorna kraftigt. En positivare slutavräkning för 

2016 hjälper dock till att hålla utfallet uppe och 

totalt ett ser avvikelsen för skatterna nu ut att 

hamna på ett överskott mot budget med 3,8 mnkr.  

De generella statsbidragen ser totalt sett ut att 

hamna på budgeterade värden. Det finns både 

positiva och negativa avvikelser inom de specifika 

bidragsposterna men totalt sett förväntas intäkterna 

vara i paritet med budget. I dessa siffror har man då 

även räknat in den del av det särskilda bidraget med 

anledning av flyktingsituationen som kommunen 

erhöll 2015. Det belopp som intäktsförts hittills 

under 2017 uppgår till 4,3 mnkr och vid 

halvårsskiftet kvarstår 22,6 mnkr av bidraget. 

Fastighetsavgiften kommer enligt prognosen att ge 

ett överskott mot budget med 1,1 mnkr. För de 

kommande åren pekar prognosen på att 

fastighetsavgiften kommer att öka kraftigt. 

Finansiella poster 

Det fortsatt låga ränteläget ger naturligt vis 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 främst på lån med rörliga räntor 

som effekten har märkts. Naturligtvis får även 

omsättning av äldre lån med fasta räntor ofta en 

förbättrad position. Det finns lån med små 

marginalpåslag där 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. swapar, 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 istället. För 

närvarande kan en checkkredit utnyttjas som uppgår 

till 100 mnkr för koncernen som helhet. 

Intäktsräntorna har av samma skäl följt med och 

minskat i omfattning. För andra året i rad kan 

kommunen intäktsföra överkottsutdelningen från 

Kommuninvest och den har påverkat resultatet 

positivt med 1,8 mnkr. 

Den totala låneskulden uppgår vid halvårsskiftet till 

379,5 mnkr inklusive den post på 10 mnkr som 

bokats upp som kortfristig del. 

Kommunens lånefordringar uppgår till 255,7 mnkr. 

Detta är en minskning från årsskiftet med 1,4 mnkr 

och den beror på de amorteringar av låneskulder 

som genomförts. Med den reservation för 

kundförluster som finns om 2,6 mnkr är netto-

beloppet för långfristiga fordringar 253,1 mnkr. 

Finansiella kostnader prognosticeras bli 2,2 mnkr 

lägre än budget, vilket beror på ett exceptionellt lågt 

ränteläge. De finansiella intäkterna beräknas bli 1, 6 
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mnkr högre än budgeterat, främst beroende på 

överskottsutdelningen från Kommuninvest. 

Avskrivningar, reavinster och 
reaförluster 

Årets avskrivningar beräknas följa budget. I halvårs-

bokslutet har kostnader motsvarande budget påförts 

förvaltningarna. 

Reavinsterna är något lägre än jämfört med tidigare 

år. Prognosen för helåret har lagts enligt utfallet 

hittills och uppgår till 0,5 mnkr. Under de senaste 

åren har reavinsterna minskat markant då 

försäljningsintäkterna främst har kommit från 

tomtförsäljning i nyetablerade områden där den 

upparbetade kostnaden varit relativt hög. 

I halvårsbokslutet har inga nedskrivningar tagits med 

vilket i någon mån skulle komma minska effekten av 

eventuella tillkommande reavinster. 

Avskrivningar och ränta räknas på innevarande års 

investeringar. Kapitaltjänstkostnaderna för 

fastigheter förs mot finansförvaltningen vilket gör 

att effekten av lägre eller högre investeringar än 

planerat ligger helt inom finansförvaltningen och 

avvikelser pga. kapitaltjänst mot framförallt den 

tekniska förvaltningen undviks. 

Den internränta som påförs förvaltningarna för 

genomförda investeringar har lagts något lägre än 

budget i halvårsbokslutet på grund av eftersläpande 

investeringar och helårsprognosen pekar på ett 

underskott mot budget med -1,2 mnkr. 

Framtid 
 Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden är 

viktig för Vetlanda kommun. Dels för att vårt 
eget näringsliv är beroende av export för att 
vara framgångsrikt, dels för att om det går bra 
för Sverige som helhet så får vår kommun ta del 
av detta genom de utjämningssystem som idag 
står för över 20 % av våra intäkter. SKL bedömer 
att BNP växer med 3 % i år för att under nästa 
år växa med 2 %. 
 

 Kommunfullmäktige har beslutat att det bidrag 
om 32 mnkr som betalades ut 2015 för att 
mildra effekterna av flyktingsituationen skall 
användas under 2015-2018. För närvarande har 
cirka 10 mnkr av detta resultatförts varför 22 
mnkr kvarstår att nyttja 

 Den prognos för helårsresultatet (+12 mnkr) 
som finns med i detta bokslut ser väsentligen 
bättre ut än läget vid föregående 
halvårsbokslut. Då talade prognosen om ett 
resultat som var i storleksordningen -20 mnkr. 
Utfallet blev sedan ett överskott på 19 mnkr. 
Sannolikt ligger årets prognos betydligt närmare 
det utfall vi har att vänta oss för helåret 2017 
men utvecklingen under hösten behöver följas 
noggrant. 
 

 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 
hög takt samtidigt som skatteunderlagets 
tillväxt avtar. I de beräkningar som genomförts 
av SKL utgår man från att staten kommer att 
räkna upp de generella statsbidragen realt med 
2 procent per år. För att nå ett resultat på 1 
procent av skatter och statsbidrag krävs 
åtgärder motsvarande 24 mdkr för 
kommunerna år 2020. Detta motsvarar en 
skattehöjning på 98 öre. 
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Sammanställning kommunkoncernen 

Halvårsbokslut per 2017-06-30 
Koncernelimineringar har ej gjorts, varför ingen redovisning avseende koncernens totala kostnader och intäkter 

görs i halvårsbokslutet. Endast denna sammanställning på resultatet presenteras.  

 

Tkr  2017-06-30 

Vetlanda kommun  -2 624 

Stadshuskoncernen  26 375 

     varav   

     Vetlanda Stadshus AB 98  

     Njudung Energi Vetlanda AB 23 233  

     Witalabostäder AB 2 235  

     Vetlanda Industrilokaler AB 809  

Höglandets Räddningstjänstförbund (47 %)  14 

Höglandets Kommunalförbund (29 %)  174 

Totalt summerat halvårsresultat för kommunkoncernen:  23 939 

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 %. 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. 
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Vetlanda Stadshus AB 

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

Resultaträkning 

Tkr Resultat 2017-06 Resultat 2016-06 

Rörelsens intäkter 0 0 

Rörelsens kostnader -152 -144 

 

Rörelseresultat före avskrivningar 

-152 -144 

Avskrivningar 0 0 

Rörelseresultat efter avskrivningar -152 -144 

Finansiella intäkter 1 030 1 000 

Finansiella kostnader -780 -960 

Rörelseresultat efter finansiella intäkter/kostnader 98 -104 

 

Balansräkning 
 

Tkr 2017-06 2016-06 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar 111 239 108 839 

Omsättningstillgångar -6 578 -5 308 

SUMMA TILLGÅNGAR 104 661 103 531 

   

EGET KAPITAL 11 134 9 931 

(Varav periodens resultat) (98) (-104) 

SKULDER   

Långfristiga skulder 93 000 93 000 

Kortfristiga skulder 527 600 

SUMMA SKULDER 93 527 93 600 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 104 661 103 531 

 

INFORMATION OM 
VERKSAMHETEN 

Verksamhetens mål 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga 

och förvalta aktier i kommunala bolag inom Vetlanda 

kommun samt annan därmed förenlig verksamhet. 

Ägarförhållanden 

Koncernen Vetlanda Stadshus AB (556634-0302) ägs 

av Vetlanda kommun och består förutom av 

moderbolaget av Njudung Energi Vetlanda AB med 

dotterbolag, Witalabostäder AB och AB Vetlanda 

Industrilokaler. 
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VERKSAMHETEN UNDER ÅRET 
Vetlanda Stadshus AB visar ett positivt resultat på 98 

tkr. Verksamhetskostnaderna är ca 43 tkr lägre än 

budget och finansiella kostnader är drygt 450 tkr 

lägre än budget. Finansiella intäkter avser utdelning 

från Njudung Energi Vetlanda AB. Resultatet i 

Vetlanda Stadshus regleras vid årsskiftet genom 

koncernbidrag. 

Under första halvåret har en dialog om finansiella 

mål och avkastningskrav på koncernbolagen förts. 

Med konsultstöd har på uppdrag av Vetlanda 

Stadshus ett material tagits fram som underlag för 

dialogen. Processen skall leda fram till ändringar i 

ägardirektiven där det behövs.
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Njudung Energi Vetlanda AB, koncernen 

Ordförande:  Lars Brihall 
Antal ledarmöte:  8 ordinarie, 4 ersättare 
Verkställande direktör: Ola Rosander 

Resultaträkning 

Tkr Resultat 2017-06 Resultat 2016-06 

Rörelsens intäkter 196 532 206 257 

Rörelsens kostnader -144 549 -152 345 

Rörelseresultat före avskrivningar 51 983 53 912 

Avskrivningar -21 536 -19 968 

Rörelseresultat efter avskrivningar 30 447 33 944 

   

Finansiella intäkter 176 1 084 

Finansiella kostnader -7 390 -8 390 

Rörelseresultat efter finansiella intäkter/kostnader 23 233 26 638 

 

Balansräkning 

Tkr 2017-06 2016-06 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar 807 299 847 065 

Omsättningstillgångar 121 171 124 684 

SUMMA TILLGÅNGAR 928 470 971 749 

   

EGET KAPITAL 134 477 139 354 

(Varav periodens resultat) (23 233) (26 638) 

Obeskattade reserver 238 109 226 535 

Avsättningar 29 181 28 809 

SKULDER   

Långfristiga skulder 393 006 435 006 

Kortfristiga skulder 133 697 142 045 

SUMMA SKULDER 526 703 577 051 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 928 470 971 749 

 

Koncernelimineringar har ej gjorts i balansräkningen 
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INFORMATION OM 
VERKSAMHETEN 

Verksamhetens mål 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att 

bedriva energidistribution, VA-distribution, 

verksamhet inom miljö och återvinning och 

kommunikation samt därmed förenlig verksamhet. 

Ändamål med bolagets verksamhet 

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis  

och med optimalt resursutnyttjande, med i 

förekommande fall tillämpning av kommunal 

självkostnads- och likställighetsprincip, svara för 

ovan nämnda verksamheter inom Vetlanda 

Kommun, varvid abonnenternas behov av 

driftsäkerhet och service liksom god 

energihushållning skall beaktas. Tillämpning av den 

kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder 

för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten ej 

överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna i 

bolaget tillskjutna kapitalet. 

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. I koncernen Njudung Energi Vetlanda AB 

ingår de helägda dotterbolagen Njudung Elnät AB, 

org.nr 556819-4749 och Njudung Avfallshantering 

AB, org.nr 556672-7235. Dessutom ingår 50 % av 

Njudung Energi Sävsjö AB, Sävsjö/Vetlanda Fiber AB, 

33 % av Erikshester Vindpark AB och 25 % av 

Smålands Bredband AB och Norra Smålands energi. 

Verksamheten i Vetlanda Energi och Teknik AB 

omfattar tillhandahållande av elnät, 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. 

VERKSAMHETEN UNDER ÅRET 

Resultatutveckling 
Resultatet för samtliga helägda bolag  per 2017-06-

30 efter finansiella poster uppgår till 23,2 Mkr. 

Resultatet för Njudung Energi Sävsjö uppgår till 8,8 

Mkr. 

Investeringar 

Tyngdpunkten av investeringarna under året 

kommer att genomföras inom bredband och VA-

verksamheten.  Ett flertal större projekt inom dessa 

områden är pågående och de förlöper bättre än den 

planering som ligger till grund för genomförandet. 

VA-utbyggnad i Björköby/Kristinelund påbörjas 

under hösten.  Stora problem med långa väntetider 

från Trafikverket i bredbandsprojekt landsbygd. 

Personal/Organisation 

Som tidigare rapporterats pågår ett flertal 

rekryteringar. Känns tydligt att det är både nationell 

och regional högkonjunktur vilket skapar utmaningar 

i detta arbete. Nyanställd HR-chef och anlitad 

rekryteringskonsult samordnar rekryteringsarbetet. 

En utredning om Njudung Energis framtida 

organisation är pågående, beräknas klar våren 2018. 

Lönerevision 2017 är fastställd. 

Lokalbrist på kontoret Upplandavägen, tillbyggnad är 

beslutad och beräknas klar under 2018. 

Finansiering/ Likviditet 

Inga nya lån har tecknats under perioden. 

Genomsnittsräntan för samtliga lån o derivat uppgår 

till 2,29 %. 

Genomsnittlig räntebindningstid 3,38 år. 

Genomsnittlig kapitalbindningstid 2,51 år. 

Andelen kort räntebindning 32 %. 

Amortering har skett under augusti månad i Njudung 

Energi Vetlanda samt motsvarande ny upplåning har 

gjorts i Njudung Energi Sävsjö. Vår bedömning 

utifrån hur projekten och verksamheter kommer att 

utvecklas så bedöms att nyupplåning kan behövas i 

slutet av 2017 eller början av 2018.  
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Utveckling av nyckeltal 

Stark utveckling av kundvolymer inom bredband 

som planerat och förväntat. 

Stabila volymer inom elnät, fjärrvärme och elhandel, 

ungefär enligt förväntat. 

Mycket låg produktion i vattenkraften pga. av låg 

vattenföring i Emån. 

Bra volymer inom den kommersiella 

avfallshanteringen vilket kopplas till rådande 

högkonjunktur. 

Mål i affärsplanen 

Arbetet för måluppfyllelse pågår. Har konstaterats 

att vi behöver arbeta med målformuleringarna för 

att bättre kunna följa upp satta mål.  

Övergripande 

Det planerade köpet av 90,5% av aktierna i Sävsjö 

Biogas AB kommer inte att genomföras. Att denna 

affär och utveckling av bolagets verksamhet uteblir 

innebär också att den planerade investeringen i en 

förbehandlingsanläggning för matavfall på Flishult ej 

kommer att genomföras. 

Omvärld 

Det låga ränteläget gynnar fortfarande bolaget. 

Högkonjunktur i Vetlanda och Sävsjö! 

Fortsatt låga elpriser och kollaps i priserna för 

elcertifikat tynger kraftproduktionen baserat på 

vind, vatten och kraftvärme.  
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Witalabostäder AB 

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

Resultaträkning 

Tkr Resultat 2017-06 Resultat 2016-06 

Rörelsens intäkter 35 252 34 631 

Rörelsens kostnader -26 806 -26 441 

Rörelseresultat före avskrivningar 8 446 8 190 

Avskrivningar -5 087 -4 524 

Rörelseresultat efter avskrivningar 3 359 3 666 

Finansiella intäkter 54 66 

Finansiella kostnader -1 178 -1 131 

Rörelseresultat efter finansiella intäkter/kostnader 2 235 2 601 

Bokslutsdispositioner 0 0 

Resultat före skatt 2 235 2 601 

Balansräkning 

Tkr 2017-06 2016-06 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar 305 086 255 788 

Omsättningstillgångar 27 992 13 067 

Summa tillgångar 333 078 268 855 

   

Eget kapital 48 479 47 373 

(Varav periodens resultat) (2 235) (2 601) 

Obeskattade reserver 718 403  

Avsättningar (Uppskjuten skatt) 629 881 

Skulder   

Långfristiga skulder 262 066 201 151 

Kortfristiga skulder 21 186 19 047 

Summa skulder 283 252 220 198 

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 333 078 268 855 
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INFORMATION OM 
VERKSAMHETEN 

Verksamhetens mål 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom 

Vetlanda kommun förvärva, äga, bebygga och 

förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, 

affärslägenheter och därtill hörande kollektiva 

anordningar. 

Ägarförhållanden 

Witalabostäder AB (556347-7297) är ett helägt 

dotterbolag till Vetlanda Stadshus AB (556634-0302), 

som i sin tur ägs av Vetlanda kommun. 

VERKSAMHETEN UNDER ÅRET 

Resultatutveckling 

Det prognostiserade helårsresultatet är ca 1 miljon 

bättre än budget. Detta beror på lägre 

räntekostnader än beräknat och högre intäkter än 

prognostiserat. 

Investeringar 

Falken 10 är taget i drift, åtgärder gällande ändrad 

verksamhetsklass pågår. 

Påbyggnaden av Mogärde löper enligt plan. 

Byggnationen av ett femvåningshus i Ekenässjön är 

ute på räkning. 

Renoveringen av Kantarellen är ute på räkning. 

Personal/organisation 

Återgång till städning i egen regi pågår. 

Finansiering/Likviditet 

Ingen nyupplåning har skett under perioden.  

Mål i affärsplanen 

Investeringar i nyproduktion och renoveringsprojekt 

gör att soliditeten sjunker. 

Övergripande 

Trycket på lägenheter är fortsatt högt men 

kötillväxten har dämpats något. 
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AB Vetlanda Industrilokaler 

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

Resultaträkning 

Tkr Resultat 2017-06 Resultat 2016-06 

Rörelsens intäkter 4 509 4 521 

Rörelsens kostnader -2 151 -1 885 

Rörelseresultat före avskrivningar 2 358 2 636 

   

Avskrivningar -1 288 -1 000 

Rörelseresultat efter avskrivningar 1 070 1 636 

   

Finansiella intäkter 0 0 

Finansiella kostnader -261 -311 

Rörelseresultat efter finansiella intäkter/kostnader 809 1 325 

Balansräkning 

Tkr 2017-06 2016-06 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar 92 422 93 445 

Omsättningstillgångar 717 4 691 

Summa tillgångar 93 139 98 136 

   

Eget kapital 11 232 15 332 

(Varav periodens resultat) (809) (1 325) 

   

Avsättningar 5 638 1 946 

   

Skulder   

Långfristiga skulder 72 769 76 404 

Kortfristiga skulder 3 500 4 589 

Summa skulder 76 269 80 858 

   

Summa eget kapital och skulder 93 139 98 136 
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INFORMATION OM 
VERKSAMHETEN 

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. 

Ägarförhållanden 

AB Vetlanda Industrilokaler (556088-0857) är en 

koncern som ägs av Vetlanda Stadshus AB (556634-

0302), som i sin tur ägs av Vetlanda kommun. 

VERKSAMHETEN UNDER ÅRET 

Resultatutveckling 

Det prognostiserade resultatet är 270 tkr bättre än 

budget. 

Investeringar. 

Byggnation vid Hammargatan är kontrakterad och 

påbörjas under hösten. Totalt omfattar denna 

6000 m2 industrilokaler till två företag 

Utveckling av nyckeltal 

Soliditeten förbättrades något men kommer falla när 

Hammargatan påbörjas. 

Övergripande 

Det finns lediga kontorslokaler på Muttern 6. 
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Höglandets Räddningstjänstförbund 

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

Resultaträkning 

Tkr Resultat 2017-06 Resultat 2016-06 

Rörelsens intäkter 8 329 6 852 

Avgifter från medlemskommunerna 30 499 29 026 

Rörelsens kostnader -37 101 -36 029 

Rörelseresultat före avskrivningar 1 727 -151 

Avskrivningar -1 681 -1 597 

Rörelseresultat efter avskrivningar 46 -1 748 

Finansiella intäkter 2 14 

Finansiella kostnader -18 -22 

Rörelseresultat efter finansiella intäkter/kostnader 30 -1 757 

Balansräkning 

Tkr 2017-06 2016-06 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar 58 566 62 566 

Omsättningstillgångar 18 063 15 756 

Summa tillgångar 76 629 78 322 

   

Eget kapital 8 977 6 742 

(Varav periodens resultat) (30) (-1 757) 

Avsättningar 30 027 33 862 

Skulder   

Långfristiga skulder 8 000 8 000 

Kortfristiga skulder 29 625 29 718 

Summa skulder 37 625 37 718 

Summa eget kapital och skulder 76 629 78 322 

 

VERKSAMHETENS MÅL 
Förbundets syfte är att verka för en trygg och säker 

miljö i medlemskommunerna i såväl freds- som 

krigstid. 

Förbundet ska svara för ett gemensamt 

handlingsprogram för räddningstjänst, i enlighet 

med vad som åvilar var och en av kommunerna, 

enligt lagen om skydd mot olyckor 

Förbundet ska svara för verksamhet som åvilar 

respektive kommun enligt lagen om brandfarliga och 

explosiva varor. 

Förbundet ska svara för områdets 

sotningsverksamhet. 

Förbundet ska tillse att kunskapsnivån hos 

medlemskommunernas medarbetare säkerställs i 

enlighet med vad som stadgas i lagen om skydd mot 

olyckor/SRVFS 2004:3 samt i tillämpliga delar i 

Arbetsmiljölagen 1977:1160. Ansvaret för att  
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utbildningsnivån uppnås tillfaller 

medlemskommunerna 

Förbundet ska svara för tillsyn enligt lag om 

sprängämnesprekursorer 2014:799. 

Förbundet ska i övrigt åta sig uppgifter i nära 

anslutning till sin expertroll. 

Förbundet ska aktivt delta i och samarbeta med 

medlemskommunerna i deras respektive 

verksamhet. 

Förbundet ska samordna medlemskommunernas 

arbete med: 

- Handlingsprogram för förebyggande arbete enligt 

lagen om skydd mot olyckor. 

- Utveckla och förstärka det interna skyddet 

- Skyldigheterna som faller utifrån lag om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap 

- Brottsförebyggande frågor 

För Vetlanda kommuns räkning ska förbundet även 

samordna arbetet med folkhälsofrågorna. 

För Nässjös räkning ska förbundet även samordna 

arbetet med psykosocialt omhändertagande 

(POSOM) 

Ägarförhållanden 

Höglandets Räddningstjänstförbund är ett 

kommunalförbund som bildades 2002 av Nässjö 

kommun (53 %) och Vetlanda kommun (47 %) 

tillsammans. Fördelningen bygger på invånarantalet i 

respektive kommun. 

VERKSAMHETEN UNDER ÅRET 
Verksamheten och ekonomin har analyserats efter 

perioden januari-juni 2017. Totalt sett så ligger 

förbundet på ett positivt resultat om 30 200 kr under 

första halvåret.  

Totalt ligger både intäkterna på 48,8 procent och 

kostnaderna på 48,8 procent jämfört med 

riktpunkten om 50 procent för halvåret. Den är 

främst RäddSam F som påverkar med en bytydligt 

mindre omsättning vid halvåret än budgeterat. 

Prognosen för helåret för förbundet är osäker men 

pekar på ett noll resultat, alltså lika med det 

budgeterade. Osäkerhet finns när det gäller 

personalkostnader på grund av omfattningen av 

insatser, rekryteringar samt antalet vakanser. Då det 

saknas personal i en del funktioner så påverkar det 

givetvis även möjligheterna att få in de budgeterade 

intäkterna.  

Förbundsledning 

Ett antal träffar har ägt rum, på såväl politisk som 

tjänstemannanivå, för att arbeta fram förslag till 

budgetram för 2018. Ett arbete med en 

ekonomiutredning pågår där direktionen önskat 

hjälp av ekonomicheferna i medlemskommunerna 

att analysera förbundets ekonomi och om möjligt 

ytterligare effektivisera ekonomin. De minskade 

intäkterna och kostnaderna inom förbundsledningen 

beror främst på att verksamheten RäddSam F ligger 

lågt både när det gäller intäkter och kostnader. Vad 

det gäller lönejusteringen 2017 så är kostnaderna 

inte utfördelade per funktion utan ligger som en 

central post under första halvåret. Arbete pågår med 

ett intranät för förbundet samt en ny hemsida. 

Brandskyddskontroll 

När det gäller brandskyddskontroll följs de nyckeltal 

som är uppsatta till och med juni månad. Riktvärdet 

är 50 % för nyckeltalen till och med juni månad. 

Både utförda brandskyddskontroller och utförda 

tillsyner ligger över riktvärdet 50 %, vilket genererar 

intäkter till och med juni som är över budgeterade. 

En av fem brandskyddskontrollanter har varit 

föräldraledig under våren och återkommer på deltid 

i augusti månad och kommer då fokusera främst på 

Im-kanaler. Nytt IT-system för brandskyddskontroller 

implementeras. Systemet har delvis implementerats 

men är ännu inte i fullt nyttjande. När Daedalos för 

brandskyddskontroll är fullt installerat bör viss 

hantering kring fakturahantering underlättas. Nytt 

avtal gällande utförande av rengöring är tecknat 

efter upphandling, vilken även i fortsättningen 

kommer att utföras av Skorstensfejarmästarna syd. 

Myndighet 

Tillsynsverksamheten följer nyckeltalen det första 

halvåret och ligger över riktvärdet 50 % efter första 

halvåret, dock har ej intäkter genererats enligt 

budget. Intäkterna för tillståndshantering explosiv 

vara ligger under budgeterade intäkter medan 

handläggning av tillstånd gällande brandfarlig vara 

har genererat intäkter över budget. Ärende inom 

byggprocessen debiteras inte till kund men 

framförallt brandingenjörerna lägger periodvis 

mycket tid i byggärenden. Under hösten kommer 
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funktion Myndighet ha en vakant tjänst som 

brandingenjör/tillsynsförrättare i Nässjö samt en 

vakant tjänst som tillsynsförrättare i Vetlanda. 

Rekrytering pågår.  

Drift och underhåll 

Om- och tillbyggnad av Vetlanda brandstation pågår 

enligt planerat med slutbesiktning v40-2017. 

På fordonssidan har utbyte av två ”FIP” bilar 

upphandlats samt två bilar till brandskydds-

kontrollanterna. Även ”FIP” bilen i Anneberg har 

ersatts med ett nyare fordon som tillgodoser 

Annebergs behov. 

Upphandlingen av ny tankbil pågår. Med anledning 

av långa leveranstider kommer den med all 

sannolikhet inte kunna levereras förrän första 

kvartalet 2018. 

Uppdateringen utav våra utalarmeringssystem 

påbörjas på Nässjö/Vetlanda stationer enligt plan i 

september. 

Det som avviker något är den höga bränsleför-

brukningen som till viss del beror på de räddnings-

insatser som genomförts bland annat i länet. 

Skydd mot olyckor 

Inom funktionen har ett stort antal rekryteringar 

påverkat verksamheten under det första halvåret. 

Introduktioner pågår både till funktionsuppdraget 

samt till det operativa uppdraget vilket påverka 

möjligheterna till att utföra utbildningar med mera 

vilket då även påverkar funktionens intäkter. Antalet 

utbildningar och informationer ligger således något 

under det budgeterade. Det nya arbetssättet med 

fyra olika team är under inarbetning. Som en 

förlängning på SFI-projektet för räddningstjänst har 

förbundet med stöd av arbetsförmedlingen anställt 

två av deltagarna i så kallade instegsjobb. Prognos 

för helår är osäker beroende på sjukdomar, 

rekryteringar samt intäkternas storlek. 

Stöd till insats 

Arbetet med övningar följer övningsplan som tas 

fram varje år. Då det varit många nyrekryteringar har 

mycket tid lagts på introduktioner inom funktionen. 

Funktionen har sålt övningar i det nya övningshuset 

till andra kommuners räddningstjänster. Funktionen 

har sökt efter funktionschef, då den tidigare 

funktionschefen slutade i maj, men har inte erhållit 

någon sökande. Vad det gäller antalet insatser så 

följer det i stort föregående år. Förbundet har varit 

delaktiga i två större händelser en industribrand i 

Järnforsen, Hultsfreds kommun samt i den stora 

skogsbranden i Lanna i Värnamo kommun. Intäkter 

och kostnader bedöms i nuläget i stort sätt ligga 

inom tilldelad budget.  

Kris och beredskap  

Även inom funktionen kris och beredskap har man 

arbetat mycket med rekryteringar och 

introduktioner. Ny säkerhetssamordnare samt en ny 

beredskapssamordnare har anställts under första 

kvartalet. Ordinarie Funktionschefen är föräldraledig 

och återkommer i maj 2018.  

Arbetet har fortsatt inom de stora områdena 

krisberedskap och säkerhet inom medlems-

kommunerna samt inom Sävsjö kommun. Inom 

Vetlanda kommun hanteras även folkhälsoarbetet. 

Lågt grundvatten är en stor fråga som arbetats 

intensivt med under våren. 

Många av frågorna inom kommunerna hanteras i de 

olika samordningsgrupperna i medlems-

kommunerna; Skydd- och säkerhetsgruppen i Nässjö 

samt Centrala säkerhetsgruppen i Vetlanda. Orsaken 

till att funktionen aviserar en avvikelse gentemot 

budget är att personalresurserna inte följer det 

budgeterade.  
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Höglandets Kommunalförbund 

Ordförande:  Lars-Erik Fälth 
Antal ledamöter:  10 ordinarie, 10 ersättare 
Förbundsdirektör: Carina Hellström 

Resultaträkning 

Tkr Resultat 2017-06 Resultat 2016-06 

Rörelsens intäkter 59 166 55 284 

Rörelsens kostnader -51 382 -42 091 

Rörelseresultat före avskrivningar 7 784 13 193 

   

Avskrivningar -6 797 -6 634 

Rörelseresultat efter avskrivning 987 6 559 

   

Finansiella intäkter 0 0 

Finansiella kostnader -387 -419 

Årets Resultat 600 6 140 

Balansräkning 

Tkr 2017-06 2016-06 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar 33 063 38 603 

Omsättningstillgångar 118 464 110 003 

Summa tillgångar 151 527 148 606 

   

Eget kapital, avsättningar och skulder   

Eget kapital 8 212 5 800 

Årets resultat 600 6 140 

Summa eget kapital 8 812 11 940 

   

Skulder   

Långfristiga skulder 44 000 44 800 

Kortfristiga skulder 98 715 91 866 

Summa skulder 142 715 136 666 

   

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 151 527 148 606 

INFORMATION OM 
VERKSAMHETEN 

Höglandets kommunalförbund, HKF, består av 

medlemskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö 

och Vetlanda. Förbundet har till ändamål att 

tillvarata medlemskommunernas möjligheter och 

främja dess utveckling och tillväxt.  

Förbundet syfte är att utveckla och fördjupa 

samarbetet mellan medlemmarna för att 

åstadkomma utveckling och effektivt 

resursutnyttjande. 

Förbundets verksamheter ska till största 

övervägande del omfatta samtliga medlems-

kommuner. 
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Förbundets verksamhet är organiserad i tre 

avdelningar: Familjerätt, Kompetensutveckling samt 

IT. 

VERKSAMHETEN UNDER ÅRET 
Ett omfattande arbete har genomförts för att ta 
fram en Övergripande säkerhetspolicy och en 
Informationssäkerhetspolicy som också antogs för 
förbundet. En IT-säkerhetspolicy som är gemensam 
för förbundet och kommunerna antogs. Ett bra 
exempel på det samarbete som nu börjar hitta sina 
former. En s.k. GAP-analys genomfördes under våren 
och redovisas i september. Denna ger en uppfattning 
om kvaliteten inom säkerhetsområdet samt 
information om styrkor och svagheter. Ett arbete 
som också genomförts i samtliga kommuner. 

Lyckade ersättningsrekryteringar innebär att 
personalsituationen nu är stabil på familjerätten. 
Arbetet med att revidera handboken för 
faderskapsutredningar tillsammans med 
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 
(MFOF) fortsätter. 

Under första halvåret 2017 har VO-College 
Höglandet framgångsrikt granskats och certifierats 
för en ny femårsperiod. Teknikcollege Höglandet har 
påbörjat arbetet inför kommande återcertifiering. 

Arbetet med utvärdering och uppföljning av 
Utvecklingsplan för utbildning och kompetens 

2015-2018 har planerats under våren för att 
genomföras under hösten. 

Vi genomförde den 30 mars för andra gången en 
uppskattad inspirationsdag. 365 medarbetare från 
Höglandskommunerna och närliggande kommuner 
deltog på KOMHIT 2017. Kontinuerligt bedrivs arbete 
med förbättring, vidareutveckling och 
kvalitetssäkring av vår grundinfrastruktur. Under 
2016 såg vi ett genombrott gällande samverkan kring 
gemensamma systemstöd och samarbete mellan 
höglandskommunerna och även på regional nivå. 
Här följer några exempel: införandet av en 
konsoliderad lösning för intranät och extern webb, 
införande av gemensamma lösningar för skolan, 
utvärdering av gemensam e-tjänsteplattform, 
systemförvaltningsmodell för gemensamma system, 
dialog om ökad samverkan runt välfärdsteknologi 
och IT- i vården, upphandling av gemensamt 
dokument och ärendehanteringssystem för sex 
kommuner, GAP analys informationssäkerhet 
tillsammans med regionen och länets 13 kommuner 

samt nyttovärdering av samverkan runt gemensamt 
systemstöd för miljö och bygg. 

 

FRAMTIDEN 

Arbete för att åtgärda resultatet av GAP-analysen 
kommer att påbörjas. Förbundet har arbete att göra 
inför att nya dataskyddslagen GDPR införs i maj 
2018. 

Ett nytt intranät ska byggas upp i vårt nya 
publiceringsverktyg Sitevision. 

Under hösten kommer projektet ”Jag vill ha 
förälder” gå in i en ny fas. Deltagande kommuner 
kommer att vara piloter för den nya tjänst som 
utvecklas. I slutet av året är planeringen att det nya 
arbetssättet ska implementeras. Det ska då vara 
möjligt att få och skicka underrättelser digitalt 
mellan Skatteverket och kommunerna istället för 
brevledes. Genom detta ska handläggningstiden 
kunna minskas. 

Teknikcollege Höglandet kommer under hösten att 
fokusera på arbetet med återcertifiering. 

Kompetenssamrådet arbetar under hösten vidare 
med uppkomna utbildningsfrågor. Gruppen startar 
arbetet med uppföljning och utvärdering av 
Utvecklingsplan 2015-2018 för utbildning och 
kompetens. 

Under hösten ska de samarbetsprojekt som 
påbörjats på IT-sidan drivas vidare och en del ska 
avslutas. En översyn av HIT:s extranät med 
information riktad till användare och kunder ska 
genomföras i samarbete med kommunerna. 

 



 

     

  



 

 


